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 EXCHANGE GROUP    از یکار

 آواز آیه ها

 به قلم اسما چنگایی

 :خالصه

 ...داره لباس یدیتول که یمستقل و موفق دختر هیآ

 بده استعفا خودش شغل از مجبوره که یمرد اریمه و

 کنه پا سر رو پدرش ی ورشکسته یدیتول تا

 . است هیآ با شراکت به مجبور کار نیا یبرا و

 اریمه اما دارن مشترک ی گذشته هی باهم که یدختر 

 ...نکهیا تا ادینم ادشی رو گذشته نیا انگار
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 مقدمه:

 کشی...ناموس

یک کلمه ی هشت حرفی که طناب دار شده بود دور 

 گردنم. 

کردم زندگی ام رنگ درست همان لحظه ای که فکر می

تازه ای گرفته است، گرفتار شده بودم در اتاقی ده 

متری با مادری که باالخره مرده بود و منی که انتظار 

 کشیدم.رسیدن قاتلم را می

 لرزید و قلبم رو به انفجار بود. تنم از ترس می

زد بلکه راه چشم هایم حریصانه اطراف را دید می

فراری پیدا کند و گوش هایم پی صدای فریاد عمو 

کشید تا گشت که سر زن عمو لیال فریاد میکاظم می

 مثال به خیال خودش در کشتن من دخالت نکند.
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چرخید. باید کاری دم و دنیا دور سرم میگیج بو

کردم اما چه؟! من احمق آمده بودم اینجا تا مادرم می

را نجات دهم! مادری که دیر مرگش را فهمیده بودم و 

 مردم.حاال هم نوبت من بود! من می

شد این زندگی کوفتی و این نقاشی بد قواره تمام می

 چقدر زود به تنم نشست.

مردم. مثل همانی که همیشه میحداقل کاش سریع 

 آرزویش را داشتم. بدون درد، آرام مثل یک خواب...

خوابی ابدی که جانم را در آغوش بکشد و روحم پرواز 

 کند به آسمان های خیلی دور. 

 جایی که آیه نشانه ای باشد از معجزه، روشنی و نور.

 گفت...نشانه ای باشد از همان چیزهایی که مهیار می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 1_پست#

 

 تقدیم به تو بلندترین فریاد 

 که

 متهمت کردند

 محدود شدی

 سوختی

 و از درد عصایی ساختی برای پیشرفت و ایستادن...

 

 فصل اول:
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بینی اما باالخره هربار گفتم؛ متهم شدم به سیاه

فهمی که بدترین نوع انتظار، انتظار معشوق یا حتی می

 رسیدن به آرزوها نیست.

 نه، بدترین نوع آن منتظرِ مرگ بودن است. 

کنی و اینکه هرروز بی هیچ میل و رویایی چشم باز 

ات را بکشی، هرکسی را از پا انتظار تمام شدن زندگی

 آورد. در می

  

 شوند.  اصال آدم ها همیشه با انتظار مجازات می

 یکی با انتظار رسیدن یا برگشتن به معشوق.

 روزهای خوب.یکی با انتظار آمدن 

اش و یکی هم مثل من یکی با انتظار رسیدن به اهداف

 با انتظار مرگ که خب بی دلیل هم نیست! 
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من باگناه یا بی گناه، تقاص تمام کارهای کرده و 

 دهم.نکرده ی مادرم را پس می

  

 حتی همین حاال! 

کنند در بهترین نقطه ی همین حاال که همه فکر می

باز هم تقاص گناه دیگران را پس زندگی ام قرار دارم 

 دهم.می

  

کالفه از فکرهای بی سر و ته روی نوک پا بلند شدم و 

 با کشیدن دستگیره سفید، پنجره را بستم. 

خانِم جان ،بسته بندی پالتوها تِموم بیّه.)خانم جون،  _ 

 بسته بندی پالتوها تموم شد.( 
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سرد  دسته ای از موهای بلوندم را که بخاطر وزش باد

توی صورتم افتاده بود، پشت گوش فرستادم و به 

سمت مریم که با آن لهجه ی بانمک شمالی صدایم 

 کرد، چرخیدم. می

 

 ـ شال ها چی؟ تموم شدن؟  

ـ اونانّه که یک ساعِتِ پیش تِموم هاکردمی. )اونارو  

 ساعت پیش تموم کردیم.( که یک

بی آنکه جواب بدهم، به سمت میز رفتم و لیست 

 سفارش ها را برداشتم 
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همه ره چک هاکِردِمی خانِم جان. )همه رو چک  _ 

 کردیم خانم جون.( 

از وسواس عجیب من نسبت به کار خبر داشت و 

 آورد. بازهم راه و بیراه می

 

حوصله ی بحث بی نتیجه را نداشتم برای همین هم در 

 پذیرایی کوچک خانه رفتم.سکوت به 

 

بسته های پستی را مرتب روی زمین چیده بودند. 

تعدادشان آنقدر زیاد بود که در همان گوشه ی خالی، 

میان چهارچوب درب اتاق ایستادم و گفتم: ماشین 

 پست کی میاد سراغشون خب؟
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ـ تِماس بَیتِمه ، تا نیم ساعِته دیگه اینجه دَرِنّه خانِم  

رفتم، تا نیم ساعت دیگه اینجا هستن جان. )تماس گ

 خانم جون.( 

کردم کرد. احساس میخانم جون گفتنش عصبی ام می

از آن پیرزن های عمارت های اعیانی درون فیلم ها 

 کنند توی شیشه!هستم که خون همه را می

 

 2_پست#

 

طور صدا نزند، به دادم که اینهرچه هم تذکر می

 اصال.  رفت. تکیه کالمش بودگوشش نمی

ام، تخته شاسی را آرام روی با بلند شدن صدای گوشی

توجه به دختر نوجوانش خورشید اش کوبیدم و بیسینه
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کرد، به سمت اتاق رفتم و گفتم: که بر و بر مرا نگاه می

 رسیدگی کن بهشون.

  

ی گوشی را از روی میز برداشتم و با دیدن شماره

 راضیه تنم لرزید.

 شد؟چرا برایم عادی نمی

چرا هربار با فکر به خبر بدی از جانب او، روح و روانم 

 ریخت؟بهم می

  

ام بی توجه به ریمل سنگینی که روی مژه های مشکی

هایم را نشانده بودم، با انگشت شصت و اشاره چشم

 فشار دادم و تماس را وصل کردم. 

 ـ بله؟  
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 ـ الو آیه، خوبی آبجی جونم؟

  

شت. بی اراده دستم را بند لرزید و بغض داصدایش می

 میز کردم بلکه جلوی افتادنم را بگیرم.

 یعنی مرده بود؟! 

 ـ آیه. 

  

هق هق ریزش روی اعصابم خط کشید. با نفسی رفته 

 گفتم: زنده است؟ 

 ـ فعال! اما هیچ حالش خوب نیست. 

 گه؟  ـ دکتر چی می 

 بینی اش را باال کشید و نالید. 
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ـ ضربه ای که به سرش خورده خیلی محکمه. آیه، 

 ی بدنش کبوده. دلم واسش کبابه بخدا. همه

خواست نرمم کند که به دیدنش شناختمش. میمی

 بروم اما من مثل او نبودم. 

 

شدم اما آمدم و نرم میشاید در گذشته زود کوتاه می

 گوشی را در مشتش فشار حاال نه. دختری که حاال

داد تا احساساتش را سرکوب کند، پر بود از غم، می

 جواب. ناراحتی و خشم از هزار سوال بی

  

 گم آبجی...  می... ـ می 

 ـ جونم؟   

 گم... نمیای ببینیش؟ ـ جونت سالمت؛ می
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نفس عمیقی کشیدم و همانطور که پاکت سیگار را از 

 داشتم، گفتم: نه. برمیروی میز بزرگ چوبی سفید 

  

دونم دلت صاف دونم، میـ قربونت برم آبجی. می 

دونم هنوز ناراحتی اما حالش بده آیه. نشده باهاش؛ می

 گم بقران. ممکنه راستی راستی اینبار بمیره.راست می

  

 میره... صدتا جون داره خب. ـ نمی

هایم گرفتم و گوشی را بین شانه و سیگار را با لب

 م نگه داشتم. گوش

 ـ نه بخدا این دفعه مثل قبل نیست. 
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 3_پست#

 

هایش از خواست حرفصدایش را پایین آورد. البد می

 شان را نخورد.گوش علی دور بماند تا بعدا سرکوفت

 شوهر کفتارش که عجیب به خون هم تشنه بودیم.

  

 دوباره فهمیدن.  _

 کجا؟!فندک در دستم خشک شد. فهمیده بودند؟! از 

 باز کدام از خدا بی خبری آمارش را داده بود؟ 

  

واسه همینم افتادن به جونش. عمو کاظم همچین با  _

کرد زدش که اگه دیر رسیده بودم تموم میکمربند می

 بخدا.
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آخ کاظم... آخ! این مرد کثیف فقط زورش به زن 

رسید. سیگار را آتش زدم و پرحرص کام جماعت می

 گرفتم. عمیقی از آن می

 ـ غلط کرده مرتیکه ی پفیوز. 

 

 فحش دادم و او ذوق کرد از لحن پرحرص من.  

دونم که توهم هنوز ته ببین هنوز دوستش داری. می _

متی مادرمونه دلت یه حسی بهش هست بهش. ناسال

 خب.

  

شد نگاه با لذت به دود غلیظی که از دهانم خارج می

 کردم و آرام گفتم: نمیام راضیه جان. 
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 آخه... _

  

اما و اگر و آخه و این چیزها رو بذار کنار. دلم باهاش  _ 

 خوام ببینمش خب. شه و نمیصاف نمی

 قرار شد و پرسید. صدایش بی

گه تورو ببرم میش چی بگم بهش آخه؟! همه _

گه تا تورو نبینه به گم بقران. میپیشش. راست می

 زنه. داروهاش لب نمی

  

 زند؟ خب به درک! لب به داروهایش نمی

رحمی که در سرم پیچید بی اراده بغض با صدای بی

 کردم.
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سوخت اما از طرفی هم دروغ چرا، دلم به حالش می

 میلی به دیدنش نداشتم. 

؟ دوباره از بازویم آویزان شود تا دیدمش که چهمی

 حاللش کنم؟

  

نه از این خبرها نبوده و نیست و نخواهد بود. من 

 کنم.ای هیچوقت هیچکس را حالل نمیکینه

 حاال چه مادرم باشد چه هفت پشت غریبه تر.

  

 شه خودش. وقتی ببینه نمیام، نرم می _

 آبجی...  _

 مریم در زد و از همان پشت گفت: 
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خانِم جان ماشین پست بَرِسیه.)خانم جون ماشین 

 پست رسیده.(

روبه راضیه گفتم: کاری نداری خواهری؟ مواظب خودت 

 ی من تویی االن.باشی ها، تنها عضو زنده ی خانواده

  

 آه سردش دلم را لرزاند اما به روی خودم نیاوردم. 

 باش. نه، توهم مواظب خودت  _ 

آتش سیگار را در جا سیگاری کور کردم و همانطور که 

انداختم تا موهای بلند ام را روی سرم میکاله هودی

 مواجم را بپوشاند، به سمت در اتاق رفتم.

 

 4_پست#
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جسمم آنجا بود و به عادت همیشه کمک مریم و 

گذاشتم تا به خورشید بسته ها را در آسانسور می

 زد.حواسم در گذشته چرخ میپارکینگ ببرند اما 

  

دنبال خاطراتی که بیشتر از صدهزار بار مرور شده 

بودند و ذهنم به این بازی عادت کرده بود انگار که 

 کشید.وقت پایشان را وسط میوقت و بی

  

کردم به اینکه چه شد به اینجا هربار هم فکر می

 ماند.جواب میرسیدم، سوالم بی
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کردم که زندگی . البته فکر میما زندگی خوبی داشتیم

 مثال شاد! از آن  ِی ضعیفخوبی داریم. یک خانواده

آورد و با حقوق هایی که معتقدند پول خوشبختی نمی

 کردیم.بنایی بابا روز را شب می

 

 کردم که همه چیز خوب است.بچه بودم و فکر می

ی آقاجون و بازی با دو پسر عمو مان در باال خانهزندگی

که از من دو سه سال کوچکتر بودند، سپری  کاظم

 مان چه خبر است.شد بدون اینکه بدانیم اطرافمی

 

اما هرچه زمان گذشت، اختالفات مامان و بابا بیشتر 

 خودش را نشان داد.
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دختر اقدس نصف منم قیافه نداره اما شوهرشو  _

دیدی؟ سرتا پاشو طال گرفته. حاال تو چی؟! لباس 

 ست.تنمونم عاریه ا

  

هنوز هم صدای سرکوفت های مامان در گوشم زنگ 

زد و زند؛ انگار که همین حاال داشت یک ریز غر میمی

 سوزاند.رگ و ریشه ام را با می

 

همیشه همین بود. زنی زیاده خواه که چشمش به 

کرد که باید با همه زندگی این و آن بود و فکر می

سلیقه ی درست رقابت کند. اما نه پولش را داشت و نه 

آورد به بدترین وحسابی و هرچه را که بابا به دست می

 کرد.شکل ممکن خرج می
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ی خدا دعوایشان بود. اصال برای همین هم همیشه

همین چیزها بابا را پیر کرد وگرنه با سن کمی که او 

 شد.داشت نباید موهایش سفید می

 

 5_پست#

 

تیکه بارش آمد. چپ و راست مامان اما کوتاه نمی

گفتم که طفلکی قلب ضعیفی دارد، کرد و هرچه میمی

 رفت.رفت که نمیبه گوشش نمی

 

همین هم شد که باالخره یک روز آن همه زهر کار 

 خودش را کرد و قلب مهربان بابا برای همیشه ایستاد.
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با فکر به آن روز اشک در چشمم جوشید. مامان فکر 

ت خواهی خشک و تواند با چند معذرکند که میمی

خالی همه ی آن خاطرات تلخ و مزخرف را از سرم پاک 

کند و برای همین هم مدام و به هر روشی بازی در 

آورد تا مرا ببیند اما من برای نبخشیدنش دلیل زیاد می

 دارم!

 

هایی که اگر نبودند شاید حاال به اینجا دلیل

 رسیدم.نمی

موفق هیچ  به این نقطه که با وجود پول زیاد و کار

ای نداشته باشم و دلم مرگ بخواهد تا از دلخوشی

روح که گاه و بیگاه به دست این زندگی یکنواخت و بی

 شد، خالص شوم.ای چندش آور آلوده میخاطره
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ها مرگ بابا قرار داشت و اصال خاطراتی که در راس آن

 همان شروع همه چیز بود.

 

کرده و با خوش ام را تمام سال تحصیلی اول راهنمایی

خیالی بستنی خریده بودم تا شب دور هم بنشینیم و 

بخوریم و زورکی به یکی از همان طنزهای بی نمک 

تلویزیون بخندیم و ادای خانواده های خوشبخت را در 

 بیاوریم.

 

شدم جمعیت بیشتر اما هرچه به خانه نزدیک می

شد. چطور صدای جیغ مامان را از آن فاصله می

دانم ولی چنان به سمت خانه ؟ نمیتشخیص دادم

 دویدم که بستنی از دستم افتاد و بند کوله ام پاره شد.
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انگار کسی پیش پیش خبر مرگ بابا را در گوشم 

کوبیده بود که جان از تنم رفت و مقابل در خانه روی 

 زمین افتادم.

 آخی، راحله هم اومد. _

 نچ، طفلک بچه هاش. _

 

فیان و نگاهم میخ شد به سرم پر بود از پچ پچ اطرا

ی بابا که وسط حیاط افتاده بود و رنگ به رو جنازه

آمده بود و دو مرد سفید پوش سعی  نداشت. آمبوالنس

اش او را احیا کنند اما داشتند با شوک و فشار به سینه

ای سفید رویش ای نداشت و نهایتا پارچهفایده

 کشیدند. 
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زند و من چاقو به قلبم میحتی یادآوری مجددش انگار 

 کردم.آمدم و خاطره بازی میبازهم کوتاه نمی

 

انگار مازوخیسم حاد گرفته بودم و مدام به جان خودم 

افتادم. پوست لبم را به دندان کشیدم و اینبار می

 تصویر مامان بود که جلوی چشم هایم آمد. 

 

باالی سر جنازه بابا نشسته بود و چنان به سینه اش 

کوبید که انگار نه انگار تا همین دیشب بابت می

نداشتن پرده ی شیک حریر با او دعوا کرده بود و 

 زد.سرکوفتش می
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 آبجی؟ _ 

با صدای راضیه سرم را باال آوردم. سه سال از من 

کوچکتر است و آن روز را بخاطر سرماخوردگی در خانه 

 مانده بود. 

ود و با چشم آب بینی اش باالی لبش خشک شده ب

 کرد.های وق زده نگاهم می

 

نفهمیدم چطور مچ دستش را کشیدم و بغلش کردم. 

خودم هم سنی نداشتم اما از آن روز به بعد شدم پناه 

 او.
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با تمام بچگی ام فهمیده بودم که دیگر کسی را جز 

خودمان نداریم. فهمیده بودم که دیگر نه آقاجون 

اظمی که همیشه کند و نه عمو کبرایمان کاری می

کوبید و من اما چند بار سنگ برادرش رابه سینه می

دیده بودم که چطوری پشت سر پدرم او را مسخره 

 کرد.می

 

ام هم انقدر فقیر بودند که ما در خانواده ی مادری

 برابرشان شاه بودیم.

 

اینطور بی پشت و پناه شدیم. سه زن بی سرپرست در 

ب خرکی مردهایش محله ای قدیمی که بوی گند تعص

 کرد.مان میخفه
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از مردهای خانه خودمان گرفته تا همسایه ها و حتی 

کرد بخاطر صمیمی بودن با بابا مغازه داری که فکر می

 تواند به ما امر و نهی کند.می

 

با این وجود بازهم خدا پدر مامان را بیامرزد که برای 

اگر  رفتنم به کالس خیاطی، به عمو کاظم اصرار کرد که

کرد االن همین یک کار را هم بلد نبودم و خب نمی

احتماال هنوز داشتم در زیر آن سقف شصت متری با 

 کردم.یاور بی شرف زندگی می

 

 خانم جون، همه ی بسته هارو بار زدیم.  _

صدای ظریف خورشید باعث شد از افکارم فاصله 

بگیرم. اخم کمرنگی میان ابرویم نشاندم و خشم 

 درونم را به سمت تو نشانه گرفتم. نشسته در 
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ای وای! تو دیگه نگو خانم جون توروخدا! چیه افتاده  _

 روی زبونتون خب؟! هی خانم جون، خانم جون. 

 ببخشید. _

 

لیست ارسالی ها را گرفتم و با همان لحن طلبکار 

 پرسیدم.

 مریم کجاست؟  _

 االن میاد.  _

 

پذیرایی کوچک خالی از روی پاشنه چرخی زدم و به 

 هر وسیله ای نگاه کردم.
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اینجا را برای بسته بندی سفارش هایی که از طریق 

 کردیم، خریده بودم.اینستاگرام ثبت می

 

کارگاه با آن همه خیاط و ماشین های بزرگ آنقدر 

 شلوغ بود که تحمل بیشتر از آن را نداشت.

 

شاد  خواستم در و دیوارهای اینجا را رنگاوایل می

زدم؟! بزنم اما بعد پشیمان شدم. چه کسی را گول می

 زندگی من خو گرفته بود با رنگ های تیره و سرد.
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مثل همین رنگ خاکستری کاغذ دیواری هایش و 

سرامیک های خاک گرفته ای که حوصله ی تمیز 

کردنش را نداشتم. وسیله ی زیادی هم در آن نگذاشته 

راحتی با دو رگال برای  بودم. یک مبل دسته دوم

 سفارش ها.

 

توی اتاق هم فقط یک میز تحریر سفید بود و آینه ی 

 قدی برای گفتن عکس مدل هایم.

 

گرفت اما خب باید هرچند که اینجا بودن دلم را می

 کردم دیگر. هرروز چند ساعتی تحملش می

 

در خانه هنوز باز بود و دیدم که مریم هیکل تپلش را از 

 یرون کشید. آسانسور ب
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ـ خانِم جان اَمروز کار تِموم بَیّه؟؟ )خانم جون، امروز 

 کارمون تموم شده؟( 

 ـ آره. 

 

کیف دستی ام را از چوب لباسی برداشتم و دسته ای 

 پول از آن بیرون کشیدم. 

ـ فردا ساعت هشت صبح اینجا باشید. احتماال  

 سوسن رو بفرستم به جای خودم.

  

ـ الزم نی یه کسی دَوّه خانِم جان ، مِه حِواس دَره.  

 )الزم نیست کسی باشه خانم جون، حواسم هست.(

 ـ سوسن میاد. 

 ـ چشم.
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 بعد از تعارف های معمول پول را گرفت و هردو رفتند.

خواست خوابی دیشب خسته بودم و دلم میبیبخاطر 

یکی از آن خواب آورهای قوی ام را بخورم و به اندازه 

 شد.ی یک قرن بخوابم اما نمی

 

 زدم. رفتم کارگاه و به بچه ها سر میمیباید 

گوشی را از روی میز تحریر برداشتم و پیرهن مردانه 

ی پشمی چهارخانه ی شتری و سفید را روی هودی 

 دم پوشیدم و از خانه بیرون زدم.سفی
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 فصل دوم:

 

قهوه جوش را روی شعله ی آبی گاز گذاشت و به 

 کابینت تکیه داد. 

صدای آهنگ شبکه ی ماهواره روی اعصابش راه 

رفت. حتما شبنم داشت به عادت هرروز با آهنگ قر می

 داد تا مثال تحرک داشته باشد و چاق نشود.می

 

پلک هایش را روی هم فشار داد.  آه سردی کشید و

دانست به چه زبانی بگوید که دلش سکوت نمی

خواهد نه این همه آهنگ شاد که با سرتا پای می

 شان در تضاد بود.زندگی فالکت زده
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 ـ چیه باز، ماتم گرفتی؟  

سرش را باال آورد و به شبنم نگاه کرد که نفس نفس 

 زد.می

ی به همراه شلوارک تاپ چسبان راه راه مشکی و سفید

مشکی کوتاه پوشیده بود که اندام پرش را به نمایش 

 گذاشت. می

 

شد دلش آتش هربار که اینطور مقابلش ظاهر می

شد از حسرت زندگی از گرفت و جانش پر میمی

 شان. دست رفته

 زمانی بیشتر از هرچیزی او را دوست داشت.
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های کشیده پرسیدش. اما حاال نه... این چشم اصال می

ی سیاه و پوست سفیدی که روزی از شدت بوسه 

 شد، برایش غریبه بود.هایش سرخ می

   

حتی دسته ی موی موج دار مشکی اش هم که روی 

 توانست دلش را بلرزاند.پیشانی افتاده بود، دیگر نمی

بی آنکه جوابش را بدهد، نگاهش را از قطره های ریز 

فت و به سمت خورد گرعرق که روی گردنش سر می

 گاز چرخید. 

 

 پرسم. پم، جواب نده. من خرم که حال تورو میبه چ _

شناخت نبود. نه این شبنم اصال شبیه زنی که او می

 آمد.لحن حرف زدنش و نه اداهایی که می
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او دلباخته ی صدای آرامش شده بود و حاال اما انگار 

کرد که تمام نقص هایش به رویش دهن کجی می

 هم ندارد! اشکالی 

 

باالخره هیچکس کامل نیست و اصال درد او این چیزها 

نبود. دردش خیانت شبنم بود. خیانتی که مثل چاقو در 

 قلبش فرو رفت و نفسش را گرفت.

 ـ مهیار.   

 

خواست حتی اسمش را آنقدر عصبی بود که دلش نمی

از لب های باریکش بشنود. بی آنکه نگاهش کند، 

 گفت: هوم.  
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 گیریم؟  طالق میکی  _ 

 عجله داری؟ _ 

 

به سوالش پوزخندی زد و همانطور که با حرص روی 

گرفت، گفت: آره خب، عجله داری کانتر ضرب می

 خوای زودتر بپری تو بغل اون مرتیکه.می

 

 کنی؟  رو جنایی میتو چرا همه چی _ 

شد. قدمی به جلد از این همه وقاحت حالش بد می

کنم؟! خیانت گفت: جنایی می برداشت و حق به جانب

یه که من بخوام بیشتر از تو به من خودش کم گه

 ش بکنم؟چیزی که هست جنایی
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شبنم لب آویزان کرد و روی پنجه ی پا بلند شد تا 

شان را کم کند. زمانی عاشق این حرکتش فاصله بین

شد تا خودش فاصله بود. اصال عمدا سمتش خم نمی

 و او را ببوسد.شان را کم کند قدی بین

 

 9_پست#

 

 

 ـ بیبی.   

 ـ هوم؟  

 دونی چرا بهت خیانت کردم؟ـ می 

نگاهش در چشم های مشکی بازیگوش شبنم چرخید. 

 سوال خودش هم بود.
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شان چیزی کم نداشت. نه که از آن خانواده های زندگی

شان با تمام پولدار همه چی تمام باشند. نه، اما زندگی

 بود.کمبودهایش خوب 

 

دست شبنم که روی شانه اش نشست و تا سینه اش 

سر خورد، بی اراده سر چرخاند و نگاهش را به نقطه 

دانست همین تماس ای نامعلوم دوخت. فقط خدا می

 کند.ساده چقدر حالش را بد می

 

ـ چون یبسی بیبی! یبس و قانع. تا قبل از ازدواجمون  

برسونی اما  تونی منو به رویاهامکردم که میفکر می

رسی و دیدم که نه، تو حتی به رویاهای خودتم نمی

 حبس شدی توی یه کار کارمندی ساده.
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سوزاند و با این حال سعی حرف هایش دلش را می

 کرد مقابل این حجم بی شرمی بی تفاوت باشد.

دستش را از روی سینه اش کنار زد و کنار گوشش 

 زمزمه کرد.

 

ا این چرندیاتی که سرهم ـ خیانت توجیه نداره و ب 

تونی ذات کثیفت رو قایم کردی تا باورشون کنی، نمی

 کنی.

 

و با یک حرکت او را به عقب هل داد. بی توجه به نگاه 

 بهت زده اش، به سمت قهوه جوش رفت. 
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دم بعدش هرگهی که دوست داری ـ زودتر طالقت می 

 بخور.

 

 اد.  شانه باال انداخت و خونسرد تر از قبل ادامه د

ـ با کسی که مثل من یبس نباشه و تورو به آرزوهای  

 بزرگت! برسونه.

 

لحظاتی بعد صدای لخ لخ دمپایی هایش را شنید که به 

 سمت اتاق رفت و در را بهم کوبید.

 

با رفتنش انگار باری را از روی شانه هایش برداشتند 

که آنطور وا رفت و روی صندلی چوبی میز ناهارخوری 

 نشست. 
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 حال دلش برخالف ظاهر خونسردش، آشوب بود.

که تقصیری هم نداشت. تمام کردن کدام زندگی 

مشترکی آسون بود که این دومی اش باشد؟ آن هم 

 زندگی خودشان که پر بود از عشق و شادی...

 

پر بود از برنامه های ریز و درشت و ازتمام آن ها اما 

 ماند.یک تحقیر بزرگ و بی پایان در دلش 
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ناسالمتی مرد بود و غرور داشت. اگر جای آسمان و 

شد، حقیقت اینکه خیانت شبنم او زمین هم عوض می

 را در خود شکاند، انکار شدنی نبود.

 

حرکت عصبی پاهایش ایستاد و کالفه دستی به چشم 

 هایش کشید.

قسمت دردناک ماجرا این بود که ته دلش به شبنم حق 

 داد.می

 

قول او قبل از ازدواج رویاهای زیادی داشتند که به  به

رنگ شد انگار. چنان غرق شد در اش کممرور همه

شغل کارمندی ساده اش که دیگر فرصتی برای فکر 

 کردن به رویا نداشت.
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رویای ادامه دادن کار پدری... همان کارگاهی که حاال 

 ورشکسته شده بود. 

جا بلند شد و به  با جرقه زدن این فکر، یک دفعه از

 ساعت نگاه کرد.

 

نیم ساعت دیگر با معین قرار داشت و حتی آماده هم 

 نبود.  

دوباره محتویات قهوه را چک کرد و با آماده نبودنش، 

 غر زد.  

 ـ به درک. 
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زیر گاز را خاموش کرد و به سمت اتاق کوچک انتهای 

راهرو که وسایلش را جدا از اتاق شبنم در آن چیده 

 رفت تا آماده شود. بود،
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برای بار صدم بابت نیاوردن ماشین، به خودش لعنت 

 فرستاد.

سرمای هوا آنقدر زیاد بود که تا مغز استخوانش نفوذ 

 زد.  کرد و تمام تنش داشت یخ میمی
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ترسید که معین دیگر به قرارشان دیر رسیده بود و می

گاه فرصت حرف زدن نداشته باشد اما با دیدن بن

 خلوت، خیالش راحت شد.

  

کف دست های یخ زده و سرخش را روی در شیشه ای 

 فشرد و وارد بنگاه شد. 

هوای گرمی که به صورتش خورد حس خوشایندی به 

 سلول هایش دواند.

 

نفسش را بیرون فوت کرد و بی توجه به نگاه حق به 

 جانب معین، گفت: سالم. 

 ـ سالم داداش، دیر کردی. 
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دست های بی جان و کرختش را ها کرد و بعد بهم 

 مالید بلکه خون در آن به جریان بیفتد و گرم شود. 

 ـ با شبنم دعوا داشتم، طبق معمول.

  

که به سمت معین از پشت میز بلند شد و همانطور 

رفت تا درجه اش را زیاد کند، گفت: دوباره؟! پکیج می

 چرا اینطوری شدین شما دوتا؟ 

 ـ آره، دوباره. 

  

خواید از جون این زندگی. ـ من که نفهمیدم چی می

 بابا شل کن برادر چته وحشی شدی؟! 

 ـ من وحشی شدم؟!
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کشی و شبنم یه سرشو. ـ آره دیگه. تو یه سرشو می

خوره دیگه ولش کنید، آروم بگیرید یه روز می داره جر

 شاید خوشتون اومد اصال!

  

کرد اما معینِ باید با جوابی دندان شکن ساکتش می

شان بیچاره تقصیری نداشت. او هیچی از دلیل جدایی

دانست. شبنم طبق معمول نقشش را به عنوان یک نمی

کرد و به همسر نمونه و همه چیز تمام خوب بازی می

 یال همه مهیار سر ناسازگاری گذاشته بود. خ

  

خودش خواسته بود که همه فکر کنند او خواهان این 

جدایی است و شبنم تقصیری ندارد. دروغ چرا؟ دلش 

خواست کسی از خیانت بویی ببرد و غرورش مقابل نمی

 دیگران له شود.
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کنند و یا اینکه کرد در این صورت یا ترحم میحس می

داند. باالخره حتما ایرادی داشته که زیر میاو را مقصر 

 سر زنش بلند شده است.

  

اصال شاید به قول شبنم، یبس بود! آره... او واقعا یبس 

دانست. مردی بود که به بود و خودش هم این را می

 خندید و اهل شوخی های بیخود نبود.سختی می

 

گفت که عاشق همین خوی جدی شبنم آن اوایل می

ست اما بعد از پنج سال زندگی مشترک، ش شده اا

این خوی جدی تبدیل شده بود به یبسی و نچسب 

 بودند!
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گفتند که گذر زمان همه آه سردی کشید. راست می

 دهد.چیز را تغییر می

 

خوایم از این زندگی که اگه دیگه چیزی نمی _

 رسید. خواستیم کار به اینجا نمیمی

معین کشوی میز را بیرون کشید و ماگ مخصوص 

 مهیار را بیرون آورد.

  

مشاوره ازدواجی که دادگاه بهتون معرفی کرد چی؟  _

 نتونست کاری بکنه؟
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اولین جلسه ای که برای طالق به دادگاه رفته بودند، 

الش آنقدر بد و آشفته بود که قاضی با تصور اینکه ح

تمایلی به این طالق ندارد، آن دو را به مشاور معرفی 

 کرد.

 

 مشاوری که هیچوقت او را ندید چون نیازی نبود.

 شان رو بود دیگر!همه چیز رابطه

شبنم خیانت کرده بود. با مردی دو سال کوچکتر از 

استفاده از پول و شرکت کرد با خودش و فکر می

 تواند به آرزوهایش برسد.مهندسی اش می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

این موضوع چه چیز مبهمی داشت که بابتش مشاوره 

 بروند؟! 

 با این حال حقیقت را به معین نگفت.

  

 ـ رفتیم پیشش اما نتونست کاری بکنه. 

 معین زیر لب نچی گفت 

بشین حاال یه چای بریزم واست. داری از سرما به  _

 ری.می چٌخ

  

و بعد خندید. مهیار بی توجه نگاهش را اطراف چرخاند. 

برادرش عجب حوصله ای داشت بابت تغییر مداوم 

 دکور بنگاه.
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اینبار میز کنفرانس بزرگ خریده و دور تا دورش را 

 صندلی چرمی چیده بود. 

 میز قبلی رو چیکار کردی؟  _

 انباری خونه.  _

 جی.گه ولخرمامان حق داره که می _

  

معین لیوان را سمتش گرفت و با نیش شل، گفت: اوه 

اوه، مِستِر بانک! اون خوی حساب گریت دوباره باال 

 زده انگار.

 

ـ کمتر خرج کن پسر. دلت گرمه به خونه ای که دایی 

خوای تا آخر عمرت داماد سرخونه بخشیده به الله؟ می

 باشی؟
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ها ناراحت معین اما آدمی نبود که با شنیدن این حرف 

شود و با همان لبخند گشاد، گفت: باز خداروشکر 

مامان مثل تو بانکداری نخوند وگرنه دوتاتون مخ منو 

 گا...می
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 ـ معین! 

 ـ خوردین! خوردین بابا چته؟ 

نگاه خشمگینش را از برادرش گرفت. این بچه حتی 

 یک ذره هم ادب نداشت. معین اینبار بلندتر خندید.
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تونی کارگاه بابارو از ورشکستگی ا فقط تو میـ بخد

نجات بدی. دست من اگه باشه سریه ماه دلقک خونه 

 کنم.اش می

 

پشت میز نشست و ماگ را میان دستانش گرفت. 

گرمای بدنه ی آن وارد انگشت هایش شد و حالش را 

 بهتر کرد. 

 ـ درباره ی کارگاه قرار بود حرف بزنیم. 

 

ر از گل های مصنوعی عروس معین خم شد و گلدان پ

را جابه جا کرد تا درست وسط میز قرار بگیرد. این 

وسواس قرینگی اش انگار هیچوقت دست از سرش بر 

 داشت.نمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ـ راستش مهیار اگه به من باشه که کارگاه رو  

بفروشیم و پولشو به یه زخمی بزنیم اما بابا اینطور 

ابد چرخ  وصیت نکرده. مرحوم احتماال دوست داشته تا

 اون چرخ خیاطی های قدیمی کارگاه بچرخه.

   

ـ  آره اما بازار بدجوری خرابه. تو راهی سراغ داری  

 واسه نجات دادنش؟ 

 

ـ بازار که رسما زاییده. جز اون کلی بدهی داریم،  

 دونی که؟ می

 

همه این هارا هزاربار چک کرده بود و حوصله ی این 

سر تکان داد و  همه صغری کبری چیدن را نداشت.

دونم. اگه یادت باشه من شیش گفت: آره معین می
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رو چک کردم به ماهه که از بانک استعفا داد و همه چی

 خیال اینکه باالخره کارگاه رو سرپا کنیم. 

 

 کنی سلطان؟! اعصاب مصاب نداریا.ـ چرا ترش می 

مقابلش روی صندلی نشست و همانطور که پوشه ی 

کرد، گفت: من دوباره حساب کتاب دکمه ای را باز می

هارو چک کردم، هرچند خودتم اینکارو انجام داده 

 کنه. بودی اما کار از محکم کاری عیب نمی

 

 برگه را سمت مهیار گرفت و با تاسف سری تکان داد. 

 

رره. بابا به پیر و کنه ضـ متاسفانه تا چشم کار می 

جوون بدهی داره. حاال چه کم چه زیاد که بنظرم اگه تا 
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حاال حرفی نزدن بهمون واسه خاطر پس گرفتن 

شون و موی سفید بابا پولشون به حرمت رفاقت بین

بوده وگرنه که االن به جای اینجا باید توی زندون 

 پوسیدیم.می
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ه سمتش خنده اش شدت گرفت و خودکاری را ب

 انداخت. 

 ـ زر نزن.  

 معین جاخالی داد و خودکار با صدا روی زمین افتاد. 

 ـ خب حاال نظرت راجع به شراکت چیه؟ 
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ـ خوبه اما به شرط اینکه شریکمون گردن کلفت باشه. 

شه ریسک کرد و با یه کارگاه بدتر از خودمون کار نمی

وپ کنیم. این همه بدهی فقط با تکیه به یه تولیدی ت

 شه. جمع می

 معین بشکنی زد و سرتکان داد. 

  

 ـ دقیقا، مثل تولیدی آیه.  

مهیار سرش را کج کرد و با چشم های ریز به او نگاه 

 کرد که لبخندی پهن داشت. 

 ـ همون آیه که...  

ـ آره دیگه همون دختر وحشیه که اسمش همه جا  

 هست.
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چه با خودش فکر کرده بود که از بین این همه آدم 

 دست گذاشته بود روی آیه. 

 از بین این همه پیغمبر جرجیس چرا؟!  _

گن دختر جرجیس چیه بابا؟ من که ندیدم اما می _

 خوشگلیه. 

 

گفت و دوباره لبخند احمقانه ای زد. مهیار سرش را به 

 معنی نه تکان داد. 

 کنم. من با اون کار نمی _

 ـ راهی نداریم.  

 ـ دلیل ورشکستگی بابا کیه معین؟
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 معین خونسرد شانه باال انداخت.  

 ـ تفکر سنتی خودش و...   

 میان حرفش پرید. 

 ـ این دختره آیه که کل بازار رو درو کرده. 

  

معین ابرو درهم کشید و با نگاهی حق به جانب به او   

منطقی مهیار! طرف کارش اینه.  گفت: چقدر بی

تونه از سود خودش بگذره واس خاطر اینکه بابای نمی

 من و تو ضرر نکنه. اینجا بازاره، مرکز خیریه که نیست.

  

ـ چون دنبال سوده باید مخ طرف قرارداد بابارو بزنه و 

 سفارشارو از دستش در بیاره؟ 
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ز معین کالفه نفسش را بیرون فوت کرد. یک دنده تر ا

مهیار ققط خودش بود و خودش. سر جایش جابه جا 

 شد و به سمتش روی میز خم شد.

  

 ـ راهی نداریم مهیار.  

مهیار مشتی میان موهایش کشید. خودش هم 

زند. او دانست چرا دلش این همه ساز ناکوک مینمی

نه تا به حال به تولیدی آیه رفته بود و نه حتی او را 

 دیده بود.

 

یان و دوست های پدرش در این صنف فقط از اطراف

شنیده بود که صاحب تولیدی دختری است قالتاق و 

همه فن حریف که نه با کسی دوست است و نه رابط 

 کند.خاصی دارد و دیدار هیچکس را قبول نمی
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از طرفی هم بازار در چنگ خودش گرفته است و از 

پارچه فروش تا مانتو فروش و مزون های معتبر لباس 

 کردند.مجلسی همه با او کار میهای 

 

 

همین ها هم در ذهنش از او تصویر بدی ساخته بود و 

خواست خودش را مقابل همچین آدم فرصت دلش نمی

طلبی که به رزق و روزی یک پیرمرد شریف مثل پدر او 

 کرد، کوچک کند.رحم نمی
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 ـ حواست با منه؟   

 گیج و منگ سرش را باال آورد و نگاهش کرد.  

 ـ چیکار کنیم حاال داداش؟  

به پشتی صندلی اش تکیه داد. آرنجش را روی دسته 

 ی آن گذاشت و با انگشت لب هایش را لمس کرد.

 

 ـ باید فکر کنم شاید جای دیگه ای رو پیدا کردیم.  

 ـ جز آیه راهی نیست.  

ار دیگه ای نیست توی ـ یعنی هیچ تولیدی سر و پا د 

 تهران به این بزرگی؟
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ـ چرا هست اما الحمدهلل که خودت تحقیق کردی  

داداش من. هیچ کدوم از این تولیدی ها پتانسیل 

شراکت با سی تا کارگر مارو ندارند و البته بدهی ماهم 

انقدر بزرگ هست که پتانسیل شراکت با اینطور 

مجلسی کاریم و  تولیدی ها رو نداشته باشه. درضمن ما

من شنیدم که آیه مدتیه دنبال مجلسی کار خوب 

 گرده.می

  

 مهیار چشم ریز کرد و با دقت به او خیره شد.

 انگار فکر همه جارو کردی.  _

معین باز هم خندید. ناسالمتی بنگاه دار بود و جایی 

 خوابید که آب زیرش برود.نمی

  

 باید زودتر جمع کنیم جریان رو دیگه.  _
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 هیار سرش را عقب برد و نفسش را بیرون فوت کرد. م

 فرصت بده فکر کنم. _

  

 ری؟ مونی یا میباشه داداش. تو می _

 کاری داری؟  _

 باید دوتا خونه رو نشون مشتری بدم.  _

رم دیگه. حرف از جا بلند شد و گفت: پس من می

 زنیم بعدا.می

  

پوشه را برداشت و به سمت در رفت که صدای معین 

 متوقفش کرد. 

 ـ راستی مهیار. 
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 به سمتش چرخید و منتظر نگاهش کرد. 

 جمعه شام همه خونه ی مامانیم.  _

 حتی شبنم؟  _

 تون بده.خواد آشتیآره، احتماال می _

  

شان بدهد؟! اخ امان از غش خندید. آشتیگفت و غش

 داشت. مادرش که دست از سرش بر نمی

دانست با چه زبانی برایش توضیح دهد که زندگی نمی

آن دو دیگر از بین رفته است و فقط آب در هاون 

کوبد. دندان بر هم سایید و سعی کرد خشمش را می

 مهار کند.

  

 باشه، فعال.  _ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 نکه منتظر حرفی بماند از بنگاه بیرون زد.گفت و بدون آ
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 فصل سوم: 

کم مانده بود که چشم های وق زده ام از حدقه بیرون 

 کردم. بزنند. وحشت زده اطراف را نگاه می

فضای کلنگی خانه یاور پر از دود بود و داشت حالم را 

 زد.بهم می

  

م دانستم که همان کابوس شوخواب و بیدار بودم. می

آمد تکراری شبانه ام است اما کاری از دستم بر نمی
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جز نگاه کردن به جنازه ی مامان که وسط خانه افتاده 

 کرد. بود و چاقوی خون آلودی که در دستم سنگینی می

  

وحشت زده آن را روی زمین انداختم و قدمی به عقب 

برداشتم اما انگار زیر پایم خالی شد و افتادم روی 

 زمین خاکی.

  

 نگاه گیجم را به اطراف نداختم.

چرا همه جا خاکی بود؟ چرا در این خانه هیچ فرشی 

دانم. خواب هایم همیشه همینقدر وجود نداشت؟ نمی

 آشفته و احمقانه است.
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قطره ی خونی که با صدا مقابلم روی زمین چکید باعث 

شد سرم را بلند کنم. باز هم از سقف داشت خون 

 چکید. می

 . یک قطره..

 دو قطره... 

 سه قطره...  

 لرز به تنم نشست و داد زدم.

  

 ـ کمک.  

صدا در گلویم شکست. قلبم روبه انفجار بود و 

ترسیدم کار دستم بدهد. دست روی گلویم گذاشتم می

 و دوباره جیغ زدم.  

 ـ کمک. 
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دود در حلقم پیچید و مزه ی دهانم را تلخ کرد. دلم 

خواست باال بیاورم بلکه فشار روی معده ام کم می

 شود اما عرضه ی این کار را هم نداشتم.

  

ه غرق شده بودم در کابوس نه ساله ام. انگار دوبار

گرفت! جشن بزرگ داشت جشن سالگردش را می

 شدنش را... 

اشک به چشم هایم آمد و دوباره و اینبار با صدایی خفه 

 نالیدم.

  

 ـ کمک.  

 دست مشت شده ام را محکم به سینه ام کوبیدم.
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 یکبار؛ دوبار؛ سه بار.

 و یکباره کابوس تمام شد. 

 

هایم به حالت بدی باز شدند و سفیدی سقف در چشم 

 زد.ذوقم 

انگار کسی وزنه ای سنگین روی قلبم گذاشته بود و 

 داد. فشار می

دست های لرزان و سنگینم را به سختی تا یقه ی تاپم 

 پایین آوردم و قبل از اینکه خفه شوم، محکم کشیدم.

  

صدای پاره شدنش در خانه پیچید. همین حرکت راه 

نفسم را کمی باز کرد. با هرجان کندنی که بود سرجایم 

ام را از روی پا تختی برداشتم. فقط غلتیدم و قرص
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کافی بود یک دانه اش برود زیر زبانم تا حالم بهتر 

 شود.

  

پوشش آلومینیومی اش را شکافتم اما قبل از آنکه 

 قرص را بردارم، افتاد. لعنتی! 

شد، باز هم بی جان می بی طاقت و با تنی که رفته رفته

بسته را شکافتم و اینبار پوشش را روی دهانم گذاشتم 

 و قرص مستقیم افتاد زیر زبانم.
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 چشم هایم را بستم و سعی کردم عمیق نفس بکشم.
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قرص آب شد و قلب بیچاره ام کمی آرام گرفت. این 

درد را از بابا به ارث برده بودم. اوهم بخاطر مشکل 

یر رسیدن به آن مرد و احتماال من هم یک روز قلبی و د

 مردم.بخاطرش می

  

ترسیدم بلکه چطور مردن همیشه از خود مرگ نمی

 سوهان روحم است.

بنظر من همه ی آدم ها، یا حداقل آن هایی که مثل من 

سختی کشیده اند، حق تجربه ی یک مرگ آرام را 

 دارند. مرگی مثل خواب نه یک بیماری قلبی موذی. 

  

به سختی تن کرختم را از روی تخت بلند کردم. 

گرمایی که از سرامیک های نخودی رنگ اتاق به 

 کرد.پاهایم وارد شد، کمی حالم را بهتر 
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رب دوشامبر پشمی ام را روی همان تاپ پاره پوشیدم 

 و لخ لخ کنان به پذیرایی رفتم.

  

برعکس محیط کار، خانه ام را خیلی دوست داشتم. با 

اینکه فضای بزرگی نداشت اما با وسواس زیاد و خرج 

 کلی پول دکور چوبی اش را طراحی کرده بودم.

  

سفید و یک یک پذیرایی کوچک با کاغذ دیواری های 

 دیوار آن را آینه کوبی کرده بودند.

تمام وسایل هم چوبی بود. از میز تلویزیون گرفته تا 

عسلی و کتابخانه همه چوب بلوط قرمز بودند و 

 شان نمای زیبایی به خانه ی سفیدم داده بود.رنگ
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چرا نما را انقدر سفید نگه داشته بودم؟ شاید 

ن کنم! به کجای خواستم گذشته ی سیاهم را جبرامی

خورد که یک نقطه ی سفید در زندگی ام دنیا بر می

 بماند و آن هم خانه ام باشد؟

  

خود را روی مبل راحتی انداختم و پاهایم را روی عسلی 

گرفتم اما نفسم هنوز گذاشتم. باید با مشاور تماس می

 درست در نیامده بود.

  

ه ی صدای زنگ پیام موبایل بلند شد و با دیدن شمار

 راضیه دوباره جان از تنم رفت. 

گم دونم دلت خونه. راست میـ آبجی جونم، می 

 بقران! اما بیا مامانو ببین گناه داره.
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دندان روی هم ساییدم و قبل از آنکه به چیزی فکر 

دانست که مرغ من یک پا کنم پیام را پاک کردم. می

 کرد. دارد و باز این همه اصرار می

داد بکشم و هیجان توی قلبم را خالی  خواستدلم می

داد. برای کنم اما آپارتمان نشینی اجازه این کار را نمی

آمد همین هم بی توجه به نفسی که درست در نمی

 شماره ی مشاورم، خانم هاشمی را گرفتم.

  

 ـ سالم آیه جان، منتظر تماست بودم.   

صدایش مثل نه سال پیش که با او تماس گرفتم گرم 

کرد و انگار به و مطمئن. همین هم حالم را بهتر می بود

 داد.من جسارت می
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بی آنکه جواب سالمش را بدهم با صدایی که انگار از 

آمد، گفتم: انگار این دفعه راستی راستی ته چاه در می

 میره.داره می
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 کی عزیزم؟ چی شده؟  _

 مامان.  _

 خب؟   _

اما شش هایم سوخت سعی کردم نفس عمیقی بکشم 

 و به سرفه افتادم.

  

 خوبی دختر؟  _
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 ببخشید... من...  _

 چشم بستم و نالیدم. 

 خوام ببینمش. نمی _

 هنوز نبخشیدیش؟  _

خوام خودمو از این تونم ببخشمش. هربار که مینمی _

 شه انگار. همه کینه خالص کنم، یه چیزی مانع می

 چی؟ خشم؟ _

  

 من... شاید. خب... راستش  _

دوباره مثل بچه ها بغض کردم. اصال هربار که با 

گفتم گریه ام زدم و از گذشته میهاشمی حرف می

 گرفت. می

 م گرفته.ببخشید، گریه _
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هیچوقت بابت گریه کردن عذرخواهی نکن دختر.  _

ده که تو انقدر بالغ شدی تا برای غم و گریه نشون می

 ها، برای شکست هات عزاداری بکنی. غصه

کنم خب! با گریه یا اما من همیشه دارم عزاداری می _

کنه خانم بی گریه. قلبم انگار همیشه داره گریه می

 دکتر.

  

ن خوی مهربانش را دوست هاشمی آرام خندید. ای

کرد و اجازه ام نمیداشتم. اینکه برای گریه سرزنش

 داد خود واقعی درهم شکسته ام را نشانش دهم. می

کسی با گریه نکردن به جایی نرسیده آیه جان. باور  _

 گم بهت.کن اینو بر اساس تجربه می
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بی توجه به حرفش، خیلی پرت و بی ربط گفتم: از 

تم، عصبانیم. انگار کلی گره زده به قلبم و مامانم ناراح

 شن. روحم که هیچکدومشون باز نمی

 خوای باهاش حرف بزنی؟نمی _

  

حرف زدن با مادری که دیگر چیزی از او نمانده است، 

 چه فایده ای دارد؟! 

 دونم چی بگم بهش خب. نه، نمی _

زنی، چی بیا فکر کنیم که االن داری باهاش حرف می _

 گی؟  بهش می

چشم بستم و سعی کردم لرزش چانه ام را کنترل کنم. 

تا خرخره ام حرف باال آمده بود اما انگار جرات خالی 

 کردنش را نداشتم.
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گم که... چرا با آه سردی کشیدم و آرام گفتم: بهش می

 کرد. بابا... با بابا خوب رفتار نمی

صورت رنگ پریده ی بابا همان روزی که کف حیاط 

افتاده بود، جلوی چشم هایم نشست و اشک روی گونه 

 ام ریخت.

  

گم چرا با ندونم کاری خودش منو توی بهش می _

 دردسر انداخت. 

صدای فریاد عمو کاظم جوری در سرم پخش شد که 

 کشید. انگار همین لحظه اینجا بود و داشت نعره می

گم چرا منو مجبور کردن تن به ازدواجی بهش می _

 بدم که...
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یادآوری گرمای دست یاور روی تیغه ی کمرم باعث 

 سرجایم راست بشینم و زمزمه کنم. 

مگه من چند سالم بود؟! یه دختر شونزده ساله که  _

 تازه عاشق شده بود. 

به اینجای حرفم که رسیدم، هاشمی گفت: عاشق کی 

 نگفته بودی.عزیزم؟ به من 
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گفتم؟ اصال مگر کم بدبختی داشتم که برایش از چه می

 عشق خام نوجوانی ام بگویم؟ 

 ـ چیز مهمی نیست خب... راستش...  
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 آه سردی کشیدم و با زدن لبخندی تلخ ادامه دادم.

  

ـ اون موقع قبل از اینکه یهو همه چی بهم بریزه از  

ی آشنا شدم که طریق یکی از دوستام با یه پسر

 چندسال از خودم بزرگتر بود. 

گرفت. تنها خاطرات داشت مقابل چشم هایم جان می

ام که بعد از این همه سال هنوز باعث بخشی از زندگی

 شد.لبخندم می

 

مون به شه که رابطهکردم میتو عالم بچگی فکر می _

خواستیم یا سرانجام برسه اما هیچی اونطوری که می

 کردم پیش نرفت.  م فکر میحداقل خود

 االن که ازش خبری نیست؟ _
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نه. گفتم که همه چیز یه حس بچگانه بود توی  _

تونم کردم میدورانی که هیچ پناهی نداشتم و فکر می

 کنارش آروم بگیرم اما خب...

دانم چرا همه چیز را حرفم را ناتمام گذاشتم. نمی

ره های برایش نگفتم. هاشمی این چندسال با مشاو

وقت و بی وقت خودش توانسته بود من را سرپا کند 

اما حرف زدن درباره ی مردی که ده سال پیش 

 رسید.عاشقش بودم کمی بچگانه بنظر می

 

ذهنم آنقدر درگیر آن بخش از خاطراتم شده بود که 

 اصال نفهمیدم چه گفتم و چطور خداحافظی کردم.
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پشتی مبل تکیه گوشی را روی مبل انداختم. سرم را به 

 دادم و چشم هایم را بستم.

 

من مدیون این مشاور بودم. حرف زدن با او و 

 راهکارهایش باعث شده بود که به اینجا برسم.

 

دختری که در بیست و شش سالگی درآمد ثابت 

خودش را داشت و خانه و ماشینی که کمتر کسی در 

دید اما چرا حالم خوش نبود؟ چرا بخشی از خواب می

ودم جا مانده در روزهایی که سال ها از آن گذشته وج

 داد؟بود و بوی نای آن اما هنوز آزارم می

 

 شاید چون خوب تموم نشده.  _
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 ام در سرم پخش شد.صدای زمزمه

همیشه بخش مهمی از قصه خوب یا بد تمام شدن آن 

ماند نمی است. اگر خوب تمام شود که حسرتی در دل

د اصال اما امان از روزی که کنو آدم احساس سبکی می

 بد و تلخ باشد. ته قصه

 

گیرد ماند که هیچ جوره آرام نمیداغی روی دل آدم می

و من هم داشتم در این بد تمام شدن دست و پا 

کردم، نه از مرور آن ام میزدم هنوز که نه فراموشمی

 شد.داشتم و نه حالم خوب میدست برمی

 

رد سمت موبایل تا با چشم باز کردم و دستم سر خو

نسرین حرف بزنم و سراغ همانی را بگیرم که نباید اما 

گفتم؟ چه خبر از پشیمان شدم. بعد از چند سال چه می
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فالنی؟! آن هم وقتی که ازدواج کرده و دیگر نه راحله 

 ای یادش بود و نه حس تندی را که بهم داشتیم؟

  

 روی مبل دراز کشیدم و مثل جنینی در خودم جمع

 شدم.

بازهم پرت شده بودم توی خاطرات و صدای خنده ی 

گرفت. نسرین هر لحظه در سرم شدت بیشتری می

شش ماه از فوت بابا گذشته بود و به بدبختی با شرایط 

 جدید خو گرفته بودیم.
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فشاری که عمو کاظم و آقاجون برای رفت و آمد 

خواست میآوردند آنقدر زیاد بود که گاهی دلم می

 موهایم را از ریشه دربیاورم.

 

تا قبل از فوت بابا، اوضاع خوب بود اما حاال کلمه ی 

افتاد و هم مامان، هم کوفتی بیوه از زبان آقاجون نمی

 من و راضیه را حسابی محدود کرده بودند. 

 

من هم که تنهایی حق بیرون رفتن نداشتم؛ همیشه 

مان نسرین دست به دامن همسایه دیوار به دیوار

 شدم که همه مثل چشم خود به او اعتماد داشتند.می

  

عصری قراره کالس خیاطی رو بپیچونم و برم حمیدو  _

 ببینم. توهم میای راحله؟ 
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عجب دل خوشی داشت! من همین کالس خیاطی را 

هم با کلی عجز و التماس مامان و قول و قرار با همه 

 رفتم چه برسد به قرار گذاشتن با این و آن! می

 نه، تو برو. _

  

نسرین اما در باغ نبود انگار که حق هم داشت. بعد از 

دید و دل در دلش نبود. با مدتی طوالنی حمید را می

پهلویم کوبید و گفت: مسخره نشو دیگه. بیا آرنج به 

ره مسافرکشی تا شه بخدا. بابا که میبریم چیزی نمی

آخر کالس. توروهم که عمو کاظم اجازه داده با ما بیای 

 و بری.

  

شه خب؛ یادت نیست انگار اگه بفهمن خیلی بد می _

 شرط عمو کاظم چی بود! 
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ه و روزهایی چرا یادمه. اینکه رفت و آمدت با ما باش _

فهمن بخدا. من قبال از که من نیستم توهم نری اما نمی

 این کارا کردم؛ فهمیدن؟

  

 سرم را به نشانه ی نه تکان دادم. 

 فهمن. تازشم... خب دیگه، االنم نمی _

خود را کمی جلوتر از من کشید و با نیش شل نگاهم 

کرد. نگاهم روی دندان های بی نظمش کش آمد و 

باالخره کی قرار است ارتودنسی اش کند!  دانستمنمی

آمد پدرش قول داده بود دندان از وقتی که یادم می

 هایش را ردیف کند و آخرش هم هیچی.

  

بار قبلی که حمید اومد کوچه ی پشت خیاطی دنبالمو  _

 یادته؟ 
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سرم را باال و پایین کردم. حمید با پراید پدرش آمده 

آمده است اما بود. دیدم که دوستش هم همراهش 

شان دست تکان آنقدر هول بودم که سرسری برای

 دادم و برگشتم خیاطی.

 

 ـ دوستش انگاری عاشقت شده! 

لب هایم چنان کش آمد که انگار همه چیز داشت همین 

افتاد. انگار دختر بچه شده بودم و حس حاال اتفاق می

 ناب آن لحظه را دوباره به جانم ریختند.

 

د برای منی که پدرم را از دست چیز عجیبی هم نبو

داده بود و جرات تکان خوردن نداشتم. فکر اینکه 

دوست حمید مثل داستان هایی که بچه ها توی مدرسه 
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کردند، با یک نگاه عاشقم شده باشد، خر تعریف می

 کرد.کیفم می

 

 میای؟  _

 زیر چشمی نگاهش کردم و پرسیدم. 

 اسمش چیه؟  _

م آمده است، گفت: نسرین که فهمیده بود خوش

 مهیار... اسمشم قشنگه، نه؟
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مهیار... اسمش هنوز هم بنظرم خوش آهنگ و زیبا 

است چه برسد به آن وقت ها که دلم بهانه ای 
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خواست برای شیطنت و رها شدن از بندی که برایم می

 ساخته بودند.

 

انگار نیاز داشتم کسی جای پدرم را پر و فکرم را از 

 فریادهای گاه و بیگاه عمو پرت کند. 

 

دونم نسرین. لب هایم را آویزان کردم و گفتم: نمی

اصرار نکن، شاید بیام شاید نه. تو که خبر داری عمو 

 چطوریه. اگه یه وقت بفهمه...

 

؟ کنیفهمه بخدا دختر تو چرا اینطوری میوای نمی _

ریم  کافه ای که شینیم تو ماشین حمید و میفوری می

نزدیک خیاطیه. یه ربع قبل رسیدن بابا هم 

 گردیم. هوم؟ برمی
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 از گردنم آویزان شد و گفت: نه نیار دیگه، باشه؟ 

 نفسم را بیرون فوت کردم و کالفه گفتم: باشه. 

اما ته دلم ذوق داشت. ذوق دیده شدن، خواسته شدن. 

ن حصارهای اطراف و پرت شدن در دنیای ذوق شکست

 جدید و شیرین.

 

خواهد و به او دانستم که حمید چقدر نسرین را میمی

قول داده بود که بعد از تمام شدن درسش با هم 

کردم که مهیار هم ازدواج کنند و با سادگی فکر می

عاشق من شده است و از همان لحظه ی اول خودم را 

 !در لباس عروس تصور کردم
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لباس عروسی پف دار و مهیاری که قرار بود شاهزاده 

ی سوار بر اسب سفیدم باشد. بیاید و من را از دل 

 خانه ی ماتم زده ی آقاجون نجات دهد.

  

آن وقت ها ساده بودم یا شاید هم بخاطر محیط 

کردم برای رسیدن به آرزوهایم، اطرافم بود که فکر می

بهتر از مهیاری که به خواهم و چه کسی آقا باال سر می

 قول نسرین عاشقم شده بود؟

  

برای آن روز بهترین لباسم را پوشیدم. یک مانتوی 

کتان آبی با بافت طوسی رویش. موهایم را با کش شل 

بستم و دور از چشم مامان، کلیپس پارچه ایش را توی 

 کوله ام گذاشتم تا زیر شال بپوشم و موهایم پف کند.
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ده بود اما خب آن زمان فکر ظاهرم خنده دار ش

کردم که دافِ زمانه شده ام! و مهیار هم که حتما می

 رود برای تیپی که زده ام.کلی غش و ضعف می

  

قبل از آنکه نسرین زنگ در خانه را بزند، رژ لب 

گوشتی مامان را برداشتم و با خداحافظی سرسری 

 بیرون زدم.
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را نشان نسرین توی ماشین بود که قایمکی رژلب 

دادم و چشم هایش برق زد. مادرش زن ساده ای بود 

 و از این چیزها نداشت.
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کردیم آرایش برای خب در محله ای هم که زندگی می

 زن ها هم عیب بود چه برسد به دختربچه هایی مثل ما. 

وقتی رسیدیم پدرش، یونس گفت: تا کالس شما 

زنم دخترم. مواظب شه، دوتا مسافر میتموم می

 خودتون باشید.

  

نسرین هم مثل دخترهای خوب چشمی گفت و بعد از 

 ماشین پیاده شدیم. بوسیدن گونه اش از 

 ـ کجا وایسادن نسرین؟  

  

هنوز هم استرس آن روز را به خاطر دارم. رسما داشتم 

تپید مردم. دهانم خشک شده بود و  قلبم چنان میمی
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خواست قفسه ی سینه ام بشکافد، بیرون انگار که می

 بزند و خون و خونریزی راه بیندازد.

  

 ـ کوچه پشتی. رژ لبو بده راحله.  

رژ را به او دادم و در همان فرصت کلیپس را روی 

 موهایم مرتب کردم. 

 گم نسرین. ـ می 

 ـ  جونم؟  

 ـ خوب شدم؟! خب... مهیار خوشش میاد؟ 

  

 نسرین چشم های قهوه ای ریزش را گرد کرد. 

 ـ آره بخدا عالی شدی. بیا بریم که خیلی دیر شد.  
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ی ماشین با تمام بچگی ام همان لحظه ی اول که تو

نشستم و زیرچشمی و باخجالت به مهیار نگاه کردم، 

 فهمیدم که وصله ی تن من است و دلم برایش لرزید.

  

برای صورت شیو شده و بوی عطر خنک و فلزی 

داد. اینکه با لبخند کنارم نشسته بود و خاصی که می

شدم، بدون خجالت به منی که هی سرخ و سفید می

 کرد.نگاه می

  

ری اش قلبم تیر کشید و قطره اشک ریزی از با یادآو

گوشه ی چشمم سر خورد. هیچوقت خانواده ام را 

بخشیدم بخاطر این همه حسرتی که روی دلم نمی

مانده بود. بخاطر روزهای خوبی که با شک و بی 

اعتمادی گذشت. منی که هنوز بعد از ده سال داشتم 
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افه و سوختم برای اولین باری که با مهیار رفتیم کمی

 آن همه حس و حال نابی که دیگر هرگز تجربه نکردم.

  

 انگار من و تو تنها موندیم این گوشه.   _

نسرین و حمید روی میز دیگری نشسته بودند و 

سرشان را کرده بودند توی منو و نسرین داشت با 

 خندید.لذت به زمزمه های حمید می

 

یزان نگاه پر حسرتم را به او دوختم و با لب های آو

 خنده؟ گه که اینطوری میگفتم: حمید چی بهش می

مهیار بی آنکه نگاهش را از من بگیرد، ابرو باال 

 انداخت. 

 گه که... دوست دارم. ـ احتماال داره می
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وقفه ی میان کلماتش قلبم را از حرکت انداخت. سرم 

را زیر انداختم و انگشت های دستم را درهم گره زدم. 

شده بود و انگار داشت از آن ها آتش گونه هایم سرخ 

 زد.بیرون می

  

 تونم دستتو بگیرم؟ می _

دست های قایم شده ی زیر میزم را درهم قالب کردم 

 و لبم را به دندان گرفتم. 

 نچ!  _

مهیار آرام خندید و گفت: روی زمین دنبال چی 

 گردی؟می
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 بی حواس سرم را باال آوردم و نگاهش کردم. چشم

شد، برق های مشکی اش که کمی روبه باال کشیده می

زد و دسته ای از موهای حالت دارش روی پیشانی می

 اش افتاده بود.

 

 ـ هان؟ 

دوباره خندید و نگاهم اینبار نشست روی دندان های 

مرواریدی اش. حتی دندان های بابا هم به این سفیدی 

 نبودند.  

به من نگاه  خوایش سرت پایینه... نمیآخه همه _

 کنی؟
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لب هایم را پایین کش دادم و مثل بچه ای که 

تونم باهات عروسکش را گرفته باشی، گفتم: من نمی

 دوست شم!

  

آید. چشم هایش گرد نگاه متعجبش هنوز هم یادم می

شد و ابروهای پر خوش حالتش باال پرید. البد انتظار 

نداشت یک دختر شانزده ساله دست رد به سینه اش 

 زند.ب

  

گیری دارم، حتی گوشی ـ آخه من خانواده ی سخت

 موبایل هم ندارم که باهم  حرف بزنیم. 

مهیار هوم کشیده ای گفت و دستی به چانه اش کشید. 

خواست هرطور شده در همین دیدار اول دل انگار می

 مرا ببرد و قصد کوتاه آمدن هم نداشت.
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ی که میای تونیم گاهـ اینکه کاری نداره عزیزم. می

کالس خیاطی هم دیگه رو ببینیم و درضمن من 

 تونم واست موبایل بخرم.می

  

برای من گوشی بخرد؟! گوشی موبایل به این گرانی! 

شان انقدر خوب بود؟ بافکر به اینکه از یعنی وضع

همین فردا در مدرسه به بچه ها پز مهیار و این 

د حرکتش را بدهم، قند در دلم آب شد. اوهم فهمی

 انگار که بازهم خندید و سیب گلویش تکان خورد.

  

 تونم دستتو بگیرم؟ ـ حاال می
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هنوز هم گرمای دستش روی دست هایم جا مانده 

است انگار. هنوز هم بوی عطر سردی که تا آخر شب 

 کنم. همان روز روی دست هایم بود را حس می

 

آنقدر آن را بو کشیده بودم و آنقدر دست هایم را مثل 

یک شی قیمتی در آغوش کشیده بودم که هنوز هم 

این وجود  حس و حال شیرینش با من مانده است و با

 چطور مامان را ببخشم؟ 

 

مادری را که بخاطر هوس خودش همه چیز را از من 

گرفت جز یک چیز! خاطراتی که حتی شیرین ترین آن 

 داد.هم آزارم می
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هردو دستم را میان پاهایم گذاشتم و آرام پلک بستم. 

بازهم قطره اشکی سمج از کنج چشمم لغزید و از روی 

 ن افتاد.تیغه ی بینی ام پایی

  

نه، من تا وقتی که پر بودم از این حسرت های ریز و 

 توانستم مامان را ببخشم.درشت نمی
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 فصل چهارم: 

 در حیاط را باز کرد و رو به شبنم آرام غرید. 

 ـ حواست به رفتارت با مامان باشه. 
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شبنم پشت چشمی برایش نازک کرد و همانطور که از 

: الزم نیست شما یادآوری گذشت، گفتمقابلش می

 بکنی؛ من کارمو بلدم.

  

پوزخندی روی لبش آمد. قطعا کارش را بلد بود وگرنه 

چطور توانسته بود شش ماه تمام رابطه اش را از چشم 

 او مخفی کند؟! 

 بی آنکه چیزی بگوید، پشت سرش وارد حیاط شد.

 

حدیث بانو بازهم به خودش رحم نکرده و دراین هوای 

دانست که شان را شسته بود. میط کوچکسرد، حیا

حاال حتما تمام بدنش بخاطر اینکار و ترکیب آن با 

سرما درد گرفته است اما طبق معمول به روی خودش 

 آورد.نمی
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نفس عمیقی کشید و بوی نم موزاییک های خیس را 

وارد ریه هایش کرد بلکه ذهن آشفته اش کمی آرام 

 شود.

شکی افتاد که لبه ی نگاهش روی کتی، گربه ی م

حوض مستطیلی خالی از آب گوشه ی حیاط لم داده 

 کرد.بود و با چشم های خمار او را رصد می

 

مادرش آنقدر با این گربه ی خیابانی خو گرفته بود که 

ترسید و نسبت به این خانه حس دیگر از آن ها نمی

 مالکیت هم داشت حتما!

 

برم که  ـ خوش اومدین. الهی من قربون هردوتون

 انقدر بهم میاید! 
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نگاهش از درخت بی بار توت گذشت و روی حدیث 

افتاد که باالی پله ها ایستاده بود و طبق معمول 

خواست با زبان بازی رابطه ی او و شبنم را بهتر می

 کند.

 

 ـ سالم مامان جون، دلتنگتون بودم. 

مهیار بی اراده پوزخندی زد و همانطور که با گام های 

 رفت، گفت: آره بود!محکم از پله ها باال می

حدیث گونه ی شبنم را بوسید و در همان حال چشم 

 غره ای به مهیار رفت.

 

پسرش مثل بچه ها لج باز شده بود و دلیل تغییر 

فهمید. چندباری هم سعی ناگهانی رفتارش را نمی
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کرده بود که زیر زبانش را بکشد اما مهیار از بچگی 

 گفت.به سادگی درد دلش را نمیتودار بود و 

 

شان از روی مبل چوبی بلند الله و معین به احترام

 شدند.

 ـ سالم داداش. 

شبنم الله را بوسید و او هم با معین دست داد. هوای 

سرد هنوز در جانش بود و ترجیح داد فعال با پالتو 

 بنشیند بلکه کمی گرمش شود.

 

 ـ دیر اومدین مامان جان. 

 چیزی بگوید اما صدای شبنم مانع شد.  لب باز کرد

 ـ ببخشید مامان جون حق دارید اما تقصیر من بود.
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بازهم کارش را راحت کرد. دم عمیقی گرفت و به 

 شبنم اشاره کرد. 

 ـ بله، خانم دیر آماده شدند.

 

نگفت که تا همین چند دقیقه ی پیش توی ماشین 

یک کردند و شبنم پایش را در داشتند باهم بحث می

خواهد! آدم انقدر کفش کرده بود که مهریه اش را می

ریخت روی هم و وقیح و پرتوقع؟! با یک نفر دیگر می

 از او هم توقع دادن مهریه داشت!
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ـ خیلی خب، پس بیاید میز رو بچینیم برای شام. آخه 

کنه و دیگه تا صبح شام دیروقت آدم رو سنگین می

 بینید.خواب آشفته می

 

الله و شبنم به آشپزخانه رفتند. مهیار همانطور که 

آورد گفت: چه پالتوی سرمه ای رنگ کوتاهش را در می

 خبر معین؟ باغ گرفتی برای مراسم؟

  

...اک رفتم داداش! خیلی گرونه. ـ آره گرفتم اما به ف

 انتظار نداشتم انقدر زیاد بشه هزینه اش. 

ـ تاالرهای تهران چه مشکلی داشتن که باید این همه 

 راهو بریم شمال؟ 

معین که تمام حرف هایشان را از بر بود، سر تکان داد 

 و ادای او و مادرش را درآورد. 
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 ـ باالخره جاده است! هزار تا اتفاق ممکنه بیفته! 

ـ توهم که اصال گوشت به این حرف ها که بدهکار 

 نیست.

 

و خیاری از ظرف میوه برداشت. ذات  معین خم شد

خونسردش را از پدرش به ارث برده بود و انگار هیچ 

توانست ناراحتش کند. آن خدا بیامرز هم چیز نمی

مقابل غرغرهای مادرشان با لبخندی محو، سکوت 

 کرد.می

  

 کنه؟ بیخیال مهیار؛ آدم مگه چندبار ازدواج می _
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نگاه مهیار روی شبنم نشست. بافت یقه اسکی مشکی 

 اش را زیر دامن کلوش قرمز زده بود.

 

کرد در خانه لباسش را ندیده بود وگرنه مجبورش می

خواستند آن را عوض کند. چه معنی داشت حاال که می

زند و جلوی طالق بگیرد تیپ مورد عالقه ی او را ب

خواست عذابش بدهد؟ چشم هایش رژه رود؟! می

حالش را بهم بزند و او را بیش از پیش از خود متنفر 

 کند؟

  

دندان روی هم سایید و نفس ملتهبش را بیرون داد 

 بلکه کمی از خشمش کم شود. 

 دونی. چی بگم؟ خودت بهتر می _
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معین رد نگاهش را دنبال کرد و لبخند کوچکی روی 

شناخت. ش نشست. برادرش را مثل کف دست میلب

دانست پشت این ظاهر حق به جانب و خونسرد، می

 چه غمی خانه کرده است.

 

 ـ دوستش داری نه؟ 

 مهیار نگاه گیجش را از شبنم گرفت. 

 ـ چی؟ 

معین با ابرو به او اشاره کرد و آرام گفت: دوستش 

 داری.
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 انداخت دست هایش را روی زانویش کشید و ابرو باال

به امید اینکه مغزش جابه جا شود و از فکر شبنم و 

 خیانت و این همه خشمی که به او داشت در بیاید.

  

 ـ دیگه نه. 

ـ زندگیتون خیلی حیفه... بابا یادت نیست همین خاله 

خورد که نرفتی دخترشو توران چقدر حسرت می

گفت که مهیار زنشو بگیری؟! یادت نیست همیشه می

کنه؟ بخدا همه این اواخر حسرت شبخت میخیلی خو

 زندگی شمارو داشتن داداش.

  

شان ارثی بود انگار. تکرار حرف های حدیث در همه

گفت و یکبارهم معین فقط یکبار او درگوش معین می

 در گوش او. 
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 حیف بود؛ دیگه نیست. _

  

معین کالفه از سماجتش، کنارش روی مبل نشست و 

کرد، گفت: اش نگاه میهمانطور که به نیم رخ جدی

باورمون  چرا حداقل یه دلیل قانع  کننده نمیاری که

بشه دیگه دوستش نداری؟ چرا انقدر ناگهانی تصمیم 

گرفتی جدا شی ازش؟ اصال تا حاال با خودش حرف 

زدی؟ بابا شاید سختش باشه جدا شه ازت! شاید هنوز 

کنه دوستت داشته باشه... ندیدی چطوری نگاهت می

 مهیار؟ جون من ندیدی؟
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لبش نشست  با شنیدن این حرف پوزخند پررنگی روی

و دستش را مشت کرد. شبنم بازیگر خوبی بود و 

 کرد.هیچکس خیانتش را باور نمی

 

 دوستم داشته باشه؟! _

  

معین نگران از این همه خشمی که در وجود برادرش 

کرد، دست سردش را گرفت و گفت: حرف غلغل می

ری مهیار. بزن تورو روح بابا. اینطوری داری از بین می

کسی رو نداشتیم که موهاش انقدر زود ما خانوادگی 

شی مرد، سفید شه اما خودتو نگاه کن. داری سفید می

 چته آخه؟
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گفت. بعد از اینکه مچ شبنم و عکس های راست می

سکسی اش را با آن پسره ی ریقو گرفت، کمرش 

 شکست و رگه های سفیدی در موهایش نشست.

 

هم همه متوجه این تغییر شده بودند و حتی شاید 

حدس هایی راجع به این اختالف یک شبه! زده باشند 

 اما هیچکس جرات گفتنش را نداشت.

 

ترسیدند بگویند و مهیار بیشتر از این خرد انگار می

 شود. 

 کنه. ش حالم رو بد میبگذر معین. حرف زدن درباره _

سپس نفس ملتهبش را بیرون داد و گفت: راجع به 

 شراکت با آیه هم فکر کردم.
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معین دلخور نگاهش کرد اما بیشتر از این ادامه نداد. 

مهیار ثابت کرده بود که تا وقتی خودش نخواهد الم تا 

 زند. کام حرف نمی

 خب؟  _

شاید بتونیم یه وام بگیریم و باهاش کار رو شروع  _

 کنیم.

  

معین پا روی پا انداخت و با لبخندی پهن گفت: جون 

خوای رو با چه وامی میبابا! خب حاال اون همه بدهی 

تونید بدی؟ انگار پارتی کارمندهای بانک کلفته که می

 از این واما بگیرید.
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 بعد انگار که یاد چیزی افتاده باشد، بشکنی زد. 

آخ یادم رفته بود که از کارت هم استعفا دادی! خب  _

الحمدا... همه چیز جوره برای گرفتن وام و دادن بدهی 

 ها.

  

اما خسته تر از آن بود که حوصله ی این همه مهیار 

تیکه و کنایه را داشته باشد. برای همین هم سرش را 

 به نشانه ی تاسف تکان داد.

  

من دنبال یه راهی هستم که مجبور نباشیم جلوی آیه  _

 گزه. سر خم کنیم و تو اما ککت هم نمی

گزه که با چنگ و دندون وقت مالقات گزه بابا. میمی _

 فتم با این دختره ی هار. گر
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اما من گفته بودم که باید فکر کنم معین. چرا اهمیت  _

 دی؟نمی

  

معین خود را جلو کشید و سعی کرد برادر زبان نفهمش 

 را قانع کند.
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ده. ببین ده مهیار یا اصال نمیبخدا که دیر وقت می _

گفت خانم گفتن ش میوقتی زنگ زدم به منشی

کنن! در این حد آدم گهیه مالقات هیچکسو قبول نمی

 ده به کسی.طرف که حتی وقت دیدار هم نمی
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 کنه رئیس جمهور شده! فکر می _

آره دیگه داداش برای همین با کلی بدبختی این وقت  _

رو گرفتم پس نزن زیرش. برو ببینش باهم حرف 

راه  بزنید، یا خوشتون میاد از هم و یا که نه به فکر یه

 دیگه میفتیم.

  

حدیث دیس برنج تزئین شده با زرشک و زعفران را 

روی میز گذاشت و گفت: برای امشب بحث کار تعطیله 

 پسرا. بیاید شام از دهن افتاد.

  

ذهن مهیار آنقدر درگیر بود که بی توجه به خط و نشان 

 مادرش، گفت: چی بگم واال.  

بیاریم و مجبور باور کن من از خدامه که یه راهی گیر  _

نباشی بری پیشش ولی خب نیست. بدهیمون انقدر 
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زیاد شده که تا تولید درست و حسابی نباشه، 

تونیم چیزی پرداخت کنیم. از طرفی چشم اون نمی

دونم سی تا کارگر به ماست مهیار. دیشب رضایی، نمی

کرد که شناسی یا نه؛ زنگ زده بود و التماس میمی

م گرسنه موندن از کنید زن و بچهتوروخدا کارگاه رو ب

 کنه.جایی استخدامم نمی

  

سوزم؟ از اینکه آخرین بار دونی از چی میآخه می _

قبل از خراب شدن حال بابا وقتی باهاش حرف زدم 

نالید از اینکه این دختره حاال با منظور یا بی مدام می

منظور دوتا از مشتری های ثابتش رو پرونده. از این 

معین وگرنه نه تا حاال دیدمش و نه  سوزممی

 پدرکشتگی دارم باهاش.
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فهمید. برای خودش هم آسان نبود معین حالش را می

بعد از این همه سابقه و با آبرو کار کردن پدرشان، رو 

اندازند به دختری که تازه چند سال است سر و کله بی

اش در این حرفه پیدا شده اما باید منطقی فکر 

 کردند.می

  

رقابته دیگه مهیار. این روزها بهترین نباشی کالهت  _

پس معرکه است. باباهم خدا خیرش بده کارگاه رو با 

چرخوند. چرا باید مشتری ها قدیمی ترین متد دنیا می

 رن جایی که واسشون بهتره. بمونن؟ می

 حدیث باال سرشان ایستاد و با اخمی ظاهری، تشر زد.

  

 بچه ها! با شمام.  _
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معین خندان از جا بلند شد و پیشانی خط افتاده ی 

 مادرش را بوسید. 

 چشم حدیث خانم، چشم.   _

او هم از جا بلند شد و دستی به پلیورش کشید تا صاف 

 شود.  

 تا حاال باهاش حرف زدی؟ _

  

 با کی؟  _

 همین آیه.  _

مخور نه بابا فکر کردی به این سادگی ها با کسی د _

گم که با خواهش و التماس یه قرار گرفتم شه؟ میمی

 واست.
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انگار واقعا وقتش رسیده بود او را ببیند. خودش هم 

دانست چرا اما دلش آشوب بود. استرس نشسته نمی

بر جانش آنقدر زیاد بود که حدیث فهمید و برایش 

 لیوانی آب ریخت.

  

 بیا بخور مهیارجان، رنگ به رو نداری.  _

بیه آدم های ضعیف شده بود و دیگر حتی ش

توانست ترس هایش را پنهان کند. دستش را زیر نمی

 میز مشت کرد و آرام گفت: الزم نیست.

  

 و روبه معین پرسید.
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 برای کی وقت گرفتی؟  _

 پس فردا ساعت چهار عصر.  _

 خودت که نیستی؟ _

  

انم نه داداش. خیلی دوست داشتم بیام و وحشی خ _

رو ببینم اما مشتری دارم توی بنگاه باید قرارداد ببندم 

 واسشون. 

 الله با این حرف ضربه ی آرامی به بازویش زد و غرید. 

 معین! _
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معین جای دستش را ماساژ دادو با اخمی ساختگی 

گفت: قدرت دستت زیاد شده لیدی قبال از این چیزها 

 بلد نبودی. 

 

حق داره معین این چرت و پرت گویی هاتو تموم  _

کنی؟ خوبه واال! حداقل از موی سفید من خجالت نمی

 بکش.

  

برای تشر مادرش، دست روی چشم گذاشت و گفت: 

 شکر خوردم.  چشم حدیث خانم،

خندید، دیس برنج را شبنم همانطور که ریز ریز می

 برداشت و گفت: بکشم واست عزیزم؟
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شان درهم گره خورد. دندان روی هم سایید و نگاه

سعی کرد مثل او لبخند زورکی روی لب هایش بنشاند 

 اما موفق نبود. 

 کشم خودم.می _

  

ترسید و دیس را از دستش گرفت. تا قبل از این می

شبنم رفتار بدی نشان دهد اما حاال خودش داشت 

 کرد توی شیشه!خون همه را می

 

 خوشمزه شده مامان جون. فسنجونش خیلی _

 مهیار زیر لب گفت: آره، بخور که شام های آخرته! 
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کند. دانست چرا مثل بچه ها رفتار میخودش هم نمی

انگار نه انگار که داشت وارد سی و دو سالگی اش 

 شد.می

 

شبنم به سمتش چرخید. لبخند به لب داشت اما 

 امد. مثلزدی خونش در نمیمشخص بود که کارد می

 خودش زیر لب گفت: هرچی زودتر، بهتر.

  

و حرصی قاشقی برنج توی دهانش گذاشت. عجب 

 شان درست شده بود امشب.بساطی برای

فکر به شبنم و رفتارهایشان باهم یک طرف و دیدن 

 آیه و رو انداختن برای شراکت یک طرف دیگر.

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

حالش داشت از وضعی که در آن گیر افتاده بود و انگار 

ود که به این زودی ها از آن خالص شود، بهم قرار نب

 خورد.می

 فصل پنجم: 

دستگاه پرس دکمه را میزون کردم و روبه اقدس که 

 کرد، غریدم. مثل آدم های بی تجربه به آن نگاه می

صدبار بهتون گفتم اینطوری باید کار کنی باهاش.  _

 کنی.فهمم چرا توجه نمیمن نمی

  

مثل همیشه گوشه ای ایستاده بود و با سر زیر افتاده از 

 خجالت، گفت: ببخشید خانم. 

ازدستش خسته شده بودم. از اینکه هربار یک گندی 

کرد با یک ببخشید ساده کارش راه زد و فکر میمی

 میفتد.
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تا همین لحظه چهار بار تصمیم به اخراجش گرفته 

دو پسر قد و بودم بدبختانه سرپرست خانواده بود و 

نیم قد داشت. دوست نداشتم با این وضع او را از کار 

 بیکار کنم چون خودم طعمش را چشیده بودم.

 

هرچند که مامان بخاطر ما هیچوقت کار نکرد اما 

دانستم زندگی بدون مرد با دو پسر کوچک چقدر می

 تواند دشوار باشد.می
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و جمع کن شه. حواستببخشید برای من جواب نمی _

که اگه نکنی و این دستگاه خراب بشه باید تمام هزینه 

 اش رو خودت بدی.

  

و کیسه ی دکمه ها را با حرص روی میز کوبیدم. 

نایلون پاره شد و دکمه های مشکی و صورتی یکی بعد 

 دیگری روی زمین افتادند. لعنتی... 

 کنم.من جمع می _

  

از روی زمین با آن هیکل تپلش خم شد و دکمه ها را 

برداشت. امروز از آن روزهایی بود که از دنده ی چپ 

ماندم همه را بیدار شده بودم و اگر کمی بیشتر می

بلعیدم. برای همین هم به سوسن که تمام یکجا می
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مدت با تخته شاسی پشت سرم ایستاده بود، اشاره 

 کردم و باهم به دفتر رفتیم.

  

 زدم. دت غر میپشت سرم به اتاق آمد و من تمام م

خوان کار رو یاد بگیرن. شاید یه دونم کی مینمی _

 روزی من مردم اصال خب! 

 دور از جون.  _

 عصبی دست در هوا تکان دادم. 

دور از جون نداره دیگه سوسن. فکر کردی چقدر این  _

 کنه؟قلب کوفتی برای من کار می
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ر پاکت سیگار را از روی میز برداشتم و همانطور که د

جیب هودی آبی رنگم دنبال فندک طالیی رنگم 

 گشتم، گفتم: نهایتش پنج سال! می

  

سوسن نگاه متاسفی به سیگار خاموش میان لب هایم 

دوخت و گفت: ناراحت نشو آیه جون اما اگه سیگار رو 

 شه. ت کنترل میترک کنی، بیماری

پوزخندی زدم و دستم را به نشانه ی برو بابا تکان 

 دادم.

  

 ول کن بابا.  _

میان تمام کارمندهایم با منشی ام، سوسن، راحت تر 

بودم. ناسالمتی بیشتر از دو سال است که برایم کار 

کند و در این دوسال فقط دوبار باهم به مشکل بر می
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گشت به اوایل کارش که خورده بودیم و آن هم بر می

 هنوز جا نیفتاده بود.

  

خوب و جدی بود که رفته  اما بعد از آن آنقدر در کارش

 رفته بهم نزدیک تر شدیم.

 

نه که صمیمی باشیم ها! نه... من بعد از آن همه تجربه 

ی تلخ و ضربه ای که از نزدیک ترین های زندگی ام 

خوردم، دیگر هیچوقت با کسی صمیمی نشده بودم. 

 ام هنوز همان نسرین بود.تنها دوست واقعی

  

میقی گرفتم. کمی سیگار را روشن کردم و کام ع

 اعصاب نم کشیده ام آرام شد. 
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 سفارشای مزون بهار آماده هستن؟  _

 سه تا لباس عروس داشتن که بله آماده شدن.  _

به حسابداری سر زدی ببینی پرداخت شده  _

 شون یا نه؟ هزینه

 سوسن فاکتور سبز رنگ را سمتم گرفت. 

 بفرمایید این هم فاکتور کار.  _

 رقم ها را چک کردم و خیالم کمی راحت تر شد. 

  

 تونی بری. خوبه، می _

دیدم که سرم پایین افتاده بود اما از کنج چشم می

 کند. چطور این پا و آن پا می

 چیزی مونده که یادم نمیاد؟  _

 اِ... نه فقط... _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

  

ش را در سینه آخرین کام را از سیگار گرفتم و دود

حبس کردم. حس خوش سوختن ریه هایم حالم را جا 

 آورد.  

 بگو دیگه سوسن کل روز رو وقت نداریم.  _

گرفتن از یه هفته ی پیش یه آقایی مدام تماس می _

 برای اینکه بهشون وقت مالقات بدیم.

  

 سیگار را در جا سیگاری بلور چالندم. 

 توچی گفتی؟  _

که منم یه وقت نیم ساعتی دادم  واال انقدر زنگ زدن _

 بهشون. 
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شد که حوصله ی دیدن کسی را نداشتم. چند سالی می

مخصوصا جنس مذکر و مخصوصا در این صنف چون 

دانستم همه به فکر منافع خودشان هستند. از پارچه می

 فروش گرفته تا فروشنده های ابزار خیاطی.

  

رابطه ی نزدیکی با آن ها نداشتم و اصال از یک جایی 

 کرد. به بعد لیست نیازهایمان را سوسن تهیه می

 بهت گفتم که قبول نکن سوسن. نگفتم؟ _

 

 ببخشید.  _

 ضربه ی آرامی روی میز زدم و غریدم. 

کنید؟ انقدر چرا امروز همتون این کلمه رو تکرار می _

 اه به راه بگید ببخشید. اه.گند نزنید تا الزم نباشه هی ر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

  

سوسن که به تشرهای گاه و بی گاهم عادت داشت، 

بی آنکه خم به ابرو بیاورد، گفت: قرار امروز سر جاشه 

تونیم کنسلش کنیم آیه جون. آخه دیگه آره؟ واقعا نمی

دونم اگه گیره و مییک هفته است داره تماس می

 شه.ش پیدا میردش کنیم، بازهم سر و کله

  

شان را دستی به چشم هایم کشیدم بلکه خستگی

 بگیرم. 

 کی هست حاال؟  _

 آقای مهرگان. _
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دستم در هوا خشک شد و آجرهای دیوار دلم فرو 

ریخت. دست و پایم بی جان شد و قلبم تا گلویم باال 

 آمد. مهرگان؟! مهرگان که همان...

  

به سختی آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم دست 

ایم را جمع کنم. همه ی مهرگان ها که او نیستند! در و پ

این شهر بزرگ قطعا هزاران مهرگان دیگر وجود دارد 

 و نباید خودم را ببازم.

  

پوست لبم را کشیدم و طعم خون در دهانم پیچید. 

 سرجایم نیم خیز شدم و گفتم: اسم کوچیکش چیه؟ 

 معین... معین مهرگان. _
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را رها کردم و روی صندلی وا  نفس حبس شده ام

 رفتم.

قلبم آرام شده و مثل بچه های خوب و سربه زیر 

 سرجایش نشسته بود.

  

 ساعت چند؟  _

 چهار.  _

لب هایم را روی هم فشردم و نگاهم روی ساعت 

نشست. تا آمدنش نیم ساعت وقت داشتم و 

 توانستم سر و وضعم را کمی مرتب کنم. می

 تونی بری.می _
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سوسن که رفت بلند شدم و به سمت سرویس 

 بهداشتی رفتم.

آبی به صورتم زدم و از کشوی میز رژ لب جگری را 

 بیرون کشیدم. 

از رنگ های تند فراری بودم اما برای قرارهای کاری 

 همیشه انتخاب اولم بود. 

 

کردم با آن بیشتر شبیه به یک خانم رئیس فکر می

 داد.  هستم و حس قدرت عجیبی به من می

دستم را کنج چشم های سبزم کشیدم و بعد از مطمئن 

 شدن از ظاهرم بیرون رفتم.
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 آن را فشار دادم.  صدای تلفن که بلند شد، دکمه ی

 آقای مهرگان تشریف اوردن.  _

 بفرستشون داخل.  _

برای آخرین بار تصویرم را در آینه ی قدی اتاق نگاه 

کردم. هودی آبی رنگ کوتاهی به تن داشتم با شلوار 

جین مشکی. شال پر نقش و نگاری هم روی موهای 

 بلوندم انداختم.

  

ضعف  دانستم چرا. احساساسترس داشتم و نمی

رفت. کردم و انگار جان داشت ذره ذره از پاهایم میمی

توانم گول بزنم، بین خواستن و خودم را که نمی

 نخواستن مهیار مانده بودم.
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دیدنش شبیه به رفتن ماه بود برایم! همینقدر بعید اما 

از یک طرف استرس روبه رو شدن با او بعد از این همه 

بود و از طرفی هم وقتی سال مثل خوره به جانم افتاده 

سوسن نام کوچکش را گفت؛ بینی ام سوخت انگار و 

 خیط شدم.

  

با ضربه ای که به در خورد، چرخیدم. از سایه اش  

پشت شیشه ی مات مشخص بود که مرد قد بلندی 

 است و یکبار دیگر قلبم جا به جا شد انگار.

 

اوهم قد بلندی دارد و به یاد داشتم که چقدر پز قد و 

 دادم. االیش را به هم کالسی هایم میب

زبان روی لب هایم کشیدم و با صدایی تحلیل رفته، 

 گفتم: بفرمایید.
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دستگیره ی در پایین رفت و با دیدنش آنجا، درست 

 روبه رویم میان چهارچوب قلبم از حرکت ایستاد. 

 خودش بود! مهیار مهرگان...

 

خاموش کردن همان مردی که سال ها پیش او را با 

گوشی ام دور انداختم. همان که وقتی خبر ازدواجش را 

شنیدم، شکستم و زار زدم برای رویاهایی که گوشه ی 

ذهنم با او ساخته بودم. کسی که هنوز هم بعد از این 

کنم. همه سال کنج ذهنم نشسته است و به او فکر می

 نه به داشتنش؛ نه...
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نیافتنی است و من هربار با  مهیار هنوز هم برایم دست

فکر کردن به او حسرت های عجیبی که به حق یا ناحق 

 کردم. داشتم را مرور می

اوهم جا خورد انگار چون سرجایش خشک شد و 

نگاهم کرد. چشم های خوش حالت مشکی اش گرد 

شده و ابروهای خوش فرم هشتی اش درهم گره 

 خورده بودند.

  

د چیکار کنم تا راحله ی خدایا باید چیکار کنم؟ بای

بیچاره و ترسیده ی درونم که فیلش یاد هندوستان 

کرده بود، رام شود و کوتاه بیاید از زل زدن به این 

 مرد؟
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او زودتر از من به خودش آمد انگار که دستش از روی 

 دستگیره سر خورد و گفت: سالم. 

آخ صدایش! مثل سابق گرم بود. از همان هایی که 

رادیو خالی است. بی اراده قدمی به عقب شان در جای

برداشتم و بی آنکه نگاهم را از او بگیرم، با صدای 

 تحلیل رفته جواب دادم.

  

 ـ سالم. 

بازهم شده بودم همان راحله ی بی دست و پا. همانی 

نشست و مثل احمق ها تمام که ساعت ها درکافه می

اش را گوش زد و صدای مهربانمدت به او زل می

 داد.می
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حالت مشکی و سفیدی شقیقه نگاهم از موهای خوش

 اش گذشت و روی چشم هایش نشست.

او هم به من خیره شده بود و انگار هیچ کدام برای 

 مان عجله ای نداشتیم.شروع حرف های

 

شناخت؟! نگاهش پر از تردید بود که یعنی من را می

حق هم داشت خب. دختر مقابلش بزرگ شده بود؛ 

 را عمل کرده بود و موهایش را رنگ! بینی اش 

دیگر آن چهره ی ساده را نداشت و احتماال با باز کردن 

شود که من آن راحله دهان و حرف زدنم، مطمئن می

 شناخت نیستم.ای که می

  

خاطره ای سمج بی وقت و ناگهانی ذهنم را روشن کرد 

مان توی همان کافه و من را برد سمت یکی از قرارهای
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داد. همانی که که بوی عود و گاهی سیگار می ی آشنا

گفت که در کرد و میمهیار همیشه تعریفش را می

 کند.اش احساس آرامش میفضای تاریک و روشن

  

 تولد نسرین بود و دور هم جمع شده بودیم. 

 تولدت مبارک.  _

برایش خواندیم و دست زدیم و نسرین با ذوق شمع 

ی که در دلم نشسته بود ها را فوت کرد. هنوز هم حسرت

 را به خاطر دارم.

 

خواست و تا حاال حتی یکبار هم با خانواده دلم تولد می

 جشن نگرفته بودیم. 
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لب هایم آویزان شده بود و با حسرت به حمید و 

خندیدند و کردم که چطور از ته دل مینسرین نگاه می

 انداخت.میحمید زنجیر طالی ظریفی را به گردنش 

  

مهیار حسرت نشسته در چشم هایم را که دید؛ دست 

روی پایم گذاشت و کنار گوشم گفت: به چی نگاه 

 کنی اینطوری دلبر؟می

  

گشت! آمد و بر میگفت قلبم تا دهانم میدلبر که می

شانه باال انداختم و با همان لب های آویزان گفتم: 

 هیچی!
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م را گرم کرد. دلم صدای خنده اش قلب سرد

خواست تا ابد در همان حال بمانم. همانطور نشسته می

کنارش و اوهم کنار گوشم بخندد و صدایش را، گرمای 

 نفس هایش را به آغوش بکشم. 

 دلت تولد خواسته؛ نه؟ _

  

از آخرین باری که یکدیگر را دیده بودیم، یک ماهی 

مخفی که گذشت و در این یک ماه به لطف موبایل می

 خودش برایم خریده بود، نزدیک تر شده بودیم.

 

دانم اوهم این حس را داشت یا نه اما مهیار برای نمی

 من روح شده بود در تن خسته ام.
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 درمانم کرده بود انگار.

از برکت حضورش، تمام حس ترس و بی پناهی که با 

مرگ بابا روی زندگی ام افتاده بود، دود شده و به 

ت  آسمان رفته بود و هرروز بیشتر از دورترین قسم

 شدم.دیروز وابسته اش می

  

سر تکان دادم یعنی آره و با مظلوم ترین لحن ممکن 

 گفتم: آخه هیشکی تا حاال واسم تولد نگرفته. 

پایم را آرام فشار داد و کنار گوشم گفت: خودم واست 

 دم. گیرم، خوبه؟ قول میمی

راده خندیدم و دست و گونه ام را محکم بوسید. بی ا

 کرد.گذاشتم روی جای بوسه اش که زوق زوق می
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 اما تا اون روز اینو از من قبول کن.  _

مثل ندید بدیدها به پاکتی سرخی که روی میز گذاشت 

 نگاه کردم.  

 چی خریدی واسم؟  _

 نگاهش کن خودت.  _

پاکت را سمتم کشیدم و آن را باز کردم. با دیدن 

ن آن ذوق زده دست هایم را بهم کاکتوس کوچک درو

 کوبیدم.

  

 وای مهیار.  _

کاکتوس را بیرون کشیدم و همانطور که 

چرخاندمش تا گوشه و کنارش را ببینم، گفتم: می

 عاشقشم، مرسی. 
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 مهیار سرش را جلو آورد و آرام لب زد. 

 منم عاشق توام. _

  

دلم مثل ماهی سر خورد و افتاد آن پایین مایین ها! 

 لبخند پررنگی زدم و دستم را از روی میز گرفت. 

ت بهم گفتی، درباره ی اینکه وقتی درباره ی زندگی _

گذره، فکر کردم این بهترین کادو برای تو چی بهت می

 دونی چرا؟تونه باشه، میمی

  

 سرم را به نشانه ی نه تکان دادم. 

 چ. ن _

کاکتوس نماد صبره عزیزم. صبر و قوی بودن. صبر و  _

تونی مقاومت دربرابر لحظه های سخت و بنظرم تو می
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مثل یه کاکتوس قوی باشی و دربرابر همه ی این ها 

 بایستی.

  

خودم برایش از زندگی ام گفته بودم. از سختگیری 

زدم با مرد های عمو کاظم و از مامان که حدس می

تباط است و وقتی هم که با او حرف زدم دیگری در ار

زیر بار نرفته و در نهایت با یک سیلی محکم از خجالتم 

 درآمده بود. 

  

این ها را گفته بودم و او برای اینکه دلگرمم کند، 

کاکتوس خریده بود تا قوی بودن را یادم بدهد. تا مثل 

 این گل دربرابر سختی ها طاقت بیاورم. 

شتم. حس و حالم آنقدر عجیب خدایا چقدر دوستش دا

کردم و مثل و شدید بود که زندگی بی او را تصور نمی
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دیوانه ها حرف های عاشقانه اش را در گوشی 

مان را نوشتم تا هرگز عشق و احساس میانمی

 فراموش نکنم.

  

با تکان خوردن دستش مقابل صورتم از گذشته فاصله 

 گرفتم. 

 حواستون با منه؟  _

ده بودم! سرم را تکان دادم و همانطور که لعنتی؛ گند ز

 رفتم، گفتم: بفرمایید بشینید.به سمت میز می

  

چه من را شناخته باشد چه نه، نباید هیچ اشاره ای به 

کردم. من از گذشته و دختری که او مان میآشنایی

خواستم دوباره شناخت فاصله گرفته بودم و نمیمی

 درگیرش شوم.
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نشستم و نگاهش کردم. برعکس آن وقت پشت میز 

 ها اندامش ورزیده شده بود.

صورت کشیده اش پرتر شده و زاویه ی فکش را با ته 

 ریش مشکی پوشیده بود. 

زبان روی لب های خشکم کشیدم و گفتم: ظاهرا برای 

 این مالقات اصرار داشتید.

  

مثل گذشته با چشم های ریز و نگاه خیره اش روی 

خواست مطمئن شود که من کرد. البد میمیمن، فکر 
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راحله ام یا نه! برای او هم این دیدار آنقدر ناگهانی بود 

 شد.که باورش نمی

  

هرچند مطمئن شدن و نشدنش فرقی نداشت. او زن 

داشت و گواه آن حلقه دست چپش و من هم که از 

هرگونه رابطه ی عاطفی فراری بودم. سرجایش جابه 

 را از زیر پایش بیرون کشید. جا شد و پالتویش

  

 خواستم با شما صحبت بکنم. بله می _

 سری به نشانه ی تایید تکان دادم.  

 و شما آقای؟  _

مان شبیه اینبار در سکوت فقط نگاهم کرد. وضعیت

یکی از همان سریال های کمدی لوس بی نمک بود. 
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شناختم و هم او من را اما انگار هردو هم من او را می

 غریبه بودیم.

 

خواستم به این غریبه بودن ادامه دهم. مهیار برای می

دادم تالش شش من کوهی از خاطره بود و اجازه نمی

 ساله ام را برای فرار از گذشته، خراب کند. 

 مهیار مهرگان هستم.  _

 

 دلم لرزید و دستم را زیر میز مشت کردم. 

ان دیدار اما منشی گفتن که امروز با آقای معین مهرگ _

 دارم.

  

 بله اما متاسفانه برادرم جایی گیر بودن.  _
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 ابرو باال انداختم. 

اگه این دیدار انقدر واسشون بی اهمیته که خودشون  _

مو گرفتن برای تشریف نیوردن، چرا وقت من و منشی

 نوبت؟ 

تا وقتی که من اینجام نیازی به حضور برادرم نیست  _

اره ی کارگاه من خانم چون در حال حاضر همه ک

 هستم.

 

کشید. لبخند محوی زدم داشت قدرتش را به رخم می

 و گفتم: خیلی خب، بفرمایید. 

 دونم تا چه اندازه با تولیدی ما آشنا هستید. نمی _

 تون چیه؟ اسم تولیدی _

 زن روز.  _
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 لبخند محوی زدم.

 

 بله همون تولیدی ورشکسته.  _

گاهش کدر شد. لبخند روی لب هایش ماسید و رنگ ن

خواستم. او راحله را به عنوان دقیقا همان شد که می

شناخت نه منِ به قول دختری مهربان و ساده می

 دیگران پاچه دریده!

 

 کی این موضوع رو به گوشتون رسونده؟  _

دلم برای غرور شکسته اش سوخت و دوست داشتم با 

یک غلط کردم، ناراحتی اش را پاک کنم اما حس هایم 

 را سرکوب کردم.
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کند. من از هرچه که دلسوزی که دردی را از ما دوا نمی

به راحله وصل باشد فراری هستم؛ حتی اگر تا ابد 

 حسرتش را با خودم جابه جا کنم. 

به گوشم رسونده؟! خبر ورشکسته شدنتون بعد از  _

بیست سال مثل بمب توی بازار تولیدی پیچیده. اینطور 

 شه مخفی کرد آقای مهرگان.میو نمسائل

 

شناختم. غرور برایش من این مرد را خیلی خوب می

مهم تر از هرچیزی بود و من هم مستقیم با آن بازی 

 کردم تا دلسردش کنم.می
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مهیار پا روی پا انداخت و بی آنکه خودش را ببازد، با 

بارید، گفت: اشتباه لحنی که خشم کم و بیش از آن می

سوندن. تولیدی ما مدتی بخاطر فوت به گوشتون ر

 پدرم تعطیل شده بود.

 

 خدا رحمتشون کنه اما...   _

توانم قسم بخورم که زد و میقلبم درست در گلویم می

دید. پایم را فشار دادم و مهیار هم تپش آن را می

 سعی کردم نفس رفته ام را جمع کنم.

  

هم البد این منم که زیر بار بدهی زاییدم و حاال  _

اومدم اینجا تا دست به دامن به قول شما مردای این 
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صنف، یه زن! بشم و با استفاده از اون خودمو باال 

 بکشم.

  

 لعنت به من!

کی وقت کرده بودم این همه شوم و سیاه شوم؟ کی 

همچین زبان تند و تیزی پیدا کرده بودم؟ کی انقدر 

گستاخ و بی ادب شده بودم و مهم تر از آن چرا دل 

 شکستم؟رد مهربانی مثل مهیار را میم

  

منی که داشتم در تب تجربه ی دوباره ی آن حس پاک 

سوختم، منی که تمام شکست های زندگی ام را می

دادم به آن احساس بچگانه و مامان را بابت از ربط می

کردم، چطور این همه بی دست دادن او سرزنش می

 سوزاندم؟می رحم بودم و او را همراه با حال بد خودم،
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آمد. هنوز هم مثل آن وقت زدی خونش در نمیکارد می

زد و شد؛ رگ گردنش بیرون میها عصبانی که می

ترسیدم دود شدند. آنقدر که میگوش هایش سرخ می

 از آن ها بیرون بزند. 

  

 دسته ی مبل را فشار داد و از میان دندان هایش غرید. 

 مواظب حرف زدنت باش.  _

بدی داشتم اما خم به ابرو نیاوردم. استاد فیلم حال 

بازی کردن شده بودم خب. از همان لحظه ای که 

خواستم کسی باشم، کار و کاسبی خودم را داشته 

اندازم به روی گذشته ام، نقش بازی باشم و تف بی

 کردن را یاد گرفتم.
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خب حاال چه کاری ازدست من ساخته است برای  _

 شما؟

  

نی نگاهم کرد. داشت توی ذهنش دنبال عمیق و طوال

 گشت که با آن دهانم را ببندد.جواب خوبی می
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درسته؛ تولیدی ما در حال حاضر روزهای سختی رو  _

گذرونه. شماهم حتما در جریانش هستید. من می

تصمیم گرفتم خودم باالی سر کار باشم و از نو تولیدی 

 امکانش نیست.  رو برپا کنم اما متاسفانه تنهایی

 چرا؟  _
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دانستم اما کرم درونم دوست داشت آزارش دهد! می

خواستم چرا؟ شاید دنبال توجهش بودم و شاید هم می

 بیش از پیش خودم را از چشمش بیندازم. 

اوهم قصدم را فهمیده بود حتما که زل زد به چشم 

 هایم و بی توجه به سوال منف ادامه داد.

 

دونم که برای بخش مجلسی کارتون دنبال سی تا می _

گردین و من این تعداد رو دارم. کارشون هم خیاط می

تونید قبل از شروع هرطور که تضمینیه و البته می

 دوست دارید امتحانشون کنید. 

 

لب باز کردم چیزی بگویم که صدای زنگ پیام گوشی 

حه ی ام بلند شد. با دیدن شماره ی راضیه روی صف
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روشن، رشته ی کالم از دستم رفت. دوباره قلبم به 

 تپش افتاد و دهانم خشک شد.

خود را جلو کشیدم و بی توجه به مهیار که منتظر نگاهم 

 کرد، پیامش را خواندم.می

 

 شه بیای کمک آبجی؟ خاک به سرم شده. می _

جواب دادن به او آن هم در حضور مهمان بی ادبی بود 

ترسیدم علی دوباره به سرش دم. میاما طاقت نیاور

زده باشد. با دست لرزان گوشی را برداشتم و کوتاه 

 نوشتم.

 

 چی شده؟  _

 صدای مهیار باعث شد تکان سختی بخورم. 
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 حالتون خوبه؟  _

پرسید؟ ظاهرم انقدر ضایع بود که همچین سوالی می

 خواستم چیزی بگویم که راضیه جواب داد.

 

مو ال خوبی نداره. علی هم خونمامان اینجاست اما ح _

دونم چیکار کنم ذاره بمونه. نمیکرده توی شیشه، نمی

 زنه.ش داره داد میبخدا آبجی. کمکم کن علی همه

 

درست حدس زده بودم. بازهم علی دردسر درست 

کرده بود که البته انتظاری جز این نداشتم. از وقتی که 

آمد و داماد این خانواده شده بود با حضور من یادم می

شان مشکل داشت. فکر و مامان در خانه و زندگی

 کنیم! کرد که هرزه هستیم و زن پاکش را خراب میمی
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دستم فشار دادم که نوک  چنان محکم گوشی را در

انگشت هایم سفید شد. دوست نداشتم مامان را ببینم 

رفتم و کثافت به بار اما ظاهرا راهی نمانده بود. باید می

 کردم.آمده را جمع می

 

آنقدر در عالم خودم بودم که نفهمیدم مهیار کی لیوانی 

 آب برایم ریخت و مقابل میز ایستاد. 

 ن پریده. چی شد یهو؟! این آبو بخورید، رنگتو _

چه شد یهو؟ هیچی فقط کثافت زندگی ام دوباره باال 

زده بود! دامادمان داشت مادر بیمارم را از خانه بیرون 

کرد. مادری که احتماال حاال زیادی بی آزار و مریض می

 شده بود. 

 اتفاقی افتاده؟ _
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ذهنم آنقدر آشفته بود که توان تحمل حضور او را 

را که احتماال سخت ترین قسمت نداشتم. او 

اش همین ورشکسته شدن کارگاه باشد. او را زندگی

که بعد از این همه سال مقابلم ایستاده بود و تنها 

سوالش همین بود! او را که از همه بی تقصیرتر بود اما 

من در آن شرایط مغزم مختل شده بود انگار و دوست 

 الی کنم.داشتم حرصم را از گند به بار آمده سرش خ

 

به سختی آب دهانم را قورت دادم و نگاهم را از لب 

 های برجسته اش گرفتم. 

 برو بیرون.  _

این مدل رفتار درست نبود اما زندگی کی و کجا با من 

درست و منصفانه رفتار کرده بود که من با کسی رفتار 

 کنم؟   
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 جا خورد انگار که ابرو درهم کشید و ناباور پرسید.

 چی؟! _
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گوشی را توی دستم فشار دادم آنقدر که بند بند 

 انگشت هایم درد گرفت و بلندتر غریدم. 

 گفتم برو بیرون.  _

لبخند زد و دندان هایش دوباره پیدا شد. هنوز هم 

 همانطور سفید بودند. 

 شم!من متوجه نمی _
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عصبی گوشی را روی میز کوبیدم و گفتم: دقیقا کجای 

 شی؟ متوجه نمیگمشو بیرون رو 

با این رفتار و ادبیات عمرا حدس بزند که من راحله 

 هستم!

 

 طاقت نیاورد و از میان دندان هایش غرید. 

 حرف دهنتو بفهم.  _

من اما از رو نرفتم. از جا بلند شدم و به در اشاره 

 کردم. 

 بیرون. _

 

دانم. کردم؟ واقعا خودم هم نمیچرا اینطور رفتار می

درد، حسرت، رنج، خشم، فکر دیدن مامان، رفتار علی، 
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طرد شدن ما از زندگی اطراف یکباره بر من مسلط 

 توانستم درست فکر کنم. شده بود و نمی

 

نگاه مهیار هم آنقدر ناباور و گیج بود که دلم سوخت. 

بروم و مثل آن وقت ها  خواست جلودروغ چرا؟ دلم می

که ساده تر بودم، بیخیال همه چیز خود را در آغوشش 

پنهان کنم و او در گوشم حرف های قشنگ بزند. آنقدر 

 دهد.که بگویم گور بابای هرکس که آزارم می

 

دهانم خشک شده بود. قلبم تیر کشید و نفسم تنگ 

شد. دستم را به میز گرفتم بلکه جلوی افتادنم را بگیرم 

 اما درد در شانه ام پیچید و آخ آرامی گفتم.

االن وقت شکستنم نبود. جلوی او که همچنان بی حرف 

 زد.کرد و در چشم هایش تاسف موج مینگاهم می
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گفتن درموردت درسته متاسفم. هرچی که بقیه می _

 انگار. 

 

دلم شکست. انگار کسی با چکش محکم به قلبم زد و 

ید. بی اراده سرجایم خردش کرد که آنطور تیر کش

نشستم. دیگران درباره ی من حرف زده بودند؟ درباره 

ی چه چیز من؟ زندگی ام؟ کارم؟ جدی بودنم؟ اینکه 

کردم و یا اینکه اجازه ورود به به کسی اعتماد نمی

دادم؟ دقیقا کجای زندگی من زندگی ام را به کسی نمی

ز آن زدند و بدتر ارا دیده بودند که درموردش حرف می

 کرد.مهیار هم تاییدش می
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بی آنکه توجهی به حال من کند، به سمت در رفت اما 

 اش شد حتما که ایستاد و به سمتم چرخید.چیزی مانع

 

قلبم درد داشت و روحم بیشتر. تمام رنجی که 

کشیدم، در نگاهم نشست و به او چشم دوختم. دلم می

یم خواست شیون کنم! به لباسش چنگ بزنم و بگومی

 کنی نیستم!من این آدمی که فکر می

 

زد که نرو. که نیاز دارم به تمام تنم داشت زار می

بودنت، که نیاز دارم به دست های گرم و نیاز دارم به 

 آغوشت.  

دانم. چشم های مشکی اش به ظاهر فهمید یا نه؟! نمی

 زد.سرد بود اما ته نگاهش حسی آشنا موج می
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مان. کافه رفتن های وشحسی شبیه همان روزهای خ

مان چه دانستیم روزگار برایهمان روزهایی که نمی

 خوابی دیده است.

کرد به اندازه چند دقیقه ای که ایستاده بود و نگاهم می

ی یک قرن طول کشید اما باالخره تمام شد! بازدم 

عمیقش را پر صدا بیرون داد، در را باز کرد و مقابل 

رفت و من ماندم و دلی که چشمانم رفت. یکبار دیگر 

 خواست.عجیب جیغ زدن می

 

دوست داشتم مشتم را میان موهایم فرو ببرم و آنقدر 

آن ها را بکشم تا از ریشه کنده شوند اما دغدغه های 

مهم تری داشتم. علی به جان راضیه افتاده بود و 

خواست مامان را از خانه اش بیرون کند. هرچند که می

داشتم، هرچند که عصبانی بودم اما در از او کینه به دل 
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نهایت بازهم مادرم بود. یک زن که سال ها زور شنید و 

 تهدید شد.

 

از طرفی هم من یکبار مهیار و تمام رویاهایم را از 

توانستم یکبار دست داده و زنده مانده بودم پس می

توانستم عزاداری ام را چند دیگر این کار را بکنم. می

 بیندازم.ساعتی عقب 

 

چشم بستم و دم عمیقی گرفتم. کمی که آرام تر شدم 

از جا بلند شدم، پافر مشکی ام را برداشتم و بدون 

زد توجه کنم؛ از آنکه به سوسن که مدام صدایم می

 کارگاه خارج شدم.
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ماشین را به سختی توی کوچه ی پرچاله و تنگ پارک 

 کردم.

سرو وضعم برای روبه رو شدن با علی مناسب نبود اما 

اهمیتی نداشت؟ مدت ها پیش ترس از این آدم ها را 

شان دیگر به در دلم چال کرده بودم و واکنش های

 هیچ جایم نبود. 

  

 زنگ کهنه را فشار دادم و منتظر ماندم. 

آشوب نشسته در دلم بیشتر بابت دیدن مامان بود 

کردم و ته تمام داد آدم حساب نمی وگرنه علی را اصال

و قال هایش این بود که دوتا فحش بدهد و عقده خالی 

 کند.
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 کیه؟  _

 باز کن جونم، منم آیه.  _

 وای اومدی.  _

از صدای ذوق زده اش حدس زدم که علی خانه نیست 

و اینطور راحت تر بودم. دروغ چرا؟ روبه رو شدن با او 

که به زندگی تکراری و  گرفت از منیزیادی انرژی می

 راکد خو کرده بودم.

 

در با صدای بلندی باز شد. از آخرین باری که به اینجا 

گذشت و نتیجه اش هم دعوا با آمده بودم یکسالی می

 شوهر خواهر الدنگم بود.

قول داده بودم که دیگر هرگز پشت سرم را نگاه نکنم 

د و اما اینبار فرق داشت. راضیه به دردسر افتاده بو

 توانستم نیمی از وجودم را به حال خود رها کنم.نمی
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شان پیکنیک و منقلی کثیف تنها عضو حیاط خاک گرفته

بود. این خانه آنقدر انرژی منفی داشت که با بودن در 

گذاشت و فشار آن، انگار کسی دست روی گلویم می

 داد.می

 

 آبجی.  _

زدم.  با دیدن راضیه در چهارچوب در، لبخند خسته ای

ذره شده بود. به سمتش پا تند کردم و دلم برایش یک

 محکم یکدیگر را در آغوش کشیدیم.

 

 آخ قربونت برم آبجی؛ اومدی باالخره.  _
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پشت سرهم و تند گونه ی ملتهبش را بوسیدم. آخر 

آمد که یکدیگر را ببینیم و تشنه اش بودم. کم پیش می

که از تشنه ی گرمای پر محبت وجودش و عطر خوشی 

 بچگی همراهش بود.

 

 آره عشقم، آره جونم؛ اومدم.  _

آب دهانش را قورت داد و همانطور که فاصله 

 گرفت، گفت: بیا داخل. می

پر چادر را که به بینی اش گرفت سر کج کردم. بوی 

آمد راضیه عطرم تند نبود و تا جایی هم که یادم می

 نسبت به این چیزها حساسیتی نداشت.

 

گم چه خوب کردی که اومدی آبجی؛ راست می _

 بقرآن. دلم پوسید توی این خونه ی شصت متری. 
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 نگاهم را در خانه ی کوچکش تاب دادم و پرسیدم. 

 اون مرتیکه خونه نیست؟  _

دانستم دلش از زندگی راضیه آه سردی کشید. می

شان خون است که حق هم داشت خب. کدام مشترک

ا مردی بددل و بیمار است که او زنی راضی به زندگی ب

 دومی اش باشد؟ 

 

 نه، رفته تعمیرگاه.  _

شان کوچک بود و وسیله ی زیادی نداشتند. یک خانه

قالی فیروزه رنگ قدیمی که قسمتی از آن سوخته بود و 

موکتی باریک و طوسی در حاشیه. بخاری گازی کوچک 

و دو پشتی قدیمی کرم رنگ وسایل خانه را کامل 

 د.کرمی
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فهمیدم. بارها گفته دلیل ماندنش را در این زندگی نمی

بودم که تمامش کند، طالق بگیرد و با خودم زندگی 

 رفت. رفت که نمیکند اما به گوشش نمی

 سر کشیدم و به داخل اتاق کوچک نگاه کردم.

 

 مامان کجاست راضی؟  _

راضیه همانطور که در آشپزخانه ی کوچکش وول 

آماده کند، گفت: دیر اومدی یکم؛ دایی خورد تا چای می

 بردش. 

بی آنکه کنترلی روی باال رفتن صدایم داشته باشم، 

 غریدم.
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 ان؟ دونی به خونش تشنهزنگ زدی به اون؟! نمی _

 انتظار صدای بلندم را نداشت چون تکان سختی خورد. 

بخدا راهی نداشتم آبجی. علی بند کرده بود که باید  _

گم بقران. توهم امشب از اینجا بره؛ راست میهمین 

 دادی.که جواب نمی

  

عصبی پوست لبم را کشیدم و طعم خون در دهانم 

 پخش شد. 

 کنن خب. اونجا اذیتش می _

 راضیه نگاه ناامیدی به من انداخت و لب زد. 

چرا نقش آدمای سنگ دل و بی عاطفه رو بازی  _

 کنی آبجی؟می
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تکراری را نداشتم برای همین حوصله ی حرف های 

 خواست بگوید که ته دلهم سکوت کردم. البد باز می

کوفتی ام مامان را دوست دارم؛ او را ببینم و گور بابای 

 گذشته ی گندی که همه نفری برایم ساخته بودند.

  

 چرا اینطوری شدیم راح...  _

به اینجای حرفش که رسید، لبش را گاز گرفت و 

مثل ببری زخمی خیره اش شده بودم. نگاهم کرد که 

ام حساس دانست چقدر روی آوردن نام قدیمیمی

هستم و منتظر بودم حرفش را تمام کند تا به او حمله 

 ور شوم.
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آب دهانش را قورت داد و با همان چانه ی لرزان گفت: 

شم ببخشید آبجی؛ بعضی روزا هست که یهو پرت می

گم نیست ها؛ راست میتوی گذشته. دست خودم هم 

 بقرآن. یه وقت دلگیر نشی ازم.

  

دخترکم هنوز با کوچکترین چیزی عذاب وجدان 

کرد تا دل طرف مقابل را به دست گرفت و تالش میمی

بیاورد. حال آشوبش به خوبی پیدا بود و دلم نیامد 

بیشتر از این ناراحتش کنم. به آشپزخانه رفتم و دست 

 روی شانه اش گذاشتم.

  

ول کن این قوری بندزده ی صاحب مرده رو راضی.  _

نیومدم اینجا برای پذیرایی. بشین تا قبل از اومدن اون 

 نره خر ازخودت بگو یکم. 
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همین کافی بود تا اشک از گوشه ی چشمش جاری 

 افتد.شود و به هق هق بی

  

چی بگم آبجی؟ دلم خونه بخدا. علی هی روز به روز  _

ین این چند روزو که بهت زنگ شه. نبداره بدتر می

خواست زودتر از دست مامان خالص ، چون میزدممی

کنه اگه مامان اینجا داد. آخه آقا فکر میبشه اجازه می

 ره.باشه آبروش می

  

بازهم حرف های تکراری و تفکرات پوسیده ی این 

مان. ابرو درهم جماعت بختک شده بود روی زندگی

 باید آبروش بره؟ کشیدم و عصبی گفتم: چرا 

 سرهمون جریان مامان و...  _

 عصبی پلک روی هم فشار دادم.
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دونم راضی. منظورم اینه که تفکراتشون مسخره می _

و پوسیده است. مامان اون موقع یه زن تنها بود که 

بعد از فوت شوهرش با یکی آشنا شد. باالخره دیر یا 

 کرد دیگه.زود باید ازدواج می

  

 ی زدم و ادامه دادم. بعد نیشخند

البد اینکه زن دوم عمو بشه خوب بود! اونطوری  _

 اومد! شد و گند باال نمیآبروی همه حفظ می

  

راضیه با پر چادر گونه های خیس را پاک کرد و آب 

 بینی اش را گرفت. 

 ازدواج کنه، نه که...  _
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زدم پس خودم به اندازه ی کافی گذشته را ورق می

شنیدن این حرف ها نداشتم. دستی در  دیگر نیازی به

 هوا تکان دادم و میان حرفش پریدم.

  

زنی! ـ ول کن راضیه توهم که داری حرف اینارو می

نکنه یادت رفته که همین حرفا و طرز فکر 

شون چه بالیی سر من اورد؟ هوم؟ یادت رفته مسخره

من چرا االن فراری شدم ازشون؟ چرا از مامان خودم 

 خوام ببینمش؟رم و نمیمیطفره 
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 راضیه برای بار صدم آه سردی کشید و لب زد. 
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گم مامان به اندازه ی بقیه مقصر بود. من فقط می _

ش با ینفر دوست الزم نبود حتما برای فرار از تنهایی

 شه! 

 بر منکرش لعنت. _

  

نگاهم روی دیوار ترک برداشته نشست و بحث را 

 عوض کردم. 

 س عروسیتون رو چرا برداشتید؟ عک _

مون گه خونهدونم؛ علی برده قایمش کرده میچه می _

دونم گه واال! میشده شبیه موزه! هرچند که چرت می

 خوشش نمیاد کسی لختِ زنشو ببینه.
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بعد سرش را تکان داد و با حرص گفت: نه که اجازه 

ده مهمون واسمون بیاد! پوسیدم بخدا توی این می

کنم در و دیوارش داره دیواری آبجی. حس میچهار 

 کنه.م میخفه

  

ناراحت نگاهش کردم. این چه سرنوشت مزخرفی بود 

 مان پر بود از غم و حسرت؟که ما داشتیم؟ چرا زندگی

  

گم. فقط طالق صدبار بهت گفتم عزیزمن؛ بازم می _

شی خب؟ بخدا که طالق راه حله. چرا ازش جدا نمی

 . آخر زندگی نیست

 بعد بادی به غبغب انداختم و به خودم اشاره کردم. 

منو ببین حاال؛ بعد طالق چی شد؟ مردم؟! نه؛ خیلی  _

 م خوبه.هم موفقم و زندگی
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نگفتم که شب های اول تنهایی ام در خانه، از ترس 

برد. نگفتم که چقدر جان کندم تا به این خوابم نمی

از طالق و  موقعیت برسم و خو بگیرم به زندگی بعد

محدودیت هایش برای یک زن در این جامعه ی 

آور مردهای اطرافم و فکر و کوفتی. از نگاه چندش

گفتم دلش زد نگفتم که اگر میخیالی که به سرشان می

 داد.لرزید و زندگی با علی را ترجیح میمی

  

تونم حمایتت کنم. اصال جدا شو عشق من؛ خب؟ می _

نی. ناسالمتی تو هم کمیای پیش خودم کار می

 ازخیاطی یه چیزهایی بلدی. 

ش آنقدر سرد بود که بازدمش را بیرون فوت کرد. آه

زدم که یک خبرهایی شده دل من هم لرزید. حدس می
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باشد. آن از حیاط و گرفتن بینی اش بخاطر عطر من و 

این هم از رنگ و روی پریده و شرمی که توی چشم 

 نشست.هایش می

  

مقابلش ایستادم. ازمن کوتاه تر بود  سمتش رفتم و

برای همین هم دست زیر چانه اش گذاشتم و سرش 

 را باال آوردم. 

 ببین منو.  _

زد. چانه خجالت در چشم های درشت سبزش موج می

داد. با فکر ش همه چیز را لو میی لرزان و نگاه خیس

به بارداری اش تنم گر گرفت و دود از گوش هایم 

ابرو درهم کشیدم و دستم را روی شکمش بیرون زد! 

 گذاشتم.
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 بندو آب دادی، آره؟  _

چانه اش دوباره لرزید و اشک با شدت بیشتری روی 

گونه اش ریخت. ای خاک بر سر ترسو و بی عرضه 

 اش کنند. خاک...! 

 دندان هایم را آنقدر محکم روی هم ساییدم که فک

بیچاره ام صدا داد. با انگشت اشاره سرش را به عقب 

 هل دادم و غریدم.
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رت! یعنی توی این خاک تو سرت راضیه؛ خاک تو س _

 زندگی گه فقط یه بچه کم داشتی آره؟ 
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 فین فین کنان بینی اش را باال کشید و نالید. 

 خواستم بخدا.من نمی _

  

 صورتم را درهم جمع کردم و ادایش را دراوردم.

  

خواستی؟! پس اون همه قرص پیشگیری که نمی _

واست خریدم چی بود؟ مگه بهت نگفتم هربار شک 

 ور ازشون؟ کردی بخ

 بخدا... _

 

توجه حرفش را بریدم و عصبی ضربه ی من اما بی

 دیگری به پیشانی اش زدم. 
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خواستی یه کره خر دیگه به این دنیا اضافه فقط می _

کنی؟ هیچ فکر کردی بچه ای که توی این آشغال دونی 

شه؟! شه چه شکلی میو زیر دست علی بزرگ می

 شه مثل باباش؟خوای اونم یه روانی دیگه بامی

 

شکستم اما انقدر عصبانی بودم که به این دلش را می

کردم. خواهر بیچاره و بی دست و پایم چیزها فکر نمی

در این زندگی گیر افتاده بود و از پس خودش بر 

آمد. باالخره باید یک جایی و به یک روشی قوی نمی

 دادم دیگر.بودن را یادش می

 

رفت. با صابم میصدای هق هق گریه اش روی اع

چرخشی به او پشت کردم و دم عمیقی گرفتم بلکه 

 کمی آرام شوم. 
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گم بقرآن. خوردم از قرصا آبجی؛ راست میـ بخدا می

اما شک کرد. بعد یه مدت وحشی شد اصال! 

کنم شناسیش که... فهمیده بود دارم یه کاری میمی

که حامله نشم و انقدر گشت تا قرص هارو گیر اورد. 

 ر کن تقصیر من نبود. باو

 مضطرب دست هایش را بهم مالید و تکرار کرد.

 

 گم بقرآن. راست می _

لب روی هم فشار دادم و متاسف نگاهش کردم که مثل 

ریخت. این سال ها به هر روشی ابر بهار اشک می

سعی کرده بودم جلوی بیشتر بیچاره شدنش را بگیرم 

اما بازهم کاری از دستم بر نیامد. حداقل حاال باید 

کردم بلکه بیشتر از چیزی که هست بند یک کاری می

 ن نشود. زندگی پوسیده و درب و داغا
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 ندازیش. ریم میمی _

م آنقدر ناگهانی بود که شوکه اش کرد و صدایش حرف

 بلند شد. 

 چی؟!  _

 که شنیدی. همین _

 مثل آدم های کودن و با چشم های وق زده نگاهم کرد. 

 تونم. نمی _

ابروهایش درهم کشیده شد و همانطور که دست روی 

 تونم آبجی. گذاشت، گفت: نمیشکمش می

توروخدا یکبارهم که شده فکر کن راضی؛ خب؟! مگه  _

ت با چند سالته اخه؟ تو همین حاال هم پایه های زندگی
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علی لنگه چه برسه به اینکه یه توله هم اضافه کنی به 

 این اوضاع.

 

 کشه بخدا.منو می _

گه خورده مرتیکه. خودم پشتتم عشقم؛ از هیچی  _

 نترس. 

صدای باز شدن در مانع  لب باز کرد چیزی بگوید اما

شد. تند تند و با دست های لرزان اشک هایش را پاک 

 کرد.

  

 وای برگشت.  _

 راض؛ این ماشین کیه جلو در؟  _
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ام، قهوه فقط دیدن این یکی را کم داشتم تا روز گهی

ای تر شود. نگاه پرخشمی به راضیه انداختم که داشت 

 گرفت و لب زدم.نم اشک هایش را می

  

 ک تو سرت اگه از این آدم بچه بزایی!خا _
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علی با دیدنم جا خورد. حق هم داشت. در آخرین 

کرد دیدارمان چنان دعوای سختی داشتیم که فکر می

 بیند. دیگر مرا نمی

 کنی؟تو اینجا چه غلطی می _
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دانست چقدر از زندگی او و راضیه ناراضی خوب می

اش دم را بکنم و طالقترسید باالخره کار خوهستم. می

را بگیرم. پوزخندو چهره ی خونسردم و سکوتی که در 

جواب سوالش دادم؛ او را سوزاند حتما که اینبار به 

 سمت راضیه هجوم برد و غرید.

 

زنیکه ی بی همه چیز مگه من به تو نگفتم اینارو را  _

 نده؟ ننت کم بود؛ خواَر خرابتم اوردی؟

 انداختم و راهش را سد کردم.خود را جلوی راضیه 

کرد به خواهرم زور تا وقتی که من اینجا بودم؛ غلط می

 بگوید و کتکش بزند.

 

 کنم. ت میدستت بهش بخوره بیچاره _
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مشتش در هوا خشک شد. پره های بینی اش با حرص 

شد و نگاهش آنقدر عصبی بود که اگر باز و بسته می

 کردم.شکست تعجب نمیگردنم را می

 

خوری مثن دس روش بلن کنم چه گهی می _

 سوزمونی؟ زنمه؛ اختیارشو دارم.

 

خواست داد. آنقدر که دلم میافکارش بوی گند می

 همانجا روی صورتش اوق بزنم و باال بیاورم.

 ضربه ای به شانه اش زدم و مثل خودش غریدم.

 

 خوری آشغال.و تو داری میگه _
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زدم و خودشان حرف میبا این جماعت باید با زبان 

این سال ها این را خوب یاد گرفته بودم. اگر کوتاه 

شدم، بیشتر دور آمدم و هم پای فحاشی اش نمیمی

داشت. انتظار فشار قوی دستم را نداشت و برمی

 تعادلش را از دست داد.

 

 چه غلطی کردی پتیاره؟  _

قبل از آنکه بتوانم حرکتی نشان دهم، به سمتم هجوم 

و با مشت محکمی که به قفسه ی سینه ام زد؛ آورد 

 درد در وجودم پیچید.

 

نفس در ریه هایم گره خورد و قلبم سر ناسازگاری 

گذاشت. سرم گیج رفت و دستم را به دیوار بند کردم 

 بلکه جلوی افتادنم را بگیرم.
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 راضیه صورتش را چنگ زد و نالید.

 ولش کن علی. خدا ازت نگذره؛ ولش کن. _

 

ذره جان مانده در را مشت کردم بلکه همان یکدستم 

 تنم را جمع کنم.

سوخت و عرق بر تیغه ی پشتم سر خورد ریه هایم می

اما چه اهمیتی داشت؟ هیچی! در این لحظه تنها 

موضوع مهم دفاع از راضیه و خودم مقابل این مرد 

 چموش بود.
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چی فک کردی با خودت که زارت و زورت میای  _

ا نبود پاتو از زندگی من و زنم بکشی اینجا؟ مگ بن

 بیرون؟ ننه خراب؛ خودتم باس جم کنم مم بعد؟!

 

من آدم ضعف نشان دادن نبودم. یاد گرفته بودم که 

هرچقدر هم که درد داشته باشم، هرچقدر هم که از 

 شکنم، قدرتم را به رخ اطرافیان بکشم. درون می

 

راضیه را کنار زدم و مقابلش ایستادم. قد بلندی 

چکید نداشت اما چاق بود. از موهای چربش روغن می

ر تعمیرگاه ماشین انگار و دست هایش بخاطر کار د

 سنگین سیاه بودند.
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نگاهم از لب های باریک و بینی عقابی اش گذشت و 

 روی چشم های گودش نشست.

خواست خرخره اش را بجوام اما بخاطر راضیه دلم می

 توانستم.نمی

دانستم به ناسالمتی خواهرم هنوز در این خانه بود و می

 تاد.محض رفتن من؛ به جان او خواهد اف

 

برای همین هم خشمی را که در وجودم جلز و ولز 

کرد، سرکوب کردم و با نفسی که به سختی جمع می

... رم اما دستت... بهش نمیکرده بودم، گفتم: من می

 خوره. فهمیدی؟نمی
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با حرف هایم بلند و عصبی خندید. حتما حرصش گرفته 

 کشیدم. بود که برایش خط و نشان می

ا من سیرابی؛ جای سفت نشاشیدی سرشاخ نشو ب _

 تو.

من جای سفت نشاشیده بودم؟! خبر نداشت که برای 

سرپا کردن دوباره ام و درست کردن این زندگی 

 کوفتی از جهنم گذشته بودم!

 

ام بی حس شده بود و لب هایم مور دست چپ بیچاره

کرد. عصبی شده بودم و این برایم سم بود. مور می

نشینی کنم، قرصم را بخورم و با دانستم باید عقب می

چند نفس عمیق آرامش را به خود برگردانم اما االن 

 وقت این چیزها را نداشتم. 
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علی و عموهایم حتی دایی و زن دایی، از وخامت قلبم 

دانستم اگر چیزی بگویم، نقطه خبر نداشتند و می

 شان خواهم داد. ضعف به دست

 

یم بیاورم انگشت برای همین هم بی آنکه خم به ابرو

اش گرفتم و با همان یکذره جانی که تهدید به سمت

 در تنم مانده بود، نالیدم.

 

 رم علی. ام... اما به روح بابام...من می _

با درد شدیدی که یکباره مثل طوفانی سهمگین در 

سینه ام پیچید و به کمر و دستم کشیده شد، بی اراده 

 شدم.آخ بلندی گفتم و روی زانوهایم خم 
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تمام تنم گر گرفته بود و دست های یخ زده ام 

لرزید. راضیه زیر بازویم را گرفت بلکه جلوی می

 افتادنم را بگیرد. 

 ـ آبجی آروم باش توروخدا. 

م را که دید؛ بلند خندید و گفت: نگوزی علی اما مکث

 یه وق!

 

کرد. وای دانست چه مرگم است و مسخره ام مینمی

 دادم. شان میبه حال اینکه سوتی دست

 

خندهایش، این جویده جویده حرف زدنش، صدای 

و  زد. درد قلبنفس هایش حتی داشت حالم را بهم می

سینه ام کم بود، اینبار اسید معده ام هم جوشید و تا 
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م و به حلقم باال آمد. سعی کردم عمیق نفس بکش

 هرجان کندنی که بود، ادامه دادم.

 

به روح بابام... دستت... به... بهش بخوره... بی...  _

 کنم.ت میبیچاره

حتما دلش به حال زارم سوخت که فقط سری به نشانه 

 ی تاسف تکان داد و از جلوی راهم کنار رفت. 

 بیا برو بذا باد بیاد. _

 

گفت، ی نمیراضیه که تمام مدت الل شده بود و هیچ

همانطور که زیر بازویم را گرفته بود به سمت حیاط 

 هدایتم کرد و گفت: قربونت برم؛ ببخش باشه؟
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م را سر او خالی کنم بابت خواست خشمدلم می

انتخاب احمقانه اش و بدتر از آن ماندن در این زندگی 

کوفتی اما حالم آنقدر بد بود که حتی آب بینی ام را هم 

 توانستم بکشم باال!ینم

 

 برو دکتر آبجی؛ رنگ به رو نداری.  _

 علی بلند خندید و گفت: سگ جونه با! چیزیش نی.

 

 و؟بینی حالشبس کن علی؛ توروخدا بس کن نمی _
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بغض بدی به جان گلویم افتاده بود و دردم هرلحظه 

شد. باید هرچه زودتر آنجا را ترک داشت بیشتر می

 کردم.می

 

حتما متوجه اوضاع خرابم شد که زیر بازویم را راضیه 

 گرفت و کنار گوشم گفت: بمیرم واست آبجی، بمیرم.

 

ش به چه پوزخند پررنگی روی لب هایم نشست. مردن

آمد؟ اصال من چه نیازی داشتم به این ترحم کارم می

 های پوچ و تو خالی؟

 

بازویم را از دستش بیرون کشیدم و بی حرف سمت در 

ه که عمدی باشد؛ نه... زبانم از کار افتاده بود و رفتم. ن

 الل شده بودم انگار.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 

ام را مغزم از هرچیزی خالی شده بود و کسی درد قلب

 کشید.با صدای بلند در گوشم جیغ می

 آبجی... _

 

دستم روی زنجیر در قفل فلزی خشک شد. به سمتش 

چرخیدم و نگاهش کردم که مثل آدم های بی پناه 

ام حیاط ایستاد بود و با چشم های خیس بدرقهوسط 

 کرد.می

 

 ببخش.  _

سر تکان دادم؛ یعنی باشه. این روزها عادت کرده 

 بودم به شنیدن معذرت خواهی های بیخود.
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راضیه هم که از همه بدتر! هربار به جای آنکه 

شجاعتش را جمع کند و مقابل شوهرش بایستد؛ گردن 

ناراحت و حال بهم زن کند و با لحنی کج می

 خواهد.عذرمی

 

با هر جان کندنی که بود خودم را توی ماشین انداختم 

و با دست های لرزان از داشبورد بسته ای قرص بیرون 

 کشیدم.

 

شان بزنم و یکبار زد که قید خوردنگاهی به سرم می

نمای مسخره را برای همیشه تمام کنم این زندگی نخ

 اما دروغ چرا؟
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شد که ترسم و همین هم باعث میپر درد میاز مرگ  

 همیشه قرص هایم را سر ساعت بخورم.

  

قرص که زیر زبانم آب شد؛ سرم را به پشتی ماشین 

تکیه دادم و چشم بستم. فشار روی قفسه ی سینه ام 

 ناپدید شده و حالم بهتر بود.

  

ذهنم آنقدر شلوغ بود که اصال نفهمیدم کی ماشین را 

ه راه افتادم. خاطرات مثل ساختمانی روشن کردم و ب

 شد.بزرگ و زلزله زده روی سرم آوار می

  

همه چیز از آن روز نحس شروع  شد. روزی که عمو 

کاظم منِ بچه ی بیچاره را دور از چشم همه به اتاقش 

 کشید و بی مقدمه درباره ی مامان پرسید. 
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دیروز که رفته بودیم بیرون؛ مامانت مهمون داشت  _

 ر.انگا
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آید! گفتند که از هرچه بترسی سرت میراست می

کابوس آن روزهایم واقعی شده بود. عموکاظم با چشم 

کرد و منتظر جواب های به خون نشسته به من نگاه می

 بود.

  

دانست و وحشت کردم و رنگ از رویم پرید. از کجا می

 دانست چرا تا حاال سکوت کرده بود؟!اگر می
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داد تا رفت و تمام مدت بیرون خانه کشیک مییعنی 

آمدمان را چک کند؟ با چشم های وق زده به او چشم 

جوید و پر دوختم که گوشه ی سبیل بلندش را می

 کرد.حرص نگاهم می

  

گفتم آره؛ گفتم؟ میمنتظر جواب بود اما چه باید می

مامان مهمان داشته است؟ آن هم چه مهمانی؟ یاور؟ 

اینطور که تیکه بزرگه ی من و مامان  یاور قصاب؟!

 مان بود.گوش

  

عمو کاظم که تردید و سکوتم را دید؛ با گام هایی آرام 

به سمتم آمد و مقابلم ایستاد. الغر بود اما قد بلندی 

داشت. از همه ی مردهای اطرافم بلندتر بود حتی از 

 مهیار!
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 خوای بهم دروغ بگی راحله جان؟!  تو که نمی _

زد! که کارش گیرم بود؛ راحله جان صدایم می حاال

انگار نه انگار تا همین دیروز بابت عقب رفتن شال و 

 بیرون بودن موهایم خون و خونریزی راه انداخته بود.

  

لرزید و به من من افتاده بودم. اگر بدنم مثل بید می

کشت اما عمو گفتم مامان من را میراستش را می

گفتم زده بود و اگر نمیکاظم هم یک دستی بدی 

 حسابم با کرام الکاتبین بود.

  

 من... من...  _
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با یادآوری ترس و زجری که آن لحظه کشیدم؛ اشک 

در چشم هایم جمع شد. هیچ بچه ای نباید همچین 

اتفاقی را تجربه کند. نباید مجبور به لو دادن مادر 

 خودش باشد. هیچ بچه ای نباید مثل من باشد.

 

دانم چیزهایی را که نباید ور بودم بگویم میمنی که مجب

و گفتنش مساوی بود با مردن مامان. من بدبخت باید 

کشتم و راه آن لحظه مامان را با دست های خودم می

فراری هم نداشتم خب. عمو کاظم از قبل همه چیز را 

 دانست و با این وجود چرا من از پرسید؟می

 

ی ام را کامل کند! خواست زجر زندگدانم! البد مینمی

خواست عمری عذاب آدم فروشی همراهم باشد. می

 دانست. خودش همه چیز را خودش می
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 راحله! _

  

اینبار خبری از مهربانی نشسته در صدایش نبود و 

زد خودم داد و وقتی اینطور صدایم میداشت اخطار می

 کردم.را خیس می

 

. چانه با ناخن به جان پوست کنار انگشت هایم افتادم

 آمد انگار.لرزید و صدایم از ته چاه در میام می
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 دو...نم... خب... راستش... نمی _
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زد دانم اما چشم هایم حرف دیگری میگفته بودم نمی

 حتما که دست روی شانه ام گذاشت و فشار داد.

 آخ... _

 

مرور کردنش کافی بود تا درد دوباره و مثل همان وقت 

 بازو و شانه ام پخش شود.ها در 

 

شود؟ مگر ذات شرف میچطور یک مرد این همه بی

همه ی آدم ها از بدو تولد خوب نیست؟ پس چطور 

کسی مثل عمو کاظم این همه منفور شده بود؟ چطور و 

کی شرف و مردانگی نداشته اش را به باد سپرده بود و 

زیر زبان یک دختر شانزده ساله را درباره ی خطاهای 

 کشید؟رده و نکرده ی مادرش میک
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داد و مخفیانه با آن نره کاش مامان به حرفم گوش می

گذاشت. کاش به حرفم غول بی شاخ و دم قرار نمی

داد و حداقل پای شکسته ی لعنتی اش را به گوش می

 کرد.مان باز نمیخانه

 

فهمید که مامان اصال کرد که کرد! کاش عمو کاظم می

رد و شاید اصال دلش بخواهد یک هم حق و حقوقی دا

 روز دوباره ازدواج کند!

 

افتاد و شکست، عقلش از کار میکاش دستش می

گرفت. کاش آقا جون با سکوتش مان لقمه نمیبرای

 زد.مهر تایید به حرف های عمو نمی
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شان! کاش دایی و باباحاجی پشت به قول خود ناموس

قوم عجیب و کردند و ما را از دست این را خالی نمی

 دادند.بیمار نجات می

 

بعد از سوال و جواب های عمو کاظم چه شد؟! 

دانم. بعد از این همه سال فشار روانی آن روزها نمی

رویم آنقدر زیاد است که به سختی تصاویر محوی 

 گیرد.مقابل چشم هایم جان می

 

شنیدم و تصاویری شوم و دردناک که اگر از کسی می

 کردم.افتاد، هرگز باورشان نمینمیبرای خودم اتفاق 

همه چیزها با کتک خوردن من شروع شد؛ آن هم 

خوردم من را زد؛ چرا؟ بابت دهن دست مامان! تا می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

دید و فکر لقی ام! چون من را مقصر لو رفتنش می

 کرد که من خبرچینی اش را کرده بودم.می

 

هرچه هم جیغ کشیدم، نالیدم که عموکاظم خودش 

 رفت.دانسته است، به گوشش نمیچیز را میهمه 

بعد از آن هم که عمو کاظم به جان مامان افتاد. حاال 

نزن کی بزن! کمربند چرمی لعنتی چنان روی تن مامان 

نشست که یاداوری اش هنوز و لباس های پاره اش می

 کند.مو به تنم راست می

 

 ام در هم پیچید و اسید ته حلقم را سوزاند. حالمعده

گندی داشتم و صدای جیغ مامان لحظه ای از گوشم 

 رفت.بیرون نمی

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 نزن کاظم؛ گه خوردم توروخدا نزن.  _

تن لرزانم را گوشه ی دیوار جمع کردم و نگاهم روی 

عمو کاظم قفل شده بود که با لگد به پهلوی مامان 

 داد.کوبید و فحش میمی

 

وی ما شونم. تو فکر کردی آبرمادرتو به عزات می _

پهن گاوه که به بازیش گرفتی؟ بنال بینم؛ فکر کردی 

ما هم مثل خودت خراب و بی حیثیتیم که کثافت کاری 

 هاتو میاری توی این خونه؟

 

مامان چیزی گفت که من نشنیدم. صدایش در جیغ 

 های بلند و بی امان راضیه گم شده بود.
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 خواهر بیچاره ام در آغوش زن عمو لیال افتاده بود و

زد تا مثال از دست او رها شود و کاری دست و پا می

دانست که حتی برای مامان بکند! طفلک بیچاره! نمی

تواند یک زن را از دست آدم متعصب و خدا هم نمی

 احمقی مثل عموکاظم و آقاجون نجات دهد.

 

 47_پست#

 

 عرق روی پیشانی ام سر خورد وتا چانه ام پایین آمد.

د و از شدت استرس مثانه ام پیچیمعده ام بهم می

ترکید و خیس کردن خودم چیز عجیبی نبود. داشت می

نگاه وق زده ام تمام مدت روی مامان نشسته بود و 

دسته موهای کنده شده اش که به شکل بدی روی 

 فرش درهم تنیده بودند.
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قسمتی از پیرهن گلگلی اش پاره شده بود و رد سرخ 

 زد.وق میکمربند روی کمر و پهلویش در ذ

 

عمو کاظم بدون آنکه خسته شود موهایش را گرفت و 

کشید اما مامان بیچاره دیگر حتی جان جیغ زدن هم 

 نداشت.

اون ماشینو بیار لیال. اون ماشین بی صاب منو بیار  _

 موهای این پتیاره رو از ته بتراشم.

دندان هایم را روی هم فشار دادم و دستم را جلوی 

محتویات معده ام را روی فرش  دهانم گذاشتم بلکه

شد در شکمم جمع باال نیاورم. پاهایم را تا جایی که می

کردم و سعی کردم به هرترتیبی که هست شلوار 

خیسم را از دید زن عمو لیال که بی تفاوت روبه رویم 
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کرد نشسته بود و گاهی به من و گاه به مامان نگاه می

 قایم کنم.

 

نجس کردن فرش من را ترسیدم بابت دروغ چرا؟ می

 هم کتک بزنند! 

 مگه با تو نیستم؟ د پاشو دیگه.  _

 

زن عمو لیال راضیه را که در آغوشش از حال رفته بود 

زد، گفت: سر گوشه ای گذاشت و همانطور که غر می

این زنیکه رو باید با قیچی و تیغ بزنی مرد! که درس 

 عبرت بشه برای این دوتا توله.
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که اشاره کرد، بیشتر در خود مچاله به راضیه و من 

شدم. با تمام سادگی و بچگی ام آن لحظه خدا را 

شکر کردم که از رابطه ی من و مهیار بو نبرده بودند 

 ماندم.وگرنه زنده نمی

 

خوای بیار. باید بزنیم و... هرکوفتی میبیار قیچی _

موهای این زنیکه رو که کل محل انگ بی غیرتی نزنن 

 بهمون.

 

دمک هایم در حدقه ی خیس از اشک چشمم چرخید مر

و روی مامان نشست که از میان پلک های روی هم 

کرد. بینی اش شکسته بود و افتاده اش به ما نگاه می

 یکی از چشم هایش هنوز هیچی نشده باد داشت.
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فهمیدم که این وسط یک چیزی بچه بودم اما می

خر سر اشتباه است؛ غلط است... بد و زشت است و آ

 دهد.مان را به باد میهمه

اصال از روزی که بابا مرد مغزم به تکاپو افتاده بود و 

کرد. رفتارهای همه ی مرد ها و همه چیز را هجی می

چید و هزار سوال زن های اطرافم را کنار یکدیگر می

 شد.بدون جواب برایش درست می

این اینکه چرا من و مامان و راضیه بعد از مرگ بابا 

همه محدود شده بودیم؟ مگر نه اینکه قبل از آن کسی 

کاری به کارمان نداشت؟ چرا هربار که مامان چادر سر 

کرد تا برای خرید به بقالی برود زن عمو لیال تیکه می

 شد؟انداخت و عمو کاظم مانع رفتنش میمی
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چرا حتی دوست صمیمی بابا هم روی ما به قول 

ت و آمدمان را به این و خودش غیرت داشت و آمار رف

 داد؟آن می

چرا وقتی هنوز یک ماه از فوت بابا نگذشته بود؛ عمو 

کاظم پیش قدم شد تا مامان را به عقد خودش 

همه را حفظ کند و زن  دربیاورد و اینطوری مثال آبروی

 برادرش مقابل بقیه بی عفت نشود؟!

اصال چرا همه ی حرکات ما مشکل داشت؟ کالس 

م مشکل داشت، خرید کردن مامان مشکل خیاطی رفتن

داشت، رفتن به خانه ی نسرین مشکل داشت، رفت و 

آمد تنهایی من و راضیه به مدرسه مشکل داشت، اینکه 

یک لحظه روسری من یا راضیه جلوی یکی از 

افتاد مشکل رفت و روی شانه میپسرعموها عقب می

داشت، پوشیدن لباس تنگ مشکل داشت اما هیچکس 
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عمو کاظمی را که در محله ی خودمان دو زن  یقه ی

 صیغه ای داشت، نگرفت؟

چرا همه روی آن سرپوش گذاشتند و آقاجون وقتی 

خواد بهشون کمک فهمید با جمله ی احمقانه ی ) می

 کنه؛ دستشون تنگه( همه چیز را تمام کرد؟

 

 48_پست#

 

چرا حتی خود زن عمو لیال هم از شوهرش شاکی نشد 

ش با او دست به یقه نشدند و دم از و چرا پسرهای

 غیرت و آبرو نزدند؟
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یا اصال چرا آقاجون بعد از فوت مادربزرگ دربه در 

گشت؟! چرا برایش عار نبود؟ چرا دنبال زن می

هیچکس نگفت که باید حیا کند و هنوز هیچی نشده 

دنبال به قول خودش یار و همدم نباشد؟ چرا هیچکس 

 خارد برای زن گرفتن؟!به او نگفت که ماتحتش می

 

چرا فقط مامان متهم شده بود به آرام و قرار نداشتن 

برای رابطه و سکس و شوهر؟! برای اینکه به قول زن 

 عمو لیال لنگ هایش را باال بدهد و چکار چکار کند! 

 بس کن کاظم. _

 

اش را از روی زمین در نهایت آقاجون باسن مبارک

 ن واسطه شد.برداشت و میان عمو کاظم و ماما
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و باید بس کنم؟ آقاجون شما دیگه چرا؟! این کثافت _

ورداریم از روی زمین. باس بکشمش اصا! آره... آره 

مون این لکه ی باس بکشمش بلکه پاک بشه از زندگی

 ننگ.

 

جان از تنم رفت. کف دست هایم را روی زمین گذاشتم 

و خود را جلو کشیدم. گوش هایم اشتباه شنیده بود 

شد حرف از کشتن زده باشند؟ آن ما وگرنه مگر میحت

 هم جلوی ما؟ جلوی ما حرف از کشتن مادرم بزنند؟!

 

اصال به چه جرمی؟ اینکه با یاورقصاب قرار مدار 

گذاشته بود؟! اینکه او را به خانه اش آورده بود؟! باشد 

اصال این ها همه اشتباه، رابطه با مرد دیگری آن هم 
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اشتباه، آوردنش به خانه هم اشتباه اما بعد از مردن بابا 

 کشتن یک آدم درست بود؟! 

 

شد و شان پاک میبا ریختن خون مامان لکه ی ننگ

شان حفظ؟ اینطوری دیگر کسی بی غیرت آبروی

 زد؟!شان نمیصدای

 

نگاه وق زده ام روی دست های عمو کاظم نشست که 

 گشت. در جیبش دنبال چیزی می

کشمش. لیال، اون االن میکشمش... همین می _

 چاقوی من کجاست؟ 

با یادآوری دوباره ی آن لحظه نفسم به شماره افتاد و 

 جلوی چشم هایم سیاه شد.
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با دست هایی لرزان فرمان ماشین را چرخاندم و 

ماشین را بی دقت گوشه ای پارک کردم. حالم آنقدر بد 

بود که اصال نفهمیدم کی اشک گرم روی گونه های 

سردم ریخت. خاطرات شفاف و پر قدرت بدون آنکه 

مهلت نفس کشیدن بدهند، از جلوی چشم های نیمه 

 برید.گذشت و امانم را میبسته ام می

  

مامان با جان کندن خودش را روی پاهای عمو کاظم 

 انداخته بود تا از گناهش بگذرد. 

 

زن عمو لیال بی توجه به نگاه خیره ی من و مامانی که 

کند تا از گناهش بگذرند؛ قیچی و جان می داشت

 چاقویی سمت شوهرش گرفت.
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هنوز هم این همه قصاوت باورکردنی نیست برایم. 

خونسردی و نگاه سرد زن عمو لیال جوری بود که انگار 

 هرشب بساط کشتن یکی را در خانه داشتیم.

 

کم مانده بود مردمک چشم هایم از حدقه بیرون بزند. 

زد و تپش قلب گرفته بودم. آقا میشقیقه ام نبض 

جون سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و مچ کاظم 

 را گرفت.

 

 ـ االن وقتش نیست کاظم. 

االن وقتش نیست؟! یعنی بعدا وقتش بود دیگر؟! وقت 

کشتن یک زن که تنها گناهش دوستی با جنس مخالف 

 است؟! کشتن یک مادر که دوتا بچه دارد؟!
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آقاجون؟! به موال که درد من فقط آبرومه. پس کی  _

 این زن همه ی مارو انگشت نما کرده.

 

گفت و به هق هق افتاد! یک نفر دیگر قرار بود بمیرد؛ 

کرد! آخ که شدیم و او گریه میما یکبار دیگر یتیم می

خورد. آخ که دوست داشتم جیغ حالم داشت بهم می

 بکشم و چاقو را در قلب خودش فرو کنم.

 

 49_پست#

 

آقاجون با خونسردی دستی به ریش های بلند 

 سفیدش کشید و به ما اشاره کرد و لب زد. 
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 جلوی بچه هاش نه. _

خواستند دور از چشم ما مامان را جلوی ما نه؟! می

کردند و بکشند؟ البد جنازه اش را هم سربه نیست می

آوردیم که عموی ماهم نباید به روی خودمان می

 رمان را کشته است.عزیزمان؛ ماد

 

معده ام منقبض شد و محتویاتش تا پشت دهانم باال 

آمد. دندان هایم را روی هم فشار دادم و دست روی 

 م را سرکوب کنم.لب هایم گذاشتم بلکه تهوع

 

گه مرد؛ راضیه رو ببین. از حال آقا جون راست می _

 شه.رفته طفلک. جلوی چشم بچه ها که نمی
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زد و با رخید. تمام مدت زار مینگاهم روی مامان چ

کرد اما انگار حالی خراب برای زندگی اش التماس می

 شنید.هیچکس جز من صدایش را نمی

 

دانستم برای نجاتش باید چکار منِ لعنتی که دقیقا نمی

کنم و تمام مدت مثل یک شاشوی احمق نشسته بودم 

دادم تا اسید معده آن گوشه و آب دهانم را قورت می

 ام را سرکوب کنم.

کاش زن عمو لیال حداقل به جای گرفتن این ژست 

کرد. ناسالمتی زن بود اما دلسوزانه برای ما؛ کاری می

 چرا این همه بی تفاوت؟!
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کف دست های یخ زده ام خیس از عرق سرد شده بود 

زد و دهانم طعم و لبم را آنقدر جویده بودم که سوز می

 داد. خون می

کردند و اجون گوشه ای پچ پچ میعمو کاظم و آق

رسید. خودم باید یک کاری شان به من نمیصدای

 کردم.می

 

توانستم دست روی دست بگذارم تا برای زندگی و نمی

مرگ مادرم تصمیم بگیرند. باید ترس نشسته در جانم 

کشیدم و بزرگی کردم  و در لحظه قد میرا سرکوب می

دم از این منجالب داکردم برای مادرم. نجاتش میمی

کشیدم روی و به جای مردهای خانه، خودم سایه می

 سرمان. 
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دستم را به دیوار گرفتم و به سختی بلند شدم. قلبم 

زد و شاید از همان روز بود که دردش زد و نمیمی

شروع شد که حق هم داشت خب! دیدن آن صحنه ها 

برای یک دختر شانزده ساله ی بی پدر کم چیزی 

 نیست.

 

روی زمین کنار مامان نشستم و گوشه ی لب پاره اش 

را نوازش کردم. پلک های بسته اش را از درد روی هم 

 فشار داد و نالید. 

سرم را نزدیک گوشش بردم و آرام گفتم: من اینجام 

 مامان.

 

بعد از مرگ بابا دیگر رابطه ی خوبی نداشتیم درست. 

رهایش دعوا اصال خودم بارها با او درباره ی یاور و قرا
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شد در این شرایط پشتش را کرده بودم اما مگر می

خالی کنم؟ ناسالمتی خانواده ام بود، مادرم بود! من را 

نه ماه به جان کشیده و به دنیا آورده بود؛ مگر 

توانستم این نسبت خونی و وابستگی ام را نادیده می

 بگیرم؟

 

چشم هایش آرام باز شد و نگاهم کرد. دلم که هیچ؛ 

مام وجودم برای کبودی چشمش و صورت درب و ت

داغانش سوخت. بغضم دوباره شکست و اشک روی 

 گونه هایم ریخت.

 

خوبه واال! توهم انگار از کاری که کرده خیلی ناراضی  _

گن مادرو ببین نیست راحله. البته بی علتم نیست! می
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دخترو ببر! توهم دختر همین مادری. فردا پس فردا 

 هم جمع کنیم.باید گند تورو

 

حرف های زن عمو لیال  همیشه سوز داشت و اینبار 

بیشتر. سرچرخاندم و با خشم نگاهش کردم. هنوز هم 

خورم. حسرت اینکه حسرت آن لحظه و سکوتم را می

چرا جواب دندان شکنی به او ندادم که خب راحله ی 

آن وقت ها جرات این کارها را نداشت. ته هنرش هم 

همین حاالی راضیه گریه و خودخوری این بود که مثل 

 کند و همه ی حرف هایش را در دلش بریزد.
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 مامان که دستم را فشار داد از او چشم گرفتم. 
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 را...راحله...  _

صدایش آنقدر آرام بود که گوشم را نزدیک لب هایش 

 بردم. 

 ببخش مامان جان.  _

کرد! عذرخواهی میحاال که گندش را باال آورده بود، 

فهمیدند. چقدر گفتم از چقدر به او گفتم نکن؛ همه می

خر شیطان پیاده شو و با این آشغالِ کوفتی که نگاه 

هیزش جمع بشو نیست روی هم نریزد. به گوشش 

نرفت که نرفت و تازه هربار هم سیلی و ویشگون 

 شد.هایش نصیب من بدبخت می

 

بینی، او را به ا میمان رچقدر گفتم تو که وضع زندگی

آید، بازهم توجه بینند و تقش در میخانه نیار؛ همه می

نکرد. اصال انگار من مادر شده بودم و به جای او فکر 
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کردم و اوهم دختربچه ی نوجوانی که کنترل می

 هیجانش را نداشت.

  

 اشکالی نداره مامان.  _

و گونه اش را بوسیدم. بدنش سرد بود و لب های داغم 

 گار آزارش داد که تکان خورد. ان

 بلند شو.  _

 عمو کاظم لگد آرامی به پای مامان زد. 

 گم بلند شو زنیکه.می _

  

 خود را روی مامان انداختم و پرسیدم. 

 بریدش عمو؟ کجا می _
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چشم های عموکاظم به خون نشسته بود و از پیشانی 

ریخت. بی آنکه به صدای من توجه کند، اش عرق می

 و بازوی مامان را کشید.خم شد 

 مگه با تو نیستم؟  _

من اما از رو نرفتم. تازه قفل زبانم باز شده بود و 

دانستم اگر کاری نکنم؛ هربالیی که بخواهند می

آورند. برای همین هم پایش را گرفتم و سرمان می

 نالیدم.

 

 توروخدا عمو... نبرش... خب؟ توروخدا.  _

کرد و بعد به آقاجون  عمو کاظم لحظه ای به من نگاه

که گوشه ای ایستاده بود و این نمایش تراژدی 

 کرد.مسخره را رصد می
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پایش را تکان داد وسعی کرد من را از خودش جدا 

 کند. 

 ول کن راحله.  _

لرزید و به فشار رویم آنقدر زیاد بود که تمام بدنم می

سکسکه افتاده بودم. راستش هنوز هم بعد از این همه 

 کنم که چرا و چطور آن روز زنده ماندم.عجب میسال ت

 

توروخدا...هیع... عم...هیع...عمو مامانمه... هیع...  _

 تورو...توروخدا. 

کردیم. کاش راضیه به هوش بود و باهم التماس می

 کاش بار همچین چیزی روی دوش منِ تنها نبود. 

 بیا ببر اینو زن. _
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 زن عمو لیال به سمت من آمد و بازوهایم را گرفت. 

 ول کن راحله.  _

ترسیدم از جا کنده کشید که میچنان بازوهایم را می

شوند اما بازهم از رو نرفتم. با قدرت چسبیده بودم به 

 خوردم. پای عمو کاظم و تکان نمی

 تورو...هیع... خدا. تورو روح...هیع... روح بابا. _

 

دادم به هرچه که آن لحظه زدم و قسمش میزار می

پیغمبر... هرچیزی که به آمد. خدا، قرآن، پیر، یادم می

آن ایمان داشته باشد و به واسطه اش دست از سرمان 

 بردارد.

تورو روح مامان...هیع... روح مامان مهین عمو...  _

ریم. میمی...هیع...میهیع... تورو روح بابا. عمو می

 توروخدا بگذر.
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مامان تمام مدت بی آنکه چیزی بگوید از دست عمو 

ا چشم نیمه باز و حال خراب مرا آویزان شده بود و ب

 کرد. نگاه می

 کشمش فعال.نمی _
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شان کشد! این فعال لعنتی چرا از زبانفعال نمی

 افتاد. نمی

توروخدا عمو. اصال یادته؛ یادته وقتی بابا مرد گفتی  _

زشته زن بیوه توی این خونه باشه و با خودت ازدواج 

 کنه؟
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بود که ضربه ی محکمی به حرفم هنوز تمام نشده 

پشت سرم خورد و پیشانی ام تیر کشید. پلک هایم را 

 روی هم فشار دادم و در سیاهی غرق شدم.

  

 زن عمو لیال عصبی از حرفی که زده بودم غرید. 

خفه شو پتیاره. توهم لنگه ی مامانتی؛ باید سربه  _

 ت کنیم انگار.نیست

  

ند خندید که حق عمو کاظم اما بی توجه به خشم او، بل

کردم که همه هم داشت. من با سادگی تمام فکر می

 شود.چیز اینطور حل می
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من به فکر آبرومون بودم که ریخت. این روزارو  _

ت چه گندی باال دیدم که این ننه ی هرزهدیدم! میمی

میاره و واسه همین اسپند رو آتیش بودم اما فکر کردی 

دست یاور بهش  و کهاالن حاضرم این زن خراب

 خورده بیارم توی زندگیم؟!

 

چرا برای تمام حرف هایم جوابی در آستین داشت؟ 

شکست؟ خورد و میچرا تمام تیرهایم به دیوار می

صورتم را به پایش چسباندم و چشم هایم را بستم. 

 گرفت.آمد و قلبم داشت آتش مینفسم در نمی

 

 تورو روح بابا. تورو روح بابا بگذر عمو. تورو روح بابا؛ _

شد. سرم م گم میکلمات میان لب ها و زبان سنگین

رفتم. تنم یخ بسته بود رفت و داشتم از حال میگیج می
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و دست های عرق کرده ام از دور پای کاظم سر 

خورد و با جانی رفته او را نگه داشته بودم. می

افتم تا دیگر هرگز مامان دانستم کافی است از پا بیمی

 ینم.را نب

 

شان مثل این جماعت رحم نداشتند. آدم کشتن برای

رفتم همه چیز آب خوردن بود انگار و اگر از حال می

شد. کشتن مامان هم خم به ابروی کسی تمام می

آورد حتی خانواده ی خودش که اصال خبری از آن نمی

 ها نداشتیم.

 

 کاظم.  _

 مان را ساکت کرد. صدای آقاجون همه

 جونم آقاجون؟  _
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 دست نگه دار.  _

 و به سمت من آمد که حاال روی زانوهایم نشسته بودم.  

 

 آخه آقاجون...  _

آقاجون دستش را به نشانه ی سکوت باال برد. کمرش 

خمیده و سنش زیاد بود درست اما هنوز هم همه 

 ترسیدیم. و میاحترامش را داشتیم و حتی گاهی از ا

 لیال ببرش توی اتاق. _

 

و به مامان اشاره کرد. خود را به سمتش کشیدم که 

 دست روی شانه ام گذاشت. 

 کاری نداریم باهاش دختر.  _
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حرفش آب روی آتش بود انگار. تمام التهاب و حس 

هایم را های بد را خاموش کرد و بار روی شانه

ش را انجام برداشت. شبیه کسی بودم که رسالت خود

 داده است و دیگر کاری با چیزی ندارد.

 

پشت دست بی جان و سردم را زیر بینی ام کشیدم و 

 خیسی اش را تمیزش کردم. 

 ممنون آقاجون، ممنون. _

 

شه دست روی دست گذاشت راحله جان. به اما نمی _

قول کاظم آبروی ما پهن گاو نیست که هرکس و 

رسوایی مادرت هم و بکنه. تشت ناکسی قصد ریختنش

افته پایین و اون وقت دیگه کاری دیر یا زود از بوم می

 ازمون بر نمیاد.
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بعد از این همه سال هنوز هم صدایش آنقدر قوی در 

زند که انگار کنارم ایستاده و نطق گوشم زنگ می

 کند. پوزخند زدم.می

  

کردم هرتصمیمی ها بچه بودم خب! فکر میآن وقت

مادر است. عمق فاجعه را درک نکرده بهتر از کشتن 

بودم. حالی ام نبود که این جماعت باسن آسمان را 

پاره کرده بودند با توهم ناموس پرستی! با توهم غیرت 

 و آبرو!

 

 52_پست#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

دروغ چرا؟ بعد از هربار مرور خاطرات با خودم فکر 

دانستم آقاجون و عمو کاظم کنم که اگر از اول میمی

خوابی برایم دیده اند بازهم به زنده ماندن مامان چه 

 کردم؟اصرار می

 

زدم یا اینکه بازهم آنطور خودم را به آب و آتش می

گذاشتم یکبار برای همیشه تمام شود این مکافاتِ می

ناتمام؟ به قول خودشان مامان را سربه نیست کنند و 

 افتادم.من در چنین مخمصه ی کثیفی نمی

 

کرها تاریک ترین بُعد شخصیت من شاید همین ف

باشد. بُعدی که برای هیچکس قابل درک نیست جز 

ام، زندگی ام، سختی کشیدهخودم. منی که رنج دیده

 ام نابود شده است و روحم سال ها پیش از بین رفت.
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منی که در شانزده سالگی مرده بودم و بعد از آن دیگر 

هیچ چیز از من نمانده بود جز دختری که تمام زندگی 

 اش خالصه شد در کار و پول دراوردن و باال رفتن! 

 

اصال عقده ی باال رفتن و موفق شدن در من درست در 

همین نقطه شکل گرفت. نقطه ای که بی دست و پا 

بودم، زیر بار حرف زور رفته  بودم، عاجز و درمانده

بودم و زندگی ام را تباه کردم و بعد از آن حرص به 

 داشتن قدرت بیچاره ام کرد.

حرص مستقل بودن، کامل بودن، بی نقص بودن و 

 خواستم دیوار دفاعی دور خود بکشم.اینطور می

  

چیکار کنیم آقاجون؟ هر...هرچی شما بگید... فقط  _

 مامانم خب. 
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کرده و به من من افتاده بودم. آقاجون با  زبانم گیر

 آرامش دستی به صورتم کشید و موهایم را کنار زد. 

 آروم باباجون. آروم. _

  

و بعد روبه کاظم گفت: یه لیوان آب بیار واسه ی این 

 بچه؛ ترسیده. 

من احمق چقدر دلم گرم شد به مهربانی آقاجون و 

لیوان آب  دانستم که چه خوابی برایم دیده است.نمی

اش آتشم را خاموش را یک نفس سر کشیدم. سردی

کرد. به پشتی تکیه دادم و زانوهایم را در آغوش 

کشیدم. آقاجون هم تمام مدت بی آنکه حرفی بزند؛ 

زد. این کنارم نشسته بود و زیر لب با خودش حرف می

 سکوت بعد از طوفان را دوست داشتم.
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بمانیم اما مگر خواست تا ابد در همین وضع دلم می

 گذاشت؟ کاظم لعنتی می

مقابلم نشست و گفت: آقاجون شما بفرما ما باس 

چیکار کنیم با این ضعیفه که آبرو واسمون نذاشته؟ به 

 شیم. واله که دیر بجنبیم انگشت نمای محل می

کشید و دلم صدای کلفتش روی اعصابم خط می

خواست خفه اش کنم. آقاجون به من خیره شد و می

ده گفت: نه کاظم؛ نه. راحله دختر عاقلیه؛ اجازه نمی

 افته.این اتفاق بی

  

فهمیدم! فهمیدم و منظورش را نمیحرف هایش را می

عقل من چه ربطی به این ماجرا داشت؟ باید چیکار 

افتد؟ چطور جلوی حرف و کردم تا این قیل و قال بیمی

 گرفتم؟حدیث مردم را می
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کنم آقاجون فقط شما م میمن هرکاری که بتون _

بگذرید از مامانم خب. گناه داره بخدا دیگه متوجه 

 اشتباهش شد. 

 آقاجون دستی به ریش های سفیدش کشید. 

  

کاری نداریم راحله جان. مادرت هم توی اتاق داره  _

ره کنه. چند روز دیگه هم اصال یادش میاستراحت می

 که این روزها بودن! 

ال شوم؛ صدای عمو کاظم تا خواستم کمی خوشح

 ذوقم را کور کرد.
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کاری نداریم آقاجون؟ حاالشم پچ پچ افتاده تو دهن  _

مردم! چند نفری دیدن که این مرتیکه رفت و آمد 

 داشته به خونه خراب شده ی ما.

 

دیدم که صورت آقاجون چطور سرخ شد و رگ 

 گردنش بیرون زد. 

این آب ریخته باس یه جوری جمع بشه که اگه نشه  _

 شیم. ملعبه ی دست این و اون می

دلشوره ام دوباره برگشت و معده ام را درهم پیچاند. 

کردم که این بار من باید داد و حس میدلم گواه بد می

د همه چیز را آرام و این جور مامان را بکشم. من بای

 کردم اما چطوری؟ننگ را پاک می
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زبون به دهن بگیر پسر؛ زبون به دهن بگیر بذار  _

 و بزنم. حرفم

عمو کاظم عصبی دستی به دهانش کوبید و گفت: آ... 

 شم. بیا آقاجون من الل می

و بعد موهایش را چنگ زد. آقاجون دست روی شانه ام 

 ل خود کشید.گذاشت و نگاهم را دنبا

  

تو دیگه بزرگ شدی راحله جان. انقدر عاقل هستی  _

که بفهمی توی چه شرایطی گیر کردیم و چرا همچین 

گیریم. دخترم آب کثیفی که روی زمین تصمیمی می

شه جمع کرد، نهایتش بتونی ریخته شده رو نمی

خیسی اونو بگیری اما لکه و نجسی اون تا ابد همونجا 

 مونه.می
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کرد. چندبار ج بودم، این حرف ها هم بدترم میکم گی

پلک زدم و گفتم: من باید چیکار کنم آقاجون؟ با مامان 

کنم زنم بخدا. هرکاری که بتونم میحرف بزنم؟ می

 خب. 

 هرکاری؟! _

 

داد و به عمو کاظم نگاه کردم. سوالش بوی بدی می

فهمیدم. راستی راستی معنی برق نگاهش را نمی

 کوبید انگار. ودم و قلبم در گلویم میوحشت کرده ب

 شه راحله جان.این گندآب فقط با کمک تو جمع می _

  

دوباره نگاهم روی لب های آقاجون چرخید که داشت با 

بست و من هم مثل آدم های آن کلمات را به نافم می
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احمقِ بی دفاع سکوت کرده بودم تا کار خودشان را 

 بکنند و برایم لقمه بگیرند. 

 چطوری آقاجون؟ _

  

تمام وجودم چشم شد و خیره ماند به لب های باریک 

 پوسته پوسته اش. 

تونیم به همه باید با یاور ازدواج کنی؛ اینطوری می _

بگیم که بخاطر تو رفت و آمد داشته توی این خونه و 

تن و بدن پسر بدبخت من هم از بی حیایی زنش توی 

 لرزه.گور نمی
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انگار مهی غلیظ آمد و روی صورتش نشست و 

 شد.صدایش هرلحظه دور تر می

قلبم همان روز از تپش افتاد و برای لحظاتی زندگی ام 

قطع شد و دیگر این درد لعنتی دست از سرم بر 

 نداشت.

 

دانم جیغ زدم که بعد از آن را یادم نیست دیگر. نه می

به  خواهم و یا اینکه سکوت کردم و تن دادمنمی

شان. همه چیز آن روز و روزهای بعدش برایم خواسته

 بردم.گنگ بود، عجیب بود و در خال به سر می

 

زدم. نه اصال توان شنیدم و نه حرفی مینه چیزی را می

 مخالفت داشتم و نه توان اینکه تایید کنم!
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دچار یک نوع بی حسی خاص و اللی مطلق شده بودم. 

کن دستش کرد و پاکیاری نمیحافظه ام بیشتر از این 

 کرد انگار.گرفته بود و همه چیز را پاک می

شاید هم حرف های آقاجون پتک شده و بر سرم فرود 

 آمده بود که دچار فراموشی شدم. 

 

تنها چیزی که بعد از این همه سال مقابل چشم هایم 

کند؛ لب های آقاجون است که ازدواج با خودنمایی می

 ند.کیاور را هجی می

هایی زشت گوشت صدایش مثل خوره، شبیه به موریانه

کند و جَوَد و خون در تن بی جانم فوران میو رگم را می

 کشاند.قلبم را به انفجار می
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با صدای بلند رعد و برق تکان سختی خوردم و 

هایم نوشخوار ذهنی ام ناتمام ماند. مهِ مقابل چشم

ا صدا روی کنار رفت و قطره های درشت باران که ب

آمدند، جلوی چشم هایم شیشه ی ماشین فرود می

 جان گرفتند.

 

همین هم آتش درونم را کمی سرد کرد. همین قطره 

های باران و عطر خوشی که از درزهای ماشین گذشته 

و به بینی ام چسبیده بود. انگار دست به دست یکدیگر 

ا داده بودند تا به منِ بیچاره یادآوری کنند که هنوزهم ب

چیزهای کوچک التهابم خاموش و ذهنم از هر نقطه ی 

 شود. سیاهی پاک می
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که هنوزهم چیزهای کوچکی مثل همین آسمان ابری و 

نشیند؛ زخم های وجودم را ردِ برقی که میان آن ها می

 آورَد.بهم جوش می

کف دست هایم را روی چشم هایم کشیدم و خیسی 

اشم ها، نه! اما اش را گرفتم. نه اینکه آدم معتقدی ب

دیدم. مثل همین گاهی در چیزهایی کوچک خدا را می

حاال که آسمانِ آفتابی با یادآوری خاطراتم به ماتم 

کرد، فریاد نشسته بود و انگار خودِ خالق برایم گریه می

خواست نشانم دهد که آنقدری هم کشید و شاید میمی

 کنم تنها نیستم.که فکر می

 

رای لحظه ای چشم هایم را دم عمیقی گرفتم و ب

توانستم به یاد گذشته گریه کنم. بستم. تا ابد نمی

جورهایی حکم رفیق شفیق داشت گذشته ای که یک
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کرد برایم! گاهی دمل های چرکی و عفونی ام را باز می

سوزاندم و گاهی حس خوش و تا سرحد مرگ می

 کرد.رضایتِ از خودم را به وجودم تزریق می

 

هایم را کرده بودم. ضجه بار عزاداریاصال من یک

هایم را زده بودم و ناخن کشیده بودم بر پوست 

صورتم. دیگر وقت این کارها را نداشت. وقت این 

نشخوارهای ناتمام خاطراتی که هیچوقت هضم 

 شدند انگار.نمی

 

آه سردی کشیدم و با ذهنی خسته و درمانده، ماشین را 

 گشتم. روشن کردم. باید به خانه برمی
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 فصل ششم:

  

کشید. انگار با صابون روی میز خطوط نامفهوم می

 خواست آشفتگی ذهنش را اینطوری خالی کند. می

زنم مهیار. چرا بار صدمیه که دارم باهات حرف می _

گی بین تو و شبنم چی شده که از این رو به اون نمی

بگی؟ رو شدی؟ ناسالمتی مادرتم؛ به من نگی به کی 

 هان؟

  

کرد دیگر ول کن حدیث بانو وقتی به چیزی پیله می

نبود. صابون را روی میز رها کرد و با انگشت شصت و 

اشاره چشم هایش را ماساژ داد. کاش زودتر تماس را 
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داد کمی، فقط کمی ذهنش را کرد و اجازه میقطع می

 آرام کند.

  

یی که دارم چیزی نشده مادرمن. فقط از زندگی _

 خوام همه چیزو عوض کنم. خسته شدم؛ می

های پسرش گر حدیث کالفه از راه و بیراه آوردن

 گرفت و غرید.

  

غلط کردی که خسته شدی! فکر کردی دختر مردم  _

بازیچه ی دست ماست که تو خسته بشی و بندازیش 

 ت کردم؟دور مهیار؟ من تو رو اینطوری بزرگ
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توانست زیر نمی باز شروع شد! مثل هروقت دیگری که

انداخت. زبانش را بکشد عصبی شده بود و دعوا راه می

ترین لحن ممکن دم عمیقی گرفت و سعی کرد با آرام

 جواب مادرش را بدهد. 

 مامان جان ول کن زندگی منو. _

  

آمد به خواسته اش از ته دل بود. از وقتی که یادش می

ی  میل آن ها قدم برداشته بود. چه زمانی که رشته

دانشگاهی اش را انتخاب کرد و چه زمانی که مشغول 

 کار دولتی اش شد.

 

همیشه بچه ی خوب خانواده بود و حاال خیانت شبنم 

زد به خسته اش کرده بود انگار که داشت پشت پا می

 خواست فرار کند.همه چیز و می
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هایش فرار ها از داشته کرد که باید فرسنگحس می

 داشته باشد. کند تا زندگی بهتری 

ولت کردم که این شدی! کار دولتی به اون خوبی رو  _

خوای بچسبی به این کارگاه توی بانک ول کردی و می

ورشکسته. فکر کردی چند نفر حسرت موقعیت تورو 

خوردن؟! چند نفر دربه در همین کار بودن؟ اونم می

توی این اوضاع که جوونا همه بیکارن. داری پشت پا 

گی ولت کنم؟ حس ت و بعد میندگیزنی به زمی

شناسمت مهیار تو که اینطوری کنم دیگه نمیمی

 نبودی.

  

 مامان.  _
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و مامان! اینطوری منو صدا نکن؛ مگه دروغ کوفت _

 گم؟ می

 

آه سردی کشید و سرش را به پشتی صندلی تکیه داد. 

فهمید چرا معین از بحث با مادرش فراری بود. حاال می

کردند به نتیجه ی کمتری بحث می هرچقدر بیشتر

 رسید انگار.می

 

نگاهش را به سقف ترک برداشته دوخت. کارگاه جدای 

 ها نیاز به تعمیر داشت و باید فکری به حالش . از بدهی

 زنم! گوشت با منه مهیار؟ با کی دارم حرف می _

 بله گوشم با شماست. _
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انگار فهمید که قلب پسرکش درهم جمع شده است. 

آورد و اینبار با نرمش  برای همین هم صدایش را پایین

بیشتری گفت: بخدا که من نگران خودتم پسرم. آخه 

کنم که از سر خستگی پشت پا زدی فکر کردی باور می

فهمم که تو دل ت؟ ناسالمتی من مادرتم، میبه زندگی

 ر کردی حرفاتو باور کردم؟ گذره. فکمیم چی بچه

  

هایش چسباند و با صدای آرام بعد گوشی را به لب

 شه مهیار جان؟ش نمیتری گفت: نکنه بچه
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آخ که تفکرات قدیمی مادرش تمامی نداشت. بی اراده 

 خندید. 

 دم؟! یعنی من زنمو بخاطر نازا بودنش طالق می _

صدای آه سرد حدیث درگوشش پیچید و دلش را 

 ند. لرزا

چی بگم واال؟ زبونم کوتاه شده جلوی تو پسر؛ زبونمو  _

 کوتاه کردی. 

 سالم. _

  

صدای سالم معین که در کارگاه پیچید؛ به مادرش 

گفت: انقدر حرص نخور حدیث بانو؛ پوست سفید 

 ایتو خراب نکن بخاطر من.آینه
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شه حرص نخورم؟ پاره برو زبون نریز بچه؛ مگه می _

 کنی. ی جونمی و داری زندگی خودتو نابود می

 برای معین که وارد اتاق شد، سر تکان داد. 

کنم عزیزدلم؛ خراب تازه دارم زندگیمو درست می _

شه خیالت راحت. حاال هم اجازه بده من برم؛ پسر نمی

 اه برسیم.ت اومده اینجا که به کارگ َکوچیک

  

زد و قصد کوتاه حدیث بانو اما همچنان یک ریز غر می

خواست همین لحظه انتقام آمدن هم نداشت. انگار می

 تمام بدی های عالم را از او بگیرد. 

خدا بیامرزه اون مرحوم رو که شما دوتا رو با این  _

 کارگاه به دردسر انداخت.
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فه ی معین با لبخند گشادی به چهره ی سرخ و کال

 برادرش نگاه کرد و آرام گفت: مامانه؟ 

مهیار موهایش را چنگ زد و سر تکان داد یعنی آره. 

کرد وگرنه حدیث دست خودش باید تماس را تمام می

 داشت. از سرش بر نمی

 بوسمت مامان، فعال.می _

  

 خدا به همراهت پسرم.  _

تماس را قطع کرد. آخ بلندی گفت و گوشی را که مثل 

 مغزش داغ شده بود، روی میز انداخت. 

 غر زدن مامان تمومی نداره.  _

 خندید، روی مبل نشست. معین همانطور که بلند می
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ریزه بعدِ فوت بابا تنها شده؛ همه رو میاره یه جا می _

 گفت حاال؟ سر تویی که دستش سوتی دادی. چی می

 ساز رفت. جا بلند شد و به سمت چای از

 شبنم رو طالق نده. _

  

گه خب؛ چه گیری دادی طالق بگیری راست می _

 داداش من. 

چنان به سمتش چرخید که صدای مهره های گردنش 

 بلند شد. 

 معین! _
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معین مقابل تشر محکمی که خورد، دست هایش را باال 

ده، اصال آورد و گفت: تسلیم داداش؛ تسلیم. طالق ب

 خواد فقط منو نخور.برو با هرکی که دلت می

 

این شوخی های مسخره شبیه میخی نوک تیز توی 

کرد این رفت و هرچه هم سعی میاعصابش فرو می

رفت که شان نمیموضوع را به آن ها بفهماند، به گوش

 رفت.نمی

  

 خوری؟ چای می _

چسبه. باید سیستم گرمایشی آره تو سرما می _

 جارو هم درست کنیم. این

لیوان دسته دار شیشه ای را با چای آلبالویی رنگ پر 

 کرد. بخار مایع داغ فوری روی لبه های لیوان نشست.
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 خب تو چیکار کردی؟ شیری یا روباه؟  _

حرف زدن با حدیث باعث شده بود ذهنش لحظه ای 

ن کوتاه از آیه دور شود اما دوباره مثل کش تنبان به آ

اش با دخترک برگشت. دیدار عجیب و غیر منتظره

 حسابی کالفه اش کرده بود.

 

ذهنش فلش بک زده و برگشته بود پیش راحله. 

شناخت و دروغ چرا؟ در دختری که سال ها پیش می

هایش سر و کله این چند سال اخیر آنقدر با روزمرگی

زد که خاطراتش با او رفته بودند گوشه ی تاریک می

 خوردند.خاک می ذهنش و
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اما حاال با دیدنش دربِ آن اتاق تاریک باز شده بود و 

داد. نه که حس خاصی باشد، نه. از آزارش می

گذشت. در این ده سال هم شان ده سال میرابطه

 روزهای عجیبی را پشت سر گذاشته بود.

 

عاشق شد، شاغل شد، خیانت دید، از کارش استعفا 

این همه ماجرا اصال فرصت دست داد، پدرش مرد و با 

را نداشت اما بخشی از  و پا زدن در حس قدیمی

وجودش انگار هنوز هم گاهی در خاطراتش با دخترک 

 زد.پرسه می

  

هرچند با رفتار آیه شک کرده بود که خودش باشد. 

راحله ی او مودب و مهربان بود. دشتی سبز چشم 
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ن اما آیه هایش همیشه براق بود و پر از شبنم درخشا

 فقط ظاهر راحله را داشت انگار.

 

چشم هایش همان بود کمی سردتر. پوست گندمی 

اش حتی که عطرخوش ساحل را از خود منعکس 

خواست تا ابد کرد و لب های کوچکش. دلش میمی

منکر شناختن آیه ای شود که همه از دست رفتار 

رحمی و سرما از نگاهش تندش شکار بودند و بی

  بارید.می

 زنده ای مهیار؟ _

  

 گیج به معین نگاه کرد و گفت: چی؟! 

 تکلیفمون با این دختره چی شد؟ _
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 لیوان چای را دستش داد و مقابلش روی مبل نشست.  

 خوشم نمیاد ازش.  _

 معین ریز خندید و با شیطنت گفت: وحشیه نه؟ 

 

 وحشی؟ گستاخه، بی ادبه و بسیار بددهنه.  _

معین ابرو باال انداخت. این همه حرص نشسته در 

 صدایش طبیعی نبود. 

 چیکار کرده مگه؟  _

 

حرصی نشسته در دلش آنقدر زیاد بود که ترجیح 

داد با خودِ آیه روبه رو شود و آنقدر سر او فریاد می

 بکشد تا غرور شکسته اش آرام بگیرد.
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ری به وجودش زخم زده بود. حتی بعد از بیرون بدجو

زدن از کارگاه مدتی درون ماشین نشسته بود و سعی 

 کرد با نفس های عمیق خودش را آرام کند.می

 

ری تو فکرش داداش، نکنه عاشقش خیلی می _ 

 شدی؟  

بعد متفکر دستی به چانه اش کشید و گفت: هوم؛ حتما 

 نم جدا بشی. خوای از شبوحشی دوست داری که می

 

 مامان توی تربیت تو کم گذاشته واقعا.  _

معین دوباره خندید. مشکالت اخیر آنقدر حساس و 

اش کرده بودند که تحمل شوخی های همیشگی عصبی

 را نداشت. 
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 خب حاال چی گفت بهت؟  _

فرصت نشد چیزی بگه. تلفنش زنگ زد، حالش بد  _

 شد و منم برگشتم.

 

ماجرا نشد. مثال نگفت که آیه با چه لحن وارد جزئیات 

بدی او را از اتاق بیرون انداخته بود. دوست نداشت 

 ترش، تحقیر شود.مقابل برادر کوچک

 

معین هوم کشیده ای گفت و به موزاییک های خاک 

 گرفته خیره شد. 

 باید رامش کنیم. _
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 نه باید بریم سراغ یکی دیگه. _

صیتش کوچک شده بود و تمایلی به اندازه ی کافی شخ

 به دیدن دوباره اش نداشت.

 

انداخت، به عالوه آیه عجیب او را به یاد گذشته می

کشید و وارد کلنجاری ناتمام با ذهنش را به عقب می

شد. در این برهه از زندگی اش اصال خاطراتش می

 فرصت فکر کردن به این چیزها را نداشت.

  

 ی؟ خوای میدونو خالی کنمی _
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جنگه مگه؟ ما قراره یه شریک گیر بیاریم برای  _

 بیرون اومدن از این منجالب و فرقی نداره کی باشه. 

 آخ مهیار! آخ.  _

 چیه بابا؟ آخ و اوخ راه انداختی! _

  

ت باگ داره آخه. هرچندوقت یکبار تنظیمات کارخونه _

گردی به همون نقطه ی شی و برمیریسِت فَکتوری می

ر من، عزیزمن، بخدا که هیچکدوم به گردن اول. براد

کنی شراکت با یکی دیگه کلفتی اون نیستن. فکر می

تونیم باهاش هم بدهی رو چقدر سود داره واسمون؟ می

بدیم هم چرخ تولید رو راه بندازیم؟ مخصوصا حاال با 

 این همه مزونی که راه افتاده.
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م به افتیخب که چی؟ بخاطر یه قرون دوزار بریم بی _

 دست و پای زنی که مشکل روحی داره؟! 

 معین چشم هایش را گرد کرد و متعجب پرسید.

  

 تو از کجا فهمیدی که مشکل روحی داره؟  _

 حالش خوب نبود بابا! یهو از صفر رسید به اوج!  _

شاید یه مشکلی پیش اومده واسش و حالش بد  _

نداره. تنها دونم آخه این اصال به ما ربطی شده. چه می

چیزی که االن برای ما مهمه اینه که این زن لعنتی 

و داره و هم یه بازارو درو کرده. هم مزون خودش

ها تولید کنه. با یه تولیدیِ توپ که برای باقی مزون

 بینی که سودش خداست.حساب سرانگشتی می
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کالفه چشم هایش را ماساژ داد و نفسش را بیرون 

 فوت کرد. 

 م. دوننمی _

 باید تصمیم بگیریم دیگه.   _

مهیار زبان بر لب های خشکش کشید و گفت: خوشم 

 نمیاد ازش.

  

چشم بست و چشم های سبز آیه دوباره و اینبار پررنگ 

تر از قبل پشت پلک هایش نشست. باز هم همان 

حس آشنای لعنتی به سراغش آمد و نفسش را بند 

دوستش نسرین آورد. شبیه اولین باری که راحله را با 

 دیده بود و دلش برای چشم های سبز روشنش رفت.
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لرزه ی عجیب، آنقدر موی دماغ  بعد از آن دیدار و دل

حمید شد تا باالخره راضی اش کرد و بعد از حرف زدن 

 با نسرین؛ راحله را سر قرار کشاند.

  

با یادآوری آن روزها لبخند تلخی کنج لبش نشست. 

ودند. هم او و هم راحله ای که چقدر بچه و پر حرارت ب

 شد. از خجالت مدام سرخ و سفید می

 گفتم که؛ خوشم نمیاد ازش.  _

 معین خندید و شانه اش را آرام فشار داد.

 

  

ره توی ذهنت بار خب حاال انقدر تکرار نکن اینو. می _

 رینی بهش؛ بعد بیا و درستش کن. بعدی تو می
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دوباره گفت:  سپس جرعه ای از چای گرمش نوشید و

 اینبار منم باهات میام ببینم حرف حساب خانم چیه.

  

 کنم دوباره وقت مالقات بده. فکر نمی _

معین اما خونسرد شانه باال انداخت، طوری که انگار از 

 قبل فکر همه چیز را کرده باشد. 

 ریم خدمتش.نده؛ سرزده می _

  

فایده بود برای همین هم دیگر بحث با برادرش بی

چیزی نگفت. از طرفی ذهنش آنقدر آشفته بود که 

داد هرچه زودتر به خانه برگردد و از نبود ترجیح می

فاده کند. نیاز داشت فکرش را از هر موجود شبنم است

 مزاحمی پاک کند بلکه سرش کمی سبک شود.
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 58_پست#

 

به دیوار فلزی آسانسور تکیه داد و چشم هایش را 

بست. صدای آهنگ الواستوری توی گوشش پخش 

کرد که بزرگترین شانس شد و به این فکر میمی

رفته ی مادرش امروزش این بود که شبنم به خانه

 است.

 

خواست روی تخت لم بدهد و باخیال راحت دلش می

به اتفاقات این چند وقت اخیر فکر کند و برای کارگاه 

 برنامه بریزد. 

آسانسور که ایستاد در را هل داد و به سمت واحدشان 

 پیچید.
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با دیدن یک جفت کتانی مردانه مقابل در خون در 

ی روی مارهاش را به شهایش ماسید. نگاه وق زدهرگ

در انداخت به این امید که اشتباه آمده باشد اما درست 

 بود.

 

هارا نشانه گرفت و هایش دوباره کفشمردمک چشم

 شود.حس کرد اکسیژن دنیا ثانیه به ثانیه کمتر می

 

آورد؟! اش میکار به جایی رسیده بود که پسر به خانه

غه شان؟! عرق بر تیخانه ای که زمانی پر بود از عشق

کشت. ی پشتش لغزید و دندان برهم سایید. او را می

هایش بدون شک گردن ظریفش را میان دست

 داد تا بشکند.گرفت وآنقدر فشار میمی
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ای که با دستی لرزان کلید را به در انداخت. از لحظه

کلید را از کیف درآورد تا وقتی که در را باز کرد؛ چند 

ت. یک قرنی که در آن ثانیه بود اما انگار یک قرن گذش

کرد که تصورش اشتباه کرد، به خدا التماس میدعا می

دانست زمزمه اش یک دعای باشد و ته دلش اما می

 بی اجابت است.

  

در را با یک حرکت سریع باز کرد. با دیدن صورت 

ی شبنم قلبش لحظاتی از تپش ایستاد و انگار آشفته

 دنیا به آخر رسید. 

ستقبالش آمده بود! زنِ عاشق و اش به ازنِ نمونه

 وفادارش! 
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با ربدوشامبری که ناشیانه دور خود پیچیده بود و بند 

 گذاشت. اش را به نمایش میست لباس زیر مشکی

 سالم، چه زود اومدی.  _

کرد و این لرزید و با پوست لبش بازی میصدایش می

 برای اثبات همه چیز کافی بود. کیف از دستش افتاد.

 

چنان سنگین شده بود که از منفجر شدنش سرش 

کرد. قدمی به جلو برداشت و با نفسی اصال تعجب نمی

 رفته غرید. 

 ی من شبنم؟خوری تو خونهچه گهی داری می _
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نگاهش روی درِ باز اتاق خواب چرخید و با دیدن 

ی مردی روی دیوار دیوانه شد طوری که انگار از سایه

 اول مجنون زاده شده بود!

  

گرفت اما نه اینجا، نه اولین باری نبود که مچش را می

ی ای که روزی پر بود از زمزمهشان. خانهدر خانه

عاشقانه. پناهگاهی که درآن قسم خورده بودند که تا 

 ابد عاشق یکدیگر بمانند.

  

نه روی تختی که تا همین یکسال پیش پرشورترین 

 ها را از آن دو دیده بود. لحظه

 خوری؟ چه گهی می _
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شبنم وحشت زده از حال بد و رگ گردن بیرون 

باز کرد بلکه جلوی  اش؛ مقابلش ایستاد و دستزده

 رفتنش به اتاق خواب را بگیرد. 

 هیچی بخدا؛ گوش بده به من. _

  

اش با شدت ده بود و نبض شقیقههایش بیرون زچشم

 کوبید. می

 هیچی بخدا؟! هیچی بخدا؟! خدای من.  _

تر از آن بود که بتواند به التماسش گوش دهد. عصبی

فکر بازویش را گرفت و او را به سمت کاناپه پرت بی

 کرد. 

 گم شو کنار. _
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 آی، مهیار نرو اونجا.  _

د کافی بود تا ی بزرگی نداشتند و فقط چند قدم بلنخانه

خود را به اتاق خواب برساند. با دیدن مردی که با رنگ 

 پریده و بدن لخت وسط اتاق ایستاده بود؛ شکست.

 

انگار تمام بار آسمان بر دوشِ اوی دیوانه افتاده بود و 

زیر سنگینی خود کمرش را خم کرد. تمام وجودش له 

ش را شنیدند که شد و شاید آن دوهم صدای شکستن

 شرمنده سر زیر انداخت و نالید. مرد 

 غلط کردم. _

  

 چشم های سوزانش پر شد از اشک.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

نه از غم؛ بلکه از خشم... خشمی که دهان باز کرده بود 

 خواست همه چیز را به آتش بکشد. و می

 غلط کردی؟! _

 

 59_پست#

 

او را قبال هم دیده بود اما نه اینجا، نه در خانه اش، نه 

 گ گردنش بیرون زد و فریاد کشید. در اتاق خوابش. ر

 غلط کردی؟! مرتیکه ی آشغال. _

  

اش را هل قبل از آنکه بتواند واکنشی نشان دهد، شانه

داد و او را به دیوار کوبید. شبنم عاشق چه چیز او شده 

بود؟ نه قد بلندی نداشت و نه هیکل خوبی! پسری 
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خیس جوان و الغر که کم مانده بود از ترس خودش را 

 کند.

  

 گه خوردم داداش؛ نزن.  _

صورتش را مقابل صورت او گرفت و از میان دندان 

 های بهم چسبیده غرید. 

 گیرم. به من نگو داداش، نگو دهنتو گل می _

مشت محکمی به صورتش کوبید و او را پرت کرد روی 

کشتش؛ همین لحظه و همه چیز را تمام زمین. باید می

 کرد. می

 توروخدا مهیار... نزن. _
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ش آویزان شده بود، کنار زد و شبنم را که از بازوی

خواست همه چیز را روی شکم پسر نشست. دلش می

اش را، خانهبه آتش بکشد. خودش را، او را، زنش را، 

شان را که معلوم نبود روی آن چه غلطی تخت مشترک

 اند.کرده

  

 بی شرف به چه حقی اومدی تو خونه ی من؟!  _

 مشت دیگری به صورتش زد و فریاد کشید. 

 عوضی.  _

ی پسر زیر دست و پایش باال گرفت و صدای ناله

 شبنم جیغ کشید. 

 کشیش.مهیار داری می _
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ودش نبود. قبال دوبار مچش را گرفته او اما در حال خ

اش را توی های برهنه و سکسیبود؛ درست. عکس

 دیده بود، درست.  گوشی

شان را برای جدایی زده بودند؛ درست. حرف های

خواست طالقش دهد؛ این هم درست اما خانه اش می

همیشه جز خط قرمزها بود. اصال از این به بعد چطور 

 کرد؟اینجا زندگی می

  

تمام این ها به درک، از این به بعد چطور در آینه به 

کرد؟ با چه رویی؟ وقتی که صورت خودش نگاه می

 دیگر نه غروری برایش مانده بود و نه عزت نفسی. 

 مهیار... مهیار... _
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شبنم بازویش را گرفت و محکم به عقب کشید. با این 

حرکت به خودش آمد. خون از بینی پسر جاری شده و 

هایش باد کرده و سرخ بود. از روی او از چشم یکی

 بلند شد و روبه شبنم غرید. 

 

چه مرگته لعنتی؟ چه مرگته تو؟ ها؟ مگه من شوهرتو  _

ری نیستم؟ مگه من شوهرتو نیستم لعنتی پس چرا می

 خوابی؟ زیر یکی دیگه؟ چرا با یکی دیگه می

 

شبنم وحشت زده قدمی به عقب برداشت. تا حاال 

ا ندیده بود. حتی اولین باری که پیام هایش خشمش ر

را با پدرام دید، اینطور آشفته و از خود بی خود نشده 

شد که مهیار همیشه آرام به همچین بود و باورش نمی

 ای تبدیل شود.آدم دیوانه
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چشم هایش به خون نشسته بود و رگ شقیقه اش 

چکید و با هر میزد. عرق از روی پیشانی اش نبض می

کشید پره های بینی اش باز و بسته نفسی که می

 شد.می

  

چه مرگته تو شبنم؟ چه مرگته که این آشغال رو  _

 میاری تو خونه ی من؟ ها؟  

قبل از آنکه بتواند فرار کند؛ بازوهایش را محکم گرفت 

توجه به آخ بلندی که از لبش بیرون آمد؛ او را به و بی

 دیوار کوبید. 
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 چه مرگته؟! _

  

اش فریاد بلندش، گلویش را خراشید و تارهای صوتی

برای زدن هرحرف دیگری کم آورد. اشک روی 

ی لرزان شبنم اش سرخورد و نگاهش روی چانهگونه

توانست همینجا او را بکشد، با کمربند ثابت ماند. می

اش را بگیرد سیاه و کبودش کند و انتقام غرور شکسته

کرد حتی خداهم به فریادش را می و اگر این کار

رسید چه برسد به پسر ریقویی مثل دوست نمی

 پسرش اما این چیزها در خون او نبود.

 

اش را بشکند. اینکه دست روی زن بلند کند و حرمت

هرچند که شبنم جای احترامی نگذاشته بود اما با این 

 حال تربیت و شعورش دست و پایش را بسته بود.
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هایش از دور بازوهایش سر هم دستبرای همین 

تعادلی های مست، قدم بیخورد و پایین افتاد. مثل آدم

 به عقب برداشت و به در اتاق اشاره کرد. 

 بیرون. _

  

ی او بود؛ پدرام که انگار تمام مدت منتظر اجازه

اش گذاشته بود ی مردانههمانطور که دست روی نقطه

نکه چیزی بگوید یا آبدون لباس و با کمری خمیده، بی

 معطل بکند از اتاق بیرون رفت.

  

حرکت به دیوار چسبیده بود و شبنم اما تمام مدت بی

ها این اولین باری بود که ریخت. بعد از مدتاشک می

گرفت. انگار وجدانِ دلش انقدر عمیق برای مهیار می
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های تیز به اش تازه بیدار شده و با دنداننداشته

 .جانش افتاده بود

  

 برو بیرون.  _

همانطورکه بازوهایش را در آغوش گرفته بود، به 

 اش نالید. هق گریهسمتش قدمی برداشت و میان هق

 من... مه... مهیار من... _

  

تر از آن بود که حرف هایش را تحمل کند. او اما خسته

خواست هرچه زودتر از جلوی چشم هایش دلش می

به پایان برسد.  گم شوند و این وضعیتِ احمقانه

 سرجایش چرخید و بی آنکه نگاهش کند، نالید.
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م انجام شبنم برو. برو لعنتی همین یه کار رو واسه _

 بده. 

اش مثل کشیده شدن شی نوک تیز هق گریهصدای هق

ها که ناخن روی شیشه بود. شاید هم شبیه آن وقت

شد. همانقدر آزار شان روی تخته سیاه کشیده میمعلم

 کرد.  ده و موهای تنش را سیخ میدهن

 باشه. _

  

حرکت و پشت به او ایستاد تا دانست چقدر بینمی

باالخره صدای بسته شدن در را شنید. با رفتنش 

 ساختمان به آن بزرگی روی سرش آوار شد.
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کمرش خم شد و با نا امیدی دست روی زانوهایش 

بگیرد اما بی فایده بود گذاشت بلکه جلوی افتادنش را 

انگار که آنطور شکست و روی زمین افتاد. بغضی که تا 

آن لحظه کنج گلویش جا خوش کرده بود شکست و 

 اشک با قدرت بیشتری روی گونه هایش چکید.

 

سال را کرد. اینکه یکپناهی میدروغ چرا؟ احساس بی

ی تک و تنها با این درد بزرگ گذرانده بود، خوره

 کرد.و داشت داغانش می روحش شده
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ش روی مالفه ی مچاله چرخید و قلبش نگاه خیس

سوراخ شد. انگار کسی کبریت انداخت و تمام 

 وجودش را به آتش کشید.

 

دست لرزانش را جلو برد و گوشه ی مالفه را فشرد. آن 

وقت ها قبل از اینکه عروسی بگیرند؛ شبنم برایش 

های شوخی شب فرستاد و او هم باعکس روتختی می

 کرد.شان را برایش مجسم میتنهایی

 

اینکه دوست دارد روی همین تخت و همین روتختی 

ی تنش را ی بدنش را ببوسد و ذره ذرهگوشه به گوشه

حس کندو اما حاال از آن همه خواهش و نیاز چه مانده 

داد و زنی که ای که بوی مرد دیگری را میبود؟ مالفه

 کرد.خواست میطی دلش میبی توجه به او هر غل

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

  

سرش را زیر انداخت و شانه هایش از شدت گریه 

تکان خورد. کدام احمقی گفته بود که یک مرد همیشه 

 شکند؟قوی است و هیچوقت نمی

  

پس چرا او خرد شده بود؟! چرا حال او دقیقا حال کسی 

 ی وجودش خاک شده است؟بود که جز به جز شیشه

 

همیشه محکم بود، چنان خورد  اویی که به قول مادرش

 توانست روی پاهایش بایستد.شد که حتی نمی

 

که زانو زده بود کنار تخت شان و همانطور که مالفه را 

زد و آنقدر در صدا هق میداد، بیدر دستش فشار می
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خلوتِ خود گریه کرد که انگار دیگر فردایی نبود و قرار 

 بود عمرش همان لحظه به پایان برسد.
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با باد سردی که وزید، بدن کرختش تکان خورد. 

زانوهایش را در شکم جمع کرد و مثل جنینی در خود 

هایش بهم هایش سنگین شده و مژهجمع شد. پلک

 چسبیده بودند.

  

نه خواب بود و نه بیدار. مغزش هوشیار بود و نیمه 

توانست شد اما نمیهوشیار! انگار متوجه همه چیز می

 برای بیدار شدن تالشی کند. 
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هایش رویای روزهای گذشته دو دستی به پشت پلک

داد. ی بیداری مطلق را نمیچسبیده بود و اجازه

را خاطراتش او را به ده سال پیش کشانده بود اما چ

االن که تا خرخره فرو رفته بود در خیانت همسرش؟ 

ی واضح این جریان دانست و تنها نکتهخودش هم نمی

فعل و انفعاالت سریع مغزش بود که تصاویر یکی از 

اش های بستهقرارهایش را با راحله جلوی چشم

 نشاند.می

  

دیدند اما در خلوت سینما نشسته بودند و مثال فیلم می

ی سینما و فیلم به همه جا بود جز پردهشان حواس

 آمد.ای که به نمایش در میکمدی
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ی او گذاشته بود. راحله تمام مدت سرش را روی شانه

دست کوچکش را گرفته بود و پوست نرمش را نوازش 

هایش خوشش کرد. از عطر خوش بادام کرم دستمی

آمد. اصال همه چیزش مثل گلبرگ یک گل رز لطیف می

 طراوت بود.و با 

 

ی لمس توانست خودش را مقابل وسوسهانقدر که نمی

کردنش، در آغوش کشیدنش و حتی بوسیدنش کنترل 

هایش را روی موهایش گذاشت و عطر خوش کند. لب

 هایش کرد. نارنج را وارد ریه

 کردم. تو دقیقا همونطوری هستی که همیشه فکر می _

نگاهش  اش برداشت وراحله سرش را از روی شانه

اش در تاریک و روشن کرد. چشم های سبز کشیده

 آورد.  زد و نفسش را بند میسینما برق می
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 چطوری؟ _

  

اش گذشت. به نگاهش پایین آمد و از قوز کوچکِ بینی

 اش خیره شد و لب زد. های کوچک و برجستهلب

 لطیفی، مهربونی و تا دلت بخواد ملوس. _

  

وهم خندید. در این مدت لب های راحله که کش آمد؛ ا

کم به طرز عجیبی بهم نزدیک شده بودند. اوایل تصور 

کرد که احساس راحله به او یک طرفه است. انگار می

که دخترک او را خیلی بیشتر دوست داشت و 

اش شده بود اما با گذشت زمان متوجه شد که وابسته

 خودش هم به حضورش عادت کرده است.
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های از ته دل و مثال ناز ههایش، خندبه بچه بازی

خواست ادای بلدها اش! به اینکه میهای ناشیانهکردن

آورد و برایش دلبری کند. رفته رفته تمام را در بی

ی ها او را برایش عزیز کرد. تبدیل شده بود به بچهاین

کرد و بازیگوش و احساساتی که باید تر و خشکش می

 اد.دهایش سر و سامان میبه هیجان و حس

  

ای کم از راحله خود را کمی باال کشید و در فاصله

 صورتش، لب زد.
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 ملوس؟! یعنی من واقعا ملوسم؟!  _

اش میان فضای تاریک و های گوشتیلب روی لببرق

 کرد.روشن سینما بدجور خودنمایی می

 

دم عمیقی گرفت و سرش را نزدیک تر برد. آنقدر که 

های گرم شان به مویی بند شد و نفسمیانی فاصله

 راحله صورتش را نوازش کرد.

  

 خواد تو بغلم بچلونمت.آره، انقدر ملوسی که دلم می _

  

ی باد و باز و بسته شدن محکم پنجره، با صدای زوزه

تکان سختی خورد. شوکه به اطرافش نگاهش کرد. 

 اتاق خواب تاریک بود و هیچ صدایی از هیچ جای خانه
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ی آمد. سرجایش غلت زد و نگاهش روی پنجرهدر نمی

ی توری آن را نیمه باز اتاق نشست. باد سرد پرده

 داد و صدای بارش باران اتاق را پر کرده بود.تکان می

  

کرد اما ذهنش هنوز خواب بود باید خودش را جمع می

دید و عجیب بود انگار. جا مانده بود در رویایی که می

کرد؟! دلش بودن آن اعتراف می اگر به شیرین

 آورد.اش را هم به خاطر بیخواست باقیمی

  

هایش را روی هم فشرد. ابرو درهم کشید و چشم

اش به مسخره ترین شکل ممکن پیش زندگی

شان رفت. مچ زنش را با مرد دیگری توی خانهمی

دید. گرفته بود و از طرفی خواب یک دوستی خام را می

دانست. آمد فقط خدا میها با هم جور در میاینکجای 
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هایش گذاشت و سعی کرد آرنجش را روی چشم

 دوباره بخوابد.

  

ی باد و باران رفته رفته کم شد و صدای فیلمی که زوزه

اش را هم ندیده بود، در گوشش حتی یک لحظه

 نشست. 

های راحله قفل شده بود. دلش برای نگاهش روی لب

 رفته بود و بیشتر از این طاقت نیاورد.شان لمس کردن

  

 دی؟ اجازه می _

گونه های دخترک از خجالت سرخ شد و لبش را به 

های دندان کشید. عمق هیجان افتاده به جانش از نفس

 ش مشخص بود. عمیق
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 که چی؟! _

  

اش را نرم گرفت و سرش را باال آورد. آنقدر که چانه

رای لحظه ای شان مقابل هم قرار گرفت و بصورت

 کوتاه در چشم هایش خیره شد. 

 که ببوسمت! _

  

و قبل از آنکه فرصت جواب دادن به او بدهد، سرش را 

 شان را تمام کرد.ی بینجلو برد و فاصله

 

هایش طعم دخترک را میان لبهای نرم و خوشلب

ش نشست قفل کرد و نرم بوسید. دست راحله روی مچ

ش عقب نکشید. دست و تکان ریزش را حس کرد اما
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اش گذاشت و با به قاب کشیدن صورتش، را روی گونه

 جلوی فرارش را گرفت. 

 

داد انگار و آنقدر فرنگی میشان طعم خوش توتبوسه

خواست آن به مزاقش خوش آمده بود که دلش نمی

شان لحظه تمام شود. شاید بخاطر همان حالِ مست

جت راه ی خوش و عجیب با سمابود که این خاطره

های مغزش باز کرده خودش را به سطحی ترین الیه

 بود.

  

ی افکارش را پاره کرد. صدای زنگ گوشی رشته

دستش را کنار خود کشید و گوشی را برداشت. 

های خمارش را باز کرد و با دیدن شماره ی چشم

 معین، زیر لب غر زد. 
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 ای بابا. _

 

 64_پست#

 

 

دیدن آیه هماهنگ کند. حتما تماس گرفته بود تا برای 

ی دختری که به احتمالِ نود و نه درصد همین راحله

ی بوسیدنش حتی در رویاهایش بود! کسی که خاطره

 کرد!گندترین زمان ممکن هم رهایش نمی

 

اصال چرا دخترک این همه برایش خاص بود؟ چرا 

داشت و خاطراتش را هرچند دست از سرش بر نمی

ای قیمتی پنهان کرده بود؟ رنگ هنوز هم در گنجهکم
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قبل از او هم با دخترهای دیگری ارتباط داشت اما 

های ی حسحسی که بین آن دو شکل گرفت با همه

دیگر فرق داشت انگار. یک جور لمس عمیق روح بود 

نکرده بود. زنی که  شاید. چیزی که با شبنم هم تجربه

ش است هم نتوانسته بود که این کرد عاشقفکر می

 اندازد.پاک را یکبار دیگر به جانش بیحس 

 

حسی که با رفتن ناگهانی راحله ناتمام ماند. رفتنی که 

هیچوقت دلیلش را نفهمید. وقتی هم که خبر ازدواجش 

را از نسرین شنید؛ یک چرای قرمز پررنگ در سرش 

 نقش بست و هیچوقت هم به پاسخ نرسید.

 

ن عشق هرچند هنوزهم معتقد بود که دیگر خبری از آ

تند و حس شدید نیست اما راحله زیادی برایش خاص 
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توانست او را به بود و با خودش که تعارف نداشت! نمی

 سادگی از ذهنش بیرون کند. 

  

 بله.  _

 سالم داداش، خوبی؟  _

بدن سنگین و دردناکش را از روی زمین بلند کرد و 

 سرجایش نشست. 

 آره.  _

د برای همین هم معین اما متوجه صدای گرفته اش ش

 دوباره پرسید. 

 مطمئنی؟!  _
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ی چوبی تخت تکیه داد و همانطور که دکمه به پایه

کرد، گفت: کارتو های پیرهن چهارخانه اش را باز می

 بگو معین.

  

زنگ زدم واسه دیدن این دختره باهات هماهنگ کنم  _

 ولی فکر کنم زمان خوبی نباشه. 

 مشکلی نیست. کی بریم؟  _

نبه چطوره؟ فردا و پس فردا خیلی کار دارم سه ش _

 بعیده فرصت بشه. 

 خوبه، هماهنگ کردی؟ _

  

ش گفت هیچ جوره راه نه بابا! زنگ زدم به منشی _

شنبه آخر نداره. واسه همین گفتم اگه موافق باشی سه
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وقت بریم که کسی نباشه و بتونیم منطقی باهاش 

 حرف بزنیم.

  

های بدنش صدا ام مفصلهمین که از جا بلند شد، تم

 داد. کش و قوسی به تنش داد و کوتاه گفت: خوبه. 

 تو خوبی مهیار؟ مرگ من، صدات بدجوری گرفته.  _

به تصویرش در آینه نگاه کرد. موهای حالت دارش 

هایش گود افتاده بود. به جلو آشفته شده و زیر چشم

خم شد و همانطور که ابروهایش را روبه باال مرتب 

 کرد، گفت: خوبم.می

  

زد که خوب نیست اما اهمیتی صدای گرفته اش داد می

نداشت. آن لحظه در وجودش انگار هیچ حسی نمانده 

بود. نه غم و نه خشم، نه عشق و نه عذاب وجدان 
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شدند. اولین برای بقیه که از حال گندش ناراحت می

 باری بود که انگار وجودش از هر حسی تهی شده بود.

  

شده بود اصال. درست مثل بادی که به اتاق  سرد

ی پیش دیگر آزارش وزید و برعکس چند دقیقهمی

 داد. نمی

 خوای بیای؟ رم بیرون؛ میببین شام با الله می _

نگاهش در آینه سر خورد روی مالفه ی مچاله شده و 

معده اش بهم پیچید. دندان هایش را روی هم سایید 

 تهابش را کم کند. و سعی کرد با دمی عمیق ال

 خوام تنها باشم. کاری نداری؟نه، می _
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دانست که بحث کردن بیشتر با معین نگران بود اما می

او فایده ای ندارد برای همین هم گفت: نه، برو داداش 

 من آخر شب میام پیشت. مشکلی نیست؟ 

 نه، فعال. _

  

ی پا چرخید و به و تماس را قطع کرد. روی پاشنه

مالفه نگاه کرد. قلبش باز به تپش افتاده بود و سر 

خواست شد. دلش میجر میدردناکش داشت منف

همین امشب همه چیز را تمام کند. تمام خاطراتش با 

شبنم را از این خانه و روحش پاک کند و آزاد شود از 

گره نشسته در گلو و قلبش. از این حس کم بودن، 

 ی ترک برداشتن غرورش.حس تلخ و گزنده
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گوشی را روی میز آرایش انداخت و به سمت تخت 

مالفه سبز رنگ را جمع کرد و آن را روی  رفت. با اکراه

 ها کنار اتاق افتاده بود انداخت. کارتون خالی که مدت

 کرد.باید از همین حاال شروع می

 

کرد و آخر سر کم کم همه چیز او را از خانه حذف می

رسید به خود منفورش که خروار خروار حس بد هم می

 به او تزریق کرده بود.
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خانه رفت و از کابینت بطری کوچک نفت را به آشپز

بیرون کشید و بعد از برداشتن فندک آشپزخانه ی نقره 

ای رنگ به اتاق برگشت. کارتون را هم برداشت و از 

خانه بیرون زد. جز یک پیراهن کتان که چند دکمه ی 

باالیش باز بود، چیزی به تن نداشت و با این حال 

 کرد.احساس سرما نمی

 

زد. انگار دیگر حسی مطلق دست و پا میدر یک بی

 هیچ چیز در این دنیا برایش آزاردهنده نبود. 

صدای بارش شدید باران گوشش را پر کرده بود و 

هایش در هوا رد سفیدی را به جا بخار نفس

 گذاشت.می
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بان انداخت و تمام نفت توی بطری جعبه را زیر سایه

 را روی آن ریخت.

لرزید، حسی شبیه به پشیمانی و میچیزی در قلبش 

ترس از دور ریختن خاطراتش با شبنم اما توجه نکرد. 

اهمیت دادن چه گلی به سرش زده بود جز تنهایی آن 

 هم میان این همه آدم؟!

 

پایانی که تمام چه گلی به سرش زده بود جز درد بی

 روح و جسمش را درگیر کرده بود؟ 

ی ضغیف زردش را شاسی فندک را فشار داد و شعله

هایش گرفت. انگار او هم مثل قلبش مقابل چشم

جان بود و برای این کار دو دل اما نه راه پس داشت بی

 نه راه پیش.
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داد وقتی که شبنم کوچکترین خط چرا باید ادامه می

 قرمزش را هم رد کرده بود؟

  

نفسِ سوزانش را بیرون فوت کرد. فندک را جلو برد و 

ه مالفه آتش گرفت. قدمی به عقب به ثانیه نکشید

های در جیب و خونسرد به آتش نگاه برداشت، با دست

 شود.ورتر میکرد که چطور لحظه به لحظه شعله

  

سوخت. پنج پنج سال خاطره مقابل چشم هایش می

سال حال خوشی که باهم ساخته بودند. پنج سال 

اش با زندگی مشترک و رویاهایی که بافته بودند. همه

 ی آتش دود شد و به آسمان رفت...علهش

 طوری که انگار از اول نبوده است.
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 فصل هفتم:

 

ها جز جدا نشدنی زندگی من هستند. این کابوس

ی غیرقابل کنترل که هرچند وقت های بدقوارهغول

 بلعیدند.جا من را میکردند و یکیکبار دهان باز می

 

جم با یاور نزدیک مخصوصا حاال که به سالگرد ازدوا

شدم و برای بار هزارم خط به خط ماجرا را مرور می

 کردم.می
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توجه به آشوبی که برپا بود توی اتاق نشسته بودم و بی

کردم. قرمز، های رنگی درون دستم نگاه میبه قرص

 سفید، سبز...

 

نزدیک بیست تا قرص از باقی مانده ی داروهای بابا 

شان و احتماال تاریخ مصرف دانستمشان را نمیکه اسم

کرد دیگر، ها باید خالصم میهم تمام شده بود. همین

 نه؟

 

ام های داغ اشک یکی بعد از دیگری روی گونهقطره

کرد. احمقانه بود هایم را تار میریخت و جلوی چشممی

خواست که یکهو به اما در آن شرایط دلم مهیار را می

بیچاره را از آن عنوان خواستگار ظاهر شود و منِ 

 شرایط لعنتی نجات دهد.
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مهیاری که بعد از آن جریان دیگری خبری از او 

کردم دوباره با او تماس نداشتم. یعنی جرات نمی

دانستم اگر دست بگیرم! چشمم ترسیده بود خب. می

هم رو شود عمو کاظم راستی راستی اینبار هم من و من

 کشد. هم مامان را می

 

اینکارو نکنید باهامون. توروخدا کاظم، تورو روح  _

 داداشت  

صدای سیلی محکمی که توی گوش مامان نشست، 

 ای لرزان به در بسته نگاه کنم.باعث شد با چانه
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اسم داداش بدبخت منو تو دهنت نیار زنیکه. وقتی با  _ 

ی داداشم، یاور چلغوز ریختی روهم، اوردیش تو خونه

 رده بودی؟فکر اینجاشو نک

 

های رنگی در دستم هایم را تکان دادم و قرصانگشت

 جابه جا شد. 

و یه رم خودمگه خوردم آقاجون، غلط کردم بخدا. می _

م رحم کنید. ای خدا! کنم فقط به بچهجا گم و گور می

 راحله که سنی نداره اینطوری نابودش نکنید.

  

قا هایش ودقیگوشم پر شده بود از ناله و التماس

دانستم که از سر دوست داشتن من است یا ترس نمی

 از دست دادن یاور اینطوری عاجزش کرده.
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توانستم سر از ای حرف نزده بود و نمیبا من که کلمه

 آورم. احساساتش در بی

هایم را روی هم فشار دادم. دیگر اعتماد نداشتم. پلک

نه به عموکاظم و آقاجونی که انگار نقش بازی کرده 

ودند تا من تن به این ازدواج بدهم و از اولش هم ب

قصد کشتن مامان را نداشتند و نه به مادری که 

دانستم این همه خودزنی و جلز و ولز کردنش نمی

 بخاطر خودم است یا کس دیگری!

  

 صدای بلند آقاجون همه را ساکت کرد. 

زبون به دهن بگیر زن، زبون به دهن بگیر ببین چی  _

 گم.  می

های آقاجون ستم را مشت کردم و کنجکاو به حرفد

 گوش دادم.
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چندبار بهت اخطار دادم، توجه نکردی. فکر نکن  _

دونم چه مرگته که افتادی با یاور قصاب! خون پسر نمی

ی منو کرده بودی تو شیشه واس دوزار ده شی بیچاره

تو بزک کنی. حاال هم بیشتر که بیاره واست و زندگی

تو به ن نره خر واس خاطر اینکه زندگیچسبیدی به ای

 قول خودت بکشی باال!

  

کشید. خاطراتم هایش انگار مغزم را سوهان میحرف

گذشت و نفرت در وجودم هایم میبا بابا از جلوی چشم

کرد. نفرت از خودم، از مامان، از یاور قصاب، غلغل می

 از آقاجون، از عموکاظم...
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زنه باال. من آقاجون شما حرص نخور، فشارت می _

 کنم این سلیطه رو. ملتفت می

هرچند که ملتفت کردنی نمانده بود دیگر! همه 

فایده است و ی مامان بیدانستیم که عجز و نالهمی

 شان یک پا دارد.  مرغ

 ماها حرفمون یه کلومه آبجی. _ 

 

 ت.  ام گرفآبجی را با چنان غلظتی گفت که خنده

راحله باس زن این یارو بشه تا گندی که زدی  _ 

کنن که رفت و آمدش تو بخوابه. اینطوری همه فکر می

این خراب شده، واس خاطر دخترت بوده، نه خود 

 ت.حیابی
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م رفتن به سینما با مهیار بیچاره من! منی که تنها خالف

بود و بوسیدنی که تا یک هفته بعد از آن سرجایم بند 

آورم ها! مرد غریبه بیرا چه به این غلط نبودم. من

 مان؟! آن هم بیخ گوش این جماعت؟!خانه

 

 بخدا گناه داره.  _ 

 رسید؟ من گناه داشتم؟ یا خودش که به عشقش نمی

افکار بد و منفی پر قدرت و بدون آنکه اختیارشان را 

داشته باشم، به ذهنم هجوم آورده و خلع سالحم کرده 

 بودند. 
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همه تکلیف مامان در قلبم مشخص نشده بود  بدتر از

کار گناه بود و هم گناهداد. اینکه هم بیهنوز و آزارم می

 شدم دیگر؟!و راستی راستی باید عمیقا از او متنفر می

 

ترین ارتباط خونی را داشت از مادرم، کسی که نزدیک

 به من. 

شان را نداشتم. دلم هایدیگر طاقت شنیدن حرف

شان از الل شود و انقدر اسم بان تک تکخواست زمی

ی منِ بدبخت را نچسبانند کنار نام این مرتیکه

فروش، یاور! یاور هیکلی و گنده با آن گوشت

 ای ریخته بودند.جا و سکههایی که که جابهریش

 

ام بهم پیچید و قلبم تیر کشید. با تصورش معده

خبر و  توانستم اینطوری ادامه بدهم. این کندنِ بینمی
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ی کافی درد ناگهانی از مهیار و ازدواج اجباری به اندازه

توانستم یک زندگی مشترک نیم بند داشت و دیگر نمی

 ی شوهر و مادرم تحمل کنم.ی رابطهرا با دلهره

 

اصال مگر برای تحمل این چیزها چند سالم بود؟ منِ 

ی فکر به این مسائل را شانزده ساله حتی نباید اجازه

ها تن بدهم باشم چه برسد به اینکه با تهدید آن داشته

به همچین داستانِ کثیفی که راستی راستی انگار 

 ی یک ذهن بیمار بود. زاییده

 

هایم را پاک کردم. مردن به با پشتِ دست اشک

ماندم مراتب بهتر از ماندن میان این جماعت بود. می

شد که با سوزی میام آش دهانکه چه؟ کجای زندگی
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نبودنم از بین برود؟! اصال مردن و نبودنم به همه درسی 

 داد.درست و حسابی می

 

اش را قربانی به مامان که بخاطر هوسِ خودش بچه

شدند و خبر کرد. آقاجون و عموکاظم هم خوب ادب می

کرد. چه چیزی شان میآبرویخودکشی من بدتر بی

 بهتر از این؟ یک انتقامِ درست و حسابی بود. 

 

ها انداختم. لیوان آب را برداشتم باره نگاهی به قرصدو

و دستم را باال آوردم که آن ها ببلعم اما در باز شد و 

 صدای جیغ زن عمو لیال در گوشم پیچید. 

 کنی؟راحله! داری چه غلطی می _
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 68_پست#

 

صدای جیغش آنقدر بلند بود که من را تا زمان حال 

ریدم و نگاهِ کشید و کابوس تمام شد. از خواب پ

ام به کاغذ دیواری صورتی و گلدار های وق زدهچشم

 اتاق خواب گره خورد.

 

 زدم و تنم خیس عرق شده بود. نفس میاز ترس نفس

 ش خواب بود. خواب بود آیه... همه _ 

تن کرختم را تکانی دادم و به سختی سرجایم نشستم. 

اتاق، نگاهی به اطراف انداختم. میان تاریک و روشن 

ی صندلی و لباسِ آویزان رویش پیدا بود. خانه در سایه

سکوتِ عظیمی فرو رفته بود و فقط صدای کوبش قلبم 

 رسید.به گوش می
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از جا بلند شدم و حرارت شوفاژ را کم کردم. دستم را 

زیر موهایم که به گردن خیس از عرقم چسبیده بودند، 

 شان دادم.فرستادم و تکان

  

هایم بود و صدای روز هنوز مقابل چشمی آن خاطره

زد. حتی در بیداری عمو لیال در گوشم زنگ می جیغ زن

 هم آسایش نداشتم!

  

زن عمو لیال با قدمی بلند خودش را به من رساند و زد 

های رنگی که روی قالی زیر دستم. نگاهم دنبال قرص

 ریخت، کشیده شد. 

ی ما مهچشم آقاجون و عموت روشن راحله، چشم ه _ 

 روشن. 
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هایش همه را به اتاق کشاند و بعد هم که کولی بازی

روبه رو شدم با نگاه ناامید مامان و فریادهای عموکاظم 

 و سیلی که از آقاجون خوردم.

  

با تنی کرخت روی کاناپه افتادم و پاهایم را روی 

عسلی گذاشتم. خسته شده بودم از این همه مرور 

سری اتفاق سیاه یکبار، یکخاطرات. اینکه هرچندوقت 

کردم. اصال ته این دست و پا و زشت را نشخوار می

 ها چه بود؟ هیچی...زدن

  

رسیدم به اینکه هیچ غلطی شدم و میاز همه رد می

نتوانستم بکنم جز قبول خوابی که برایم دیده بودند و 

ازدواج با یاور. اینکه راستی راستی قرار عقد گذاشتند، 

م کردند. با چشم خیس به محضر رفتم لباس سفید تن
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ر از خودم ازدواج تتا با مردی بیست وچندسال بزرگ

 کنم.

  

 کنی؟ خوام خب؛ چرا اینطوری میمامان نمی _

زدی خونش در صورت مامان سرخ شده بود و کارد می

کرد و بعد از دانم آن لحظه به چه فکر میآمد. نمینمی

 . اماین همه سال هنوزهم نفهمیده

 ویشگونی از بازویم گرفت و غرید.

  

 خوای. مگه دست خودته؟ کاظمغلط کردی که نمی _

زنتت که صدای سگ ببینه آماده نیستی یه جوری می

 بدی راحله. 

 بازوی دردناکم را ماساژ دادم و بدتر از قبل زار زدم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

  

ذاری خودمو کنید باهام؟ چرا نمیچرا اینطوری می _

ن چهار چشمی حواستون به من بکشم خب؟ چرا همتو

 ر... هست؟! اصال من بمیرم تو هم به یاور می

 

با سیلی محکمی که به دهانم زد، حرفم ناتمام ماند. 

هایم طعم خون روی زبانم نشست. دستم را روی لب

 ام شدت گرفت.هق گریهگذاشتم و هق

  

دونم و تو. حاال ها بزنی من مییبار دیگه از این حرف _

در حرصم نده؛ حرف اضافی هم نزن. بلند شو هم انق

 باید صورتتو بند بندازیم.
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راستش بعد از این همه سال هنوزهم احساسات آن 

ی مامان برایم گنگ مانده است. همانطور که لحظه

کرد و صدا گریه میانداخت بیصورتم را بند می

 دانستم که برای درد من است یا یاور.نمی

 

 69_پست#

 

خبری، ندانستن و گنگی احساساتش من را از بیاین 

ی درختِ اعتمادم را سوزاند. برای پا انداخت و ریشه

ای همین هم بعد از این همه سال به شخص تازه

 ام را نداده بودم.ی ورود به زندگیاجازه

من از مادر خودم ضربه خورده بودم، دیگر چه انتظاری  

 رفت؟ ها میاز باقی آدم
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 بستم. کشیدم و چشمآه سردی 

 

آن روزها رسما دیوانه شده بودم. به در و دیوار 

کوبیدم اما پشیمان که نشدند هیچ، حتی اجازه ی می

مردن را هم از من گرفتند. چرا؟ چون آبرو ریزی بود. 

کردم آبروریزی بود! خودم را اصال هرکاری که می

 شدم یک جور.کشتم یک جور، زن یاور نمیمی

  

ه بودم به دختری بدبخت که راهی نداشت تبدیل شد

پرستی و جز اطاعت از مردهای خانه تا حس ناموس

 شان ارضا شود.معنی مضحکبی غیرت

 

آوردم تا خدایی نکرده شان مینباید حرف روی حرف

ای تر از چیزی که شان را قهوهیک وقت آبروی نداشته
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ردا بود نکنم! برای اینکه به قول عموکاظم، فردا پس ف

شان کوفتی غیرت پسوند اسمدرکوچه و محل بی

 نشود.

  

شد عصبی و بلند خندیدم. این شوی مسخره تمام نمی

کردم بفهمم که دقیقا کی و من هربار با عجز سعی می

ای پیدا کرده بود؟ و چرا غیرت همچین معنای احمقانه

مان را چرا به جای حمایت از من و مامان، حکم مرگ

 ا خودشان سرافکنده نشوند؟!داده بودند ت

 

پرستی بود؟! کجای این غیرت بود؟! کجای این ناموس

کجای این مردانگی بود؟! دقیقا کجای این داستان 

کوفتی نفعی به ما رسید که هنوز بعد از این همه سال 

 شان روی سر ما است؟منتِ تعصب گهِ لعنتی
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ها خیال پردازی آن وقت ها توی مدرسه وقتی با بچه

رفت برای مردهای غیرتی! مان ضعف میکردیم، دلمی

ی مردی رگ غیرتش باد کند ها که با نگاه اضافهاز آن

 اندازد!ریزی راه بیو خون و خون

  

 حیف دیر فهمیدم که نه؛ غیرت واقعی جنس دیگری

دارد و بدبختانه میان این جماعت هرکس با به تفکر و 

 کند.ی خودش آن را معنا میخواسته

  

های آه سردی کشیدم و شقیقه ام را فشار دادم. هذیان

داشتند انگار. خم پوچ و بیخود دست از سرم برنمی

 شدم و از روی عسلی پاکت سیگارم را برداشتم.
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کشید و گاهی هم به جدیدا با کشیدنش قلبم تیر می

افتادم اما لج کرده بودم با خودم. نه که سرفه می

م ها، نه اصال چیزی برای بخواهم چیزی را ثابت کن

ثابت کردن وجود نداشت اما این تنهایی و فکرهای 

توجهی به خودم را به داد که بیآشوب انقدر آزارم می

 انتها رسانده بودم.

 

نخی از آن بیرون کشیدم و با فندک آتشش زدم. کام 

عمیقی گرفتم و برای چند ثانیه نفسم را در سینه حبس 

 کردم.

 

هایم، اصال تمام وجودم سوخت و به سرفه ریهگلویم، 

افتادم. دود سیگار را بیرون فوت کردم و صورت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ی خودم را میان آن دیدم که توی محضر زدهوحشت

 لرزید.نشسته بود و مثل بید می

 

 عروس خانم وکیلم؟  _

ای ایستاده بود نگاه خیسم را به مامان دوختم که گوشه

ه هم دست کمی از ما ریخت. راضیصدا اشک میو بی

 گرفت.کرد و بهانه میدوتا نداشت. گریه می

  

ام، به خودم آمدم. همه ی زن عمو لیال به شانهبا ضربه

دانم چرا حتی عاقد هم ی عروس بودند. نمیمنتظر بله

کرد. مگر نه اینکه عقد به گریه و حال خرابم توجه نمی

 رضایت طرفین باطل بود؟ خب چرا هیچکس برایبی

 کرد؟نارضایتی من تره هم خرد نمی
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 بله!  _

صدایم از ته چاه در آمد انگار و عاقد نشنید که دوباره 

 گفت: بلندتر عروس خانم؛ صداتون رو نشنیدیم.

  

عموکاظم حتی در آن شرایط هم دست بردار نبود و با 

کشید. سعی کردم تمام چشم برایم خط و نشان می

انم را جمع کنم و اینبار با ججانِ باقی مانده در بدن بی

 صدای بلندتری گفتم: ب... بله.

 

ی خشک و خالی که صدای کل زن عمو لیال را یک بله

به آسمان برد و من رسما همسر دوست پسر مادرم 

 شدم.
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هنوز هم برایم شبیه یک خواب است. انگار نه انگار که 

 ام. این ماجراها را پشت سر گذاشته

  

سیگار را در جا سیگاری مچاله کردم و نخ  یفیتیله

هایی دیگری از پاکت بیرون کشیدم. امشب از آن شب

کردم تا این بخش بود که خودم را با دود خفه می

 ام تمام شود.خاطرات کوفتی

  

ی خودم بروم. قرار بود بدون گرفتن عروسی به خانه

ی بخت! بختی که از همان اول برایم سیاه به خانه

 شده بود انگار.  نوشته
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ام ی کوچک یاور ایستاده بودم و به خانوادهوسط خانه

 کردم.نگاه می

 

کرد و من اما آنقدر راضیه یک ریز در آغوشم گریه می

 توانستم واکنشی نشان بدهم. گیج و منگ بودم که نمی

ای مصنوعی جلو آمد و او را از بغلم زن عمو لیال با خنده

 بیرون کشید. 

  

ها کال دوتا کوچه بیا دیگه راضیه جان؛ فاصله خونه _

اس! چه خبره این همه گریه؟ شگون نداره تو روز 

 عروسی خواهرت!
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شگون؟! چه چیز این ازدواج عادی بود که حاال به فکر 

ی راضیه بودند؟ نگاهم شگون داشتن و نداشتن گریه

اش روی مامان چرخید. رنگ به رو نداشت و چانه

دستش را به در گرفته بود تا جلوی افتادنش لرزید. می

 چرخید.را بگیرد و نگاهش بین من و یاور می

  

 شاءا... که خوشبخت باشی. خب دخترم ان _

نگاه ماتم را به آقاجون انداختم که با لبخندی کج و 

 خواست در آغوشم بکشد.کوله مقابلم ایستاده بود و می

 

د. من را در شان دقیقا دوستی خاله خرسه بودوستی

گرفتند و کثافت خفه کرده بودند و حاال در آغوشم می

 کردند.برایم آرزوی خوشبختی می
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پای بازی توانستم همدختر با سیاستی نبودم. نمی

ها شوم و برای همین هم بدون آنکه اراده ای کثیف آن

روی حرکاتم داشته باشم، قدمی به عقب برداشتم و 

 خجالت زده ماند.هایش در هوا دست

  

ام گم کنند دوست داشتم زودتر گورشان را از زندگی

بیرون. از آقاجون و عموکاظم گرفته تا مامان که تمام 

ای ایستاده بود و مدت مثل یک بتِ تمام عیار گوشه

 کرد. نگاهم می

  

ای حرف بزند، دلداری بدهد و یا بدون آنکه کلمه

عتمادی را از هرکوفت دیگری که این حس بد و بی ا

 روحم پاک کند. 
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ام از او، در همان روز و همان لحظه اصال تمام کینه

 شکل گرفت.

 

حرف و حتی بدون خداحافظی من را با یاور روزی که بی

 تنها گذاشت و رفت.  

دست و ناراحت بودم، دلگیر و عصبانی بودم. از خودِ بی

زه پایم که در این مخمصه افتاده بود. از مامان که اجا

نداد خودکشی کنم و یکبار برای همیشه این عذاب 

 تمام شود.

 

از آقاجون و عموکاظم که بعد از آن دیگر سراغی از 

دختر پسر و برادرشان نگرفتند که خب قابل درک بود! 

شان را جمع چرا بگیرند وقتی آبروی از دست رفته
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کرده و بعد مثل یک دستمال یکبار مصرف دور افتاده 

 بودم.

  

ی زیادی نداشت. یک اتاق چهل ی یاور وسیلههخان

متری که کف آن را موکت خاکستری انداخته و یک 

 ی کهنه و کثیف هم روی آن پهن کرده بود.قالیچه

 

ی طوسی رنگ که تا سقف باال بخاری گازی با آن لوله

کشیده شده بود و دو تا پشتی تمامِ خانه را تشکیل 

 داد. می

نداشتم. آقاجون گفته بود که انتظار همچین چیزی را 

مامان به خاطر پول یاور با او دوست شده است اما 

 گفت.اش که چیز دیگری میخانه
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آشپزخانه هم آش دهان سوزی نبود. یک فضای مربعی 

کوچک با یک ردیف کابینت فلزی سبز رنگ و گاز و 

 یخچال. این چه خانه و زندگی بود دیگر؟ 

 

ی پیرهن نگاهم رویش چرخید که داشت دکمه

کرد. صورتم سرخ شد و لب گزیدم. چروکش را باز می

 ی دیگری دوختم که پوزخند زد. نگاهم را به نقطه

 مگه زنم نیستی؟! _

 آواز آیه ها:
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اش صدای ظریفی داشت. ذهنم برعکس هیکل گنده

آن را با صدای مهیار مقایسه کرد و بغض درگلویم 

 نشست.

 

به نسرین گفته بودم که به او حرفی از ازدواجم نزند. 

ام همه چیز را قرار گذاشته بودیم که بگوید خانواده

 فهمیده اند. 

 

 خواستم زنت بشم. آه سردی کشیدم و آرام گفتم: نمی

مان رد و بدل ترین دیالوگی که ممکن بود بینکلیشه

ابی شود! پیرهنش را گوشه ای پرت کرد و گفت: رک

 تنمه بچه جون.
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باتردید یک چشمم را باز کردم. با فاصله از من 

هایم از کرد. سعی کردم چشمایستاده بود و نگاهم می

تر نرود. البته با آن بدن چاقِ پر مو چیز گردنش پایین

 دیدنی هم نداشت.

 

 گم. خوب گوش کن ببین چی می _

ای که سمتم گرفته بود، بوی حرفش و انگشت اشاره

 داد.  هدید میت

اینکه االن تو اینجایی نه خواستِ منه نه خواستِ  _

سودابه پس خهر)قهر( و ناز و حرف نزدن و ادا اومدنو 

کنی. به من باشه همین االن ردت واس ما تموم می

ی بابات. از شرت خالص شم و سودابه رو کنم خونهمی

 به جای تو بیارم.
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صداقتش بود. یکی از خصوصیات اخالقی پررنگ یاور 

این ویژگی به خودی خود نباید چیز بدی باشد اما من 

داد. اینکه شوهرم مقابلم ایستاده بود را شدیدا آزار می

گفت او را زد، اینکه میو از خواستن مادرم حرف می

دوست دارد و اگر اجبار و تهدید عموکاظم نبود زیر بار 

 رفت؛ آزاردهنده بود.ازدواج با من نمی

 

ریختم توجه هم به منی که شر شر اشک می ایذره

نداشت. عزمش را جزم کرده بود تا زجرم بدهد وگرنه 

 کرد.های تکراری دردی را دوا نمیکه گفتن این حرف

 

سیگار را خاموش کردم و سرم را به پشتی کاناپه تکیه 

ی برگشتن به خانه سعی داشتم ذهنم را دادم. از لحظه
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ای دور کنم اما فایده های راضیهاز مامان و حرف

 نداشت.

 

ی خودش برده بود و خوب دایی او را به خانه

ها فراری است. مخصوصا دانستم مامان چقدر از آنمی

کرد با گندی که زد و بعد از طرد کردنش، هرکاری می

افتد و ها نیتا حتی اتفاقی هم چشمش به چشم آن

 دلیلش هم واضح بود.

  

کاظم از آن مردهای سبیل کلفتِ دایی هم مثل عمو 

آورد، راحتش غیرتی بود که اگر مامان را گیر می

گذاشت و حاالهم که مریض و بیچاره افتاده بود نمی

 زیر دست او.
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هایی تیز به در و دلم آشوب بود. انگار کسی با ناخن

انداخت. اشتیاقی زد و خونش میدیوار آن چنگ می

ز طرفی هم دوست برای دیدن مامان نداشتم اما ا

 نداشتم اجازه بدهم کسی جز من برنده شود. 

 

ها نشینی ما زندوست نداشتم یکبار دیگر بابت عقب

 ها برنده شوند و رخت سیاه تنم کنند. آن

 دادم گذشته تکرار شود.نباید اجازه می
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مخصوصا حاال که همه چیز فرق کرده بود و تبدیل شده 

توانست حریف این ه میبودم به دختری قوی ک

 جماعت شود. 

 

دادم که یکبار دیگر مامان و راضیه و نباید اجازه می

 ها آزار بدهند.حتی من را با استفاده از آن

 

خودم باید به هرقیمتی که شده این ماجرا را تمام 

دانستم که قدرتش را دارم. منی که کردم و میمی

گر از هیچ خودم را از آن جهنم نجات داده بودم و دی

 ترسیدم.چیز نمی

 

 ی ده سال پیش فرق داشت.ی االن با راحلهآیه
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ای که به مرور بزرگ و عاقل شد اما به جای با راحله

اش هم شد حل مساله، از آن فرار کرده بود و نتیجه

شد و راضیه ای کاری میمادری که بین این و آن پاس

ته بود که گیر کرده بود در منجالبی که اسمش را گذاش

 زندگی!

  

جنگید و ماند و میای که ساخته بودم میآیه

های ی بدبختیکرد. روی همهمشکالتش را حل می

کشید و یکبار اش خط قرمز میتمام نشدنی زندگی

 کرد.شان میبرای همیشه تمام

  

کردم. باید این رفت و آمد به حاال هم همین کار را می

 کردم.می ی پدری و مادری را تمامخانواده
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باید یکبار برای همیشه به سرنوشت خودم، مادرم و 

بخشیدم و خودمان را از دست راضیه سر و سامان می

 دادم.این جماعت نجات می

 

کردم، همانطور که به نمای سنگ سفید خانه نگاه می

 دستی به یقه ی هفت پالتوی کوتاه قرمز رنگم کشیدم.

 

چنین رنگ جیغی عمدا همچین لباس کوتاهی با 

خواستم با پا گذاشتن روی خط پوشیده بودم. می

 شان بکشم.قرمزها خودم و وجود مستقلم را به رخ

 

ی سیاه موبایل نگاهی به خودم انداختم. در صفحه

قیدی از زیرشال بیرون زده بود و موهای بلوندم با بی
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هایم عجیب خودنمایی رژ قرمز مخملی روی لب

 کرد.می

  

روی زنگ فشار دادم و خیلی طول نکشید که دستم را 

 صدای زن دایی مریم آمد. 

 کیه؟  _

مریم تنها شخص این خاندان بود که هرگز آزارم 

دانستم همیشه دایی عزیز و مهربانی که میداد. زننمی

شد زیر بال و پرم را خورد و اگر میام را میغصه

 گرفت.می

 

ورده بودیم، او برعکس لیال که انگار ارث بابایش را خ

 کرد. مان میهمیشه باعاطفه بود و کمک
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 دایی. منم زن _

 مکث کردم و دم عمیقی گرفتم. 

 ام! راحله _

 راحله جان! تویی؟ بیا داخل قربونت برم، بیا.  _

 

محبتش دلم را گرم کرد و خیالم راحت شد که میان 

این قوم اعجوج و معجوج حداقل همین یک پشتیبان 

 را دارم. 

 

شان شدم. نیسان آبی دایی هومن وارد حیاط کوچک

ی دیوار جلوی راه را گرفته بود و برای همین از گوشه

 ها رفتم.به سمت پله

 چرا در رو باز کردی مریم؟  _
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زشته بخدا هومن جان. بعد این همه سال اومده  _

 شه که! اینجا؛ نمی

های تیز من دور نماند اما شان از گوشصدای آرام

 شان برایم مهم نبود.هایس قبل حرفبرعک

 

ام و ی پذیرش خانوادهباالخره بعد از ده سال به مرحله

ترین شان رسیده بودم و این شاید بزرگرفتارهای

ی این روزگار و جلسات مداوم مشاوره به من هدیه

 بود.

 

 راحله جان.  _
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ها ایستاده و زیبا سالم گرمی به مریم دادم. باالی پله

 غوش گرفته بود. را در آ

 خورید.برید داخل زن دایی، هوا سرده سرما می _

 

بیا اینجا ببینم! چقدر عوض شدی. موهاتو رنگ  _

 کردی آره؟ 

داد اما هنوز هم شان آزارم نمیهایچرت و پرت گفتن

ها شد. اصال بعد از مدتشان دلم گرم میبا توجه

داشت دیگر، نفر متوجه تغییرم شده بود و این ذوق یک

 نه؟
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های سال بخدا که داشت! آن هم برای منی که سال

تنها زندگی کرده بودم و تنهایی اصال رفیق خوب و 

کرد! کرد! توجه نمیمهربانی نبود با من. محبت نمی

گفت و مثل جریانی موذی و بدون آنکه چیزی نمی

 کرو.متوجه باشم به مغز استخوانم رسوخ می

 

های درشت ا بوسیدم. زیبا با چشمگونه اش ر

کرد و انگشت شصتش را اش من را نگاه میایقهوه

 مکید.می

ای، لپِ تر شد و با محبتِ فوران کردهلبخندم پررنگ

 گوشتی نرمش را بوسیدم.

 سالم عزیزدلم. وای چقدر بزرگ شدی تو زیباخانم.  _
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های من هستند. این ها یکی دیگر از نقطه ضعفبچه

ام را ی عقدهات کوچک و شیرین همیشه گرهموجود

ترکانند و های چرکی ام را میکنند و دملشل می

 ریزند. هایم را بیرون میحسرت

 

 دایی هست؟ _

ی کافی معذب بود و دلیلی نداشت شنیدن به اندازه

آورم. به هرحال او که شان را به روی خودم بیصدای

 تقصیری نداشت.

  

 خوریم. م صبحانه میآره بیا داخل داری _

های پاشنه دارم را از پا کندم و همانطور که پشت بوت

شدم، گفتم: بد موقع اومدم پس سرش وارد خانه می

 ببخشید.
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 نه عزیزم، این چه حرفیه؟  _

با دیدن دایی هومن که وسط خانه دست در جیب 

ایستاده بود، نفسم رفت. ابروهای کم پشتش درهم 

ی سبیل چخماقی اش را جمع شده بود و گوشه

 شد خوردش.جوید. با یک من عسل هم نمیمی

  

دم عمیقی گرفتم و سعی کردم خودم را پیدا کنم. نباید 

دادم که نشان جلوی این جماعت ضعف نشان می

 دادنش مساوی بود با شکست خوردنم. 

 سالم دایی. _
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کرد سرش را تکان داد، یعنی سالم. حتی رغبت نمی

ا بدهد که خب مهم هم نبود. نیامده جواب سالمم ر

خواستم مامان را از اینجا ببرم بودم که بمانم! فقط می

 رفت به قیامت.مان میو دیدار بعدی

  

مان را بشکند، زیبا را مریم برای آنکه جو سنگین بین

روی زمین میان عروسک هایش گذاشت و گفت: بیا 

 صبحانه بخور راحله جان.

  

های دایی بود که با پوزخندی بزرگ نگاه من اما میخ لب

 کش آمد و غرید.  

 راحله؟! بگو آیه خانم، آیه!  _

 من را زیر نظر گرفته بود؟!
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تمام روزهایی که با تنهایی و بدبختی دست و پنجه 

هایی که از فکر و خیال نرم کرده بودم، تمام شب

قلب درد خودم هایی که با خوابم نبرده بود، تمام لحظه

را به بیمارستان رسانده بودم من را زیر نظر داشت و 

 خودش را نشان نداده بود؟!

  

ها دور کنم. سعی کردم ذهنم را از این آشفتگی

شد بدون بحث و دعوا کارم خواستم تا آنجا که میمی

 اندازم.  را راه بی

من به قصد دعوا اینجا نیومدم دایی. یعنی راستش  _

 شما جنگیدم که دیگه خسته شدم ازش.انقدر با 

  

 داری کرد. مریم با لحنی مضطرب میان
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نبایدم دعوا کنید عزیزم. ناسالمتی دایی و خواهرزاده  _

 و ندارید.هستید؛ جز هم کسی

  

ها یاد گرفته بودم روی چه دل خوشی! خیلی وقت پیش

ام بودن و داشتن کسی حساب باز نکنم. حاال چه دایی

عمویم و چه هرکس دیگری که روزی باشد و چه 

 رهایم کرد.

  

بی توجه به او خیره به دایی که رنگ صورتش به 

 زد، گفتم: اومدم مامان رو ببرم. سرخی می

 دایی بلند و عصبی خندید و مریم دلخور نگاهش کرد. 

 هومن! _
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مامانتو ببری؟! اون روزهایی که افتاده بود روی تخت  _

کرد برای دیدنت کجا بودی که بیمارستان و التماس می

 حاال اومدی ببریش؟!
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های بحث با دایی همون فحش ندادنش یکی از خوبی

کرد با زد اما سعی نمیشد، داد میبود! عصبانی می

های ناجور و ناموسی شخصیتم را خراب کند و فحش

 آورد.من را درحد کلماتش پایین بی

 

فظ کنم و هر شد حرمتش را حهمین هم باعث می

 حرفی را به صورتش نکوبم.
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من کجا بودم؟! شما کجا بودین اون روزایی که  _

و بکشن دایی؟! کجا بودین وقتی به خواستن مامانمی

دست و پای عموکاظم افتادم برای اینکه جونشو 

ببخشه؟ کجا بودین وقتی بهتون نیاز داشتیم؟ مگه 

نواده طردش نکردین؟ مگه نگفتید دیگه عضو این خا

نیست؟ مگه حتی خاله سیما پشت نکرد بهش؟ حاال 

تر از مادر شدین؟ چطور شده که ی مهربانچطور دایه

 داری کنید؟ تصمیم گرفتید به جای ما ازش نگه

  

 راحله جان.  _

توجه به صدای عاجز مریم با خشم به دایی هومن بی

نگاه کردم. امروز برای کوتاه آمدن اینجا نیامده بودم و 

خواستم هرطور شده تکلیفم را با اتفاقا برعکس می
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ها روشن کنم و یکبار برای همیشه همه چیز را آن

 تمامش کنم.

  

 نه بذار بگه مریم، بذار عقده باز کنه! _

  

گام بلندی به سمتش برداشتم و حق به جانب گفتم: 

زنم هارو میخوام عقده باز کنم. انقدر این حرفآره می

تقصیر و خوب ل کنید انقدرهاهم بیتا باالخره قبو

 نیستید.

  

رفت، ابرودرهم کشید و با صدایی که هرلحظه باالتر می

 غرید. 
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کردم دختر؟ خواهرم، نور چشمم باید چیکار می _

 یکسال نکشیده بعد از مرگ شوهرش با یکی دیگه...

  

به اینجای حرفش که رسید، سکوت کرد. بازدمش را 

دستی به ریش بلندش که پرحرص بیرون فوت کرد و 

 تک و توک سفید شده بودند، کشید.

  

دهن منو باز نکن راحله. با گندی که سودابه زد، دهن  _

ی ما بسته شد. فکر کردی دوست داشتم ببینم همه

خواهرم رو کتک زدن؟! نه اما کاری ازم ساخته نبود. 

خواهرم تبدیل شد به تف سرباال! هم برای من هم 

 برای سیما.

  

 هاشو هم ول کردین دایی؟ برای همین بچه _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 دست روی سینه ام گذاشتم و نالیدم.

  

مامان تف سرباال بود، من چی؟ هان؟ منو چرا با چوب  _

گناه اون زدین؟ چرا گذاشتید من قربانی زندگی مادرم 

شم؟ چرا اجازه دادین دایی؟ چرا اجازه دادین زن اون 

شه و می ش پیداشرفی شم که هنوزهم سرو کلهبی

ده؟ هنوزهم دست از سرما برنداشته و خط آزارم می

 کشه روی اعصابم؟ چرا دایی، چرا؟می

  

رنگ نگاهش عوض شد و دیگر خبری از آن حجم از 

دیدم خشم نبود. کمی، فقط کمی مهربان شده بود و می

که دلش برایم سوخته است. چیزی که دیگر به کارم 

 آمد.نمی
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به سمت مبل دست دوم کهنه مریم دستم را گرفت و 

 هدایتم کرد. 

انقدر حرص نخور توروخدا راحله جان. بیا بشین  _

 اینجا چند لحظه آروم شی.

 

خوام. اصال بشینم خوام آروم شم زن دایی. نمینمی _

که چی؟ اون وقتی که نیاز داشتم کنارم باشید، دستم 

خواستم قرص رو بگیرید کجا بودین؟ اون روزی که می

زدم یکی نجاتم بده شما ؟ اون روزی که زار میبخورم

 کنید؟کجا بودین که حاال گله از دیر اومدن من می
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ام را به آتش های داغ مثل مواد مذاب گونهاشک

یک از احساساتم را آنکه کنترل هیچکشیده بود. بی

زدم و به قول دایی عقده باز داشته باشم زار می

 کردم.می

  

بخدا که من هم راضی نبودم راحله جان. خود هومن  _

دونه چقدر بهش اصرار کردم که شما دوتا رو بیاره می

پیش خودمون. من که اون موقع بچه نداشتم؛ یعنی 

ذاشتم جای دختر شد اصال و شمارو میم نمیبچه

م اما زیر بار نرفت که نرفت. البته از حق نداشته

به االن که مبل خریدیم  نگذریم دستمون خالی بود. نرو

یا تونستیم رنگ کنیم خونه رو. یادته که یه مدت 

 ت کار نداشت اصال.دایی
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زد و من اما در عالم خودم بودم. از ریز حرف میاو یک

ی صغری و کبری چیدنش را نداشتم. طرفی هم حوصله

ها هرچند ده سال از آن روزها گذشته بود و این حرف

 ای به حالم داشت؟فایدههم منطقی اما چه 

  

 و ببرم پیش خودم. خوام مامانمی _

خواستم! اصال قصدش را نداشتم که با او در یک نمی

خانه زندگی کنم. تصمیم گرفته بودم که او را به واحد 

هایم ببرم و یکی از اتاق ها را مخصوص بسته بندی

 برایش مرتب کنم تا موقت در آن بماند.

  

 دم. اجازه نمی _
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 چرا؟  _

خوای دوباره نقل دهن سر و ضع خودتو دیدی؟! می _

این و اون بشیم؟ مادر و دختر چرا برای بردن آبروی ما 

 دین به خودتون؟استراحت نمی

  

 ای به سرتا پایم کرد و ادامه داد. اشاره

یه متر پارچه بستی دور خودت و فکر کردی اینطوری  _

ی اینطوری با تونشی؟! فکر کردی میآدم حسابی می

سر و وضعت همه چیزوبه دست بیاری و اداره کنی؟ 

 فکر کردی کسی هستی؟ 

  

ای نوک تیز روانم را خط حرف هایش شبیه شی

آنکه بداند دست گذاشته بود روی نقطه انداخت. بیمی

هایم را کوچک زدن دوهایم را، سگضعفم. تالش
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نه ی این من را دیواشمرد و هیچ چیز به اندازهمی

 کرد.نمی

 

کردم که با چند گام بلند مقابلش ایستادم. حس می

زند و روی هایم بیرون میخون هرلحظه از چشم

 ریزد.صورتم می

  

شما که تونستید بفهمید اسمم چیه، حتما فهمیدین  _

م کجاست. من برای رسیدن به که کارم چیه و خونه

رچه اینجا، برای رسیدن به این نقطه و همین یه متر پا

مثل سگ جون کندم. اون روزهایی که شما ولم کردین 

تو کثافت، خودم دست خودمو گرفتم و باال کشیدم 

و پس سعی نکنید با این چرندیات کارهایی که کردم
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ی دم. مرد اون راحلهکم نشون بدین چون اجازه نمی

 تو سری خور. مرد اونی که هرچی گفتید دم نزد.

  

ش که توجه به صورت درهمام کوبیدم و بیروی سینه

 شد، غریدم. تر میهرلحظه سرخ

  

و دم شخصیتمم و اجازه نمیم دایی... آیهآره من آیه _

با افکار پوچ و تو خالیِ خودتون زیر سوال ببرید. حاال 

ی شما هم اگه اینجام به معنی این نیست که اجازه

برم مادری واسم مهمه؛ نه... چه بخواید چه نخواید می

و که ده سال پیش با یه تف تو صورتش ول کردین به ر

 امون خدا.
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صدای سیلی محکمی که به صورتم زد، در خانه پیچید. 

هایش ای گوشم گرم شد و جای انگشتبرای لحظه

 ی صورتم زوق زوق کرد.روی پوست گر گرفته

  

 هومن! خاک بر سرم... این چه کاریه؟  _

مان انداخت بلکه شوهرش بیشتر مریم خودش را بین

از این کتکم نزند. خشمگین و پر حرص نگاهش کردم. 

اوهم دست کمی از من نداشت. مثل ببر زخمی به من 

کشید های عمیقی که میاش با نفسزل زده بود و سینه

 رفت.و باال و پایین می

  

 مامان.  _
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بی توجه به آن دو صدایم را در سرم انداختم. زیبا 

وحشت زده جیغ کشید و گریه سر داد. مریم نگران 

 سمتش رفت تا در آغوشش بکشد.

 

توانستم آنجا بمانم ی دیگر هم نمیمن اما یک لحظه

 ایستاد حتما. وگرنه قلبم از شدت نفرت می

 مامان کجایی؟  _

ما دایی هومن بازویم به سمت اتاق انتهای راه رو رفتم ا

 را گرفت و به سمت خودش برم گرداند.

  

 ی من بیرون برو. از خونه _

 با قدرت بازویم را کشیدم و مثل خودش غریدم. 

 رم. بدون مامان هیچ جا نمی _
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توانستم دروغ بگویم. ها چرا اما به خودم که نمیبه آن

گشت به اش برمیدیگر اصال بحث مامان نبود و همه

 ازی من.لجب

 

ها خواستم به هرقیمتی به آنلج کرده بودم با همه و می

 و خودم، آیه را ثابت کنم.

 

دختری که به قول همه دریده شده بود و گاهی پاچه 

گرفت فقط برای اینکه از خودش دفاع و این دیوار می

 سفت و سخت دورش را حفظ کند.

 

ی در چوبی اتاق را هل دادم و با دیدن مامان که گوشه

 اتاق خوابید بود، خشکم زد.
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نسبت به آخرین باری که دیده بودمش ضعیف و الغر 

 شده بود. آنقدر که قلبم درهم جمع شد.

 

رنگ به رو نداشت و لب هایش ترک برداشته بودند. 

های درشت عرق روی هم قطره حتی از آن فاصله

 کشید.پیشانی اش پیدا بودند و به وضوح درد می

  

کردم ود که حال خوشی ندارد اما باور نمیراضیه گفته ب

کردم که خودش را به که چیز حادی باشد. فکر می

موش مردگی زده است تا من را ببیند و ببخشمش 

 حتما.
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انتظار داشتم مثل چند سال پیش و زمانی که او را ترک 

ای کردم ترگل و ورگل باشد و حال بدش نهایتا به هفته

 شود.یکی دوبار تهوع ختم 

  

بازویم به عقب کشیده شد. سرجایم چرخیدم و گیج و 

منگ به دایی چشم دوختم. صورتش سرخ شده بود و 

 زد.اش نبض میپیشانی

  

برو بیرون و دیگه هیچوقت بر نگرد راحله؛ کاری نکن  _

 که باز دستمو بلند کنم روت. 

 زنم.هومن جان بیا برو کنار من باهاش حرف می _
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های مسخ زده و وارفته مثل آدممن اما تمام مدت بهت

کردم که چطور باهم کلنجار شده آن دو را نگاه می

 رفتند.می

  

ی سینه مریم دایی را عقب هل داد و در را بست. قفسه

هایم رفت. شانهاش از هیجان و ترس باال و پایین می

عزیزم را در دست گرفت و با آرامش گفت: راحله جان، 

امروز برو. االن اصال وقت مناسبی نیست برای بحث 

ش کنم دم خودم راضیت. من قول میکردن با دایی

 که سودابه رو ببری. خوبه؟

  

سرچرخاندم و یکبار دیگر به مامان نگاه کردم. حتی با 

مان هم بیدار نشده بود. فقط زیر لب ناله داد و قال
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درد بزرگی را کرد و از صورتش پیدا بود که چه می

 کند. تحمل می

 چش شده زن دایی؟ _

  

 آه سردی که کشید باعث شد لرز به جانم بکشد. 

چی بگم واال راحله؟! من که خیلی سر درنمیارم اما  _

 گن انگار... دکترا می

حرفش را ناتمام گذاشت و من را منتظر. به لبش که 

 هایش کشیده بود، نگاه کردم.میان دندان

  

 ن؟ گچی می _

 گن سرطانه. می _

 اراده چشم بستم و نالیدم. بی
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 ای وای!  _

این سرطان لعنتی در خانواده ارثی بود انگار. اول که 

 مادربزرگم داشت و حاال هم مادرم.

  

 سرطانِ...؟  _

 خون.  _

بازدمم را پر صدا بیرون فوت کردم وگفتم: پس چرا 

 اینجاست االن؟!  

 راستش راحله...  _

ام کرده بود. خب همه این همه من من کردنش عصبی

 چیز را بگو و خالصم کن دیگر! 
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بگو زن دایی؛ چی شده که اینجاست؟ مگه نباید  _

بیمارستان باشه؟ اصال چند وقته فهمیدین شما؟ چرا 

 ن نگفته؟کسی به م

  

ماهم خیلی وقت نیست که فهمیدیم. مادرت خوب  _

کرد اما یه روز که دووم نیورد و دردشو مخفی می

و تشخیص دادند. کارش کشید به بیمارستان، مرضش

خواست بهت بگه اما تو بعد از اون هم که راضیه می

 اومدی بیمارستان.نمی

  

ای ی درونم شبیه بچهناراحت بودم؟ صددرصد. راحله

 گوشه گیر و تنها در خود جمع شده بود. 
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خواست بیخیال تمام کینه هایم شوم، جلو بروم دلم می

و صورت زردش را نوازش کنم اما چیزی شبیه به 

 شد.دردی قدیمی مانع می

  

 حاال چی؟ درمانشو شروع کردین؟  _

 خواد درمان کنه، راضیه بهت نگفت؟ نمی _

گرفت و می پس برای همین راضیه مدام تماس

 کرد که به دیدنش بروم. التماس می

 نه، بهم نگفته بود.  _

دونم که ناراحتی راحله جان اما... هنوز نبخشیدی می _

 مادرتو؟
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سر تکان دادم یعنی نه. دست خودم نبود. هربار که به 

شد از کردم تمام وجودم پر میبخشیدنش فکر می

د، نه بابت حرص و خشم. نه بابت تصمیمی که گرفته بو

 دریغ  ِروی هم ریختن با یاور نه. از او بابت حمایت

 شده اش ناراحت بودم.

  

رو داده راحله،  های اشتباهشسودابه تاوان تصمیم _

 بگذر ازش. بخدا که مثل اسپند روی آتیشه. 

هایی را که تا هایم را روی هم فشار دادم و حرفلب

دانستم مریم می نوک زبانم باال آمده بود، بیرون ریختم.

کند و افکارش را مثل با بقیه فرق دارد، قضاوتم نمی

 خوراند.معجونی بدمزه به من نمی
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ناراحتی من از مامان بابت دوستی با یاور نیست  -

کنم که مامان تا ابد زن دایی. من درک می

تونست تنها باشه اما نه نه اینکه یاور رو نمی

هزارتا آقا باالسر توش  ای کهبرداره بیاره خونه

ی مامان بد نبود، غلظ نبود اما روشش بود. خواسته

ی مارو قربانی کرد. اول از چرا و با این روش همه

 همه خودش و بعد من و بعد راضیه.

  

 گی راحله جان اما... فهمم چی میمی _

فهمید زن میان حرفش پریدم و با آرامش گفتم: نه نمی

ندیدین اون روزهارو. ندیدین که چطور من دایی چون 

نوجوون خودمو سپر کردم جلوی مامان و هنوزهم بعد 

کنم از تن و روحم. هاشو جدا میاز ده سال دارم ترکش
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کشه با ندیدین زندگی راضیه رو که چه زجری می

 شوهرش.

  

دانستم سرچرخاندم و به مامان نگاه کردم که بعید می

 مان را بشنود. هاییک کلمه از حرف

شد تا این گی مامانت باید زن دوم کاظم مییعنی می _

 اتفاقا برای شما نیفته؟ 

هایم نشست. چقدر سطحی به همه تلخندی روی لب

 کرد.چیز نگاه می

  

ازدواج با داد به گم اصال چرا باید تن میمن می _

گم چرا مادر من مون خوب شه ؟ میعموکاظم تا اوضاع

انقدر ضعیف بود و از سر هوس تصمیم گرفت؟ مامان 

کرد. باید از همون اول و به جای باید برای ما مادری می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

کرد و برای من و راضیه من راهی رو که اومدم، طی می

 و استقالل رو از مادرم یاد شد. من باید قدرتالگو می

گرفتم که با جون کندن و دست و پا زدن توی اون می

 جهنم. 

  

ام نشست، نگاهش کردم. دستش که روی شانه

لرزید. لبخند اش میهایش نم داشت و چانهچشم

هایم نشاندم و گفتم: ای روی لبمصنوعی و کج و کوله

کنه. فعال ها دردی رو از من دوا نمیگفتن این حرف

دونم که دایی ببرمش، میخوام از اینجا فقط می

 تونه حضورشو تحمل کنه. نمی

ت حرف بزنم و بعد االن نه، اجازه بده من با دایی _

 کنم، باشه؟ یکم فرصت بده بهمون.خودم خبرت می
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هایم را روی هم فشار دادم و سرم را باال و پایین لب

 کردم یعنی باشه. 

دستش پشت کمرم نشست و گفت: حاال بیا بریم 

 نه بخور. صبحا

شه به مامان نگید که من نه باید برم کارگاه. فقط می _

 کنم. اومدم؟ تا ببینم بعدا چیکار می

 گم.باشه قربونت برم، نمی _

  

معطلی از اتاق بیرون زدم. دایی هومن وسط بی

پذیرایی کوچک کنار زیبا نشسته بود و با او بازی 

کرد و کرد. صدای پایم را که شنید سرش را بلند می

توانستم معنی نگاهش نگاهم کرد اما هیچی نگفت. نمی

 اش راهم نداشتم.را بخوانم و حوصله
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باالی سرش ایستادم و من هم مثل خودش عمیق و 

 نافذ نگاهش کردم. 

 خداحافظ دایی.  _

هایش را روی هم فشار داد و بدون آنکه جوابی لب

بدهد، سرش را زیر انداخت. دم عمیقی کشیدم و 

 زخند زدم. انتظار بیشتر از این را هم نداشتم! پو

گذشت و سکوت کارگاه مغز ساعت از هفت غروب می

خواست تا ابد کرد. دلم میام را نوازش میشلوغ

ی خیابان و شلوغی مردم شهر جا دور از همهمههمین

ی خاطراتم را بمانم، روی مبل لم دهم و باقی مانده

 ببافم.

  

به خطی صاف بود. بدون پستی و  با یاور شبیه زندگی

ی بلندی، پر از یکنواختی و حس و حال مزخرف. شعله
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کشید اعتمادی با قدرتی عجیب در وجودم زبانه میبی

 توانستم هضم کنم.و هیچ یک از اتفاقات اخیر را نمی

  

ی راه به بهانهتر شد که راه و بیاوضاع از جایی خراب

 خواستند. مان از من و یاور بچه میدلسوزی برای

ام بهم پیچید و اسید ته حلقم را سوزاند. زندگی معده

همه پر از کثافت بود؟ یا فقط من در همچین باتالق 

 زدم؟!دست و پا می

  

رمان به دوماه از ازدواجم با یاور گذشته و هرکدام س

کار خودمان گرم بود. او که از صبح سرکار بود تا شب. 

 هرچند مطمئن نبودم که واقعا سرکار باشد. 

نشستم و بی آنکه من هم صبح تا شب کنج خانه می

کردم. نه کار خاصی انجام دهم به در و دیوار نگاه می
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ی دل و دماغ تلویزیون دیدن داشتم و نه حوصله

 آشپزی.

 

رسیدم و در مدتی کوتاه ودم هم نمیدیگر حتی به خ

کلی وزن کم کردم. کار روز و شبم شده بود فکرکردن 

ی یاور و مامان و به چیزهای عجیب و غریب درباره

گذاشت بیخ گلویم، برای گاهی هم که دلتنگی دست می

 زدم.ام زار میمهیار و عشق از دست رفته
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پدری به خیال  یها بود که خانوادهیکی از همان شب

 خودشان آمدند به منِ تازه عروس سر بزنند. 
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داند با چه عذابی حضورشان را تحمل فقط خدا می

کردم. انگار هیوالیی بزرگ توی دلم نشسته بود و به 

کشید و مدام گریه انداخت، جیغ میدیوار چنگ می

 کرد.می

  

عموکاظم روی تشکی که کنار دیوار انداخته بودیم، 

 شد و گفت: از دختر ما راضی هستی یاورخان؟ جا جابه

ها و این چرندیات؟ این چه کوفتی بود دیگر؟ این حرف

بودم. دلم  شان رفته بود که چرا زن او شدهانگار یاد

 جا باال بیاورم. خواست همانمی

 چی بگم کاظم خان! _ 

  

های عمو تنگ مثل خودش خان را با تاکید گفت و چشم

 شد. 
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را جلو کشید و دوباره گفت: شما هم جای  لیال چادرش

برادر من، حرفمو قبول کنید باالخره مو سفید کردیم. تا 

ی راحله سن و سالی نداره بچه بیارید که هم حوصله

مواظبت ازش رو داشته باشه و هم اینکه تا فرصت 

 ی قد و نیم قد.هست دور و ورتون پر شه از بچه

  

راست سرجایم  حرفش شبیه جریان شدید برق بود.

شان کردم. حال زده نگاههای وقنشستم و با چشم

مامان هم دست کمی از من نداشت. تمام تنش 

 کرد جز صورت ما.لرزید و به هرجایی نگاه میمی

  

 راحله هنوز بچه اس.  _

 خواست صورت یاور را ببوسم! استثنائا دلم می
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وا، بچه چیه؟ دخترمون شونزده سالشه. من وقتی  _

 دواج کردم سیزده سالم بود. از

بیشتر از این طاقت نیاوردم و گفتم: یعنی شونزده 

 سالگی بچه اوردین زن عمو؟! 

  

ام گرفتند و اینبار عموکاظم گفت: منم با ها اما نادیدهآن

ده و اینطوری خیال لیال موافقم. بچه زندگی رو جال می

 ماهم راحت تره. 

هایم را ها ماری چشمحرفهنوز هم با فکر کردن به آن 

آید. اگر االن بود از خودم زند و اشکم در مینیش می

کردم و اصال از زدم، دعوا میکردم، داد میدفاع می

ش کردم بیرون اما آن وقت ها جراتشان میخانه پرت

 را نداشتم.
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جوره شان یاور آنقدر عصبانی بود که هیچبعد از رفتن

یی رسیده بود که قربان شد. کار به جاآرام نمی

ام شود رفتم بلکه بیخیال من و خانوادهاش میصدقه

 رفت.  اما زیر بار نمی

ی تو چی با خوان خیالشون راحت بشه؟! خانوادهمی _

 خودشون فکر کردن بچه؟ 

دونم... مگه تقصیر منه یاور؟ من خودمم بخدا نمی _

 گیر کردم خب.

  

و لو ندادی؟ حتی به پس تقصیر کیه؟ ها؟ مگه تو مار _

 مادر خودت رحم نکردی. 

ی گوشی از پشت بام گذشته پرت شدم با ویبره

ی راضیه و پیامی که داده بود، روی پایین. شماره

 کرد. صفحه خودنمایی می
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 رفتی دیدن مامان؟ _

  

 دایی بهت گفت؟  _

 کمی طول کشید تا جواب بدهد. 

چرا بهش  ـ آره، رفته بود سراغ علی داد و بیداد که

 گفتیم مامان پیش اونه!  

پوزخندی زدم. این کارها بیشتر مرا روی دنده ی لج 

 شان بایستم.  انداخت که مقابلمی

 علی چی گفته؟ _

  

چی گفته بنظرت؟ خبر ندارم و فالن! بعدش هم که  _

 افتاد به جون منِ بدبخت. 

 با حرص تایپ کردم. 
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 خوای ازش طالق بگیری؟ نمی _

گم تونم. راست میتو نیستم آبجی، نمی من مثل _

 مه.بقران! بابای بچه

  

با ابروهایی گره خورده به پیامش نگاه کردم. مثل من 

اش را سقط کند چون مثل من تواند بچهنیست؟! نمی

نیست؟! مگر من چطوری بودم؟! چطوری بودم که او 

 مثل من نبود و حاال من بدِ ماجرا هستم و او خوب؟ 

 .به جهنم _
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نوشتم و گوشی را پرت کردم روی میز. چه انتظاری از 

دیگران داشتم وقتی خواهر خودم همچین حرف مفتی 

 کند؟ دهد و قضاوتم میتحویلم می

 

از جا بلند شدم و به آشپزخانه رفتم. نیاز به قهوه 

ام را کمی خنک کند. قهوه داشتم تا مغز آتش گرفته

گذاشتم و به کابینت تکیه جوش را روی گاز کوچک 

 دادم.

  

بعد از آن شب یاور صد و هشتاد درجه تغییر کرد. قبل 

شکست، بعد از آن مان را نمیاز آن هرگز حریم میان

شد و هرطور که ام میاما به هر بهانه ای نزدیک

 کرد.م میتوانست لمسمی
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توانستم متوجه شده بودم اما زبانم کوتاه بود. نمی

کرد که حتی م. اصال مغزم چنان هنگ میاعتراض کن

 نشینی کنم.توانستم عقبنمی

 

دانستم دیر یا زود قسمت تلخ ماجرا هم این بود که می

مجبور به این نزدیکی هستم اما با قدرت آن را انکار 

 کردم.می

 

شدم تا به فکرها و بهانه های مختلف متوسل می

د که گناهی بوباورش نکنم. حالم شبیه به آدم بی

 کند. عاقبتش اعدام بود و آن را باور نمی

عاقبت من هم مرگ و اعدام بود منتها کمی متفاوت تر 

 صداتر شاید.و کمی بی
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ی دیوار به دیوارمان هم صدا که حتی همسایهآنقدر بی

 شنید.صدای آن را نمی

  

خوردیم. ی کوچک و شام مینشسته بودیم دور سفره

که با خشمی آشکار ماست  زیر چشمی نگاهم به او بود

ریخت. با حرص چنان ی توی بشقاب میرا روی کته

ترسیدم دانه برد که میقاشق را توی دهانش می

 هایش بشکند.ی دنداندانه

  

های دیگر فهمیده بودم که هیچ چیز امشب مثل شب

خواستم چیزی نیست و استرس عجیبی داشتم. می

ها ید و مثل احمقچرخبگویم اما طبق معمول زبانم نمی

 کردم.پاییدم و یا با غذایم بازی مییا او را می

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 امروز عموت اومده بود قصابی.  _

شان را هایشورهای توی دلم با قدرت لباسرخت

 زدند و حالت تهوع داشتم. چنگ می

نوای های بیقاشق دیگری توی دهانش گذاشت و دانه

 هایش ریختند پایین.ی لببرنج از گوشه

  

 ی تو منو ساییدن بچه جون. خانواده _

خواست گریه شد و دلم میآشوبم هرلحظه بیشتر می

 داد. کنم. دلم بدجوری گواه بد می

 چی شده مگه؟  _

 خوان ازمون. بچه می _

قاشق از دستم افتاد. مات و مبهوت با دهان باز 

 نگاهش کردم.
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 شنوی که کپ کردی؟بار اولته مگه اینو می _

  

بار اولم نبود اما انتظار این همه اصرار را هم نداشتم. 

ی این کردم همان شب دورهمی پروندهفکر می

موضوع بسته شده است و دیگر دنبال داستان را 

 گیرند. نمی

کنه و این چند وخت عموت میاد زیر گوشم وز وز می _

گفت حتما عیب و شرف میرینه توی اعصابم. بیمی

 کنی از راحله.دوری میایرادی داری که 

  

هایم واضح ابر کنار رفت و همه چیز کم کم پیش چشم

شد. گاه نزدیکم میشد. به همین خاطر گاه و بی

ها نشان دهد که خواست به خودش، من و آنمی

 ایرادی ندارد! 
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دوسه بار اول جلوش دراومدم اما کوتاه نمیاد. انگار  _

 ت!مونم دست اوناسوخت ***ردن و زاییدن

  

های اتاق به سمتم کشیده رفت. دیوارسرم گیج می

 شوم. کردم زیر فشار آن خفه میشد و حس میمی

 اللی؟  _

 به سختی آب دهانم را قورت دادم و نالیدم. 

 تو چی گفتی؟  _

 اش کشید.های چخماقییاور دستی به سبیل
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ذارم بغلشون که ول کنن گفتم دیر یا زود نوه می _

 وار منو! شل

قلبم تیر کشید و عرق روی تیغه ی پشتم سرخورد. 

 گیج و گنگ نگاهش کردم و پرسیدم. 

 یعنی چی؟! _

  

حرف نگاهم ای بیانگار دلش به حالم سوخت که لحظه

تر از قبل گفت: پاشو اول سفره رو کردم و بعد مهربان

 جمع کن.

  

ترجیح خودم هم این بود که از جلوی چشم هایش دور 

داد همان لحظه و پابرهنه  . اصال اگر اجازه میشوم

 رفتم سیبری تا دیگر دست کسی به من نرسد.حتی می
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ها را جمع و به آشپزخانه با حالی آشفته و خراب بشقاب

 فرار کردم. وسایل را توی سینم گذاشتم.

ی کانتر بند کردم بلکه جلوی افتادنم را دستم را به لبه

 کشید و سرم روبه انفجار بود.یبگیرد. قلبم خفیف تیر م

  

رفت چه؟ اگر راستی شان میهایاگر زیر بار حرف

مان را ی بینزد و فاصلهراستی هوای بچه به سرش می

ای به سرمان نازل کرد؟ کاش خدا زلزلهتمام می

فرستاد مان را میی پرتنش همهکرد و همین لحظهمی

 به درک اصال. 

ردم بند احساساتم را چشم هایم را بستم و سعی ک

 بکشم اما انگار کنترل هیچ چیز دست من نبود.
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هایش دور کمرم اما تکان سختی با حلقه شدن دست

هایم را روی هم فشار دادم و سعی کردم خوردم. پلک

های ملتهب چندش هایش را، تنش را و نفسدست

خورد از خود دور کنم اما آورش را که به گردنم می

توان و بدبخت بودم و او بیش از پیش ضعیف بودم، نا

 مالید. خود را به من می

 

دستش را از زیر تونیک ساده و گشادم داخل فرستاد. 

 هایم را که لمس کرد، روح از تنم جدا شد.سینه

من را به سمت خود برگرداند اما حتی جرات باز کردن 

 هایم را هم نداشتم.پلک

هق بودم و میان هقاش گذاشته دستم را روی سینه

ام سعی داشتم او را پس ریز و لرز شدیدِ تن درمانده
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بزنم اما خیلی قوی بود، خیلی زور داشت و من خیلی 

 بیچاره بودم.

  

آنکه چشم باز کنم، خودم را سپرده بودم تمام مدت بی

ش که بی مهابا روی تنم های زبر و حریصبه دست

ام ا بدون اجازهی آن ربه گوشه شد و گوشهکشیده می

 کرد.لمس می

 

کرد، نه به های بلند و دردناکم توجه مینه به ناله

ریخت و نه به هایی که روی صورتم میاشک

هایم. مثل بختکی سنگین روی تنم افتاده بود و التماس

 زد.کنار گوشم حرف می
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گفت؟ راستش یادم نیست. شاید بخاطر فشار چه می

ام. تمام آن را فراموش کردهی جزئیات روحی زیاد همه

لحظات در ذهنم تبدیل شده بودند به لوحی چرک و 

 داشت.کثیف و ناواضح که دست از سرم بر نمی

  

تنها چیزی که با من از آن شب به جا مانده است، 

ی دستش هایم و گرمای منزجر کنندهصدای جیغ و ناله

بود که مثل یک متجاوز تمام عیار گاهی روی تنم سر 

کرد تا هایم را باالی سرم بند میخورد، گاهی دستمی

پسش نزنم و گاهی هم روی دهانم تا صدایم را خفه 

 کند.

دهم به روح مادرش، به روح تا نشنود که قسمش می

 پدرش، به خدا، به هرچه که بلد بودم.
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حریص و کور و کر شده بود انگار و بعد از این همه 

کهو رم کرد! عمو سال هنوزهم نفهمیدم چه شد که ی

کاظم دقیقا چه کوفتی در گوشش خوانده بود که او را از 

 خود بیخود کرد و این بال را سرمان آورد.

 

 هرچند که دیگر برایم اهمیتی نداشت. 

ها یک زمانی دارد خب! به جواب رسیدن برای سوال

منی که حتی خودم را هم از دست داده بودم دیگر 

 گشتم.دنبال جواب هیچ سوالی نمی

  

هایم باال پرید. با صدای بهم خوردن در کارگاه شانه

سرجایم چرخیدم و با ابروهای درهم از قاب مستطیلی 

در آشپزخانه بیرون را دید زدم. چندبار به سوسن تاکید 
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کردم که در را ببندد و جز من و او هم که کسی کلید 

 نداشت. 

 سوسن تویی؟ _

  

های محکم و صدای گامآنکه جوابی دریافت کنم، به بی

بلندی که در کارگاه پیچیده بود گوش کردم. ترس به 

جانم افتاد و چاقوی آشپزخانه را از روی کابینت 

 برداشتم.

  

ی بلندِ آشنای یاور به سمت در رفتم و با دیدن سایه

 کرد؟!سرجایم خشک شدم. او اینجا چیکار می
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 فصل هشتم:

  

گفته بودم که پولم برای عروسی الله جان، من  _

تونم اون محدوده. محدود یعنی چی؟ یعنی فقط می

تاالر شخمی و لباس عروس تورو بگیرم و توان 

 ساپورت بیشتر از اینو ندارم.

  

آره عشقم گفتی. اما چیکار کنم معین؟ دلم رفته  _

 واسشون. 

هایش را بست. پا روی پا انداخت و کالفه چشم

بود و به بحث آن دو  که آنجا نشسته شدساعتی مینیم

 کرد.گوش می
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شه؟ حاال گروه رقص و فالن نداشته باشیم چی می _

و عربی خودم واست از اول عروسی تا آخرش

 رقصم. خوبه؟ می

هایش معین و روسری پولکی دورِ کمرش، لب با تصور

 کش آمد.

  

 و از بابا قرض بگیرم؟ پولش _

بشم؟ همین که  دیون داییخوای هیچی نشده ممی _

 ام کافیه بابا ول کن دیگه. دوماد سرخونه

حاال دلیل این حجم از خرج و ریخت و پاش معین را 

ها زیر سر الله بود و فهمید. انگار تمام ولخرجیمی

هایش چشم معینِ عاشق مهربان هم به تمام خواسته

 گفت.می
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فت: های باریک و سرخش را آویزان کرد و گالله لب

 خوام! نمی

 او را دوست داشت اما لوس بودنش گاهی روی مخ

لی رفت. مقصر آن هم دایی رحیمی بود که زیادی لیمی

 گذاشت.هایش میبه الالی بچه

  

 گی من چیکار کنم نفس؟ می _

 اش اشاره کرد و گفت: دیره معین. به ساعت مچی

 معین از خدا خواسته بلند شد و روبه الله گفت: فعال

ش باید برم یه جایی. بیا برسونمت خونه، شب درباره

 زنیم قربونت برم.حرف می
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الله از جا بلند و همانطور که کیف کوچکش را کج روی 

 گیر غر زد. انداخت، مثل کودکی بهانهشانه می

 دروغگو! _

  

معین مردمک هایش چرخاند و روبه مهیار و دور از 

 چشم همسرش لب زد. 

 رون! کشه بینمی _

زد. مهیار اما تمام مدت در عالم خودش دست و پا می

آنقدر که نفهمید چطور الله را به خانه رساندند و کی 

 راهی کارگاه شدند.

 

ذهنش با سماجت خاصی این دو روز غیبت شبنم را 

داد. کرد و با فکرهای چرت و پرت آزارش میمرور می
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آن روز ته دلش دوست داشت باور کند که شبنم بعد از 

ی مادرش رفته است و از طرفی فکر اینکه با به خانه

 سوزاند.پدرام باشد، دلش را می

  

توجه به حضور معین آه سردی کشید و برای بی

ای پلک بست. سوالی تکراری با خون قرمز لحظه

شان هایش نشست. مگر او و زندگیپشت سیاهی پلک

 چه کم داشتند؟

  

 الو، با منی مهیار؟  _

 ؟! چی _

معین از کنج چشم نگاهش کرد و گفت: چند روزیه که 

 کال تو باغ نیستی داداش. 
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 دم عمیقی گرفت و سر تکان داد. 

 ذهنم مشغوله.  _

 خوای حرف بزنی؟یه جوری شدی. نمی _
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کرد خواست حرف بزند. حس میبرخالف قبل دلش می

ای هایش با شبنم شبیه غدهکه این ماجرا و بحث

یم در گلویش رشد کرده است و نیاز داشت که آن بدخ

 را جایی خالی کند.

  

تر از قبل های خشکش کشید و محتاطمعین زبان برلب

کنه گفت: تحمل درد اون هم تنهایی آدم رو پیر می
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مهیار. دوست ندارم موهات سفیدتر از این بشه. حال 

 بدت بخاطر شبنمه، آره؟

  

گشت به شبنم. این روزها تمام مشکالتش بر می

خوام هرچی زودتر سرتکان داد یعنی آره و گفت: می

 طالقش بدم. 

 هیچ راهی نداره؟ که با هم بمونید؟ _

  

اش دیده نه وقتی که آن بچه مهندس ریقو را در خانه

شان راه شان، به تختبود! نه وقتی که او را به حریم

 داده بود.

  

 کنه. حتی فکر زندگی دوباره باهاش حالمو بد می _
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معین ماشین را روبه روی تولیدی پارک کرد و به 

سمتش چرخید. درد نشسته در صورت برادرش، حال 

 کرد.او را هم بد می

 

دانست چطور. آب خواست کمکش کند اما نمیمی

ها دهانش را قورت داد و باالخره سوالی را که مدت

 بود، پرسید.  کنج ذهنش نشسته

 مشکل از سمت شبنمه، آره؟  _

آنکه چشمش را از در نیمه باز تولیدی بگیرد، مهیار بی

 غرید.

  

 یعنی نفهمیدین هنوز؟  _
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خشم نشسته توی صدایش باعث شد و معین کمی 

 عقب نشینی کند. 

هایی زده بودم اما شک چرا راستش یه حدس _

 کنه.رفتار میداشتم. آخه خیلی شبیه آدمای عاشق 

  

 تلخندی روی لبش نشست. 

خوام کسی بفهمه که چی خودم ازش خواستم. نمی _

مون گذشته. مخصوصا مامان! اگه بو ببره که چرا بین

 کنه.دم دق میدارم طالقش می

  

 خیانت کرده آره؟  _

اش گره سوال ناگهانی معین باعث شد نفس در سینه

ی در را ستگیرههایش را پردرد بست و دبخورد. چشم
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زیر مشتش فشرد. حالِ معین هم دستِ کمی از او 

نداشت اما سعی کرد مقابل برادرش خوددار باشد و 

 آرامشش را حفظ کند. 

 کی این اتفاق افتاده؟ _

  

 سال پیش. یک _

 اش کشید و غر زد. معین کالفه دستی به چانه

سال پیش تا حاال داری تنهایی این دردو از یک _

 کنی؟!یتحمل م

  

 آنکه چشم باز کند، نالید. مهیار بی
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کنم معین. حس کافی نبودن! احساس حقارت می _

کنم اگه بقیه بفهمن که حس کوچیک شدن. فکر می

 کنن. شبنم اینکارو کرده، به کم بودن من فکر می

  

معین ناباور به برادرش نگاه کرد. مهیار را از بچگی و 

اعتماد به نفسش از دید. همیشه همیشه در اوج می

کرد تمام های پررنگ او بود و حاال اما حس میویژگی

 آن باورها از بین رفته است.

 

برای همین هم اینطور عصبی شده بود و تارهای سفید 

 شد.میان موهایش روز به روز بیشتر می
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کنه داداش من؟! کدوم احمقی به کم بودن تو فکر می _

ری صدتا چشمک ر تا خیابون میواال همین االن یه س

 گیری از همه!و اشاره می

  

ای به برادرش انداخت و لبخند محوی مهیار نگاه خسته

به تالشش برای شاد کردن او زد. کاش زودتر از این با 

 او درد دل کرده بود. 

  

خیانت هیچ توجیهی نداره پس این فکرهای بیخود  _

ای به کس دیگههیچرو بنداز دور. نه من نه مامان و نه 

کنه و اتفاقا برعکس چیزی که کم بودن تو فکر نمی

ی دوزاری لیاقت کنیم که اون زنیکهگی ما فکر میمی

 تورو نداشته.
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 فهمم چرا کارمون به اینجا کشید. واقعا نمی _

 دوستش داری هنوز؟!  _

دوستش نداشت اما حسرت زندگی به ظاهر 

ند وقت یکبار در نقصشان چاقو شده بود و هرچبی

 رفت.قلبش فرو می

 

آنکه دنبالِ درست کردن اینکه شبنم به سادگی و بی

شان باشد، همه چیز را خراب کرده بود، مشکالت

ارزش بود؟ انقدر کرد. یعنی انقدر بیدیوانه اش می

وجودش در زندگی این زن زیاد بود که لیاقتِ یک 

 فرصت کوچک را هم نداشت؟!
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خوام هرچی زودتر تموم ره... فقط مینه، حتی یک ذ _

 بشه.

آنکه منتظر جوابی از جانب معین باشد، در را باز و بی

 کرد و گفت: بیا بریم داخل، دیر شد.

  

جا هم در اوهم دیگر دنبال بحث را نگرفت. تا همین

روی کرده بود و عجیب بود که مهیار با حرف زدن زیاده

 هایش گوش داد.  حوصله به نصیحت

 بنظرت کسی پیششه؟  _

 چه فرقی داره؟ _

  

معین در را کمی باز کرد و به داخل سرک کشید. راه پله 

 آمد. تا زیرزمین خالی بود و صدایی نمی
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نه ولی کسی نباشه بهتره. اینطوری اگه لگد به  _

 شیم.ماتحتمون بزنه کوچیک نمی

  

بزرگتری روی ی تنگ پایین رفتند و وارد راهاز راه پله

شدند. با دیدن در نیمه باز و صدای جابه جا شدن 

 وسایل روی میز، گفت: گمونم که شلوغه.

  

ای به آن اعالم دستش را به سمت در برد تا با ضربه

 حضور کند اما جیغ دخترک باعث شد عقب کشید. 

 ولم کن.  _

ای سنگی سرجا خشک شده بودند و با مثل مجسمه

 کردند.ی مات در نگاه میهای وق زده به شیشهچشم
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 ولم کن یاور، بهم دست نزن.  _

صدای پر عجز آیه و غرش مرد باعث شد رنگ از 

هایش یخ صورتش بپرد. قلبش به تپش افتاد و دست

 زد. اینجا چه خبر بود؟!
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حال معین هم دست کمی از او نداشت مضطرب 

اوضاع هایش را بهم سایید و گفت: داداش دست

 خیطه.

  

زده بدون آنکه نگاهِ سنگینش را از  مهیار گیج و بهت

 در نیمه باز بگیرد، لب زد. 
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 باید کمکش کنیم؟  _

صدای جیغ و شیون آیه که بلند شد، معین قدمی به 

 عقب برداشت.

  

خوای خودتو قاطی چی کمک کنیم؟ ول کن بابا می _

نه زشناسه طرفو که اسمشو صدا میکنی؟ ظاهرا می

 دیگه. انگار دعوا ناموسیه. 

 توروخدا ولم کن...کم... _

  

صدای جیغ دخترک یکباره قطع شد. انگار کسی جلوی 

دهانش را گرفته بود و شاید هم بالیی سرش آورد که 

 همچین سکوت سنگینی کارگاه را برداشت.
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مهیار نگاه سرگردانش را به در نیمه باز کارگاه و نور 

ون زده بود، دوخت و کالفه باریکی که از آن بیر

کرد دیگر؟ موهایش را چنگ زد. باید کمکش می

 توانست او را به حال خود رها کند. نمی

 خواد.تونیم ولش کنیم معین، کمک مینمی _

  

شه چیکاره حسنیم بابا؟ ول کن شر درست می _

 واسمون مهیار بیا بریم. 

کرد اما اش در را باز زدهتوجه به برادر وحشتمهیار بی

 معین بازویش را گرفت.

  

گه خوردم گفتم بیایم اینجا داداش. بیا بریم جان  _

 شه واسمون.جدت شر درست می
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مهیار یکبار دیگر و اینبار پرتردیدتر از قبل به فضای 

گفت و نباید خالی کارگاه نگاه کرد. معین درست می

کرد اما دلش به خودش را درگیر دعوای دخترک  می

م نبود. فکر اینکه آیه واقعا همان راحله باشد و رفتن ه

اینطور با عجز کمک بخواهد، خونش را به جوش 

 سوزاند. آورد و دلش را میمی

 توروخدا... یاور دست نزن بهم. _

  

های کالفه و خشمگین دست معین را پس زد. ناله

پردرد دخترک قدرت فکر کردن را از او گرفته بود. 

ه حال خودش رها کند حاال چه توانست او را بنمی

راحله باشد و چه هرکس دیگری... مهم این بود که 

 خواست.دختری به دردسر افتاده بود و کمک می
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وارد کارگاه که شد، صدای غرش مردی را از توی اتاق 

 شنید. 

 گی کجاست یا یه جور دیگه از زبونت بکشم؟می _

  

 مهیار.  _

کوبید که به قلبش چنان با استرس و هیجانی منفی می

اش نبض ی معین توجه نکرد. شقیقهصدای آهسته

زد و انگار کسی دست روی گلویش را گذاشته بود می

 آمد. که نفسش در نمی

 نه... کمک...  _
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بیشتر از این معطل نکرد و در اتاقک را محکم هل داد. 

متعجب به سمتش در با صدا به دیوار خورد و یاور 

چرخید. نگاه او از روی مرد سر خورد و به آیه افتاد که 

روی مبل زیر دستِ یاور دراز کشیده بود و از ته دل زار 

 زد.می
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دلش برای رنگ پریده و صورت خیسش سوخت. مگر 

چکار کرده بود که مستحق چنین رفتاری باشد؟ اینکه 

با فشار دادن مردی مسن اینطور رویش خیمه بزند و 

 گلویش سعی کند حرف از زیر زبانش بکشد.
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حسی شبیه به ترحم به او و نفرت از مرد یکباره تمام 

 وجودش را پر کرد و غرید. 

 کنی؟ داری چه غلطی می _

 یاور گردن آیه را رها کرد و از روی کاناپه بلند شد. 

 گه خورشی؟ _

  

های مغزش از هایش به خون نشسته بود و سیمچشم

 وقاحت مرد درحال اتصالی بودند. 

 خوری.اونو که تو داری می _

  

گفت و به سمتش هجوم برد. معین وحشت زده از 

 شان کند. شان دوید بلکه جدایدرگیری آن دو به سمت

 مهیار ول کن. _
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توانست ها بدهکار نبود. نمیگوشش به این حرف

پناه تحمل کند. مشت چین رفتاری را با یک دختر بیهم

 محکمی به صورت یاور کوبید و فریاد زد. 

 پدر.بی _

  

یاور هم کم نیاورد. او را عقب هل داد و سیلی محکمی 

 به گوش معین زد که سعی داشت جلویش را بگیرد.

  

 پدر خودتی و هفت جد آبادت. بی _

ی یاور را گرفت و او را اینبار معین مهیار را کنار زد، یقه

 به دیوار چسباند. 

 دهنتو آب بکش. _
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زنان به آیه نگاه کرد که کنج دیوار پناه مهیار نفس

لرزید گرفته و بازوهایش را در بغل کرده بود. بدنش می

هایش از آن فاصله هم و صدای بهم خوردن دندان

روی مهیار نشست، نفسش  آمد. نگاه سبزش کهمی

 بند آمد.

 

داد که دلش کباب ها جوالن میچنان عجز و غم در آن

شد. دوست داشت جلو برود و با یک آغوش دوستانه 

 مرحم بپاشد به تنِ لرزانش.

  

دوباره به سمت یاور چرخید. موهای معین را در چنگش 

 کشید. گرفته بود و سرش را به عقب می

 دستتو بکش بی شرف. _
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با گامی بلند خود را به او رساند و فریاد خشمگینی 

کشید. او را به دیوار کوبید و آرنجش را روی گردنش 

گذاشت تا جلوی حرکتش را بگیرد. چنان فشار داد که 

رنگ از صورت یاور رفت و به سرفه افتاده بود اما مهیار 

 بی آنکه مجال نفس کشیدن به او بدهد، غرید. 

 حمش شو تا شلوارتو در بیاریم.بار دیگه مزایه _
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ها به خود یاور اما پررو تر از آن بود که با این حرف

بلرزد. با تمام قدرتی که داشت دست مهیار را پس زد 

 و او را عقب هل داد.
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آنکه خودش را ببازد، روبه آیه گفت: دوتا دوتا بی

 دی بچه. سرویس می

 هلش داد.  اش را گرفت و به سمت درمعین شانه

 هری، گم شو بیرون. _

 

نگاهی به دو برادر انداخت که مثل ببری خشمگین به او 

کردند. در مدتی که کشیک آیه را داده بود، این نگاه می

فهمید که یک دفعه سر و دو جوان را ندیده و نمی

 شان از کجا پیدا شد.کله

 

یکبار دیگر روبه آیه که تمام مدت کنج دیوار نشسته و 

 انوهایش را بغل گرفته بود، غرید. ز
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 کارم باهات تموم نشده بچه. _

  

و با انداختن نگاهی سنگین و پرتمسخر به دوبرادر از 

کارگاه بیرون زد. معین دستی میان موهایش کشید و 

 ها را عقب داد. آن

 رم ببینم رفته یا چی.من می _

  

 رفت.سری برایش تکان داد و با احتیاط به سمت آیه 

با نزدیک شدن او بیشتر خودش را به سمت دیوار 

ترسید، حتی کشید. چشمش ترسیده بود و از همه می

 از خودش. 

مهیار که وحشتش را دید، سرجایش ایستاد و آرام 

 پپرسید.
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 خوبی؟  _

حرف نگاهش کرد. پر درد و رنج... اصال انگار آیه بی

یخته های پر اشکش رهای عالم را توی چشمتمام غم

 بودند. 

دلش لرزید و قلبش در سینه تکان سفت و سختی 

خورد. سویی شرتش را درآورد و با آرامش به سمتش 

 رفت.

  

 لرزی. داری می _

آیه اما وحشت زده او را نگاه کرد که باالی سرش 

شوکه و گیج بود که ایستاده بود. مغزش آنقدر 

ی کثیف یاور و توانست درست فکر کند. چهرهنمی
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ای از جلوی اش، لحظههای به خون نشستهشمچ

 شد.هایش دور نمیچشم

  

ی تسلیم مهیار که وحشتش را دید، دستش را به نشانه

 باال آورد. 

 کاریت ندارم، نترس.  _

  

ش انگار به عمق جان مهیار نفوذ های سبز شفافچشم

کرد. درست مثل اولین باری که راحله را دیده بود. 

راستی خودش بود؟ راحله؟ یا کسی شبیه به او؟ راستی 

انقدر شبیه او که تمام حواسش را به سمت راحله و 

 کشاند.شان میخاطرات
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اندازد اما اش بیشرت را روی شانهخم شد تا سویی

آیه با قدرت دستش را پس زد. دست خودش نبود. از 

نزدیک شدن هرکسی وحشت داشت و ذهنش همه را 

 زد.پس می

  

ی پا نشست و با مهربانی هیار مقابلش روی پنجهم

 آد دیگه؟!گفت: منو یادت می
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آمد اما به سختی آب دهانش را قورت داد. یادش می

شد. به این باور حریف ترسِ نشسته در دلش نمی

رسیده بود که همه دیر یا زود و به هرشکلی که 

 زدند.توانستند به او و روحش آسیب میمی
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اش ماند. آنکه واکنشی به سوالش نشان دهد، خیرهبی

های مشکی مرد مهربانی و دلسوزی نشسته در چشم

 بود. 

لرزی این سویی شرتو بگیر، باید گرم بشی. داری می _

 ترسم با این وضع مشکلی پیش بیاد.می

  

شنید اما حتی یک کلمه اش را هم هایش را میحرف

کرد و مغزش به کل از کار افتاده فهمید. درک نمینمی

پرید، تیر ای سرتق باال و پایین میبود. قلبش مثل بچه

 آورد. کشید و نفسش را بند میمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

طاقت آنجا ماندن را نداشت. باید هرچه زودتر و قبل از 

روی صورت مهیار باال اش را اینکه محتویات معده

 زد.آورد، از این کارگاه کوفتی بیرون میمی

هایش را روی موزاییک خاک گرفته، گذاشت و به دست

 سختی از جا بلند شد. 

مهیار هم مقابلش برخاست و با لبخندی مهربان گفت: 

 خوای؟کمک نمی

  

ی به تمام حس و حال نگاهش کرد. شبیه یک مردهبی

مرد. کاش جراتش را داشت و یمعنا و کاش واقعا م

 کرد. یکبار برای همیشه این زندگی مسخره را تمام می

مهیار از فرصت استفاده کرد، سویی شرتش را روی 

های ظریف دخترک انداخت و او را به سمت کاناپه شانه

 هدایت کرد.
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 بیا بشین اینجا واست آب بیارم.  _

ل یعنی تمام مشکالتش با خوردن یک لیوان آب ح

داشت؟ شد؟! یاور دست از سر او و مادرش بر میمی

شد؟! های اشتباهش پشیمان میعمو کاظم از تصمیم

 شد؟!حال دلش خوب می

ی بزاق دهانش را قورت دهد و طعم سعی کرد ته مانده

 ای نداشت.گند دهانش را عوض کند اما فایده

  

 حالتون خوبه؟  _

گیجش را به  مهیار کم بود؛ معین هم اضافه شد! نگاه

 مرد ناشناس که عجیب شبیه مهیار بود انداخت.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

توانست بیشتر از این چرخید و نمیدنیا دور سرش می

شد. باید از این ماند خفه میآنجا بماند که اگر می

رفت و دیگر بر زد و میکارگاه لعنتی بیرون می

 گشت.نمی

  

ی عجیبی که به توجه به تن یخ زده و سرگیجهبی

فتاده بود، مهیار را به سختی پس زد. معین و جانش ا

زدند اما در این عالم نبود. تنها مهیار صدایش می

خواست هوای تازه بود و رفتن از این چیزی که می

چهاردیواری خراب شده که دیگر برایش امنیت 

 نداشت.
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مهیار ابرو درهم کشید و همانطور که به مسیر رفتنش 

یم دنبالش، تو حال خودش کرد، گفت: باید برنگاه می

 نیست.
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 معین کالفه از پیگیری غیرعادی مهیار، غرید. 

ی خودمون؟! الله و خوای شبم ببریمش خونهمی _

 شبنم خوششون میاد حتما. 

مهیار سویی شرتش را پوشید و سوییچ را از دست 

 معین قاپید.
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حالش بده معین، بفهم. بهش تجاوز شده! نباید تنها  _

 بمونه. 

 هایش را در هوا تاب داد. معین دست

شد کمکش کردیم بابا به ما چه؟ تا جایی که می _

 دیگه. 

ها که فهمید. آندلیل این همه ترس و مخالفتش را نمی

به حساب اصل کاری رسیده بودند؛ پس چه مرگش 

 بود؟!

  

نی معین؟ ندیدی دختره با چه حالی زد تو اصال انسا _

 بیرون؟ ممکنه بالیی سر خودش بیاره. 

در این لحظه اصال برایش مهم نبود که با آیه طرف 

کرد و است یا راحله. فقط به حال خراب او فکر می
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ای از ذهنش اش لحظهزده و درماندههای وحشتچشم

 شد. پاک نمی

  

رو دنبالش تو معین سرخورده گفت: دمت گرم بابا، ب

 بندم. من در اینجارو می

هایی بلند از توجه به ناراحتی او با گاممهیار اما بی

 کارگاه بیرون زد. 

 

ماشین آیه با سرعت در پیچ کوچه گم شد. پشت رل 

نشست و پایش را روی پدال گاز فشار داد. ماشین با 

 جیغی بلند از جا کنده شد و دنبالش راه افتاد.
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شد. دنده سفید آیه هرلحظه بیشتر می سرعت سراتوی

 را عوض کرد و زیر لب غرید. 

 خواد خودشو به کشتن بده.ی احمق؛ میدختره _

  

ش رسید و گوشه ای متوقفباید هرطور شده به او می

کرد وگرنه این سرعت باال و الیی کشیدن میان می

 داد.های اتوبان کار دستش میماشین

 

گاز فشرد و با رد شدن از بین چند پایش را روی پدال 

ماشین دیگر، به آیه نزدیک شد اما قبل از آنکه حرکتی 

کند، سرعت دخترک اوج گرفت و دوباره او را جا 

 گذاشت.

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

کالفه دندان روی هم سایید. پشت سرش افتاده بود و 

آیه با سماجت تمام راه را بر او بسته بود. برایش چراغ 

 فایده بود. اما بی زد بلکه متوجه حضورش شود

 گیرمت باالخ... ـ می

  

حرفش هنوز تمام نشده بود که ماشین آیه با سرعت 

از مسیر منحرف شد، با شتاب و محکم به گارد ریل 

ای کوبید و بعد از آنکه چرخی به دور خود زد، گوشه

 متوقف شد.

  

 وای.  _

ای پارک دقت ماشین را گوشهسرعتش را کم کرد و بی

سختی و با دستی یخ زده کمربند را باز کرد و کرد. به 

خودش را از ماشین پایین انداخت. از شدت تصادف 
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دلش ضعف کرده بود و چهارستون تن و بدنش 

 لرزید.می

 

ی های خرد شدهاش را به شیشهزدهنگاه مات و بهت

ی آن ماشین و دود غلیظی که از کاپوت جمع شده

 زد دوخت.بیرون می

 

 89_پست#

 

 

چند ماشین دیگر کنار زده بودند و صدای مردم در 

 پیچید. سرش می

 آقا نزدیک نشو.  _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 کسی جلو نره خطرناکه! ممکنه یهو آتیش بگیره. _

  

ها بدهکار نبود. دلش مثل او اما گوشش به این حرف

جا تفاوت آنتوانست بیجوشید و نمیسیر و سرکه می

جان جلو هایی سست و بیبایستد و نگاه کند. با گام

های رفت بلکه وضعیت آیه را ببیند. صدای خرده شیشه

 کشید.زیر پایش، روی اعصابش خط می

  

ی کنارش چسبیده بود و با دیدن سر آیه که به شیشه

 رد خون غلیظ روی آن، موهایش را چنگ زد و نالید. 

 ای وای...  _

ودند اش زیر خونِ قرمز رنگ فرو رفته بهای بستهچشم

 زد.اش در ذوق میو شکاف روی پیشانی
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 زنگ بزنید آمبوالنس.  _

 کسی دست روی شانه اش گذاشت و سرک کشید. 

 اس؟ زنده _

 دونم. نمی _

 اش را شنیده باشد.  دانست صدای نجواگونهبعید می

آقا، زنگ زدی به آمبوالنس؟ به آتش نشانی هم زنگ  _

 بزنید.

  

د. گوشی را از جیب شلوارش با فریاد مرد به خود آم

معطلی شماره گرفت. آنقدر گیج بود بیرون کشید و بی

که نفهمید چطور آدرس داد و کی آمبوالنس رسید. 
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حرکت و با نگاهی گیج و منگ به ماشین تمام مدت بی

 کرد.و سر خونی آیه نگاه می

  

اش حرکت ناگهانی او و شدت تصادف آنقدر شوکه

 انست ناراحت است یا نه!دکرده بود که حتی نمی

شد که آیه همچین دختر کله شق و هنوزهم باورش نمی

های او خودش را به احمقی باشد و درست جلوی چشم

 گارد ریل بکوبد. 

  

نکند راستی راستی بمیرد! با این فکر لرز به جانش 

ماند و حداقل امشب و جلوی نشست. کاش زنده می

 مرد.های او نمیچشم
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ادب حق زنده ماندن داشت. حق این دخترِ تخس و بی

ی تمام آرزو و ماندن در این دنیا و رشد کردن به اندازه

 هایش. خواسته

 

 انصاف نبود که بخاطر کسِ دیگری، جان او تمام شود. 

 شما همراهش هستید؟   _

 نگاهش را از ماسک اکسیژن آیه گرفت و لب زد. 

 فکر کنم.  _

بیاید لطفا. حال بیمارتون مساعد  دنبال آمبوالنس _

نیست احتماال توی بیمارستان به کمکتون نیاز داشته 

 باشن.
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رفت اش را هم میوقتی که تا اینجا آمده بود باید باقی

وگرنه که آیه االن کسی را نداشت. او هم خانواده اش 

دانست باید به چه کسی شناخت و حتی نمیرا نمی

پشت رل نشست و دنبال  اطالع دهد. برای همین هم

 آمبوالنس راه افتاد.
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ی ابوالهول روی تمام مدت خشک و سرد شبیه جسمه

کرد. صندلی نشسته بود و به در اتاق عمل نگاه می

سر و ته درهم پیچیده بود و افکارش مثل یک کالف بی

 گذاشت. یک لحظه هم راحتش نمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

باشد! یعنی دانست که این اتفاق یک تصادف بعید می

اصال امکان نداشت که ماشین ناگهانی و خودبه خود از 

 مسیرش منحرف شود.

 

خواست خودش را بکشد؟ به همین این یعنی آیه می

سری احساسات نابه سادگی و تحت تاثیر یک

 سامان؟! 

اش خواست بخاطر یک آشغال به تمام معنا زندگیمی

 را تمام کند؟

 

شود انقدر یعنی مردن انقدر ساده بود برایش؟! مگر می

ای فرمان ماشین را بچرخانی و ساده و با فکری لحظه

خودت را به گارد ریل بکوبی؟! یعنی تا این اندازه به 

 جنون رسیده بود؟ 
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ترسید؟ اش نمیاصال خودش هیچی! از خانواده

  آید؟!شان میترسید که بعد از او چه بالیی به سرنمی

 

خواست بابت کشید و دلش میمغزش داشت سوت می

 حماقتش سرش فریاد بکشد.

کرد که توی کیفش سرک کشید. در دل دعا می

موبایلش سالم مانده باشد که همینطور هم بود. با 

خوشحالی گوشی اش را دراورد و صفحه را باال کشید. 

 کرد. تر میرمزی نداشت و این کار را برای ساده

 

بینش شد و صفحه را باال و پایین کرد. با وارد مخاط

دیدن نام آبجی نفس عمیقی کشید و شماره را لمس 

 کرد. 

 چته؟  _
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با شنیدن صدای کلفت مردی، ابرو درهم کشید و 

 پرتردید گفت: سالم، مزاحمتون شدم. 

 

 چیکارشی که گوشیش دس توئه؟  _

با سوال ناگهانی مرد و لحن طلبکارش جا خورد. سعی 

کرد ذهنش را جمع کند و گفت: ایشون تصادف کردن و 

 من رسوندمشون بیمارستان. 

 

 خوای؟ که چی؟ نکنه پول دفن و کفنشو می _

با این حرف تلخ، ابرو درهم کشید. این دیگر چطور 

آدمی بود؟! اصال چرا همچین مردی در باید به اسم 

 ش ذخیره شده باشد؟ خواهر
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سعی کرد خونسرد باشد و خشمش را سر او خالی 

 نکند. 

این دختر باید عمل بشه و تنهاست. الزمه که حداقل  _

 ش کنارش باشه. یکی از اعضای خانواده

 

زر نزن با... عشق و حالش واس توئه، خر حمالی و  _

 بیمارستانش واس ما.

 

اس را قطع کرد. ی حرفی بدهد، تمو قبل از آنکه اجازه

 ی خاموش موبایل نگاه کرد.متعجب به صفحه

 این دیگر که بود؟! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

نفس عمیقی کشید و دوباره وارد لیست مخاطبینش 

شد و اینبار با دیدن نام سوسن منشی، آن را لمس 

 کرد. صدای پر عشوه ای داشت.

 

 الو سالم آیه جون، خوبی؟  _

 سالم خانم.  _

اینبار متعجب  صدای سوسن لحظه ای قطع شد و

 پرسید. 

 شما؟  _

 من مهرگان هستم؛ مهیار مهرگان. خاطرتون هست؟  _

 کنه؟ آره آره اما گوشی آیه جان دست شما چیکار می _
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متاسفانه تصادف کردن و من رسوندمشون  _

بیمارستان اما حال مساعدی ندارن. از طرفی هم 

 ی هیچ آشنایی رو پیدا نکردم که تماس بگیرم.شماره

 

 ای وای! کدوم بیمارستان؟ آدرس بدین من میام.  _

 صدایش نگران بود. بیشتر از مردی که به اسم خواهر

 سیو شده بود و حتما نسبتی با آیه داشت. 

 

کنم من آدرس بیمارستان رو واستون اس ام اس می _

 فقط یسری مدارک الزمه برای بستری کردنشون.

اش رو دارم، کلید خونههرچی که الزمه رو بگید. من  _

 رم میارم. فقط شما اونجا هستید تا برسم؟می
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 دونم واقعا.نمی _
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بمونید توروخدا، تنهاش نذارید. من خودمو  _

 رسونم. می

ای گفت، تماس را قطع کرد. تا اینجای ناچار باشهبه

 رفت.ماجرا را که مانده بود و باید باقی مسیر را هم می

 ک و آدرس بیمارستان را برایش فرستاد.لیست مدار

  

با دیدن دکتر که با قدم های بلند و تند به سمتش 

 آمد، از جا بلند شد. می

 خسته نباشید خانم دکتر.  _
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 مچکر، شما چه نسبتی با ایشون دارید؟   _

 یکی از دوستانشون هستم.  _

 تون چیه؟! و گروه خونی _

 _ O   .منفی 

 یشون خون بدین. تونید به اپس می _

 خون بدم؟! _

  

ی شون اومد و متاسفانه ضربهجواب آزمایشات _

سنگینی به سرشون وارد شده و نیاز به جراحی دارن 

اما چون خون زیادی از دست دادن ریسک این کار 

 باالست.
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مهیار ابرو درهم کشید و حق به جانب گفت: خب هر 

ستفاده بیمارستانی بانک خونی داره! چرا از اون ا

 کنید؟ نمی

متاسفانه در حال حاضر هیچ خونی مطابق با گروه  _

ایشون نداریم. به همین خاطر الزمه که کمکمون 

 بکنید.

  

از سر شب که به کارگاه رفته بودند و تا حاال پشت 

سرهم اتفاق های عجیب و غریب افتاده بود و حس 

 کرد که سرش در آستانه ی انفجار است.می

 

گفت که تا رسیدن سوسن صبر کند بلکه یک دلش می

ترسید که گروه او به آیه خون دهد و از طرفی هم می

 شان یکی نباشد و وقت را از دست بدهند. خونی
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دکتر که تردیدش را دید، گفت: وقت کافی نداریم 

 جناب مهرگان.

پلک هایش را روی هم فشرد و با انگشت شصت و 

اد. یک لحظه ندانم کاری ها را ماساژ داشاره آن

 دخترک حسابی به دردسرش انداخته بود. 

 

 کجا باید خون بدم؟  _

دکتر لبخندی زد و به سمت انتهای راهروی دراز 

 بیمارستان هدایتش کرد. 

 اش زنگ خورد.هنوز وارد اتاق نشده بود که گوشی

 ببخشیدی گفت و جواب داد. 
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 بله.  _

  صدای نگران معین در گوشش پیچید.

 مهیار، کجایی تو؟ خوبی؟ تونستی بگیریش؟ _

 بیمارستان.  _

 بیمارستان؟ بیمارستان چرا؟ کشتیش؟!  _

 مردمک چشم هایش را چرخاند و غرید. 

 

چرت نگو معین؟ توی این شرایط لوده بازی رو  _

 میری؟ دختره تصادف کرده.بذاری کنار می

 توروخدا؟!  _

 

 ش برسه. یآره، اومدم بیمارستان منتظرم منش _

 کدوم بیمارستانی؟ بگو منم بیام.  _
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 الزم نیست.  _

هنوز بخاطر تردیدش بابت کمکِ به آیه دلخور بود. 

کرد و برادرش این اواخر زیادی به خودش توجه می

 داد.یک جورهایی انگار به هیچکس دیگری اهمیت نمی

 

 چرا الزم نیست؟  _

 از پسش بر میام.  _

از پشت سرش، روی پاشنه با شنیدن صدای پرستار 

 ی پا چرخید. 

 آقای مهرگان، لطفا تشریف بیارید.  _

 برایش سری تکان داد و روبه معین گفت: باید برم.
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کجا تشریف ببری مهیار؟! مرگ داداش چیزی شده؟  _

 خوبی تو؟ 

صدایش آنقدر آشفته و نگران بود که دلش نیامد بیشتر 

 از این آزارش دهد. 

 باید خون بدم... آیه نیاز داره.  _

 

 شت! آدرس بفرست بیام سمتت.  _

ی بحث دانست که ول کن ماجرا نیست و حوصلهمی

 بیشتر را نداشت. 

 باشه. _

 گفت و تماس را قطع کرد.

 سالم. _
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ر بلند کرد. دختر با شنیدن صدای ظریف سوسن س

های جوان و الغری بود با صورت استخوانی و چشم

هایش آشفته توی صورتش ریخته بودند مشکی. چتری

 و رنگ به رو نداشت. 

 سالم. باالخره اومدین؟  _

 

دیر شد، شرمنده. تا رفتم خونه و وسایلش رو اوردم  _

 طول کشید. االن حالش چطوره؟ کجاست؟ 

 اتاق عمل اشاره کرد.  از جا بلند شد و به در

 

شه. مدارکی که خواستم رو اونجاست! داره عمل می _

 اوردین؟ 

 سوسن پاکت خشتی را سمتش گرفت. 
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ش رو پیدا نکردم. کیفش اوهوم، فقط کارت ملی _

 همراهتون هست؟ شاید توی کیف پولش باشه. 

 

حرف، کیف را به سمتش گرفت که سوسن مهیار هم بی

چک کنید؟ من برم ببینم دکتری، شه خودتون گفت: می

 آرم حالشو بپرسم.و گیر میپرستاری، کسی

 حتما.  _

 

با رفتنش روی صندلی پالستیکی نشست. کیف پول 

 زرشکی چرم آیه را بیرون کشید و آن را باز کرد.
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ی اش آه سردی کشید. دخترهبا دیدن کارت تولیدی

هایش را نادیده گرفته بود و احمق تمام داشته

 خواست زندگی اش را تمام کند.می

 

های کیف را باز کرد و کارت زیپ ظریف یکی از جیب

 ملی اش را بیرون کشید.

 

اش با دیدن مشخصات روی کارت اما نفس در سینه

هایش را روی هم حبس شد. تند تند پلک زد و پلک

 فشار داد. 

 

تمام شک و تردید نشسته بر جانش دود شد و رفت 

هوا. انگار دنیا نورانی شد و حقیقت در مغز و جلوی 

 هایش جوالن داد. چشم
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اش باز شد و کارت در دستش ابروهای درهم رفته

 لرزید.  

 

اشتباه نکرده بود. نه اولین باری که آیه را دید و نه حاال 

یدی تار به نام که کارت را در دستش گرفته بود و با د

 کرد. دخترک نگاه می

 

ذره تردید هم جایش ش از بین رفت و همان یکشک

 را به یقین داد. 

 خودش بود؛ راحله.

ها پیش دوستش داشت. کسی که دختری که سال

آورد، گذاشت و خبر و بدون آنکه خم به ابرو بیبی

 رفت.
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و  هایش را فشار دادبا انگشت شصت و اشاره چشم

دوباره مثل کسی که تازه بینایی خودش را به دست 

های روی آورده باشد، همانقدر گیج و ناباور به نوشته

 کارت نگاه کرد.

 

در اولین دیدارشان شک کرده بود اما چیزی در عمق 

کرد. انگار دوست نداشت که وجودش آن را انکار می

ی مهربان باشد. همانی که چشم این دختر همان راحله

 اش دلش را برده بود.درخشید و با سادگییش میها
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نفس از  مغزش دوتا پای بلند درآورده بود و داشت یک

دوید و هایشان تا حاال را، میاولین دیدار بچگی

های ی چشمها را یکی بعد از دیگری روی پردهصحنه

 آورد.مهیار می

 

 تصویر اولین باری که راحله را دیده بود، اولین باری که

ی او. اولین در آغوشش کشید و گونه های گل افتاده

باری که او را بوسید و دخترک از شدت خجالت در 

 کرد.چشم هایش نگاه نمی

  

اش با راحله، جذبش شده بود اما فکرش را اوایل رابطه

کرد که راستی راستی عاشق یک دختر شانزده هم نمی

ها طول کشید تا به نبودنش ساله شود. آنقدر که مدت

 های بی جواب ذهنش کنار بیاید. عادت کند و با سوال
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ی ذهنش، به اتاقی بعد از آشنایی با شبنم او را گوشه

ی تازه و رابطه فرستاد تا مزاحم زندگی تنگ و تاریک

 اش نشود.

 کرد فراموشش کرده است. احمق بود که فکر می

 

ی حاال هم که بعد از ده سال او را با اسم جدید، چهره

زد، در تر و اخالق تند و تیزی که دلش را میمتفاوت

 دید. دفترش می

 

مهابا خودش را به گارد چه سر راحله آمده بود که بی

کوبید؟ چه بر او گذشته بود که انقدر راحت و با ریل می

 شست؟تصمیمی آنی دست از جانش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

نفس عمیقی کشید و سعی کرد افسار ذهنش را به 

 دست بگیرد.

 

آورد نه به این دلیل که باید سر از کار این دختر در می

عاشقش بود! نه... بعد از ده سال و در سن او دیگر 

 بچگانه جایی نداشت.شور و شوق یک احساس 

آیه فقط برایش دختری آشنا بود که هربار با دیدنش 

افتاد و باید اینبار به هزارتا سوال جدید به سرش می

 رسید. جوابش می

 

به جواب اینکه چرا او را نادیده گرفت و رفت؟ چرا 

اش را خاموش کرد و بدتر از آن چطور انقدر گوشی

 ساده ازدواج کرد؟ 
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ی او سرین هربار از حرف زدن دربارهیا اصال چرا ن

اش داده است که گفت راحله قسمرفت و میطفره می

 حرف نزند.

 

به جواب اینکه چه بر سرش آمده است که اینطور 

پرخاشگر شده و همه از او به عنوان دختری قالتاق 

 بردند.  اسم می

 

کرد، نشان هایش را پیدا نمیو تا وقتی که جواب سوال

 ه او را شناخته است. داد کنمی

کارت ملی را به کیف برگرداند. دستی به ته ریشش 

هایی نرم و سبک کشید. به سوسن نگاه کرد که با قدم

 آمد.به سمتش می
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 دکترش رو پیدا کردین؟  _

رسید. اش میقد کوتاهی داشت و به زحمت تا سینه

 هایش کشید و آن ها را مرتب کرد.دستی به چتری

اتاق عمله. شما کارت ملی رو پیدا  نه گفتن که _

 کردین؟ 

 خواست چیزی بگوید که صدای معین نجاتش داد. 

 ـ داداش. 

 

اش بخاطر سرما سرخ شده بود و نگرانی از بینی

 بارید. سرتاپایش می

 دست سردش را آرام فشرد و گفت: باالخره رسیدی. 

کرد، معین همانطور که سرتاپایش را دقیق چک می

 پرسید. 
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 خوبی تو؟ مرگ معین چیزی نشده که؟  _

 من خوبم. آیه هم که اتاق عمله. _
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ی کارگاه تا آنجا را با چنان نفس راحتی کشید. فاصله

ترسید جانش استرس زیادی طی کرده بود که می

 آید. هرلحظه باال بی

افتاد که به آن دو خیره شده بود و نگاهش به سوسن 

 کنی؟ گفت: معرفی نمی

 

 سوسن دستش را جلو برد و خودش را معرفی کرد. 
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 من سوسن هستم؛ منشی آیه جان.  _

ی احترام تکان داد و همانطور معین هم سری به نشانه

فشرد گفت: همونی که منو سرویس که دستش را می

 کرد تا وقت مالقات بده.

 

ی آرامی به پهلوی بردارش زد اما سوسن مهیار ضربه

آنکه به روی خودش بیاورد و با لبخندی پهن جواب بی

 داد. 

 کنم. من فقط حرفای آیه جان رو اجرا می _

 خب حاال این آیه جان حالشون چطوره؟  _

 اینبار مهیار جواب داد.
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گفتن ضربه ی سختی به سرش خورده و باید جراحی  _

 شه. 

 

آنکه معین حرفی بزند، کیف را سمت سوسن قبل از 

گرفت و گفت: من موفق نشدم کارت ملی ایشون رو 

تونید پیدا کنم و راستش کمی عجله دارم. شما می

 کارهای پذیرش رو انجام بدین؟

 

 بله مشکلی نیست فقط دیر نشده باشه یه وقت.  _

نه صحبت کردم باهاشون، بخاطر اورژانسی بودن  _

 شکلی با دیرتر پذیرش شدن نداشتن. بیمار م شرایط
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خیلی خب پس شما بفرمایید، من کارهارو انجام  _

 دم. می

 

 مهیار سری برایش تکان داد و آرنج معین را گرفت. 

 پس با اجازه.  _

و او را دنبال خود کشید و با عجله به سمت در خروجی 

 بیمارستان رفتند.

 

ی برادرش، معین متعجب از این حرکت شتاب زده

نگاهی به او و بعد آرنجش انداخت. لبخندی روی لبش 

هایی بلند پشت سر او راه نشست و همانطور که با گام

رفت تا جا نماند، گفت: با همین سرعت بری یه می

ساعت دیگه رسیدیم مرز ایران عراق! چه خبرته 

 داداش؟ 
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یستادند. مهیار بی توجه به ی بیمارستان ادر محوطه

اش را از جیب سویی شرتش های او گوشیگوییلوده

 درآورد. 

 

 خون دادی بهش؟!  _

 آره.  _

معین دقیق به صورت درهمش نگاه کرد. حال و هوای 

برادرش عجیب بود و با شناختی که از مهیار داشت 

 دانست بخاطر حال بد آیه باشد. بعید می

 خوش گذشت؟خون دادن خوب بود؟!  _
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ی گوشی کند و به مهیار به سختی نگاهش را از صفحه

زد و لبخند هایش برق میبرادرش چشم دوخت. چشم

 هایش نشسته بود.  پر شیطنتی روی لب

 گی معین؟! چی می _

  

آمدن  هایش کشید بلکه جلوی کشمعین دستی به لب

 هایش را بگیرد.  بیشتر لب

 آخه یه حالی هستی!  _

  

حالی هستم؟ چرت نگو معین، باید با یکی از  چه _

 دوستام تماس بگیرم. صبر کن... 

 هایش را باال آورد. معین آرام خندید و دست

 باشه زنگ بزن، من این طرفم.  _
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ترسید فعال با چند گام بلند از هم فاصله گرفتند. می

چیزی راجع به راحله به معین بگوید. بعد از جدا 

شتر از هرکسی حرصش را شان برادرش بیشدن

دانست که اگر بفهمد آیه همان دختری خورده بود و می

 چسباند.است که رهایش کرده، حسابی آمپر می
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ی حمید را گرفت و خیلی طول نکشید که شماره 

 صدایش در گوشش پیچید. 
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باد آمد و بوی عنبر آورد! آقای مهرگان چی باعث  _

 ماه صدای شمارو بشنوم؟شده که من بعد از چند 

 

این اواخر آنقدر درگیر شبنم و استعفای از بانک و مرگ 

 پدرش بود که فرصت هیچ کاری را نداشت. 

 

درگیر بودم جون تو حمید. اول ماجرای شبنم، بعدش  _

دونی فوت بابا و استعفا از بانک... خودت بهتر می

 شرایطو. 

 ت چطوره؟ بهتر شدی؟ االن اوضاع _

 خوبم، تو چطوری؟ نسرین؟ کوچولوها؟ شکر،  _

 حمید با ذوق و عشقی زیاد خندید. 
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توپ داداش توپ! االن خوابن وگرنه خونه رو  _

 ذاشتند روی سرشون.می

 

شان این بود ی آرزویدر دوران عقدش با شبنم همه

که مثل نسرین و حمید صاحب دوقلو شوند اما به مرور 

بنم غرق شد در تر شد و به قول شرنگاین رویا کم

 زندگی عادی با کاری دولتی! 

 

 کار و کاسبی چطوره؟  _

بازار لوازم خانگیه دیگه، باال و پایین داره اما شکر  _

 خوبه. 

 این روزها کال بازار باال و پایین داره.  _
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گذاشت، تشکر حمید روبه نسرین که مقابلش چای می

یار، ای مهکنم آشفتهکرد و بعد به مهیار گفت: حس می

 چیزی شده؟ کاری داری با من؟ 

 

خواست بگوید که ی راحله سوال داشت اما نمیدرباره

او را دیده است. حمید زیادی صاف و ساده بود و 

ترسید همه چیز را به نسرین لو بدهد و او هم با می

 راحله در ارتباط باشد و... 

 

کنم دیروز هایش کشید و گفت: فکر میلبزبان بر

ش بود فقط... م از دور، یعنی در حد سایهینفرو دید

 مو درگیر کرده. ذهن

 کی؟  _
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کرد، این پا و آن پا شد و همانطور که به معین نگاه می

 لب زد. 

 

 راحله... یادته؟  _

 سکوت حمید در ذوقش زد. 

 الو، گوشی دستته؟ _

 آره آره، دستمه... کجا دیدیش؟  _

 

 ها را عقب داد. دستی میان موهایش کشید و آن

دونم خودشه یا نه. گذرا دیدمش توی بازار نمی _

 پارچه. 
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چه دروغ شاخ داری! فقط کافی بود که نسرین همچین 

توانست کتمانش آماری را به آیه بدهد! آن وقت می

 کند؟! 

 احتماال خودش بوده آخه اونم تو کار پارچه اس.  _

 

اش را به دندان گرفت. برای پرسیدن مهیار لب

 سوالش دو دل بود. 

 نرفتی جلو؟  _

 جلوی چی؟!  _

 ببینی خودشه یا نه؟  _

 شناسه؟! برم جلو بعد ده سال چی بگم؟ اصال منو می _

 

 شناسه. آره بابا، می _
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صدای حمید آنقدر آرام بود که انگار با خودش حرف 

 و پرسید. زد. دستی به ته ریشش کشیدمی
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 پارچه فروشه یعنی؟   _

نه بابا مزون داره ولی چی شده که تو یهو انقدر پیگیر  _

گفتم ت با شبنم هرچی میشدی مهیار؟ اوایل دوستی

باهاش حرف بزن و ببینش که مسخره بازی در 

 اوردی.می
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گفت. تازه چند ماهی از رابطه اش با شبنم راست می

ید موی دماغش شد. مدام از راحله گذشته بود که حم

کرد که یک فرصت دیگر به گفت و خواهش میمی

خودشان بدهد اما آنقدر از دخترک ناراحت بود که زیر 

 بار نرفت. 

  

پیگیر نشدم فقط چون خیلی تغییر کرده کنجکاو  _

 ش، همین.  شدم درباره

 آهان.   _

ی کرد براحرف زدن بیشتر از این با حمید رسوایش می

همین هم گفت: من برم فعال حمید، معین هی چش و 

 ابرو میاد واسم.  

 یه شب بیا سمت ما.  _
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 زنم بهت حتما سر می _

این حتما یعنی عمرا! باید دعوتت کنم... آخر این  _

 هفته چطوره؟ خوبه؟  

 ش؟  دونه داری مهمونی میاری واسهنسرین می _

 خودش بهم اشاره کرد اصال.  _

  

حوصله ی دورهمی را نداشت اما حساب حمید با بقیه 

جدا بود. مثل برادر دوم بود برایش و آنقدر در حقش 

 توانست نه بیاورد. خوبی کرده بود که نمی

 

یکم گرفتارم... برنامه هارو چک کنم بهت خبر  _

 دم. می

 با شبنم میای؟  _
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 نه، خودم میام.  _

 تون شکرآبه هنوز؟ رابطه _

 کنم از زندگیم. آره بدجور... دارم حذفش می _

 

 حمید آه سردی کشید و گفت: ای بابا. 

 مهیار اما حواسش آنجا نبود.

 به نسرین گفتی سراغ راحله رو گرفتم؟  _

 نه، چرا؟  _

 نشنید صدامونو یعنی؟  _

زنی مهیار، این تن بمیره چی مشکوک می نه بابا. _

 شده؟ 

خوام به دختره بگه و هیچی نشده حمید فقط نمی _ 

 اون فکری بکنه با خودش. 
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 شناختید همو. غریبه که نیست فکری بکنه! می _

شناختیم همو! آدما توی یه روز آره ده سال پیش می _

 شن. عوض می

 

ریان را باال حمید جوابی نداد انگار داشت در سکوت ج

کرد و سپس گفت: نه جون تو یه چیزی و پایین می

گی. حاال بیخیال آخر هفته که دیدمت شده و نمی

 تعریف کن واسم. 

 

 بعد با صدای آرام تری در دهانه ی گوشی زمزمه کرد. 

ترسم بشنوه. خدا لعنتت کنه ـ االن نسرین نزدیکه می

 کنی. که منو مجبور به قایم موشک بازی می
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رنگ کش آمد. رابطه ی این زن و هایش هرچند کملب

شوهر را دوست داشت. پر بود از عشق و دوستی 

قشنگ. اصال شاید بخاطر همین رفاقت بود که مقابل 

مید، دوام آورده ی حها و مخالفت خانوادهتمام سختی

 بودند. 

 

 دمت گرم داداش، جبران کنم واست.  _

 بینمت آخر هفته. می _

بعد از خداحافظی تماس را قطع کرد. دست هایش را 

در جیب شلوارش فرو برد و شانه هایش را کمی جلو 

 آورد.
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زد، نگاه کرد. به آسمان آلوده که به قرمزی می

از دختری که در  اش وارد مسیر جالبی شده بود.زندگی

اوج خامی و بچگی دوستش داشت، جدا شد و زن 

 گرفت.

و همسری که پنج سال با خوب و بدش زندگی کرده 

بود، با شخص دیگری به او خیانت کرد و حاال که در 

دید آن آستانه ی طالق بودند، عشق بچگی اش را می

 هم با یک دنیا تفاوت!

 

پیچ و خم  تفاوتی که باعث شده بود یک هزارتوی پر

در ذهنش درست شود. هزارتویی که ابتدای هر 

هایی که انگار اینبار اش پر شده بود از سوالورودی

 شان بود.زمان رسیدن به جواب
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 فصل نه:

  

ی مرگ و زندگی به گوید که فاصلهکدام احمقی می

 ی یک پلک بهم زدن است؟!  اندازه

ی کم به پس من چرا هربار در طی کردن این فاصله

خورم؟ چرا حاال که باید مرده باشم، مشکل بر می

آید و صدایم از دردی که در سرم پیچیده است در نمی

 نیست.این ماسکِ اکسیژنِ لعنتیِ روی دهانم ول کن 
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هایم را بستم و سعی کردم با چند نفس عمیق چشم

هوشی آنقدر زیاد خودم را آرام کنم. فشار داروهای بی

 بود که نه خواب بودم و نه بیدار. 

 کشیدم اما حتی توان ناله کردن هم نداشتم. درد می

  

کشید ذهنم مدام من را  سمت فکرهای چرت عقب می

کردم که در زمان حال و خودم اما تمام تالشم را می

 بمانم.  

صدای باز شدن در آمد و از کنج چشم به پرستار نگاه 

کردم. کنار تخت ایستاده بود و هوای سرنگ را 

 گرفت. می

  

دوست نداشتم بیشتر از این مسکن مصرف کنم اما 

 قدرتی برای مخالفت نداشتم.  
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آنکه چیزی م خالی کرد و بیمحتویات آمپول را در سرم

 ید رفت.  بگو

 نه سوالی و نه حرفی. حتی حالم را هم نپرسید.

 باید یادم باشد که دیگر به این بیمارستان نیایم. 

  

پلک هایم رفته رفته سنگین شد و روی هم افتاد. دردی 

ی سرم نشسته بود، کمتر شد اما که در بند بند جمجمه

هایم گذشته را ورق هنوز بیدار بودم و پشت پلک

 زدم.می

اصال تقصیر یاور کوفتی بود که به دیدنم آمد و دوباره 

مان که من را سُر داد در آن روزهای کذایی بعد از رابطه

 فهمیدم باردار هستم.  
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بی چک را کنار آینه و قرآن روی های لرزان بیبا دست

رفتم و خدا را به قرآن طاقچه گذاشتم. در اتاق راه می

 نباشم.دادم که حامله قسم می

  

چند درصد از زن های روی زمین بخاطر شرایطی که 

زنند از مادر شدن نفرت دارند؟ در آن دست و پا می

ها مثل من در انتطار یک جواب منفی چند درصد از آن

شان زدند و خدا را به تمام ارزش هایکوفتی زار می

ای در وجودشان شکل نگرفته دهند که نطفهقسم می

 باشد؟

 

ها از مادر شدن نفرت ی تمام آنبه اندازهمن خودم 

ی یاور را حمل کنم و بزرگ کنم و داشتم. از اینکه بچه

 آورم. ادای مادرهای خوشحال را در بی
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های روی زمین ی تمام زناصال من خودم به اندازه

 ترسیدم از جواب تستی که روی طاقچه بود.می

عقب کردم که منفی باشد اما تهوع و در دل دعا می

 گفت. ام چیز دیگری میافتادن عادت ماهانه

 سالم.  -

  

ام را به در اتاق دوختم. با صدای یاور نگاه وحشت زده

برد که دید. اصال نباید بو میبی چک را مینباید بی

 ممکن است حامله باشم. 

 بچه جون، کجایی؟   -

 ـ اینجام. 
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آنکه هایم یخ زده بود. بیلرزید و دستصدایم می

واب تست را نگاه کنم آن را زیر بلوزم و کش شلوار ج

 گذاشتم. 

 ـ چی قایم کردی اونجا؟  

با شنیدن صدایش درست پشت سرم از جا پریدم. 

چرا متوجه حضورش نشده بودم؟ چرا همیشه گند 

 زدم؟می

  

قدمی به عقب برداشتم و مثل کسی که بزرگترین جرم 

اشتم و دنیا را مرتکب شده باشد. دست روی تست گذ

 گفتم: هیچی، یه چیز خصوصیه.
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نگاهش از چشم هایم سر خورد و روی خط سینه ام 

ی تی شرت گلگلی ام بیرون افتاده نشست که از یقه

 بود.

  

 چیز خصوصی نمونده بین من و تو بچه.   _

کردم اوایل بچه گفتنش حس خوبی داشت. فکر می

مان و رابطهشود اما بعد از اینطوری نزدیکم نمی

گاهش حس بد تمام وجودم را پر های گاه و بینزدیکی

 کرد.می

  

 هیچی نیست، بیا شام بکشم واست.  _

 خواستم از کنارش بگذرم که بازوی برهنه ام را گرفت.
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 واسا بینم. اون چیه زیر لباست؟  _

خورد. تا اش حالم داشت بهم میاز بوی گوشت و عرق

 را کنترل کرده بودم.همین جا هم به زحمت خودم 

سرم را تکان دادم و با حالی خراب گفتم: هیچی یاور 

 جان.  

از کی یاد گرفته بودم بگویم یاور جان؟ یا اینکه محبت 

کنم بلکه دست از سرم بردارد؟ او اما قبل از آنکه 

بی چک را شرتم را باال زد و بیحرکتی نشان دهم، تی

 دید. 

 این چیه؟  _

 

خورد. عرق هایم خشک شده بود و زبانم تکان نمیلب

ام سر خورد و تا گردنم پایین آمد. نگاه روی پیشانی
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من هم مثل یاور به جواب مثبت تست افتاد و بعد در 

 های گیج و ناباورش گره خورد. چشم

 مثبته؟  _

آنکه چیزی بگویم به دو خط تست نگاه ها بیمثل احمق

 گفت: با توام بچه جون، مثبته؟  ترطاقتکردم. یاور بی

 چرخید. جان از پاهایم رفته بود و خانه دور سرم می

 آره خب... مثبته.  _

 

لرزید. من عزا گرفته صدایم دو رگه شده بود و می

بودم و یاور روی پاهایش بند نبود. تست را در هوا 

 داد. تکان می

 ت. وخشته برم سراغ اون عموی دیوث _
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گرفتم اما توانش را نداشتم. مثل ا میباید جلویش ر

یک مترسک وسط اتاق ایستاده بودم و به این فکر 

ی او بودم و باید بچه کردم که راستی راستی حاملهمی

 کردم.را بزرگ می

 بچه ی مردی را که زمانی با مادرم... 

خدایا این دیگر چه زندگی بود که من داشتم؟ این 

 زدم؟آن دست و پا میدیگر چه لجن زاری بود که در 

 

اینکه چقدر گذشت و چطور گذشت را یادم نیست. 

یاور رفته بود و من مانده بودم با فکر های بیخود. 

ای خوشحالی یا ذوق در وجودم نبود. اصال چرا ذره

ام باشد؟! من یک دختر شانزده ساله بودم که حاملگی

گذشت. کسی که در سن کم با مردی مثل یاور می

 دم هنوز سر و سری با مامان دارد یا نه.مطمئن نبو
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آوردم ام را در هفده سالگی به دنیا میاز طرفی هم بچه

شدم یه مادر نوجوان که حتی به سن قانونی و می

 هجده سال هم نرسیده بود. 

 

خواستم؟ کجای کار را لنگیدم که این زندگی بود که می

همچین چیزی نصیبم شد؟ منی که تا قبل از مرگ بابا با 

گفت دوست کشیدم و میی دکتر شدن میاو نقشه

 زاییدم! دارد مرا در روپوش سفید ببیند حاال داشتم می

یاور رفت و هوش و حواس من را با خود برد. نفهمیدم 

 قسمت خاطراتم رسیدم که خوابم برد.دقیقا به کدام 

 *** 
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ها را زد. هایم را با جان کندن باز کردم و نور آنچشم

اخم کوچکی میان ابروهایم نشست و دوباره پلک 

 بستم. 

 آیه جان، بیداری؟  _

صدای نسرین که در گوشم نشست به سختی به 

 هایم فاصله دادم.پلک

برخورد نور را به  باالی سرم ایستاده بود و جلوی

 گرفت. هایم میچشم

سعی کردم چیزی بگویم اما ماسک روی دهانم مانع 

 شد.

  

 دست سردم را گرفت و وجودم گرم شد. 
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 چیزی نگو خواهر، نباید بهت فشار بیاد.   _

ترین نسرین بازهم به دادم رسیده بود. مثل تاریک

ام در روزهای زندگی ام. مثل روزی که خبر بارداری

 خانواده پیچید و همه شاد بودند.

عمو کاظم، آقاجون، زن عمو لیال. اما مامان چی؟! سعی 

ی کردم واکنشش را به یاد بیاورم. تمام مدت گوشه

آنکه چیزی بگوید به گل قالی خانه نشسته بود و بی

 کرد.نگاه می

 

یاور بی توجه به او باد به غبغب انداخته و با عمو کاظم 

 زد! حرف می از افتخار بزرگش

نگاه من اما روی مامان بود که رنگ به رو نداشت و 

لرزید. هیچکس به اندازه ی من دست هایش می
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خواست و نه فهمید. نه او این بچه را میش را نمیحال

 من.

هردو از وضعیت زندگی نکبت بارمان شاکی بودیم اما 

 اجازه ی حرف زدن نداشتیم. 

ه بودند، لرز کردم، اوق ام نشستتمام مدتی که در خانه

ی در راهم و ذوق کردند زدم و گذاشتند به حساب بچه

 و دست زدند و خندیدند. 

ام همان روز بود اصال. ترین روز زندگیحال بهم زن

دیدم خودشان را به حماقت زده اند و کاری از می

 آمد. دستم بر نمی

 

 ـ آیه. 
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چشم صدای نسرین بند افکارم را پاره کرد. از کنج 

نگاهش کردم. لبخند به لب داشت اما چشم های قهوه 

 ایش نگران بود. 

 کنی؟ ـ باز داری فکر و خیال می

شناخت. از حالت ی او من را نمیهیچکس به اندازه

فهمید که چه مرگم شده است. صورت و چشم هایم می

ام آمد و مثل آن روزی که برای تبریک بارداری به خانه

 شیرینی از دستش افتاد.  حال بدم را که دید

 

بیچاره خبر نداشت که این مدت چه به سرم آمده 

ام و زندگی خوبی است. فکر کرده بود با یاور کنار آمده

 داریم. 
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اعتمادی و سرخوردگی مثل دانست خشم، بینمی

های قرمز گوشت خوار به جان وجودم افتاده مورچه

 است و ول کن ماجرا نیست. 

 خوام این بچه رو نسرین. نمی _

کنارم روی زمین نشسته بود و شانه ام را ماساژ 

 داد. می

 گیره ها. نگو اینطوری راحله. خدا قهرش می _

 

از همین خدایی که قرار بود بابت  من اما دلم پر بود.

ی زوری قهرش بگیرد. چرا من نخواستن این بچه

نباید با او قهر کنم؟ چرا من نباید بابت بالهایی که 

 آمد از او شاکی باشم؟سرم می
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گیره؟ از اینکه این بچه رو تو دامنم از چی قهرش می _

دونست یاور کیه؟ مگه ندید گذاشته؟ مگه خدا نمی

 یه؟ اصال مگه ندید نسبتش با من چیه؟! چطور آدم

 

 چی بگم واال راحله؟ حق داری بخدا.  _

 دستم را روی شکمم گذاشتم و نالیدم. 

م اما دوستش کنی دربارهدونم چه فکری مینمی _

ندارم. این بچه رو دوست ندارم. نسرین. هرروزی که 

کنم. انگار یه بار گذره بیشتر احساس بدبختی میمی

کردم ده واسم... من... خب... همیشه فکر میاضافه ش

کردم که مادر شدن حس خوبی داره. همیشه فکر می

ها هستم اما االن دست خودم نیست. ازش عاشق بچه

 بدم میاد. 
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های آشفته دستش را گرفتم و زل زدم به چشم

عاطفه ام؟! آره؟ آخه... خب ناراحتش و گفتم: من بی

خیلی بی عاطفه ام که  این بچه که گناهی نداره. من

 ازش بدم میاد، نه؟ 

اشک از مژه های کوتاهش گذشت و روی گونه اش 

 ریخت. 

 

 نه خواهر نیستی بخدا.  _

گفتم: باید چیکار کنم؟ باید لرزید و هذیان میبدنم می

شم چیکارش کنم حاال؟ اگه به دنیا بیاد بدبخت می

نسرین. بگم باباش کیه؟ بگم مادربزرگش کیه؟ بگم 

چرا اوردمش تو دنیای سیاه خودم؟ بگم چرا درگیر این 

ش کردم؟ من از یاور بدم میاد نسرین... بگم بدبختی
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مونو به دنیا اوردم وقتی حسی به باباش چرا بچه

 ندارم؟
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 با صدای پرستاری که وارد اتاق شد، چشم  باز کردم. 

 حالت چطوره؟ درد نداری؟  _

 به سختی آب دهانم را قورت دادم و لب زدم. 

 نه.  _

سوخت. نسرین که ام میآمد و سینهصدایم در نمی

 صورت پر دردم را دید، گفت: حالش بهتره؟
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بله خیلی بهتره. البته نظر نهایی رو دکتر بهتون  _

گن اما خداروشکر وضعیت بد و ناپایدارش رو پشت می

 گذاشته.  سر

بعد با مهربانی نگاهم کرد و گفت: دو هفته ی سختی 

 رو گذروندی دختر. تو خیلی قوی هستی.  

دو هفته؟! پس چرا نفهمیده بودم؟ ماسک را به هر 

 ترتیبی بود پایین آوردم و لب زدم.

  

 بی... بیهوش... بود... بودم؟  _

 نفسم بند آمد و دوباره ماسک را زدم.  

زدیم بهت آره عزیزم...درد داشتی و مسکن قوی می _

تا بحران رو پشت سر بذاری که خداروشکر همینطور 

هم شد. االنم استراحت کن، عصری دکتر میاد باالی 

 سرت.
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نسرین تشکری کرد و روبه من گفت: وقتی مرخص 

اونجا بمون ریم خونه ی من آیه. یه مدت شدی می

خوام ازت چشم بردارم. باید ببینم داری چیکار نمی

 کنی با خودت. می

حوصله بحث نداشتم برای همین هم چیزی نگفتم. 

خواستم ی کافی با من خوب بود و نمینسرین به اندازه

 جواب کمک هایش را به تندی بدهم.  

تر کردم چون از او مهرباناینطور درحق خودم ظلم می

 ی من نبود.  در زندگ

کسی که پیشنهاد سقط داد و این شاید بهترین راهی 

 بود که تا آن روز جلوی پایم قرار گرفت. 

  

 هرچند که بعد از آن همه چیز بهم ریخت. 
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نسرین با هزار بدبختی یاور را راضی کرد تا مثال شب 

شان بروم و بعد از مدت ها دورهمی دخترانه را به خانه

 داشته باشیم.  

ند که در نهایت هم باور نکرد. انگار بو برده بود که هرچ

 خواهم چه غلطی بکنم. می

  

به مطب درب و داغانی که نسرین با پرس و جو از 

 هایش پیدا کرده بود رفتیم.دوست

داد عجیب بداخالق بود. زنی که کار سقط را انجام می

گرفت. پولی را که با انگار نه انگار که پولش را می

 های کوچک و درشتم به دست آورده بودم. فروش طال

تمام مدتی که منتظر روی تخت دراز کشیده بودم با 

بداخالقی غر زد و غر زد و حرف هایش خراش به جانم 

 انداخت.
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دی؟ این همه وسیله خوای چرا بندو آب میوقتی نمی _

 ی پیشگیری! استفاده کنید دیگه. 

کشم بلکه دوست داشتم زبانش را از حلقش بیرون ب

 ام را بدتر از این نکند اما کارم گیرش بود. ذهن آشفته

برای همین هم خودم خفه شدم و در نهایت هم وقتی 

 کارش تمام شد با حالی بد از مطب بیرون زدیم.

دانم چه غلطی کرده بود که آن همه خونریزی و نمی

 درد داشتم.  

در اتاق نسرین دراز کشیده بودم و به خودم 

خوردم دم. هیچکدام از مسکن هایی که میپیچیمی

داد و هر یک ساعت یکبار پد عوض جواب نمی

 کردم. می
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رنگم پریده بود و حال بدی داشتم. آنقدر که مادر 

نسرین، اشرف خانم، همه چیز را فهمید و بی توجه به 

های من و نسرین بیچاره همه چیز را به التماس

 ام گفت.خانواده

 لرزد.ری آن روز تمام تنم میهنوزهم با یادآو
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 اول از همه عمو کاظم آمد سراغم.

بارید و به محض اینکه او را از چشم هایش خون می

 دیدم فاتحه ی خودم را خواندم. 

سرش را زیر انداخته بود و از اشرف خانم و آقا یونس 

 کرد. عذرخواهی می
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باس ببخشید شما... این سلیطه خون مارو کرده تو  _

 شیشه! باس آدمش کنیم که دیگه از این گه ها نخوره.

  

هایش با حال خراب به در اتاق چسبیده بودم و به حرف

 دادم. گوش می

ظم. تو یا چیزی بگو آخه این که راهش نیست آقا کا _

 یونس. 

حق با ایال بنده است. من باهات تماس نگرفتم که از  _

کوره در بری و بیفتی به جون این دختر. حاالشم حال 

 مساعدی نداره بنده خدا.  

واال چی بگم یونس خان. من از دست خود شماهم  _

شکارم که حواست به رفت و آمد دخترت نی! ما دلمون 

شما عاقله، بهش اعتماد داشتیم و خوش بود که دختر 

 این شد نتیجه اش. 
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چانه ام لرزید و اشک روی گونه ام ریخت. نسرین 

سوخت. بعد از رفتن بیچاره هم داشت به پای من می

شد و چطور ما حتما شرایط در خانه برایش سخت می

 داد؟! جواب پدر و مادرش را می

  

 اندازی توی زحمت.  لعنت بهت راحله که همه رو می _

محکم بر سرم کوبیدم و به دلم راه داشت انگار که درد 

مردم و در جانم پیچید. کاش همین لحظه می

فهمیدند گشتم به آن خانه. کاش کمی دیرتر میبرنمی

کردم، از تنم و جان مثل ذره ذره خونی که دفع می

 گشتم.افت برنمیرفت و دوباره به آن کثمی
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تا حاال آرزوی مرگ کرده ای؟ از ته دلت از خدا مرگت 

را بخواهی، التماسش کنی که همین لحظه جانت را 

 بگیرد و عمیقا منتظر این معجزه باشی؟! 

ها جز ناامیدی من کردم و ته تمام این دعا و التماس

هایم چیز جلوی چشم چیزی نبود. دوست داشتم همه

بدنم تمام شود و همان لحظه بمیرم سیاه شود، خون 

 اما خدا و عزرائیل هم با من لج کرده بودند! 

  

 راحله... بیام داخل.   -

با شنیدن صدای نسرین از پشت در کنار رفتم و 

 کردم گفتم: بیا.  همانطور که اشک هایم را پاک می

وارد اتاق شد. چشم هایش سرخ و بینی اش باد کرده 

ک چشمش خون بود و یک بود. اوهم مثل من ی

 ش اشک. چشم
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 خیلی بد شد.   _

 کنارم نشست و دست روی پیشانی ام گذاشت.  

 تونی بمونی.  خیلی بد شد که نمی _

 ببخش نسرین تو دردسر افتادی.   _

دانم قیافه ام چه شکلی بود دست سردم را گرفت. نمی

شد از دید چشم هایش پر میکه هربار صورتم را می

 نگرانی. 

  

من نگران توام بخدا... رنگ به رو نداری. کلی هم  _

 تب داری، بدنت داغه.  

تصویر مقابل چشم هایم تار بود و اشک بی اختیار من، 

 ریخت.  هایم پایین میاز چشم

 شم نسرین.  کنم دارم تموم میس میح _
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 یعنی چی؟  _

ره... بدنم سرده، چشمام کم سو جونم داره در می _

 میرم، نه؟ ببنم آخه خب... دارم میشده! تار می

 خدا نکنه دیوونه، دور از جون بگو. _

   

اشرف خانم که وارد اتاق شد، خودم را جمع کردم. 

روی من صورتش از خشم سرخ بود اما نگاهش که 

گرفت انگار. شاید دلش برایم سوخت نشست آرام می

 جان گوشه ای افتاده بودم.  که آنطور بی

 ت منتظره توی حیاط.  بلند شو بریم دخترم، عمو _

زیر بازویم را گرفت و به زحمت بلند شدم. نسرین با 

گفتی مامان. بخدا صدایی لرزان گفت: نباید بهش می

 گناه داره. 
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ویشگون محکمی از بازویش گرفت و دیدم که چه 

 نسرین اما مقابل من آخ هم نگفت. 

  

تو خفه شو نسرین! باهات کار داریم، دختره ی چشم  _

سفید. باید ببینم از کجا این زنه رو گیر اوردی و این 

 شو دستی دستی بدبخت کردی.دخترو بچه
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خت بود. آمد، بدبام اگر به دنیا میگفتم که بچهباید می

کردم. اگر وارد زندگی نیمه بند من و اگر سقطش نمی

شد. اما آنقدر بی جان بودم که نتوانستم دفاع یاور می

 کنم. 
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از باالی پله های آهنی به عمو کاظم نگاه کردم که 

 وسط حیاط کوچک ایستاده بود.  

با دیدنم گره ابروهایش محکم تر شد. دستی به ریش 

 هایش کشید و غرید. 

 ال اله اال اهلل. _

  

ترسیدم و نه من اما در حال خودم نبودم. نه می

استرس داشتم! نه برایم مهم بود که به چه سرم 

کردم. فشارم هر آید و نه حتی به نسرین فکر میمی

هایم گاهی زرد آمد و دنیا جلوی چشمتر میلحظه پایین

 بود و گاهی سیاه. 

اظم کی و نفهمیدم اشرف خانم چه گفت یا عمو ک

 چطور مچ دستم را گرفت و به سمت خانه کشید.
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حتی نفهمیدم چطور داخل حیاط پرت شدم. تنها چیزی 

که من را به خود آورد صدای فریاد آقا جون بود و پشت 

 کردند. بند آن یاور که مدام قاتل قاتل می

 اول سیلی آقاجون در صورتم نشست.  

ذاتت که اینطور ای تف به ذاتت بیاد دختر. تف به  _

زندگی مارو سیاه کردی. گندی که مادرت زد کم بود؟ 

 حاال نوبت خودته.

  

گندی که مادرم زد! راستی مادرم کجا بود؟ کجا بود که 

 ام آورده است؟ ببیند چه بالیی سر زندگی کوفتی

ی خاتل... تف به نونی که تو خاتل... فاحشه _

 مو کشتی.  خوری. خاتل بچهمی

بودم؟! نه... من فقط نوجوانِ بدبختی بودم که من قاتل 

گرفتم. اصال جلوی قربانی شدن کودک دیگری را می
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بگذار بگویند قاتل... همه باهم صدایم بزنند قاتل من 

 ای پشیمان نبودم. ذره

  

یاور که موهایم را دور دستش پیچید و از روی زمین 

 بلندگ کرد، آخ آرامی گفتم.  

 و از اون خونه بذاری بیرون.  ذارم پاتدیگه نمی _

ی داغ تر از آش شده بود؟! مگر مادرم را چرا کاسه

دوست نداشت؟ خودش گفته بود دیگر! گفته بود که 

این لقمه را عمویم برایش گرفته است. پس چرا به 

 جای شادی تمام وجودش را خشم گرفته بود؟ 

  

 یاور.  _
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صدای مادرم در گوشم پیچید و همه جا ساکت شد. 

زد و همه چشم شدیم انگار از اول هیچکس حرف نمی

ای ایستاده بود و با چشم و به او نگاه کردیم که گوشه

 کرد. های خیس نگاهم می

ی رویش معذب شد که های وق زدهانگار از چشم

 دوباره گفت: آقا یاور. 

 گی؟چی می _

 

روشو بببنید، این بچه جون نداره.  ولش کن. رنگ و _

 چطور دلتون میاد؟ 

 دستم را روی مچ یاور گذاشتم و لب زدم. 

 موهام.  _

 صدایم اما انقدر کم بود که متوجه نشد. 
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این دختر با همین رنگ و روش آتیش کشیده به  _

 زندگیم. 

ی مامان به یاور هرگز از خاطرم پاک نگاه آن لحظه

اوری و بهت در آن بود. یک دنیا شود. یک دنیا نابنمی

ها از کرد که این حرفناامیدی و غم... انگار باور نمی

زبان کسی باشد که ادعای عشق و عاشقی داشته 

 است. 

 

تو عقب وایسا سوزمونی... عقب وایسا که هرچی  _

 کشیم از توئه. می

عمو کاظم انگشت تهدید به سمتش تکان داد و مامان 

عقب کشید. به همین سادگی!  بی آنکه چیزی بگوید

دخترش را ول کرد در دست جماعتی نر که از مرد 

 کشیدند. بودن فقط اسمش را یدک می
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زن عمو لیال که تمام مدت سکوت کرده بود، گفت: کجا 

 بریش آقا یاور؟می

خوام ببرمش خونه... باید ادبش کنم تا دیگه از می _

 این گه خوری ها نکنه. 

 هم ادب شده بودم! همین حاال که از من اما همین حاال

کشید و چشم هایم داشت شدت درد تمام تنم تیر می

 افتاد. روی هم می

 

اصال نفهمیدم چه شد که میان پاهایم داغ شد و خون 

 از شلوارم گذشت و روی زمین ریخت. 

 ـ یاحسین... راحله.
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 صدای مامان آخرین چیزی بود که آن لحظه شنیدم. 

اینکه بعد از آن روز چه به من گذشت، گفتن ندارد. 

ها هایی است که از تمام عنصرشبیه یکی از آن تراژدی

 اش را در بیاورد.  کند تا اشک بینندهاده میاستف

حتی حوصله ی یادآوری مجددش را هم ندارم چه 

 برسد به اینکه تعریف کنم.  

است که دکتر بعد از معاینه فقط بخش مهم آن وقتی 

های مربوطه گفت که بخاطر جراحی ناشیانه ی آزمایش

 توانم بچه دار شوم. دکتر، دیگر نمی
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خبر آن روز و با شرایطی که داشتم،  دروغ چرا؟ این

 برایم شبیه یک معجزه بود.  

ام نبودم. اینکه عمو کاظم و اینکه دیگر نگران بارداری

رسیدند. اینکه مجبور شان نمیآقاجون اینبار به خواسته

 نبودم تن بدهم به همچین بدبختی بزرگی.  

ام قرار اما حاال که در بیست و شش سالگی زندگی

ام اال که مستقل شده  و از آن کثافت بیرون زدهدارم، ح

ها و کمبودهایم روی دلم مانده حسرت تک تک نداشته

 است.

  

کردم که این بهترین تصمیم ممکن ها فکر میآن وقت

م من را به گورستان است اما تنها راه پیش روی

 ها کشانده بود.حسرت
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با دوست نداشتم دیگر ازدواج کنم ها اما با این حال 

کردم و به خودم و کاظم و ای بغض میدیدن هر بچه

 دادم. یاور و مادرم و آقاجون فحش می

ماسک را از روی دهانم برداشتم و گفتم: من خیلی... 

 به... تو... زحمت دادم. 

 واه! خل نشوها، بخدا اینطوری نیست.  _

ام زیادی سختی کشید. نسرین هم بخاطر من و بچه

ی بیرون از آن اتفاق دیگر اجازهخبر داشتم که بعد 

اش با حمید تا پای پاشیدن پیش رفتن نداشت و رابطه

 رفت.

  

 مو... یادته او... اون روزا... رو که بچه _

نسرین اما ماسک را روی دهانم گذاشت و کنار گوشم 

گفت: خسته نشدی از ورق زدن اون روزها؟ جون 
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وم ش تمنسرین خسته نشدی؟ قربونت برم آخه همه

 دی. شده. با مرورشون فقط خودتو آزار می

قطره اشکی از کنج چشمم سر خورد. سعی کردم با 

فایده بود. چند نفس عمیق خودم را آرام کنم اما بی

 نسرین دست روی شانه ام گذاشت و آرام ماساژ داد. 

دونم که نیست. نه که درد کمی باشه ها. نه بخدا می _

بینم و یاد های خودمو میاصال خداشاهده هربار که بچه

گی چیکار گیره واست اما میافتم دلم میاون روزها می

کنیم آیه؟ هی بشینیم به یادشون گریه کنیم؟ زجر 

بکشیم؟ تهش که چی؟ گذشته ها گذشته. تمومش کن 

 دیگه. 
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زد اما دل من که این چیزها حالی اش حرف حق می

کردم که نبود. چطور به قلب آتش گرفته ام حالی می

 های عمیقش را نادیده بگیرد؟ ؟!  زخم

خوای بگم یه مسکنی آرامبخشی چیزی بزنن می _

 واست اگه درد داری؟ 

ی نه تکان دادم. بیشتر از این نباید سرم را به نشانه

 خوابیدم. می

 چشم بستم و سعی کردم به چیز دیگری فکر کنم.

نشسته بودم مثال مهیار و آخرین باری که او را دیدم. 

کردم که با روی موزاییک سرد دفتر و به نگاهش می

آید. هروقت دیگری بود شاید قلبم احتیاط به سمتم می

شد. برای توجهی که بعد از ده برایش باال و پایین می

سال از او گرفته بودم اما آن لحظه حال درستی 

 نداشتم.
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جایی بعد هم که از کارگاه بیرون زدم و دنبالم آمد؟ تا 

دیدم اما باقی آن را یادم ماشینش را پشت سرم می

 نیست. 

 سالم آیه جون.  _

با شنیدن صدای سوسن چشم باز کردم. کی به او خبر 

 داده بود؟ نسرین کمک کرد تا سر جایم بنشینم. 

 خیلی نگرانت بودم، خداروشکر بهتری انگار. آره؟ _

  

 ماسک را از روی دهانم برداشتم. 

 بهترم... تو... چطوری فهم... فهمیدی؟  _

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

آری آخه. بزن ماسکتو توروخدا عشقم، نفس کم می _

اون شبی که تصادف کردی من مهمونی بودم بعد یهو 

زنی! فکر کردم مشکلی پیش دیدم داری زنگ می

 اومده توی دفتر اما وقتی جواب دادم یه آقایی بود.
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 خودش بود! مهیار.

تمام مدت پشت سرم آمده بود و دید که چطور خودم 

 را به گارد ریل کوبیدم. 

وقتی اومدم بیمارستان دیدم که همون آقای  _

 مهرگانه. 
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جلوی مهیار تقریبا خودم را کشته بودم و او منِ احمق 

 را تا بیمارستان رسانده و مانع مردنم شده بود.

  

 مهرگان؟!  _

متعجب نسرین که بلند شد، سوسن نگاهش  صدای

شناسید ایشون رو؟ آخه بنظر کرد و گفت: بله. می

 ایشون با آیه جون آشنا بودن. 

 چطور؟  _

سوسن لبخند پر شیطنتی زد و همانطور که دست 

داد با آب و تاب گفت: یکم هایش را در هوا تکان می

اه دونم شاید من اشتبسردرگم و کالفه بودن انگار. نمی

 کنم.می
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نسرین انگار که کشف بزرگی کرده باشد، آهان بلندی 

خواست گفت و موشکافانه به من نگاه کرد. البد می

م را بگیرد! روبه سوسن گفتم: تو برو سوسن... من مچ

 گیرم. خوبم. باهات تم... تماس می

ام از ای گفت و بعد از بوسیدن پیشانیسوسن باشه

که تمام مدت منتظر رفتن او اتاق بیرون رفت. نسرین 

بود، صندلی کنار تخت را جلو کشید و گفت: آقای 

 مهرگان؟! چرا بهم نگفته بودی که باهم در ارتباطید؟

  

نیستیم خب... او... اومد برای شراکت اما من رد...  _

 ردش کردم. 

چطوری اون شب پیشت بود؟ اون رسوندنت  _

 بیمارستان؟ 
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دست و پا شکسته همه چیز را برایش تعریف کردم 

زد. هایش برق میبلکه دست از سرم بردارد. چشم

دانستم اما چیزی اش را خوب میبرقی که معنی

داد با این حال من هم گفت و سکوتش آزارم مینمی

 حرفی نزدم.

 

لحظه مهیار را خط بزنم و به خواست در این دلم می

ام را ام فکر نکنم. به اینکه خودکشیحرکت احمقانه

دیده است. با یادآوری مجددش لبم را گزیدم و پلک 

 هایم را روی هم فشار دادم.

ای که ساخته بودم تا به حال گند به این بزرگی آیه

داد. شخصیت نزده بود و دقیقا همین بود که عذابم می

ترسیدم رفته رفته دار شده بود و می نقصم خدشهبی

 بازهم تبدیل شوم به همان دختر ترسو و احمق. 
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به سختی آب دهانم را قورت دادم. گلویم انگار خراش 

 داد.داشت و طعم خون می

 

ابروهایم درهم شد و کالفه از این همه حال بدی که 

 داشتم؛ نالیدم. 

 شه بگی مس... مسکن بزنن. می _

بخوابم. ذهن و بدنم هنوز برای  خواستدلم می

 همچین فکرهایی زیادی ضعیف بود.
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همانطور که قول داده بودم به خانه ی نسرین رفتم. او 

 شناختم.را مثل کف دستم می

های مهربانی بود که تا از سالمتم مطمئن از آن رفیق

داشت. برای همین هم شد، دست از سرم بر نمینمی

 شان شدم.روزی را مهمان بدون مخالفت چند

 

کاری هم برای انجام دادن نداشتم. تمام طول روز دراز 

کشیده بودم روی تخت فلزی و کالف خاطراتم را رج 

خواستم یکبار دیگر و هرچه زودتر این دفتر زدم. میمی

 را به پایان برسانم و آن را ببندم تا آزارم ندهد.

 

اشتم، چند بعد از سقط جنین و خونریزی شدیدی که د

روزی را در بیمارستان بستری شدم. کسی به دیدنم 

آمد. نه مامان و نه راضیه. دلم حضورشان را نمی
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خواست اما شنیده بودم که آقاجون دیدنم را غدغن می

 کرده بود. 

 

داشت. انگار از طرفی هم یاور چشم از من برنمی

ترسید فرار کنم و دستش را در پوست گردو می

 بگذارم!

اینجا هم زیادی جلوی عمو کاظم و آقا جون خیط تا 

افتاد که یاور قصاب شده بود! همین که همه جا چو می

 آید، برای او و من بس بود. از پس همسرش بر نمی

 

ی از درگیر حسِ نفرت از اطرافیان و حسرت بچه

ام بودم که فهمیدم زنی که برایم سقط را دست رفته

 بدنم آسیب زده است.انجام داده ناشی بوده و به 
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حال خوبی نداشتم و دکتری که باالی سرم آمد، 

 نگاهش سرد بود و کالمش بی احساس. 

تونی بخاطر سهل انگاری که داشتی، دیگه نمی -

 بچه دار بشی. 

ی کوتاه و غیرعلنی و به همین سادگی با یک جمله

انگشت اتهامی که به سمتم گرفت، دنیا را برداشت و با 

 رم کوبید.قدرت به س

 

بماند که چه شوکی به روح و روانم وارد شد. روزی که 

کردم که آخر و تصمیم به سقط گرفتم هیچ فکر نمی

عاقبتم، این شود. در سن کم نازا شوم و یک عمر 

 حسرت مادر بودن را بچشم.

نفسم تنگ شد و به هق هق افتادم اما هیچکس نبود تا 

 روح خسته و پرتالطمم را آرام کند.
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از داشتم به دستی که با مهربانی موهایم را نوازش نی

ام بدهد. این بار سنگین را از روی کند و دلداری

هایم بردارد و یا حداقل بخشی از آن را با هم شانه

 تقسیم کنیم اما اطرافم پر بود از خالی!

ام تشنه بود و نه مادری داشتم و نه یاور که به خون

 خواهری.

 

زدم و نهایتش زرگی دست و پا میتنها با همچین درد ب

 هم کارم کشید به افسردگی.

ام هم که واضح بود: دختر نوجوان تیتر خبر افسردگی

ای که بخاطر سقطِ اشتباه، نازا شده شانزده ساله

 است.
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ام خالی ابروهایم را درهم کشیدم و دست روی شکم

گذاشتم. بعد از ده سال هنوز هم گاهی از خودم 

گر روزی به عقب بازگردم بازهم این کار پرسم که امی

 دهم یا نه؟را انجام می
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و جوابم هربار به این سوال مثبت است! فرقی هم 

 کند.ام میندارد کی چه فکری درباره

کار اشتباه، در هرصورت و به هر شکلی و با هرتوجیهی 

ای را غلط است و من هرگز حاضر نبودم و نیستم بچه

 ها قرار دهم.دی مثل آن وقتدر شرایط ب
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هرچند که تاوان دارد! اصال آدم با هر تصمیمی در این 

دهد و این برای منِ فرو دنیا، چیزهایی را از دست می

ها هم صادق بود و همین زار از دست رفتهرفته در لجن

 هم شد که دیگر هرگز مادر نشدم.

 

شد صورت یاور را بعد از شنیدن این خبر کاش می

توصیف کنم. چنان سرخ شده بود و عرق از سر و 

ترسیدم بیمارستان را ریخت که میپیشانی اش می

 سر همه خراب کند. 

اما در کمال ناباوری کاری نکرد. نه نگاه خشمگینی و نه 

 حتی یک فحش ناقابل داد!

و به خانه  در سکوت کارهای ترخیص را انجام داد

کردم که تمام شد! برگشتیم. در عالم بچگی فکر می
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راحت شدم و دیگر خبری از سرکوفت و کتک نیست 

 هایم بود.اما تازه آغاز بدبختی

  

اش شروع شد. در خانه حبسم بعد از آن اتفاق بدبینی

ی تماس گرفتن با هیچ احدی را کرده بود و اجازه

 نداشتم.

بریده بود و هر وقت که های تلفن را تمام سیم

آمد تا کرد و به خانه میتوانست، کارش را ول میمی

 زنده بودنم را چک کند!

 

خواست مطمئن شود که هنوز فرار شاید هم می

ام. بدهکاریِ منِ طلبکار از عالم و آدم، باال زده نکرده

ای که هیچ میلی به بود و باید به همه بابت سقط بچه

 دادم.پس میآمدنش نداشتم، جواب 
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زدم. تمام مدت روی رسما در جهنم دست و پا می

کشیدم و به دیوارهای رنگ و رو رفته زمین دراز می

 شدم.  خیره می

ی نارس درون بدنم روز به عذاب وجدان مرگ نطفه

 شد و مجنونم کرده بود.تر میروز بزرگ

های یاور و اشتباهی حرف های عموکاظم، قاتل گفتن

ان از آن حرف زد همه روی سرم آوار شده که دکتر زن

 کدام خالص شوم.توانستم از شر هیچبود و نمی

  

دیگر نه میلی به تکان خوردن و حرکت داشتم و نه 

امیدی به ادامه ی زندگی. همه چیز را از دست رفته 

دیدم و از جایی به بعد دیگر حتی اشکی هم برای می

 ریختن و شیون نداشتم.
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ان و روحم آنقدر زیاد بود که حتی درد نشسته بر ج

 توانستم آن را فریاد بکشم.نمی

الل شده بودم و تنها کسی که گاهی صدایم را 

های بزرگ روی سقف که شنید خودم بودم و ترکمی

 کرد.هرروز به رویم دهان کجی می
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کرد به هرشکلی حصار دورم را آن اوایل یاور سعی می

های گاه مسخره و نزدیک شدنهای بشکند. با شوخی

ی مثبت آن زد. تنها نقطهگاه که حالم را بهم میو بی

 روزها خیال راحتم از بارداری مجدد بود.

م غر شد و به جاندید، ضایع میوقتی هم واکنشی نمی

 ام!گیرند و من هم زن گرفتهزد که آره، همه زن میمی
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مان فتیکو انگار یادش رفته بود که ماجرای ازدواج

 باهم چه بوده است. 

 اینکه چقدر در آن وضع بودم را یادم نیست.

ام یک ماه؟ دوماه؟ شاید هم یک سال... حافظه

 زند. همچنان در به یاد آوردن زمان و اتفاقات لنگ می

دانم به جایی رسیده بودم که جز به جز وجودم فقط می

م. هایم گرفته تا پاهایبرای خودم اضافی بود. از دست

 ها و موهایم حتی...بند بند انگشت

های بدنم هم به ترین عضوسنگین شده بودم و داخلی

خواست از شر آورد. دلم میشکل بدی به من فشار می

تمام وجودم خالص شوم و این حجم از سنگینی و 

 سیاهی را تمام کنم. 
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ام آنقدر زیاد بود که یک روز پا برهنه وارد فشار روحی

 با ماشین موهایم را از ته زدم. حمام شدم و 

مویم در آینه چقدر ی کچل و بیبماند که دیدن چهره

 خوشحالم کرد.

آمد و انجام خب این تنها کاری بود که از دستم بر می

 دادنش حس خوبی داشت.

هرچند که یاور وقتی سر کچلم را دید، سیلی محکمی 

در گوشم خواباند اما من بیخیال و سرمست مثل 

 خندیدم و او بیش از پیش ترسید.ها میدیوانه

 

آید و از مامان شاید همان هم باعث شد به خودش بی

و راضیه کمک بخواهد. مامان که زیر نفوذ عموکاظم و 

توانست دست از پا خطا کند و برای آقا جون بود، نمی

 همین راضیه به دیدنم آمد.
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 آن روز شفاف تر از باقی لحظات جلوی چشم هایم

نقش بست. صورتش با دیدن حال و روزم رنگ پریده 

دید که ی متحرکی را میزده شد. انگار مردهو وحشت

 تازه از گور بیرون آمده است. 

دست روی دهانش گذاشته بود و با چشم های وق زده 

کرد. انتظار نداشت من را این همه درهم نگاهم می

 فتاده. های گود اشکسته ببیند. با موی تراشیده و چشم

 ـ آبجی جونم، خودتی؟ 

اینکه لرزید. بیهایش میبغض کرده بود و دست

صورتم رنگ احساسی به خودت بگیرد، از جلوی در 

 کنار رفتم و گفتم: بیا داخل.

رفتم دنبالم مثل کش تنبان به بدنم چسبید. هرجا می

 پرسید.آمد و مدام سوال های بیخود میمی
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 تی؟ چرا این شکلی شدی؟ ـ آبجی راحله، توروخدا خود

ریخت و به هق اش میهای درشت اشک روی گونهدانه

هق افتاده بود. ناسالمتی آمده بود تا همدمم شود نه که 

من او را آرام کنم. لیوان آبی برایش بردم و باالی 

 سرش ایستادم. 

 ـ بخور.

 

بس که این مدت حرف نزده بودم، خو گرفته بودم با 

که جمالتم کوتاه شده بود و گاهی سکوت انگار. آنقدر 

 دادم.هم که اصال جوابی به دیگران نمی

هایم را چنگ زد. صورتش کنارش نشستم. دست

لرزید. خوشبحالش اش میهمچنان خیس بود و چانه
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کرد. من بیچاره دیگر حتی که انقدر راحت گریه می

 اشکی نداشتم.  

 ـ توروخدا چی شدی؟ چی به سرت اومده؟
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ام ام را بخاطر تقدیر کوفتیجز اینکه مجبور شدم بچه 

 بکشم، هیچی! اتفاقی نیفتاده بود. 

حاال هم که در خانه زندانی شده بودم و دیگر حتی حق 

 یک بیرون رفتن ساده را هم نداشتم.

 زنه؟  کنه یاور؟ آره؟ کتکت میـ اذیتت می
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 شود؛های خانگی میهمیشه وقتی حرف از آزار و اذیت

های جسمی ذهن آدم ناخوادگاه به سمت کتک و آسیب

 رود درصورتی که این فقط بخشی از ماجرا است.می

اکثرمان همیشه و حتی شاید ناآگاهانه آسیب روحی را 

های چرکی روح همیشه گیریم و دملنادیده می

 تر از هرچیزی هستند.آزاردهنده

 

من دچار یک روح بیمار و زخمی بودم. درد عمیق 

طاقتی و افسردگی را با پوست و خون حس کردم و بی

فهمیده بودم که یک روح آسیب دیده صدبرابر 

 خطرناک تر از یک جسم کتک خورده و زخمی است.

 

یاور، مامان، آقاجون و عمو کاظم بدون دست زدن به 

جسم من، روحم را خراش انداخته بودند و هیچکس 
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هایم را حرفرسید. اصال هیچکس هم به فریادم نمی

 کرد که به بتواند به فریادم برسد!درک نمی

کرد که یک روح خسته آدم را هیچکس درک نمی

کشاند. راستش کند و تا پای مرگ پیش میافسرده می

ام را دانم چه چیزی جلوی خودکشیهنوز هم نمی

 گرفته بود.

منی که هیچ دلبستگی خاصی نداشتم و حضور یاور هم 

 ی خدا عذاب الهی بود.همیشهکه 

 

راضیه اشک هایش را پاک کرد و بینی اش را باال 

 کشید.

 گم که باهاش حرف بزنه. ـ به مامان می
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با پوزخندی که روی لبم نشست، تندتر از قبل گفت: 

گم بقرآن! کمک کنه آبجی. راست میبهت کمک می

 کنه بهت. می

ز از دست ای امید داشتم. از نظر من همه چیکاش ذره

ام، مامان و زندگی اش! حتی رفته بود. من و زندگی

ای هم که کنارم نشسته بود و به حالم سرنوشت راضیه

 شد.گرفت، بهتر از من نمیآبغوره می

  

 گه؟ که چرا همچین شدی؟ ـ یاور چیزی نمی

 م نوشیدم. جرعه ای از چای تلخ

 ـ نه. 

  ـ یعنی هیچی؟ اصال واسش مهم نیست آبجی؟!

 شانه باال انداختم.
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 ـ نه! 

فهمیدم که من و راضیه همیشه کلی حرف داشتیم و می

دهد. باید فکری به حال این ام آزارش میکم حرفی

کردم. ناسالمتی بعد از این همه وقت به موضوع می

گذراند اما دروغ چرا؟ ام آمده بود و باید خوش میخانه

 این موضوع برایم هیچ اهمیتی نداشت.

 

زدم که فرصت نی انقدر در عالم خود دست و پا مییع

 فکر کردن به این چیزها را نداشتم.

تا شب ماند و قبل از آمدن یاور عزم رفتن کرد. مقابل 

اش را که با این در ایستاده بود و کفش های تابستانی

 پوشید. فصل سرد در تضاد بودند، می

 ـ کفش نخریدی هنوز؟ 

 ان داد. ام، سر تکخوشحال از توجه
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ترسن ده انگار میـ نه... عمو کاظم به مامان پول نمی

 بازهم خرابکاری بکنه. 

 بعد خندید.  

 ـ مهم نیست آبجی. با همینا راحتم. 

مان از داد. تمام بدبختیسادگی و قناعتش آزارم می

همین بود خب. اینکه هیچوقت از هیچ چیز شکایت 

 . آمدیمکردیم و با همه گهی کنار مینمی

 

هایم را گرفت و گفت: هایش را که پوشید. دستکفش

 زنم، باشه؟ جوابمونو بده. بهت زنگ می

 ـ تلفن ندارم؛ سیم تلفن رو بریده. 

 هین بلندی کشید و دست روی دهانش گذاشت.

 گی؟ یعنی تلفن نداری؟ ـ راست می
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 فقط سرتکان دادم یعنی نه.

 زنه آبجی، آره؟ ـ کتکت می

 زنه.ـ نه، نمی

 

باور نکرد و آه سردی کشید. باالخره داشت طعم 

چشید و این برایش خوب بود. داشت ناامیدی را می

 شد!بزرگ می

 

ی ناامیدی بزرگ ها با زدن اولین جرقهبه نظر من آدم

 شوند.می

گیرند که دل نبندند به اتفاقات خوب دنیا، دل یاد می

ند به هرچیزی که عطر و بوی وابستگی دارد و دل نبند
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شان دیدند و چه نبندند به هر حباب رنگی که در زندگی

 بهتر از این؟!

هیچوقت هم به همچین اراجیفی که انسانی به امید 

 ام!است اعتقادی نداشته زنده

ی یک ارزن کوچک به هیچ من سر سوزن و به اندازه

کشیدم بودم، نفس میچیز امیدی نداشتم و هنوز زنده 

تر از همه بزرگ بودم و قوی بودم و چه چیزی و مهم

 ام کرد؟بزرگ و قوی

 امید نداشتن به هیچ چیز!

 

 گم.ـ به مامان می
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کرد! بازوهایم را بغل حاال انگار مامان شق القمر می

 کردم. 

 ـ ول کن. 

 شه که از هم بی خبر باشیم آبجی جونم.ـ ولی نمی

و خودش را به گردنم انداخت. آخ که راضیه ول گفت 

صاحب خواست یخ بیکن ماجرا نبود! به هر ترتیبی می

 من را آب کند.

 ترسم بقیه بفهمن.ـ یه کاری کنیم؟ ولی می

 ـ چیکار؟ 

 ـ اون موبایل بود؟ که پسره واست اورده بودش؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

گفت. قبل از ازدواجم سیم کارت را شکسته مهیار را می

وبایل را به راضیه دادم تا دور از چشم همه از بودم و م

 آن استفاده کند.

ـ میارمش واست. یاور که خونه نیست تا شب. 

خبر تونی با ما حرف بزنی و انقدر بیاینطوری می

 نباشیم ازت.

 فکر خوبی بود.

 ـ باشه. 

راضیه دوباره گونه ام را بوسید و گفت: زودی واست 

 آقاتون نیومده، خداحافظ.میارمش آبجی. برم تا 

 

ی عطفی دارد و آمدن ای نقطهبنظر من هر زندگی

 راضیه و دیدنش دقیقا نقطه عطف زندگی من بود.
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اینکه به هر ترتیبی گوشی مهیار را به دستم رساند و 

ظاهرا با کمک مامان توانسته بودند برایم خط جدید 

با ی خاصی برایم نداشت و بخرند. هرچند که استفاده

 کشیدم.دیدنش زجر می

 

اش بودند و راضیه در مان هنوز توی بایگانیچت های

ها را حذف نکرده است، گفته بود جواب اینکه چرا آن

 آمد آن همه عشق را پاک کند!که دلش نمی

ی خوبم را تمام کنم و او دلش من دلم آمده بود رابطه

نیامده بود چهارتا چت کوفتی را پاک کند تا سوهان 

 وح من نشوند.ر

 

ام شده بود خواندن چت هایی که کار شبانه روزی

کرد. به قول هاشمی، مشاورم، من خاطراتم را زنده می
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هرگز چیزی را دور نیانداخته بودم و اتفاقا برعکس، 

همه را مثل شی قیمتی دور تا دور ذهنم چیده و هراز 

 زدم.ها سر میچند گاهی به یکی از آن

شکل گذشت. از عموکاظم و آقاجون ام به همین زندگی

ام با دنیای بیرون و خبر نداشتم. تنها راه ارتباطی

گفت مامان دلتنگم شده ماجراهایش راضیه بود. می

دیدم. نه تلفنی حرف زده بودیم است اما من چیزی نمی

 و نه بعد از سقط خبری گرفته بود.

 

حال نسرین را هم پرسیده بودم. بعد از ماجرایی که 

ش حسابی محدودش کرده بودند ام داشتیم خانوادهباه

ها تا پای و بعدها فهمیدم که بخاطر همین محدودیت

 از دست رفتن حمید هم رفته بود.
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ها بود و چند ماه مانده هرچند حمید مردتر از این حرف

اش، به خواستگاری نسرین رفت و به فارغ التحصیلی

ا طبق عقد کردند. برای عقدش دعوت شده بودم ام

 معمول یاور نه آورد و من هم چیزی نگفتم.

 

 ـ خاله... خاله خوابی؟ 

صدای آراد باعث شد بند افکارم پاره شود. پتو را کنار 

زدم و به صورت تپل و سفیدش که درست باالی سرم 

 بود نگاه کردم. 

 ـ به آرزو بگو دفترمو بده خاله.

 

دلی کردند. با این دو جوجه همیشه حالم را بهتر می

رفته به صورت سرخ آراد نگاه کردم. طفلک کم مانده 
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ام سالم بود و او اش بگیرد. کاش دست لعنتیبود گریه

 چالندم. را در آغوشم می

خود را کمی باال کشیدم و به آرزو نگاه کردم که پایین 

تخت نشسته بود و با مداد شمعی آبی، آسمان 

 میدم؟کشید. کی به اتاق آمده بودند که من نفهمی
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 کنی؟  ـ آرزو دفترشو بده. چرا داداشتو انقدر اذیت می

های روزگار بود! به قول خود آرزو اما از آن سرتق

 نسرین یک وِزه ی به تمام معنا.

های کوچک و سرخش را آویزان کرد و شانه باال لب

 انداخت. 
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دم. باید به حرف بزرگترش گوش ـ نخیرم خاله نمی

 کنه. 

کرد دوست داشتم گازش آخ که وقتی بلبل زبانی می

بگیرم! به زحمت جلوی لبخندم را گرفتم و با ابروهای 

 درهم گفتم: فقط یه دقیقه بزرگتری وزه خانم!  

اش را آراد از فرصت استفاده کرد و موی بافته شده

 کشید.

  

 ش بهم. ـ بد

 آرزو جیغ زد و اینبار فریاد نسرین هم به هوا رفت. 

 ـ بچه ها! مگه نگفتم نرید توی اتاق؟ 

 اش داد و غر زد. آرزو چینی به بینی
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خواستی؟ االن مامان ـ بفرما آقا داداش! همینو می

 کنه. دعوامون می

نسرین که به اتاق آمد، با لبی خندان به او اشاره کردم 

اشته باشد. او اما از آن مادرهای که کاری با آن دو ند

سخت گیری بود که هرطور شده حرفش را به کرسی 

 نشاند.می

دست هردویشان را گرفت و کشان کشان به سمت در 

 اتاق برد.

  

 ـ بیاید بیرون؛ خاله باید استراحت کنه. 

آراد با لب های آویزان به دست گچ گرفته ی من نگاه 

روی دستش نقاشی  کرد و گفت: ولی خاله قول داد که

 بکشیم. 

 طاقت نیاوردم و بلند خندیدم. بعد از مدت ها! 
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ـ آره عزیزدلم اما خاله االن باید بخوابه. وقتی بیدار 

 تو بکش. باشه؟ شدم بیا نقاشی

ام گم شد. به سختی خودم را صدایش در زنگ گوشی

 به سمت آن کشیدم.

 

م هایبا دیدن اسم مهیار مهرگان اما لبخند روی لب

ماسید. اصال انگار برق فشار قوی به تنم وصل کردند! 

های گرد و نفسی موهای تنم سیخ شده بود با چشم

 رفته به صفحه نگاه کردم.

 

اش را نداشتم پس چطور اسمش روی من که شماره

 ام افتاده بود؟ی گوشیصفحه
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نسرین رنگ پریده و دست لرزانم را که دید، در اتاق را 

 ها بست و کنجکاو پرسید. ی بچهبه رو

 کیه؟  -

تر از آن بودم که بتوانم جوابش را بدهم. من اما شوکه

 اصال زبانم کوتاه شده بود. 

جلو آمد و من هم گوشی را سمتش گرفتم. با دیدن نام 

 مهیار لبخند موذیانه ای زد. 

 ـ شمارشو هم داری؟
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دونم بی آنکه سرم را بلند کنم، گفتم: نه! یعنی نمی

شو نداشتم خب... گیج شدم نسرین آخه من شماره

 اصال! 

 رفت.  لبخند پهن نسرین روی مخم راه می

 البد کارت داره که زنگ زده.ـ واه! جوابشو بده دیگه. 

 ترسید. قلبم به تپش افتاده بود و پابه پای من می

 ـ تو خبر داری نسرین؟ 

منظورم را فهمید. کنارم روی تخت نشست و با آرامش 

گفت: نه بخدا، به جون آرزو و آراد مدتی هست که از 

 مهیار خبر ندارم. 

 

تماس که قطع شد، نفس راحتی کشیدم. دوست 

 نداشتم بعد از آن گند بزرگ، با او صحبت کنم. 
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شد ارتباطم را همین لحظه و همینجا تمام اصال اگر می

 کردم. می

 خوای جواب بدی؟ ـ نمی

 هایم شدم تا بالکش کنم. وارد لیست تماس

 حرفی ندارم باهاش. -

 کنی؟! داری بالکش می -

اره زنگ زد. حرصم گرفته بود از این همه او اما دوب

پیگیری! من یکبار او را رد کرده بودم و او صدبار دیگر 

 آید انگار. خواست جلو بیمی

 

 نفسم را بیرون فوت کردم. 

 کنم.ـ اگه یه دقیقه امون بده آره، بالکش می

 ام را نوازش کرد.نسرین ریز خندید و بازوی برهنه
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تو چطوری ال ببین شمارهجوابشو بده آیه جان. اص -

 گیر اورده.

بعد انگار که تازه یاد چیزی افتاده باشد، دست هایش 

 را بهم کوبید و ادامه داد. 

ـ مگه نگفتی اومده کارگاه؟ خب راهشو بلده دیگه. االن 

 گیره.آد اونجا مچتو میجواب ندی می

 

گفت. در این تصادف مغزم تکان خورده بود راست می

کردم. نفس عمیقی کشیدم و سعی و درست فکر نمی

هایم را ی دستکردم حداقل جلوی لرزش احمقانه

 بگیرم. 

 

نسرین که از این همه تردید من خسته شده بود، 

 آیکون سبز را لمس کرد و تماس برقرار شد. 
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 زدم.اش کردم و لب نگاه پر خشمی حواله
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 کنی؟ ـ چیکار می

 او اما در جواب فقط شانه باال انداخت. 

 ـ الو. 

صدای مهیار تمام افکارم را پاک کرد. فکرش را هم 

کردم که بعد از این همه سال تلفنی حرف زدن با نمی

اندازد. انگار دوباره او دوباره اینطور من را به هیجان بی

 ابق.ی ستبدیل شده بودم به راحله

 سالم.  -
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اش را رها کرد و گرمای آن را در گوشم نفس آسوده

حس کردم! همینقدر نزدیک بود به من و همینقدر 

 کردم. عجیب حسش می

 

دادم. اصال این معنایی نداشت برای منی که نباید وا می

جان کنده بودم تا شخصیت جدیدی برای خودم 

 بسازم.

 

ی دم همهپس در جلدِ سرسختم فرو رفتم و سعی کر

هایم از هیجان گرفته تا ترس و غم را سرکوب حس

 کنم.

ی شما تو گوشی من چیکار شه بگید شمارهـ می

 کنه؟! می
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منتظر همچین شروع آتشینی از جانبم نبود. چون 

ای سکوت کرد و بعد با صدایی که انگار به لحظه

کرد، گفت: گوشی اش را کنترل میسختی خنده

 ید؟! پرسشماست، از من می

 مرد گنده دستم انداخته بود! چشم ریز کردم و غر زدم. 

 کنید با من؟!ـ شوخی می

 ـ من با شما شوخی دارم خانم؟ 

 دونم! برای خودمم سواله واال. ـ نمی

 

 اینبار آرام و مردانه خندید. حتما سرش کمی عقب رفته

 خورد. بود و سیبک گلویش تکان می

 همه چیز این مرد را از بر بودم. 

 نه، حالت بهتره انگار... زبون باز کردی!  -
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آرامش صدایش، صمیمیت و مهری که در آن موج 

 زد، مشکوک بود.می

شناخت دیگر؟! دلیلش همین بود؟ صددرصد من را می

 وگرنه رفتارش جز این که منطقی نبود.

 بله مچکر، بهترم.  -

مد بلکه بهتر جوابش را آنسرین برایم چشم و ابرو می

 ام نبود.بدهم اما این چیزها حالی

مهیار برایم تبدیل شده بود به یک حسرت بزرگ و 

توانستم نزدیکش جلوی چشم بودنش، اینکه نه می

 داد.شوم و نه از او فرار کنم، عذابم می

ـ دیگه انقدر دیوونه نیستی که خودتو بکوبی توی گارد 

 ریل؟ 
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هایم را روی هم فشار دادم. عمدا لبم را گزیدم و پلک

گفته بود تا خجالتم دهد؟ نفسم را بیرون فوت کردم و 

مثل خودش آرام گفتم: چرا توی چیزی که بهتون 

 مربوط نیست دخالت کردین؟

 گه مربوط نیست؟ کی می -

 گم! من می -

کنید دیگه، مربوطه... یعنی اگه تا االن اشتباه می -

 بعد مربوطه. مربوط نبود، از االن به

 

این همه محق بودن و اطمینانش خونم را به جوش 

هایم را ساییدم و پر حرص تر از قبل آورده بود. دندان

 ای لجباز گفتم: چرا اونوقت؟ و مثل دختربچه
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 هاته...چون خون من توی رگ -

 

هایم زمان ایستاد و قلبم ایستاد و جهان ایستاد و گوش

 سوت کشید. 

 دیگر، نه؟!  اشتباه شنیده بودم

زد تا سر از هایم بال بال مینسرین مقابل چشم

آورد اما من مسخ و گیج به صدای مان در بیهایحرف

 کردم. شوخ و مهربانش گوش می

 

 چی؟  -

هوش بودین به خون نیاز داشتید و وقتی بی -

 دونستید که گروه خونی من و شما یکیه؟ می
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پوست لبم را با دندان کندم. راستی راستی خون داده 

 های من بود؟! بود به من؟ یعنی االن خون او در رگ

ای دور هایم نشست و خاطرهلب رنگی رویلبخند کم

 رفته رفته در مغزم جا گرفت. 

 

ی خیاطی از خانه بیرون زده بودم. توی ماشین به بهانه

حمید، مقابل هم نشسته بودیم و من با هیجان از کیفم 

 ای بیرون کشیدم. بسته

 واست یه چیزی خریدم. -

کشیدم از ام. خجالت مینگفتم که توی خانه داشته

 ام حرف بزنم. پولیبی

آن  زده بسته را از دستم گرفت و ربان قرمز دورهیجان

 را باز کرد. 
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 کتابه؟  -

 م. مه، از شاعر مورد عالقهاوهوم. کتاب مورد عالقه -

نگاهش کردم که چطور با لبخند به کتاب زل زد و 

های شاملو به های من... نامهگفت: مثل خون در رگ

 آیدا. 

 

هایش سرش را باال آورد و به من زل زد. چشم

 خندید و برق شیطنت داشت. می

 املو باشم و تو آیدا؟ یعنی من ش -

 ابرو باال انداختم. 

نچ! تو مهیار باش و من راحله... خودمون  -

 تریم.قشنگ
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دانم اما حاال دیگر من را شناخته بود. از کجا نمی

مطمئن بود که راحله هستم و اصال برای همین هم 

 تماس گرفته بود، صدایش مهر داشت. 

ه بود حواسم را به چشم بستم و با هرجان کندنی ک

 صدایش دادم. 

خوشحالم که تونستم کمکت کنم اما این دلیل  -

 شه که جبران نکنید.نمی

 

 چطوری باید جبران کنم؟  -
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موش شده بودم رسما! هنوز هم بهتر از هرکسی بلد 

بود من را با خودش همراه کند و همین دقیقا دلیل 

 ترس من از او بود. 

 

دین توی دفترتون... مییه وقت مالقات دیگه بهم  -

 چطوره؟

شه اول یه توضیحی راجع به شمارتون بدین به ـ می

 من؟

ـ بله خانم حتما. روزی که شما زیر تیغ جراحی بودین 

تون سیو کردم تا دوباره رو توی گوشی من شماره

 بتونم باهاتون ارتباط بگیرم.
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 ـ شما بی... ! 

رف در با ویشگونی که نسرین از ران پایم گرفت، ح

 گلویم شکست و آخ آرامی گفتم. 

 ـ من چی؟

 

احترامی نکنم. اش هشدار داد که بیصدای عصبی

ی درونم جایش را به ی سرتق و افسارگسیختهآیه

 ی ترسیده و مودب داد. راحله

 

تر از قبل گفتم: ماستم را کیسه کردم و اینبار آرام

ام دست ی من به گوشیاشتباه کردین که بی اجازه

 دین.ز
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تونستم ساده گید شما اما اگه میبله درست می -

شدم همچین ازتون وقت مالقات بگیرم مجبور نمی

 کاری بکنم. 

  

و اصال با خودتون فکر نکردین که دلیل رد کردنم  -

خوام با کسی شریک شم، چرا چیه؟ من نمی

 متوجه نیستید؟

 

 

دوباره خندید و اینبار خونسردتر. انگار بحث کردن با 

 برایش لذت بخش بود. من 

بینمتون. راس ساعت چهار، توی من دهم می -

 تون.کارگاه

 آنکه منتظر جواب من بماند، تماس را قطع کرد.و بی
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ی موبایل نگاه کردم. نه شوکه و با دهانی باز به صفحه

 منتظر جوابی از جانبم ماند و نه به مخالفتم توجه کرد. 

 دنده و بدپیله بود؟!  ده سال پیش هم انقدر یک

 ـ چی گفت؟ 

با دندان به جان لبم افتادم و عصبی پوستش را کندم. 

توانستم بکنم. خورد و هیچ غلطی نمیخون خونم را می

مهیار من را شناخته بود و دیگر کاری از دستم بر 

آمد جز اینکه سرم را انقدر به تاج تخت بکوبم تا نمی

 مغزم متالشی شود. 
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ام ریخت. قلب زندگی تکراریهمه چیز داشت بهم می

 بارید.دچار آریتمی شده بود و از زمین و زمان برایم می

 ـ واه! چی گفت دختر؟ 

 ـ دنبال شراکته. 

 کرد.نگاه پر دقتش رویم سنگینی می

مطمئنی که تورو نشناخته؟ بنظرم که شناخته،  -

 خوبم شناخته. 

 پرحرص بازدمم را بیرون فوت کردم و غریدم.  

 نه واقعا مطمئن نیستم.  -

 کنی آیه؟ خب، چرا لج می ببینش -
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بند کرده بود به این سوال تکراری و هرچند دقیقه 

دادم پرسید. باید حتما برایش شرح مییکبار آن را می

هستم و چه خاطرات و  که چرا از این مرد فراری

 کند. حسرتی را در سرم زنده می

خوام توی زندگیم باشه. کنم؟! چون نمیچرا لج می -

 نه اون نه هیچکس دیگه. 

اش داد و نگاه عاقل اندر سفیهی نسرین چینی به بینی

 ام کرد. حواله

خب حاال توهم. توی زندگیم باشه چیه؟! طرف زن  -

ره دیگه این زنید و میآد باهم حرف میداره ها. می

 اعصاب خردی هارو نداره. 

 

رفت. دلم فهمی اش بدجور روی اعصابم راه میزبان ن

خواست سرش فریاد بکشم و بگویم انقدر زن می
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داشتنش را در سرم نکوبد جوری که انگار خودم 

 دانم. نمی

خواست هوار بکشم و بگویم که مشکل من دلم می

عشق و عاشقی با مهیار نیست و اصال در این برهه از 

 کردم. ر نمیام به عاشقی کردن فکزندگی کوفتی

فهمید که این مرد مرا با قدرت به عقب هیچکس نمی

کند و انگار نمک به هایم را تازه میدهد، حسرتهل می

شان به خونریزی پاشد و تک تکهایم میزخم

 افتند.می

 

کرد ی درونم را سرحال میی بیچاره و کز کردهاو راحله

ام نسبت به همه چیز و باز احساسات سرکوب شده

 ریخت.بیرون می
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خواستم. این به عقب برگشتن و درجا من این را نمی

 نقص بود. ام بیزدن. حداقل نه حاال که زندگی

 وگرنه زن داشت که داشت. مبارک هم باشند اصال! 

 

 خواد خب. نسرین حالت خوبه؟گم شراکت میمی -

خواست چیزی بگوید که در اتاق باز شد و آراد داخل 

 پرید. 

 ـ مامان آرزو خودشو خیس کرده. 

 نسرین هین بلندی گفت و به صورتش کوبید. 

 ـ دوباره؟! کجاست االن؟ 

 کشه بیاد بیرون. ـ توی کمد قایم شده خجالت می

دلم به حال دخترک بیچاره سوخت. آنقدر که مشکالتم 

 فراموشم شد و پرسیدم.
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 ـ جدیدا دکتر بردی بچه رو؟

اشت و با گفتن آخ نسرین دست روی زانویش گذ

برد و ها بود که از زانو درد رنج میآرامی بلند شد. مدت

 رفت. دانم چرا دنبال درمانش نمینمی

ی پیش. عفونت مثانه است باید ـ آره همین هفته

 درمانش رو طی کنه. 

 دعواش نکنی ها  -

خود و اندام پرش را در آینه قدی اتاق نگاه کرد. دستی 

و سپس دامن چین چین بلند ش کشید به موی کوتاه

 اش را مرتب کرد. هندی

 واه! نه بابا دست خودش نیست بچهم.  -
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 گفت و از اتاق بیرون رفت.

هایم پر ای کشیدم و لبخند کوفتی روی لبنفس آسوده

 کشید.

 

 115_پست#

 

بدنم را سر دادم زیر پتو و صدای فنرهای تشک 

 قدیمی بلند شد.

ام نبود. در این که خانههمه چیز اینجا خوب بود جز این

ی امنی ساخته بودم و به هیچ ها برای خودم گوشهسال

جورهایی در زدم. حاال اما یکقیمتی از آن بیرون نمی

 ی ناجور بودم.ی نسرین وصلهخانه
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ای گرم و روشن که در ذهنم آبی رنگ بود و همه خانه

 داد. چیزش بوی آرامش می

ها و فته تا شیطنت بچهرنگی نسرین گرهای رنگاز غذا

 ی نسرین و حمید.حتی رابطه

اش دروغ چرا؟ گاهی به بهترین دوستم و زندگی

کردم. دست خودم نبود و انگار کسی قلبم حسادت می

 زد.  هایم آتش میرا بابت تمام نداشته

 

قبل از مرگ بابا زندگی سختی داشتیم اما هرگز 

من یا  ماند. کافی بودحسرت هیچ چیز به دلم نمی

مان را هایراضیه اراده کنیم و بابا بهترینِ خواسته

 کرد.  فراهم می

هایم به ما و توجهی که از ها حسادت دوستآن وقت

 فهمم. گرفتیم برایم گنگ بود اما حاال میبابا می
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ی به سازند و من، آیهها حسادت را میهمیشه حسرت

 ظاهر همه چیز تمام پر بودم از عقده و حسرت. 

هرچند که اعتراضی هم نداشتم. زندگی من را به همه 

ها ه شرطی که این باال و پایینچیز عادت داده بود اما ب

 دست از سرم بردارد.

  

یاور و مهیار را یک دفعه سر راهم قرار ندهد، مادرم 

سرطان نداشته باشد. راضیه حامله نباشد و از علی 

 کتک نخورد. 

 تف به زندگی من خب.  -

عصبی از این فکرهای گه دندان روی هم ساییدم. 

وی برخورد دوباره پتو را روی سرم کشیدم بلکه جل

 تابید، به چشم هایم بگیرد.نوری را که از پنجره می
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کردم که به کارگاه دیدمش دیگر؟ باید قبول میباید می

 بیاید و با او شراکت کنم؟ 

 

اش در موبایلم و تماس و با ذخیره کردن شماره

های امروز به وضوح نشان داده بود که راهی جز حرف

خواستم؟ ی بود که میقبولش ندارم اما واقعا این چیز

نزدیک بودن به مهیار؟ مخصوصا حاال که من را 

دانستم که دیر یا زود این اتفاق شناخته بود و می

 افتد.می

ام و موهایم ام را عمل کردهخب خر که نیست! بینی

رنگ داشت درست اما آنچنان تغییر چشم گیری 

 نداشتم که نفهمد. 
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اش و اشاره کنایه حتی اگر تا امروز شک داشتم بعد از

هایم است، مطمئن شده بودم به اینکه خون او در رگ

 آورد؟! که من را شناخته است اما چرا به رویم نمی

ای کشید و به هیچ نتیجهمغزم داشت سوت می

 رسیدم.نمی

گذاشتم. تا کی؟ تا ظاهرا فعال باید دندان روی جگر می

اخته وقتی که که به روی خودش بیاورد که من را شن

 توانم او را برای همیشه حذف کنم.است و بعد می

 

دلم لرزید و بغض در گلویم حجم گرفت اما توجه 

نکردم. زندگی برایم استاد خوبی بود و پا گذاشتن روی 

دانستم که اینبار دلم را به من ماهرانه یاد داده بود و می

 شدم.ای برایش میهم شاگرد نمونه
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ی دلم و یکبار دیگر در غار گذاشتم رودر نهایت پا می

 رفتم.ام فرو میتنهایی
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پشت میز گرد نشسته بودم و با قاشق محتویات لیوان 

 زدم. بزرگ چای را هم می

شد اما حواسم به فردا بود که باالخره گچ دستم باز می

 گشتم. ی خودم بر میو به خانه

بله، چشم مادرجون حتما... من به حمیدجون  -

 گم. می

به نسرین نگاه کردم که عصبی تماس را قطع کرد و 

 سیم را روی اپن کوبید. تلفن بی
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اندازن گردن حمید، خوبه واال! همه ی کاراشونو می -

 گزه. ککشون هم نمی

 

 چی شده؟  -

 

لخ لخ کنان به آشپزخانه آمد و با حرکتی عصبی پیازی 

 از سبد کنار یخچال برداشت. 

گرده، ه بر میدخترعموی انترش داره از ترکی -

گه حمید بره دنبالش! مادرشوهرم زنگ زده می

تونه و کسی نیست استقبال کنه بابای خودش نمی

 از میمون خانم!

ام گرفته بود خورد و خندهشیرین حرص و جوش می

 هایم را روی هم فشار دادم. اما لب

 دوتا فحش دیگه بده بلکه آروم شی!  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 

توی سینک  خشمگین پوست پیاز را کند و آن را

 انداخت. 

گم بخدا آیه. زنیکه فکر کرده خرم راست می -

 ی حمید. فهمم که چه خوابی دیده واسهنمی

 چه خوابی دیده؟  -

ی تازه از فرنگ که منو ول کنه بره با همین زنیکه -

 برگشته. 

 

کردم که نسرین هایم گرد شد. فکرش را هم نمیچشم

 همچین افکار سیاهی داشته باشد.

 گی؟! نسرین! چی میـ 
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چاقو را در مشتش گرفت و به کانتر تکیه داد. دست 

 اش گذاشت و چشم بست. آزادش را روی پیشانی

 ـ تو خبر نداری.  

بینی ـ از چی خبر ندارم؟ بنظرم زیادی داری سیاه می

 همه چیو.

 نگاه تند و تیزی سمتم انداخت و غر زد. 

 ست!! گه روت سیاهـ دیگ به دیگ می

 

ای بود. به صندلی ه انگار امروز اخالقش حسابی قهوهن

 اشاره کردم و گفتم: بیا بشین ببینم جریان چیه خب.

آه سردی کشید و کنارم روی صندلی نشست. 

کرد جز لرزید و به هرجایی نگاه میهایش میدست

من. این مدت آنقدر درگیر خودم بودم که توجهی به او 
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بود که هرکس و مشکالتش نداشتم. یادم رفته 

های خاص خودش را دارد. با دست سالمم دغدغه

 دستش را گرفتم و با آرامش گفتم: چی شده خواهر؟

شد. راضیه و این روی مهربانم فقط برای دونفر رو می

 نسرین که همه چیز من بودند.

 

پسرشون. انگار  از اولش با بودن من تو زندگی -

 تحفه اس... اه. 

با یادآوری حمید و قد و باالی خوبش، ابرو باال انداختم 

 و گفتم: البته بد چیزی هم نیست.

 عصبی خندید و ضربه ی آرامی به دستم زد. 

 خب حاال توهم... درویش کن ها.  -
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 خواست در اینهرچند زورکی اما خندیدم. دلم نمی

 ام باشد. شرایط گیر من و مشکالت همیشگی

 زنی؟چی شده که این حرفارو می -

 

دونی که چقدر سخت قبول کردن حمید باهام می -

 ازدواج کنه؟  

 

ی حمید سطح زندگی خوب و سر تکان دادم. خانواده

مرفهی داشتند. پدرش از دکترهای عمومی قدیمی و 

هم  مطرح تهران بود و مادرش هم معلم. برای همین

 خواستند. دختری با شرایط نسرین را نمی

 

کرد و به هرترتیبی که کسی که پدرش مسافرکشی می

آورد. اما حمید آنقدر کنار نسرین بود نان حالل در می
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خوش بود و او را دوست داشت که زیر بار حرف و 

 ها نرفت که نرفت. مخالفت آن

 ـ خب حرف حسابشون چیه؟ 

اش را درهم کشید و وردههای کم پشت هاشور خابرو

گفت: مامانش هنوز امید داره که از من جدا شه و اون 

 دختره رو بگیرن واسش. 

 کنی دیگه؟ ـ شوخی می

 

ـ نه به جون آیه، شوخی چیه؟ فکر کردی چرا انقدر 

کنن توی ام این روزا؟ خیلی دارن دخالت میکالفه

کشونه سمت مون و به هر ترتیبی حمیدو میزندگی

 این افعی.  خودش

 مامانش؟   -
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 آره دیگه، مگه چندتا افعی داریم؟   -

 اما آخه دوتا بچه دارید! -
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 خوان بکشن سمت خودشون.  بچه هارو هم می -

 تر گرفت.  اش تکان خورد و دستم را محکمچانه

کنم اگه کنم اینطوری آیه، بخدا دق میدق می -

 ها رو از دست بدم.  حمید و بچه

دلم برایش کباب شد. چرا زندگی به کام هیچکداممان 

 خوش نبود؟! 

 ش؟  با حمید حرف زدی درباره -

 هایش را گرفت. با نوک انگشت نم چشم
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گه سخت نگیرم، کاری دونه ولی میخودش می -

 حرفا.   تونن بکنن و ایننمی

خب پس نگران چی هستی دیوونه؟ حمید عاشقته،  -

فکر کردی بخاطر یه دختر دوزاری فرنگی و حرف 

 گذره ازت؟ننه باباش می

  

 تلخ خندید و دلم را بیش از پیش سوزاند.

اون روزها گذشته آیه. کدوم عشقی بعد از ده سال  -

مونه؟ بعد این همه دست و پا زدن تو عشق می

شه به عادت. زندگی، عشق تبدیل میمشکالت 

من و حمید همو دوست داریم درسته اما اون 

کنی نه، دیگه خبری احساسات تندی که فکر می

 ازش نیست.
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کردم که چون شخصی مثل یاور همیشه فکر می

همسرم بود طعم عشق را در زندگی مشترکم نچشیده 

ه بودم اما انگار برای همه همین بود و بعد از ازدواج هم

 شد. تر میرنگچیز کم

 

 به حمید اعتماد نداری؟  -

دستمالی از جا دستمالی چوبی روی میز بیرون کشید و 

 اش را گرفت. بینی

دارم، مثل چشمام. حمید مرد شریفیه اما اینکه دیگه  -

 ترسونه. مثل روز اول عاشقم نیست منو می

همیشه عشق الزم نیست آخه. مهم اینه که اون هنوز  -

 داره.  دوستت

 برای بار هزارم آه کشید و از پشت میز بلند شد. 
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چی بگم خواهر؟ آبغوره گرفتن بسه. باید ناهار  -

 ها از مدرسه. درست کنم تا قبل اومدن بچه

 خوای من با حمید صحبت کنم؟ می -

خوام حساسیت نشون ها. مهم نیست نمینه! نکنی -

 ر خانم. بدم و اونم بدتر چشمش باز بشه روی این انت

 

اما شوهرته! باید از احساساتت خبر داشته باشه یا  -

 نه؟ 

 روغن را توی ماهیتابه ریخت و گاز را روشن کرد. 

آره بهش بگو مامانش خیلی افعیه تا هردوتامونو  -

 بندازه تو قفسش! 

گفت و به من نگاهی انداخت. همین کافی بود تا هردو 

 مان بگیرد. او اما بیشتر از من. خنده
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ها بود که از ته دل نخندیده بودم و تنها هنرم تک تمد

 هایی کوتاه و به درد نخور بود. خنده

 

پیازها را توی روغن داغ ریخت و با اخم به دود بلند 

 شده از آن نگاه کرد. 

کنی خواهر؟ ببخش من امروز خب تو به چی فکر می -

 رد دادم. 

 نه بابا، به قول خودت خل نباش!  -

نفس عمیقی کشید و بدون آنکه جوابی بدهد، مشغول 

 آماده کردن ناهار شد. 

من هم با تلنگرش غرق شدم در خاطرات گذشته. به 

 ام با یاور گذشت. یکسالی که از زندگی
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تر از م دوام بیاورم اما انگار قویکردفکرش را هم نمی

این حرف ها بودم. به خیال بقیه ارتباطی با دنیای خارج 

نداشتم اما به لطف راضیه، موبایل داشتم و گاهی با او و 

 زدم. یا نسرین حرف می

 

همان وقت بود که از نسرین شنیدم مهیار با دختری 

 آشنا شده است.

اش هم ریآن شب چه گذشت بر من؟ بگذریم! یادآو

دردناک است. وجودم پر شده بود از حسادت و خشم. 

خواستمش نصیب دختر دیگری شده بود مردی که می

اش شصت و من بدبخت حبس شده بودم در خانه

ی سرم، دوباره متری درب و داغان که شوهرم، سایه

 ارتباطش را با مادرم شروع کرده بود.
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دم را بماند که چقدر گریه کردم، جیغ کشیدم و خو

 زدم.

 

های مهیار را پاک و با قدرت او همان شب بود که پیام

کردم که چال را در قلبم چال کردم. یا حداقل فکر می

 شده است.
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وارد هفده سالگی شده بودم اما امید به هیچ چیز 

گذشت و من نداشتم. روزهایم یکی بعد از دیگری می

 بردم. میام پی بیشتر از قبل به پوچی زندگی
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کشتم؟ جراتش را نداشتم. شاید هم چرا خودم را نمی

 چون هنوز کورسوی امیدی برایم مانده بود! 

اند. ی زندگی برایم ریدهکردم که در ادامهالبد فکر می

 همینقدر رک و واضح! 

 

ام بود و ارتباط جزئی با نسرین اواخر هفده سالگی

 داشتم. 

حق هم داشت خب. تا ها سمتم نیامده بود. راضیه مدت

ی مامان و های مریض از رابطهدیدمش مثل آدممی

دیگر را پرسیدم. اینکه چه روزهایی یکیاور می

 رود یا نه؟! مان میدیدند و بازهم به خانهمی

ها دنبال این بود که بدانم یاور جز من با او مثل احمق

هم رابطه جنسی دارد یا نه. دانستنش چه کمکی 
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دانم! فقط بیشتر حرص ین را هم نمیکرد؟ امی

 خوردم. می

 

شاخ و دم را پس آمد این غول بینه از دستم بر می

 بزنم و نه سر مامان را زیر آب کنم. 

فایده و منفعل بودم با کلی آرزو و امید یک انسان بی

افتم حالم ها میخاک خورده. هنوز هم وقتی یاد آن وقت

 خورد.از راحله بهم می

ی افکارش عفی که داشت و نشخوار بیمارگونهبابت ض

 ی مامان و یاور.و تصور رابطه

 

خواستم اصال برای همین اسمم را عوض کردم. می

خواستم او را هم همه چیز راحله را در سرم بکشم. می

ای را کنار باقی چیزها در وجودم چال و زندگی تازه
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شروع کنم. هرچند که صددرصد موفق نبودم و هنوز 

 ی احمق. گشتم به جلد آن دختربچههم گاهی برمی

 

ار بود، نسرین به دیدنم یکی از روزهایی که یاور سرک

آمد. روبه رویم نشسته بود و مثل همین حاال با نگرانی 

 کرد. ام نگاه میبه موهای از ته تراشیده

 ذاری بلند شن خواهر؟ چرا نمی -

 برایش هندوانه قاچ کردم و توی سینی گذاشتم. 

 ان. اضافی -

 واه! چه حرفا.  -

ه برسد ام چنگفتم که خودم هم در این زندگی اضافه

به موهایم! شانه باال انداختم و سینی را سمتش هل 

 دادم. 
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آمد. از سکوتم معذب شده بود و کاری از دستم بر نمی

ی شر و شور چیزی نمانده بود که دیگر از آن راحله

 هایش جلو بیایم. بخواهم پابه پای تعریف و غیبت

 از خودت بگو راحله. چرا انقدر ساکتی آخه؟  -

 یدم. نفس عمیقی کش

 چی بگم خب؟ تو بگو.  -

نگاهش غم داشت و از این حجم ترحم بیزار بودم. 

برای همین هم صرفا جهت عوض کردن بحث 

 پرسیدم. 

 حمید چطوره؟ خوبید باهم؟  -

 هایش را بهم کوبید. چشم هایش برق زد و دست
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آره خیلی... خداروشکر که بهم رسیدیم راحله،  -

 کردم واقعا زنش بشم. بخدا! اصال فکر نمی

 ای زدم. لبخند کج و کوله

 خداروشکر.  -

البته هنوز یسری مشکالت هست، مشکالت مالی ها.  -

اش خیلی راضی به این قبال گفتم بهت که خانواده

 وصلت نبودن. حمید هم که فعال کار درستی نداره و

 تازه درسش تموم شده. 

 دلشونم بخواد.  -

با این حرف من، پشت چشم نازک کرد و بادی به 

 غبغب انداخت. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

واال بخدا، کی بهتر از من برای حمید؟ هم خوشگل،  -

 هم مهربون، هم زبون دراز!

 هیچکس.  -

سیبی را هم از ظرف میوه برداشتم تا برایش پوست 

 بکنم. 

خوام یه مزون بزنم بلکه گفتم خواهر. میآره می -

 خرجمون در بیاد. 

 ام شده بود.حتی به مزون زدنش هم حسودی

ی داشتن یک تولیدی بزرگ ها با مهیار دربارهآن وقت

خواست بهترین تولیدی تهران را زدم. دلم میحرف می

 اشم و حاال اما از آن رویا چه مانده بود؟داشته ب

دختری که در اواسط هفده سالگی موهایش را از ته 

 تراشید و جز فکر و خیال بیخود هیچ چیز نداشت. می
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 خیلی خوبه.  -

 صدایم آنقدر آرام بود که نشنید و ادامه داد. 

تا قبل از بچه دار شدن یکم پول و پَله جمع کنیم  -

 شه. ببینم چطور می

 های گردش درخشید. شتاق نگاهم کرد و چشمم

 نظر تو چیه؟ خوبه؟ -
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 سرم را تکان دادم و اینبار بلند تر گفتم: اوهوم خوبه. 

دروغ نگفتم چون خوب هم بود. مخصوصا برای منی که 

 از آن وضع نجاتم داد. 
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اش را راه انداخت و حدود شش هفت ماه بعد تولیدی

 من تماس گرفت. همان موقع بود که با 

دانست کی ساعت رفت و آمد یاور دستش بود و می

 زنگ بزند تا مقابل همسر عزیزتراز جانم سوتی ندهم. 

آن روزهم مثل روزهای دیگر، مثل یک سال و نیم 

دیگری که گذرانده بودم گوشه ای نشسته و از 

ثمر نگاه های درخت بیی کوچک به شاخ و برگپنجره

میده بود که چه جای گندی رشد کردم. بیچاره فهمی

 کشید! کرده است و میلش به ثمر دادن نمی

 

 الو سالم خواهر، خوبی؟  -

 خوبم، تو خوبی؟  -
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ها خیلی خوبم بخدا آره خوبم. یعنی بعد از مدت -

ی تولیدی گفتم بهت؟ زدمش... راحله. یادته درباره

 باالخره زدمش. 

 ه ترکیب شد!اش با گریگفت و قهقه خندید و بعد خنده

 شه. باورم نمی -

 مبارکه.  -

 

تمام ذوق من این بود. صدایی پژمرده و کلماتی 

روح. دست خودم نبود خب! روزانه با صدتا فکر بی

 کردم و شادی از یادم رفته بود. سیاه و منفی سر می

 ـ توهم باید بیای باهام کار کنی.

ای شد و همین یک جمله من را از خانه کند. دریچه

رین و کنم که اگر نسبرای پروازم و هنوزهم فکر می
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ی لعنتی نبود، االن در چه وضعی دست همین یک جمله

 زدم.و پا می

 

دهد. دانستم یاور اجازه نمیاولش نه آوردم. می

ی همانطور که در این یکسال و بعد از سقط اجازه

 خروج از خانه نداده بود. 

 اما نسرین هرروز زنگ زد و پیام داد. 

خود بدهم،  ام کند تکانی بهبیچاره برای اینکه راضی

زد و در نهایت با یک روزی یک ساعت تلفنی فَک می

 شد. نه بزرگ از جانب من روبه رو می

 

دانستم که کردم اما عمدی نبود اصال. میمخالفت می

باید تکان بخورم، تالش کنم و دست و پا بزنم اما 

 ماتحتم به زمین چسبیده بود. 
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حالِ بد و دانم که فهمیدم اما االن میها نمیآن وقت

 ام مصداق بارز افسردگی بود. آشفته

تمام وجودم میل ماندن در خانه را داشت و فکر ترک 

کردن محیط امنی که برای خود ساخته بودم بدجوری 

 ترسناک بود. 

 

درنهایت کار به جایی رسید که نسرین با راضیه حرف 

 زد و اینبار او آمد سراغم. 

و برایش سیب  طبق معمول توی آشپزخانه نشسته بود

 کردم. زمینی سرخ می

ری پیش نسرین باهاش کار گم آبجی. چرا نمیـ می

 کنی؟
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های سرخ شده را از روغن ای از سیب زمینیدسته

 ی کوچک ریختم.گرفتم و توی قابلمه

 ـ نسرین گفته بیای اینجا نصیحت کنی. 

 ـ نه جونِ...

 حرفش پریدم.نگاه سردی حواله اش کردم و میان 

 ـ قسم نخور.

لبش را گزید و معذب نگاهم کرد. خوب بود که هنوز 

برد. درواقع تنها کسی بود هم از من حساب می

داد و این را دوست درخانواده که به حرفم گوش می

داشتم. انگار هنوز قدرت داشتم، هرچند کوچک و 

 هرچند دربرابر این نیم وجب بچه.
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از داره توی تولیدی. راست ـ اخه نسرین خیلی بهت نی

 گم بقرآن. تازشم از خونه موندن بهتره.می

 ـ من اینطوری راحتم.

ها را جلوی دستش روی زمین گذاشتم و سیب زمینی

سس گوجه را هم سمتش گرفتم. دست دراز کرد و 

 سس را گرفت. 

 ـ یاور دیشب اونجا بود. 

 ـ چی؟!

 ـ شنیدی! 

 گم... نه نبود. راست می -

ام را سمتش قبل از آنکه قسم بخورد، انگشت اشاره

 تکان دادم و میان حرفش پریدم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 گی یا نه.فهمم دروغ میمیـ قسم نخور راضیه. 

 

 لب هایش آویزان شد. 

 ـ دیشب اونجا بود، آره؟ 

چشم از من دزدید و سرش را تکان داد یعنی آره. انگار 

ی چاقویی در قلبم فرو رفت. تیر کشید و درد در قفسه

سینه ام پیچید. سرم گیج رفت و دستم را به کانتر بند 

 کردم بلکه جلوی افتادنم را بگیرد.

 ی شد آبجی؟ ـ چ

نگران از جا پرید و به سمتم آمد. زیر بازویم را گرفت و 

 کمک کرد روی زمین بنشینم 

ـ انقدر خودتو حرص نده آبجی. توروخدا. آخه من جز 

 تو کیو دارم. 
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ام فکر داد و من به بدبختیاو یک ریز دلداری می

خورد از پیچید و حالم بهم میام بهم میکردم. معدهمی

ام. چرا کارم به اینجا کشید؟ چرا آخر ز زندگیخودم، ا

 و عاقبتم این شد؟ چه گناهی مرتکب شده بودم.

 

گم بری پیش نسرین کار ـ اصال از لج اوناست که می

 کنی آبجی.

آید و ام کوبیدم بلکه نفسم باال بیمشتم را روی سینه

 درد کوفتی دست از سرم بردارد.

 ـ کار... کنم که چی... چی بشه؟ 

 هایم را بستم و نفس عمیق کشیدم.  شمچ

 ـ آیه، کجایی تو؟

 با شنیدن صدای نسرین نگاهم را از لیوان چای کندم. 
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زنم دختر. باز غرق ـ نیم ساعته دارم باهات حرف می

 شدی تو خاطرات؟ 

هایم نزدیک کردم و لیوان چای یخ زده ام را به لب

تولیدی گفتم: یاد روزی افتادم که بهم گفتی بیام توی 

 کار بکنم.

تابه ریخت و با  حسرت ی گوشت را توی ماهیبسته

گفت: آخ آره. چه روزهایی بود، یادته؟ خیلی خوش 

 گذشت بهمون. می

 

 ـ اوهوم. هرچند که سخت راضی شدم بیام. 

 قری به سر و گردنش داد و ادای من را درآورد. 

ـ گیر دادی بودی که نمیام نمیام. اون چه فازی بود 

 برداشته بودی دختر؟!
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 هایم کش آمد و آرام خندیدم. لب

 ـ خیلی ناامید بودم از همه چیز. 

ـ الهی قربونت برم، حق داشت. ولی هیچوقت نگفتی 

 چی نظرتو عوض کرد. 

 پوزخندی زدم.  

همون روزی که بهت خبر دادم میام برای کار،  -

 .  اش پیش مامان بودهراضیه گفت یاور شب گذشته

پشت به من بود اما دیدم که دستش از حرکت ایستاد. 

به سمتم برنگشت که صورت درهمش را نبینم. 

خواست هرطور شده خودش را مقابلم عادی جلوه می
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دهد تا حرف زدن از گذشته برایم سخت نشود و چقدر 

 بابت این کار ممنونش بودم. 

  

ـ بعد اون بود که نظرم عوض شد. من مثل احمقا 

ه بودم تو خونه، دست روی دست گذاشته بودم نشست

 و شوهر و مامانم ریخته بودن روی هم! 

ام همین سوزاند اما حقیقت زندگیگفتنش دلم را می

بود دیگر. اصال اگر جز این بود که همان بار اول مامان 

بخشیدم ولی او چنان به کارش و آتش زدن را می

اقی زندگی من ادامه داد که جایی برای بخشش ب

 نمانده بود. 

  

ـ اینطوری شد که تصمیم گرفتم از غار بیرون بیام. 

کرد،  البته ناگفته نمونه که وقتی به یاور گفتم مخالفت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ترسید از دستش فرار کنم و هنوزهم نفهمیدم انگار می

 خواست. چرا با وجود داشتن مامان من را هم می

 ـ چطوری راضی شد؟ 

باهاش حرف زد. رگ  ـ راضیه به مامان گفت و اون

 اش کنه... دونست و تونست راضیخوابشو می

اش مثل قبل به سمتم چرخید و سعی کرد لحن

 پرانرژی باشد. 

 ـ بازخوبه خاله یه سودی داشت برای تو! 

 بلند و عصبی خندیدم و ادامه داد.  

ـ واال بخدا. هیچی که کمک دست من شدی، کلی هم 

 پیشرفت کردی توی این کار.
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نفس عمیقی کشیدم و صادقانه از ته قلبم گفتم: اگه تو 

نبودی، من هنوزم توی اون خونه بودم. زیر سقف اون 

چهاردیواری نحس با یاور... تو بودی که منو از خونه 

بیرون کشیدی و بعدشم که مشاورو بهم معرفی کردی. 

ی اینا باعث شد سرپای خودم بایستم و کم کم همه

 مستقل شم.  

 ده تا دیالوگت، نه تاش تشکر از منه ها.   ـ از هر

 دونی که چیکار کردی واسم خب.  ـ خودتم نمی

کفگیر چوبی دستش را سمتم تکان داد و با چشم ریز 

 نگاهم کرد.

  

دونم. توهم جای این حرفا بلند شو دونم، خوبم میـ می

 یه مولتی ویتامین بخور رنگت پریده. 
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کرد. چقدر این دختر ماه بود. چقدر به من فکر می

درست مثل یک خواهر بزرگتر یا شاید هم شبیه مادری 

 کرد. که هیچوقت انقدر به من توجه نمی

م. از روی صندلی بلند شدم و به سمت یخچال رفت

 لیوان را زیر شاسی گرفتم و چند قطعه یخ در آن افتاد. 

 ـ راستی یه چیزیو بهت نگفتم. 

ریخت، به خط باریک آب که با فشار کم توی لیوان می

 نگاه کردم.

 ـ بگو. 

 ـ پس فردا شب مهیار میاد اینجا.
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 ـ چی؟! 

صدایم انقدر بلند بود که تکان سختی خورد. به سمتم 

 و دست روی سینه اش گذاشت.   چرخید

 ـ چیه؟! ترسیدم. 

شد که های گشاد نگاهش کردم. باورم نمیبا چشم

 همچین کاری کرده باشد. 

 ـ تو دعوتش کردی؟ 

ـ نه بابا! من این اواخر با مهیار ارتباطی نداشتم بخدا. 

فقط اون تایمی که توی بیمارستان بودی حمید برای 

ه هی کار پیش اومده و شام دعوتش کرد اما مثل اینک

نتونست بیاد. حاال دیشب تماس گرفته بود با حمید و 

 خودشو دعوت کرد. 
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شد. مغزم داشت از این همه اتفاق عجیب منفجر می

 اصال فرار کردن به من نیامده بود انگار. 

  

تند تند پلک زدم و با لحنی عصبی گفتم: پس من 

 ی خودم. رم خونهمی

 ـ آیه. 

آنکه به همانطور پر روی میز رها کردم و بیلیوان آب را 

 نسرین نگاه کنم غر زدم. 

 و اینجا ببینه. خوام منـ اصرار نکن نسرین، نمی

ـ تو چرا اینقدر فرار می کنی؟ واقعا فکر کردی این 

شی؟ بابا همین دیروز پریروز طوری باهاش روبرو نمی

 ت.بود که باهات هماهنگ کرد توی کارگاه ببینت
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فهمید و به زور می عصبی شده بودم. حرفم را نمی

خواست من را به مهیار بچسباند. کالفه دستی به 

 پیشانیم کشیدم و موهایم را عقب هل دادم. 

فهمی؟ چند بار باید تکرار کنم ـ تو چرا حرف منو نمی 

ی روبرو شدن باهاش خوام ببینمش. االن آمادهکه نمی

ندازه. یاد راحله، یاد م مینیستم. مهیار منو یاد گذشته

کسی که بودم! من حتی از خودم فراریم نسرین چه 

 برسه به اون. 

 آه سردی کشید و ناراحت نگاهم کرد. 

 شم. ـ اما با این وضع بری نگران می

کنم دیگه، ـ نگران چی خب؟ فردا دستمو باز می

و تونم خودم کارای خودممشکلی هم که ندارم. می

 انجام بدم.
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دانست که حال من به گاهش اما پر از نگرانی بود. مین

شود. مخصوصا اینکه ها خوب نمیسادگی و این زودی

برای تصادف هیچ دلیل موجهی پیدا نکرده بودم و 

 فهمیده بود که قصد خودکشی داشته ام.

  

شه بخدا. اصال بیرون نیا، توی اتاق ـ دلم راضی نمی

 طوری ولت کنم. خوام اینبمون. فقط بمون آیه نمی

به قصد آرام کردنش لبخند کج و کوله زدم. جلو رفتم و 

 اش را آرام فشار دادم. با دست سالمم شانه

افته. ـ من حالم خوبه، باور کن. اتفاقی هم نمی

کنم. درسته این مدت بازم هاست تنها زندگی میسال

یکم بحران روحی داشتم اما تموم شده. من که 

ینجا زندگی کنم. اصال شاید حمید تونم تا ابد انمی

 دوست نداشته باشه.
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ابرو در هم کشید و طلبکار گفت: غلط کرده! اعتراض 

 و میندازم توی سرش. کنه اون افعی خانم

زد اما هیچی در دل شناخت. غر میرفیقم را می

کوچکش نبود. برای همین هم او را در آغوش کشیدم و 

رم برای دستم ببینم گفتم: حاال تو صبر کن من فردا ب

 شه. چی می

 ـ یعنی ممکنه بازم بمونی پیشم؟

  

نفس عمیقی کشیدم. از یک طرف توان روبرو شدن با  

اش تابیمهیار را نداشتم و از طرف دیگر نسرین با بی

 کرد. معذبم می

 دونم خب. ـ نمی 
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انگار که کشف مهمی کرده باشد دست هایش را بهم 

تو برو دکتر، اگه گچ دستت کوبید و جدی گفت: ببین 

 باز شد برگرد خونه اما اگه نه که بیا پیش خودمون.

  

جز این راه دیگری هم نداشتم. تنهایی با این دست 

آمد پس به سنگین گچ گرفته کاری از دستم بر نمی

 ناچار قبول کردم 

 کنم.ـ باشه، ببینم چیکار می
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به من ثابت کرده است که  ی این زندگیثانیه به ثانیه

 شد.اگر بدشانسی دست و پا داشت قطعا شبیه من می
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اصال انگار تمام کائنات جهان دست به دست هم داده 

 بودند تا دهانم را به هر نحوی سرویس کنند! 

ی نسرین پیش رفت. بعد از همه چیز طبق خواسته

ام مشخص شد که استخوان ی دست گچ گرفتهمعاینه

آن هنوز جوش نخورده است و باید یک هفته دیگر به 

 دادم.آن فرصت می

  

به خانه برگشتم و از اتاق بیرون  با اعصابی خراب

تاب کارگاه بودم. هر روز چک کردن آمدم. بینمی

دانستم تا وقتی خودم سوسن هم کافی نبود و  می

 آید.باالی سر کار نباشم چیز درست از آن در نمی

هوش بودم یا در سفارش ها را هم تمام مدتی که بی

رر کردم، بسته بودیم و کار با ضخانه استراحت می

 بزرگی روبه رو شده بود.
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ی خرابم، ماشین هم حسابی خرج روی به لطف کله

دستم گذاشته بود و باز خدا حمید را خیر بدهد که 

 مسئولیت تعمیرگاه بردنش را به گردن گرفته بود. 

  

رو اصال ماشین و کارگاه و فالن و بهمان به درک! روبه

ه قرار گذاشتم؟! اینکشدن با مهیار را کجای دلم می

ها در اتاقی بود امشب به اینجا بیاید و من مثل احمق

 مان بود. بودم که تنها یک در و دیوار فاصله نشسته

کردم که من را نشناخته باشد. هنوز ته دلم خدا خدا می

ی بهانه کردم دیگر! شبیه بچهاحمقانه بود اما دعا می

 کرد.  گیری بودم که حقیقت را باور نمی

رین دوش گرفتم و مقابله میز آرایش با کمک نس

ام افتاده بود و نشستم. موهای بلند خیسم روی شانه
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صورتم بخاطر رطوبت و گرمای حمام  پوست گندمی

 سرخ بود.

  

نسرین در اتاق را باز کرد و گفت: چیزی نیاز نداری 

 عشقم؟ 

آنکه نگاهش کنم با صدای تحلیل رفته گفتم: این در بی

 قفل نداره؟  

 هایش گرد شد.  چشم

 ـ قفل چرا؟ فقط خودمونیم دیگه. 

 ترسم آراد و آرزو یهو بیان توی اتاق. ـ می

گی، اینم هست. قفل نداره ولی اگه ـ آره راست می

خوای صندلی رو بذار پشت در. هرچند بعید می
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دونم، رابطشون با مهیار خیلی خوبه سرگرم می

 شن.می

  

ی خوبی داشتند جز طهعالم و آدم هم که با شازده راب

 من گردن شکسته که در این اتاق پناه گرفته بودم! 

ی آرامی گفتم و بعد از رفتن نسرین از جا باشه

برخاستم. صندلی را از پشت میز تحریر کوچک 

 برداشتم و پشت در و دستگیره فیکس کردم.

ی حمام سفید را از تنم درآوردم. از گچ و حوله

ود، کالفه بودم. بعد از این محدودیتی که نصیبم شده ب

همه سال آزاد زندگی کردن با کوچکترین مانعی از 

 رفتم. کوره در می

با دست سالم موهای خیسم را سشوار کشیدم و دوباره 

خواستم یک مقابل آینه نشستم. دلم آشوب بود و می
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جوری خودم را سرگرم کنم. برای همین هم کرم پودر 

آرایش همیشه حالم را  را برداشتم و روی صورتم زدم.

 کرد اما امروز همه چیز فرق داشت انگار.بهتر می

 

زد. فکر به اینکه من توی طاقت بودم و دلم شور میبی

اتاق باشم و مهیار بیرون یک لحظه هم دست از سرم 

 داشت.بر نمی

 

نازک دوست داشتم ببینمش. دروغ چرا؟ منِ احمقِ دل

 ر او را بشناسم.هایش بنشینم و یکبار دیگپای حرف

 کند دیگر. به هرحال آدم بعد از ده سال تغییر می

خواست با مهیار همه چیز را از ی من هم میجنبهدل بی

نو شروع کند. انگار که واقعا من آیه باشم و او مهیاری 

 که هیچوقت قبل از این یک دیگر را ندیده بودیم.
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ای لحظهآه سردی کشیدم و کشو را باز کردم. برای 

خواستم؟ حواس به محتویات آن نگاه کردم. چه میبی

ذهنم آنقدر درگیر بود که تمرکز درست و حسابی 

ها کشیدم. تازه نداشتم. دستم را روی سایه و رژ لب

 هایم رنگ بدهم.خواستم به لبیادم افتاد که می

نسرین برعکس من عالقه داشت به رنگ های فانتزی 

میان لوازم آرایشش پیدا  و هیچ رژ به درد بخوری

شد. برای همین هم برق لبی برداشتم و روی نمی

 های کوچکم نشاندم. لب

 

با بلند شدن صدای زنگ نگاهم به سمت در بسته 

 کشیده شد. 

 ـ آخ جون عمو اومد. 
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 ـ عمو اومد، عمو اومد.
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شان صدای فریاد آراد و آرزو و باال و پایین پریدن

 وهایم درهم گره بخورد. باعث شد ابر

ای به این نزدیکی داشته کردم رابطهفکرش را هم نمی

 باشند. 

 ها، بنده خدا رو نرسیده فراری ندین. ـ آروم بچه

 زدند. تشر نسرین هم کارساز نبود و همچنان جیغ می

جان به سمت در رفتم. هایی بیاز جا بلند شدم و با گام

کج کردم تا گوشم روی صندلی نشستم و خود را کمی 

 روی در چوبی قرار بگیرد. 
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 ـ سالم، سالم.

  

صدای بلند و گرمش باعث شد لبخند محوی روی 

 هایم بنشیند. لب

 ـ به آقا مهیار. پارسال دوست امسال آشنا رفیق. 

 کنی حمید. ـ شرمنده می

گه بخدا مهیار جان. رفتی حاجی حاجی ـ راست می

 مکه دیگه؟

  

 ها گم شد. صدای مهیار در جیغ بچه

 ـ عمو مهیار. 

 های عمو. ـ سالم فِنچ

 ها را بغل گرفته بود.حاال حتما روی پنجه نشسته و بچه
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دانستم. از دل مظلومم باال و پایین شد و دلیلش را نمی

حسرت بود؟ یا عشق؟ یعنی بعد از این همه سال هنوز 

دادم تا  با همچین شدتی عاشق بودم؟ سرم را تکان

 این فکر هارا از خودم دور کنم. 

  

 ری اینور اونور ناقال. ـ شبنم کجاست؟ تنهایی می

دانست نسرین از بچگی کنجکاو بود و زبان دراز. می

 چطور آمار همه چیز را در بیاورد. 

ـ همه ی سواالرو اول کاری ریختی سرش عزیزم، 

 کنه. فرار می

ها که هنوز حمید گفت و مهیار خندید. صدای جیغ بچه

داد همه چیز را سعی در جلب توجه داشتند، اجازه نمی

 بشنوم. آه سردی کشیدم و چشم هایم را بستم.
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ای از پستوهای ذهنم بیرون آمد و تاریکی پشت خاطره

 وشن کرد. پلک هایم را ر

 چهارتایی به پارک نزدیک کالس خیاطی رفته بودیم.

البته پارک که چه عرض کنم، یک محیط سبز کوچک 

بود با دو سه تا نیمکت رنگ و رو رفته اما برای مایی که 

جز کافه پاتوق دیگری نداشتیم، تنوع بزرگی حساب 

 شد.می

 

آن وقت ظهر جز ما چهار نفر کسی آنجا نبود و 

 یم راحت باشیم. توانستمی

یک پایم را روی نیمکت جمع کرده و روبه مهیار 

هایم در دست هایش بود و نرم نشسته بودم. دست

 کرد. نوازشش می

 خونی مهیار؟ـ تو کتاب می
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شد. مان حتی یک لحظه هم قطع نمیارتباط چشمی

 انگار هردو حریص دیدن هم بودیم.

 خونم نفسم. ـ فقط درسای دانشگاهی رو می

 هایم را آویزان کردم و ابرو درهم کشیدم. لب

ـ حیف شد خب! لذت تصور چیزای تازه رو از دست 

 دادی. 

 هایش برق زد. کوتاه خندید و چشم

 کنی؟ـ تو با کتاب خوندن چیزای جدیدو تصور می

 

سرم را تکان دادم و با هیجان زیادی گفتم: اوهوم. 

. انگار مخصوصا رمانای تخیلی و فانتزی، عاشقشونم
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تونم وارد یه دنیای دیگه بشم. جایی که خبری از می

 این همه سختی و تلخی نباشه.

ام نشست و نگاهش مهربان شد. دستش روی گونه

ی کالم زیر چشمم را نوازش کرد. آنقدر نرم که رشته

 از دستم در رفت. دلم فرو ریخت و قلبم به تپش افتاد.

 بره؟ی دیگه میمنو به یه دنیا خوای بدونی چیـ می

 

سر تکان دادم یعنی آره. یکی از ابروهای خوش 

 تر از قبل ادامه داد. فرمش را باال انداخت و آرام

ولی نباید به کسی بگی ها. این یه رازه و باید بین  -

 من و تو بمونه. 

 خود را به سمتش کشیدم و هیجان زده سرتکان دادم.

 دم.ـ قول می
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موهای مواج و بلندم را که از شال بیرون زده و آزاد 

 ام افتاده بود، نوازش کرد.  روی شانه

 ـ با موهات.

 هایم گرد شد و متعجب پرسیدم. چشم

 ـ هان؟

توجه به موقعیتی که داشتیم و لبخند شیرینی زد و بی

نگاه نسرین و حمید، صورتش را توی گردنم، درست 

 عمیقی گرفت. میان موهایم فرو برد و دم 
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ـ موهات سرزمین عجایبه. هربار که توشون نفس 

 خورم توی یه دنیای جدید و عجیب... کشم سر میمی

هایش روی موهایم تکان خورد و نفس پرحرارت و لب

 داغش بر پوست گردنم نشست.

قلقلکم آمد. کمی سرم را خم کردم اما عقب نکشید و 

لم شبیه به دوباره و اینبار حریص تر نفس کشید. حا

ی شیرین بود. انگار زمان متوقف شد و من یک خلسه

 ماندم و او. 

 

 دونی االن کجام؟ ـ می

هایم را خمار کرده بود و دلم هایش، چشمهرم نفس

 رفت. دستش را فشردم و آرام خندید. ضعف می

 ی سیب...ـ توی یه دشت با کلی شکوفه
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اخه موهات یه عطر خاص داره. هم شیرینه، هم 

 مالیم...

 

 هایم کش آمد و ریز خندیدم. لب

سرش را عقب کشید و با محبت نگاهم کرد. انگشتش 

 های خندانم کشید و لب زد. را روی لب

خندی، هاتم شبیه سیبه. یعنی وقتی میخنده -

 شه، شبیه سیبه...گیره، سرخ میهات رنگ میگونه

چشمکی زدم و با شیطنت گفتم: پس از این به بعد 

 ی سیب. و شکوفهبهم بگ

 اینبار اوهم خندید و آرام پلک زد. 

 ی سیب. باشه، شکوفه -
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نگاهش کردم، پرعشق و با قلبی که پر شده بود از 

 ذوق و لذت.

تمام احساسی را که در وجودم جمع شده بود، به 

 هایم ریختم و لب زدم. چشم

 ـ عاشقتم.

ام چسباند و مثل خودم لب اش را به پیشانیپیشانی

 زد. 

 ـ منم عاشقتم.

 

م پایین قلبم تیر کشید و قطره اشکی از کنج پلک

های ام را ماساژ دادم و سعی کردم با نفسچکید. سینه

 ای نداشت. کنم اما فایده عمیق دردش را کم
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هایش دوباره به خونریزی افتاده بود انگار و جز زخم

 قرص دوایی نداشت.

از روی صندلی بلند شدم و محتویات کیفم را روی 

ی کوچک قرص را برداشتم، به زمین ریختم. بسته

 سختی یکی از آن بیرون کشیدم و زیر زبانم انداختم.

 

و به سقف خیره  تن سنگینم را روی تخت انداختم

 ماندم بلکه خوابم ببرد.

 ساعت...یک ربع، نیم ساعت، یک

فایده نداشت. هم هیجان داشتم و هم غم. نه 

توانستم یک جا دراز بکشم و نه حتی بنشینم. راه می

رفتن زیادی هم با این دست سنگین و گچ گرفته برایم 

 سخت بود.
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د. هندزفری شان گل کرده بوآن بیرون هم تعریف

گذاشتم تا صدایی نشنوم اما تمرکز نداشتم و فکرم 

ی خواست از کلمه به کلمهها بود. دلم میسمت آن

شان سر در بیاورم و برای همین هم حرف های

سرجایم برگشتم. روی صندلی نشستم و یکبار دیگر 

 گوشم را به در چسباندم. 

 ـ عمو واسمون شکالت نیوردی. 

فنچ من. اینبار باعجله اومدم،  ـ عمو قربونت بره

 بخشی منو؟می

 اینبار صدای آراد بلند شد. 

 ـ عمو برای منم تفنگ میاری؟
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هایم کش آمد. این دو بچه شیطان را هم درس لب

 دادند. می

 آرم. مهیار هم خندید و گفت: چشم عموجان، می

 ها بیاید کمک ول کنید عمو رو. بچه -

 صدای غرغر آرزو بلند شد. 

 خوام بیام! ـ نمی

اینبار حمید بدون نرمشی گفت: بدویید برید کمک 

 مامان.

شان که احتماال به های سبککمی بعد صدای گام

رفتند، گوشم را پر کرد. نفس سمت آشپزخانه می

 عمیقی کشیدم و چشم بستم.
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توانستند صدایشان را جا که میحمید و مهیار تا آن

ی کمی از در اتاق ها با فاصلهپایین آورده بودند اما مبل

 شان را بشنوم.توانستم صدایقرار داشتند و می

 

 ـ به نسرین نگفتی که دیگه شبنمی در کار نیست؟ 

هایم تیز شد. لبم را به دندان گرفتم با این حرف، گوش

 و با دقت بیشتری گوش دادم. 

ه چیزایی تعریف کردم واسش اما کامل نه. خودت ـ ی

 باید بگی نه من. 

 مون رسمی نشده چیزی بدونه. ـ دوست ندارم تا طالق

ی شناسیش که، روحیهشه. میـ اما ناراحت می

خواد همه ی خبرارو تازه و داغ حساسی داره دلش می

 بشنوه. 
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ـ همچین خبر مالی نیست آخه! طالقه دیگه. ماهم مثل 

 گیرن. هایی که طالق میی زوجهمه

 

گرفتند؟ اما نسرین که گفته بود زن داشتند طالق می

دارد! هرچند که االن هم داشت اما خب با لحنی که او 

گفت، فکر کردم حتما خوش و خرم باهم زندگی 

 کنند. می

 ـ اما بنظر من این جریان واست راحت نیست.

 

هم. پنج سال گید بـ نه! عجیبه واسم که همه اینو می

باهم زندگی کردیم و حاال تموم شدنش باید راحت 

 باشه؟

قلبم برای حرص و خشم نشسته در صدایش جمع 

 شد. پس به او هم همچین خوش نگذشته بود.
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ـ نه اما پر از حرص و خشمی مهیار. با هر حرف ما از 

خوای برای مهار ریزی. نمیری و بهم میکوره در می

 ری؟کردنش از کسی کمک بگی

 آه سردش تن من را هم لرزاند 

 ـ اول باید تکلیف جلسات دادگاه رو مشخص کنم. 

 

تونی روی ما ـ خوددانی فقط این یادت باشه که می

 حساب کنی. 

م کنارم دونم، تو همیشه و حتی بیشتر از خانوادهـ می

 بودی. راستی راجع به اون... 

به اینجای حرفش که رسید، یکباره ساکت شد. ابرو 

درهم کشیدم و گوشم را روی در فشار دادم بلکه 

 فرجی شود اما صدایی نبود. 
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ام کالفه از کنجکاوی ارضا نشده ام، لب برچیدم و بینی

دفعه ساکت شد؟ چرا دیگر ادامه را چین دادم. چرا یک

 خواست راجع به چی حرف بزند؟ همسرش؟نداد؟ می

خواست درباره ی دلیل شبنم بود دیگر نه؟ شاید می

گفت و اطالعاتم را کامل اش بگوید. آخ کاش میجدایی

 کرد.می

 

ای که به در نزدیک با شنیدن صدای قدم های آهسته

 شد، یکباره از جا پریدم.می
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 زد.کوبید و چیزی در گلویم نبض میقلبم در جایش می
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جا... درست را حس کنم. همانتوانستم حضورش می

 مان فاصله انداخته بود. پشت همین در لعنتی که بین

دانم اما حتی عطرش هم در توهم بود یا واقعیت نمی

ام نشست. بوی سرد و فلزی خاصی که داشت و بینی

 کرد. همیشه مسخم می

با چشم های وق زده به در اتاق خیره ماندم. انتظار 

ل بدهد، صندلی را کنار بزند و داشتم که یکهو در را ه

مچم را بگیرد. قلبم از طرفی برای دیدنش بی تابی 

کرد و دوست داشتم راستی راستی حریم امنم را می

 ترسیدم.بشکند و از طرفی هم مثل سگ می

  

ترسیدم از آمدنش، دیدنش، حس کردن دوباره می

 ام. ترسیدم از خودِ بی جنبهاش. می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ی کز کرده در وجودم که هرلحظه منتظر از راحله

ای که ساخته بودم و حتم داشتم که عصیان بود. از آیه

ای که به رویم دهن شکند. از گذشتهبا حضور مهیار می

 کرد.  کجی می

 ادی؟ـ واه! چرا اینجا واس 

  

هایش ی مصنوعی مهیار را شنیدم و گامهصدای خند

 که عقب گرد کرد. 

گرده. فکر کرد گذاشتم توی این ـ دنبال اورکتش می

 اتاق. 

خودش بود! حمید نامرد موقعیتم را لو داده بود. با 

نفسی رفته روی تخت نشستم. ضربان قلبم هنوز 

 عادی نشده بود و هیجان داشتم.  
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یک درصد امید احمقانه در دلم زنده مانده اگر تا االن 

بود، حاال دیگر مطمئن بودم که مهیار من را شناخته 

 است. 

دانم. شاید از همان اول اینکه از کی شناخته بود را نمی

و شاید بعد از تصادف. اصال این موضوع مهم نبود. در 

کاوید و انگار همه این شرایط ذهنم حرکاتش را می

 پیدا کرده بود.چیز برایم معنا 

 

مثل نجات دادنم از دست یاور. یا اینکه دنبال ماشینم 

داشت. یا حتی راه افتاده بود و دست از سرم بر نمی

همین ذخیره کردن شماره اش در موبایلم بدون آنکه 

خبر بدهد. همه و همه برایم روشن شده بودند و مثل 

 کردم.ها تمام مدت انکارش میاحمق
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یک سوال بزرگ مانده بود. چرا نگفت  حاال برایم فقط

که من را شناخته است؟ چرا به روی خودش نیاورده 

 بود؟  

 چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟! 

یعنی انقدر بد بودم؟ انقدر نسبت به من بی تفاوت بود 

داد دور بایستد؟ چرا که نه؟ اصال چه که ترجیح می

انتظاری داشتم؟ ده سال گذشته بود و زن هم که 

 گرفتند.چند که داشتند طالق میداشت! هر

  

با دست سالمم موهایم را چنگ زدم و خود را روی 

خواست از دست این همه فکر و تخت انداختم. دلم می

 خیال سر به کوه و بیابان بگذارم. 

پلک هایم را روی هم فشار دادم. باید قبل از آنکه رم 

کشیدم. کنند، افسار احساس و ذهنم را می
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 خواستم تمام رشته هایم پنبه شود. باید مثلنمی

کردم. خونسرد و حق به جانب. به خودش رفتار می

 شناسم.آوردم که او را میروی خودم هم نمی

 

رفتم و بازی را که خودش شروع کرده بود تا انتها می

آوردم یا اویی که انگار نه انگار در نهایت یا من کم می

 شناخت.یک روز من را می
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ت مهریه دارم. این آقا باید ـ آقای قاضی من درخواس

 ی منو بده. تا قرون آخر مهریه

داد بدون تمام مدت به فریادهای ناحق شبنم گوش می

ای از خود دفاع کند. انقدر درگیر وقاحت بی آنکه ذره

حد این زن بود که اصال هیچ حرکت مثبتی به ذهنش 

 رسید. نمی

ـ نظر شما چیه جناب؟ توان مالی پرداخت مهریه رو 

 دارید؟

  

با این همه بدهی که کارگاه باال آورده بود، باید هردو 

شان را صاف کند و فروخت تا قسطاش را هم میکلیه

حاال هم که مهریه شده بود قوز باال قوز. با این حال 

ضعف نشان نداد. با دستمال عرق ریز روی پیشانی 

 اش را گرفت و گفت: بله. 
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داد اما خودش هم یبخاطر خیانت شبنم نباید مهریه م

هایی بود دانست چه مرگش شده است. شبیه آدمنمی

دهند، خودشان را که دیگر به چیزی اهمیت نمی

 اند به دست سرنوشت و هرچه باداباد.سپرده

شاید هم لج کرده بود با خودش، شبنم، زندگی و همه 

 چیز اصال. 

  

ـ بسیار خب. ما در ابتدا باید از اموال شما استعالم 

 گیریم و بعد روند مهریه طی بشه.  ب

سوخت. چیزی شبیه به کوهی از چیزی در وجودش می

کاه. بی قرار شده بود و در آن اتاق بزرگ سرد که تنها 

ی فلزی و میز وسیله اش  چند صندلی رنگ و رو رفته

 کرد.چوبی بود، احساس خفگی می
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خواست هرچه زودتر از آنجا بیرون بزند و دلش می

 به هوای آزاد برساند. خودش را

  

 دست برد و دکمه ی دوم پیراهنش را هم باز کرد. 

ـ آقای قاضی توروخدا یه جوری نشه که حق من 

 پایمال بشه. 

سرچرخاند و نگاه خشمگینی به شبنم انداخت. چرا 

شان متوجه این حجم همان اول و قبل از ازدواج

هایش را روی ذات وقاحتش نشده بود؟ چرا چشم

 ست؟  بدش ب

حالش انقدر بد بود که حتی متوجه تمام دادگاه هم 

نشد. سرش از شدت درد روبه انفجار بود و شقیقه اش 

گرفت، با زد. خشمی را که هرلحظه شدت مینبض می
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فشار دادن دندان هایش روی هم و مشت کردن دست 

 کرد. هایش سرکوب می

ی شبنم که رویش نشست، پوزخند نگاه پیروزمندانه

 شد، غرید.همانطور که از روی صندلی بلند می زد.

  

 بری از این وضع، نه؟ ـ لذت می

 گیرم ازت؟ مو میـ لذت ببرم؟! چرا؟ چون دارم حق

کرد که او شنید فکر میهرکس این حرف هارا می

ی تاسف برایش خیانت کرده است! سری به نشانه

 تکان داد و گفت: متاسفم که نشناختمت.  

شبنم اما خم به ابرویش نیاورد. دستی در هوا تکان داد 

 و صدایش را باال برد.  

 ـ برو بابا. 
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و و از اتاق خارج شد. با رفتن او توانش تحلیل رفت 

سوخت و حتی ابروهایش درهم جمع شد. از درون می

توانست این را نشان دهد. آنقدر احساساتش را نمی

ترسید این همه خشم کار سرکوب کرده بود که می

 دستش بدهد.

  

هایی سست از محیط دادگاه بیرون زد. هوا سرد با گام

شده بود و بخار نفس هایش مقابل چشم هایش گم 

ینش رفت و قفل آن را باز کرد. شد. به سمت ماشمی

کیفش را روی صندلی کناری پرت کرد و پشت رل 

 نشست. 

 

داد به ادعای شبنم و کرد؟ تن میباید چیکار می

تر درخواست مهریه؟ مگر در این پنج سال از گل نازک
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به او گفته بود؟! مگر آسیبی به این زن زده بود که اراده 

 کرده بود او را زمین بزند؟

 

مش را با صدا بیرون داد و چشم بست. زندگی بازد

شان شبیه به تراژدی شده بود. یک زندگی با مشترک

 عشق و سرانجامی پر نفرت.

  

صدای آالرم موبایلش که بلند شد، تکان سختی خورد. 

چشم باز کرد و به سمت کیفش خم شد. با دیدن 

 یادداشت روی صفحه، آخ بلندی گفت. 

  

 ـ قرار امروز یادت نره. 
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ساعت چهار با آیه قرار داشت. دوست نداشت او را با 

های گود افتاده و موهای این وضع ببیند. با این چشم

 چرب.

 

مین هم ماشین را روشن کرد و به سمت خانه برای ه

 رسید.به راه افتاد. باید کمی به سر و وضعش می
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 ـ سالم آقای مهرگان. 

نگاهی سرسری به سوسن که مقابلش ایستاده بود، 

 انداخت.  

 ـ سالم، خانم هستن؟  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 ـ بله. اتفاقا منتظرتونن.

 ده.  آیه منتظرش بود؟! به حق چیزهای ندیده نشنی

دنبال سوسن به سمت اتاقک رفت و نگاهش را در 

 سرتاسر کارگاه بزرگ چرخاند. 

شد که راحله توانسته باشد یک تنه اینجا باورش نمی

 اندازد.را راه بی

این همه کارمند و کارگر، این همه ماشین دوخت و 

ی کارگاه افتاده ای که گوشهدکمه زنی، این همه پارچه

نظارت شبانه روزی داشت و دخترک خوب بود، نیاز به 

 از پسش برآمده بود.

  

 سوسن به در بسته اشاره کرد. 

 ـ بفرمایید. 
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دستش را روی دستگیره گذاشت و قبل از آنکه وارد 

اتاق شود، دم عمیقی گرفت. فکر اینکه آیه دوباره 

کرد اما برای جا زدن نیامده اش میپسش بزند، خسته

 بود.

ده و مخصوصا حاال که او را خواست هرطور شمی

شناخته بود، با او شریک شود و این موقعیت خوب را از 

 دست ندهد. 

ی در را پایین بازدمش را بیرون فوت کرد و دستگیره

 کشید.

 

با دیدن آیه که وسط اتاق ایستاده بود، لبخند زد. 

اراده و کامال ناگهانی آنقدر که حتی خودش هم بی

 تعجب کرد.

 ـ سالم. 
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ی قبلی پر از ستاره بود. اه آیه برعکس دفعهنگ

درخشید و دیگر خبری از آن بی تفاوتی و سرما می

 نبود.

شناسد؟! احتماال وگرنه فهمیده بود که او را می

 افتاد.هایش اینطور گل نمیگونه

 ـ حال شما چطوره سرکار خانم؟ 

آیه هم لبخند محوی زد و همانطور که به سمت کاناپه 

 ت: مچکر، بفرمایید لطفا.رفت، گفمی

کرد. انگار در این مدت مودب و محترمانه برخورد می

ی چموش و سرکش رفته و جایش را دختری آن آیه

 آرام گرفته بود که دیگر قصد دعوا و جنگیدن نداشت. 

 

مقابلش نشست و یک پایش را روی پای دیگر 

 انداخت.
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 ـ دستتون رو باز کردین؟ 

جالب بود که مهیار جز به جز آیه ابرو باال انداخت. 

 دانست. جراحاتش را می

ای خبر با نگاه مچ گیرانه ای گفت: از وضعیت من لحظه

 دارید؟! 

 سرش را عقب برد و خندید. 

ای که نه ولی خب بله خبر دارم. اون شب ـ لحظه

 تصادف بدی کردین.

کرد، اش فرار میآیه که به وضوح از حرف زدن درباره

 د و به سمت میز رفت. از جا بلند ش

 ـ اجازه بدین بگم چای بیارن واستون. 

 ـ مچکر خانم، برای خوردن چای نیومدم اینجا.
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ی تلفن را فشار داد و به سوسن گفت: بگو آیه اما دکمه

 ایرج چای بیاره واسمون. 

 سپس روی پاشنه چرخید و به میز تکیه داد. 

 شنوم.ـ می

خواست برانداز کرد. انگار میسر تا پایش را با دقت 

جز به جز ظاهرش را در ذهنش هک کند و البته سر از 

 آورد.تغییراتش در بی

ناسالمتی ده سال گذشته بود و حاال آیه، یا همان 

 ی خودش تبدیل شده بود به یک زن بالغ. راحله

 

گونش هنوز هم در نظرش زیادی زیبا بود. پوست گندم

 تر شده بود و شفاف.روشن
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درخشید و چشم های سبزش با شبیه به یک آینه... می

ی بلوند که از زیر شال کرم رنگش با موهای رنگ شده

قیدی بیرون زده بودند، هارمونی جالبی درست کرده بی

 بودند.
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بینی کوچک عملی اش هم به خوبی روی صورت گرد و 

 پرش نشسته بود.

 یش کرد.هایش را دروی آیه، چشمبا تک سرفه

نگاهش را از او گرفت و همانطور که روی مبل جابه جا 

 شد، گفت: خب... می
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لعنتی بر خودش فرستاد. انقدر مشغول دید زدنش بود 

 که حرف اصلی یادش رفت! 

آیه با صدایی که رنگ خنده داشت، گفت: راجع به 

خواستید صحبت بکنید اما ظاهرا حواستون شراکت می

 اینجا نیست.

  

ی سابق جز اش را بگیرد. راحلهنتوانست جلوی خنده

سرخ و سفید شدن کار دیگری بلد نبود چه برسد به 

آورد. این بلبل اینکه دید زدنش را واضح به رویش بی

ها را نداشت و نسبت به ده سال پیش زیادی زبانی

 تغییر کرده بود.

هایش کشید و گفت: نظرتون راجع به زبان بر لب

 ان منفیه؟شراکت همچن
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آیه تکیه از میز گرفت، به سمت کاناپه رفت و دوباره 

 روبه رویش نشست. 

ـ راستش من هنوزم نفهمیدم چرا باید با شما شریک 

 بشم. 

 ی قبل توضیح دادم اما شما توجه نکردین. ـ اینو دفعه

 آیه ابرو درهم کشید. 

 ـ بله، یکم حالم خوب نبود. 

کش دهد، گفت: ببینید آنکه این موضوع را مهیار بی

ست. شما دنبال سی تا مجلسی دوز خیلی ساده

 گردین که ما این نیرو رو داریم.می

 ابروهای آیه باال پرید و لبخند کجی زد. 

ـ اگه مجلسی دوزتون کارش خوبه چرا ورشکسته 

 شدین خب؟!
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زیادی رک بود و شاید هم کمی گستاخ. این ویژگی 

ای که همیشه راحلهاخالقی هم خاصِ آیه بود نه 

 کرد.مراعات غرورش را می

سعی کرد خوددار باشد. گارد گرفتن مقابل این دختر 

داد، خونسرد و فایده بود. باید مثل خودش جواب میبی

 درعین حال گستاخ. 

ست! چون شما قاپ مشتری پدر بنده رو ـ اینم ساده

کنید؟ نون مردای مسنی دزدیدین. همیشه اینکارو می

 کنید؟روش دوختشون قدیمیه آجر میرو که 

 

نگاهش طوفانی شد اما لبخند کج روی لبش از بین 

 نرفت. 
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زنید چون اصال پدر ی چی حرف میدونم دربارهـ نمی

شمارو ندیدم اما خب انتظار نداشته باشید توی بازار 

کار، منفعت خودم رو بابت همچین مسائلی نادیده 

 بگیرم.

 و ادامه داد. سپس به اطرافش اشاره کرد 

ـ فکر کردین چطوری به اینجا رسیدم؟ با دلسوزی 

برای دیگران؟! نخیر آقا، اینطوری که کالهم پس 

 معرکه بود. 

 مهیار پوزخندی زد.

 ـ من و پدرم نیازی به دلسوزی شما نداریم. 

ـ نه اشتباه متوجه نشید، من برای شما و پدرتون 

کار خودم احترام قائلم و روحشون شاد باشه اما در 

ای قبل از هرچیزی ای هستم و یه آدم حرفهحرفه

 سنجه. منفعت خودش رو می
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کرد که دهان آنقدر جدی و محکم کلماتش را ادا می

 مهیار بسته شد.

زیر و بم شخصیت آیه را هنوز کشف نکرده بود و برای 

خواست بعد از آمد. نمیهمین هم مقابلش کوتاه می

 هد.اش بداین همه سال فراری

 

ای که به در خورد، فرصت پیدا کرد تا کمی با ضربه

ذهنش را جمع کند. مرد مسنی  سینی به دست دارد 

 تون خانم. وارد اتاق شد و روبه آیه گفت: چای

 ـ بذارش روی عسلی.
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توانست تمام مدت به او خیره مانده بود. انگار می

ای از حرفه اینطوری بهتر او را بشناسد. دختری که دم

لرزید و گاهی از هایش کمی میزد اما دستبودنش می

 کرد.نگاهش فرار می

 هرچند که هنوز هم چیزهایی برایش گنگ بود.

 

 زندگی راحله پتانسیل چنین شرایطی را نداشت.

 این استقالل، این بامردها سر و کله زدن، این دویدن

تاده برای کار، حتی همین شالی که حاال دور گردنش اف

 آن برایش مهم نبود انگار. و بود و نبود

اش ناسازگار بود و ها با شرایط زندگیتمام این

 کنجکاو بود که بداند چطور به اینجا رسیده است.
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اینجایی که به قول حمید حتی اسمش را هم عوض 

 کرده است.

 

ی حمید و نسرین اصال برای همین هم آن روز در خانه

 وارد اتاق نشد.

شاید اگر شرایط دیگری داشتند، همان روز خودش را 

دانست و حمید هم تاکید کرده داد اما میبه او نشان می

دهد و یکبار بود که اینطور فقط دخترک را فراری می

 جواب خواهد ماند.دیگر سواالتش بی

 ـ بفرمایید چای.

خود را جلو کشید و فنجان چای را برداشت. لیوان را به 

دیک کرد و گرما و عطر خوش دارچین را تا اش نزبینی

 مغزش باال کشید.
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کرد اما واکنشی نشان سنگینی نگاه دختر را حس می

داغش نوشید. لیوان  ای از چاینداد و با آرامش جرعه

را به لب هایش چسباند و نگاهش را تا آیه باال آورد که 

 ناشیانه چشم دزدید.

 

جا که هایش نشست. به هرلبخند محوی روی لب

رسیده باشد بازهم دست از این عادت پنهانی دید 

 دارد.زدنش بر نمی

 فنجان را روی عسلی گذاشت و ادامه داد. 

 هامون امتحان بگیرید.تونید از خیاطـ می

 ـ و اگه قبول نشدن؟ 

ـ هرچی شما بگید. حتی اگه بخواید دیگه مزاحمتون 

 شم.نمی
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 ت: چند نفرن؟ای به او خیره ماند و بعد گفآیه لحظه

 ـ سی تا هستن.

 

 از جا بلند شد و به سمت میزش رفت. 

دم، بدین بدوزن و نتیجه ـ من یسری طرح به شما می

 کنم. رو چک می

 هایش را بیرون کشید.از کشوی میز، کالسور طرح

ها کار سختی ـ برای یه خیاط ماهر، دوختن این طرح

 نیست.

هاتون رو به اسم خودمون کار طرحـ نگران نیستید که 

 کنیم؟!
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تواند او اما فقط خندید. انگار مطمئن بود که هرگز نمی

هایش را از پوشه همچین کاری بکند. چهار تا از طرح

ی آینده باید این چهار درآورد و گفت: من برای هفته

ام و طرح رو تحویل بدم اما بخاطر شرایط جسمی

 ه موقع برسونم کار رو.استراحت این مدت نتونستم ب

 ـ پس این یه جور شروع به همکاری هم هست.

 کاغذها را از دستش گرفت.

 

 هاتون رو بسنجم.خوام اینطور کار خیاطـ می

 های نقاشی شده انداخت. نگاهش را به پیرهن

 ـ اما اگه خوب نباشه چی؟ نگران کیفیت کار نیستید؟

دم، دوزم و تحویل میمیـ در اون صورت خودم کار رو 

 مشکلی نیست.
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 ی زرد رنگی را سمتش گرفت و ادامه داد. بعد دفترچه

هایی هستش که هرطرح باید با توجه ـ این اندازه

 بهشون دوخته بشه. 

گذشت بیشتر از این مهیار دفترچه را گرفت. هرچه می

 کرد.اش حیرت میهمه کاردانی

  

خوام سر خت پارچه از ماست. نمیـ و درضمن برای دو

 کیفیت کار ریسک کنم. 

 ها به ما ریسک نیست؟ـ سپردن دوخت این طرح
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 آیه خونسرد شانه باال انداخت. 

هاتون واقعا خوب باشه خب! چرا ـ ممکنه دوخت خیاط

 ی بی کیفیت کار کنید؟باید اجازه بدم با پارچه

  

کرد فکر می از خود متشکر و مطمئن هم شده بود انگار.

 کار همه ایراد دارد جز خودش.

 آنکه بحث کند، سر تکان داد.  بی

 ـ خیلی خب. پارچه هارو کی بار بزنیم؟ 

 ـ همین امروز چطوره؟ 

 ـ عالیه. 
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آیه دستش را جلو آورد. نگاهش نافذ بود و لبخند 

پررنگی به لب داشت. انگار واقعا از این همکاری 

 همه چیز امید داشت.  راضی بود و به خوب پیش رفتن

 تونه شروع یه همکاری باشه. این می -

  

ای به دستش و بعد چشم هایش نگاه کرد. لحظه

درخشید و صورتش برعکس آخرین شان میسبزی

 باری که او را دیده بود، آرام بود.

به دور از هر خشم و آشوبی و این موضوع حال او را هم 

 کرد. بهتر می

دروغ بگوید. در این گیر و  توانستبه خودش که نمی

های ریز و درشت زندگی، آیه برایش دار طالق و فشار

تبدیل شده بود به یک سرگرمی بزرگ که حواسش را 
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کرد از همه چیز و چه بهتر که حال او هم خوب پرت می

 باشد. 

 

دستش را گرم فشرد و مثل خودش با لبخندی پهن، 

 شم.گفت: از این همکاری خوشحال می
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جلوی درب ورودی ایستاد و نگاهش را در رستوران 

 بزرگ و سنتی چرخاند.

های نزدیک آبنمای با دیدن معین که روی یکی از تخت

داد، سری فیروزه لم داده بود و برایش دست تکان می

 باال و پایین کرد.
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 به سمتشان پا تند کرد و با رسیدن به تخت لبخند زد.

 تم؟ـ مزاحم خلوتتون نیس

 معین از جا بلند شد و با برادرش دست داد.

 ـ اختیار داری داداش.

 الله هم لبخند مهربانی زد.

 ـ این چه حرفیه پسرعمه. 

 کفش هایش را درآورد و روی تخت نشست.

 ـ چه فضای خوبی داره اینجا. 

 آرم شمارو. مگه نه لیدی؟ـ من جای بد نمی

 

 الله با ناز خندید. 

 ـ بله آقامون!
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 و همزمان با معین هردو گفتند: اه اه چندش! گفت

 مهیار سرش را عقب برد و اینبار بلند خندید.

 ـ چیکار کردی با طرفمون دادا؟ رفتی تولیدی؟

 کت چرمش را درآورد.

 ی قبل برخورد خوبی داشت. ـ آره رفتم. برعکس دفعه

دیگر نگفت این برخورد خوب ناشی از چه بوده که اگر 

هم مثل حمید و نسرین موی دماغش گفت معین می

 شد.می

کرد ـ کم کمکش نکردیم خدایی. اگه باز بد برخورد می

 ی بیشعوریش بود.که نشونه

 

الله دستی به شالش کشید و آن را که دور گردنش 

 افتاده بود، روی سرش انداخت. 
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 زنید؟ ی آیه حرف میـ درباره

روبه مهیار ی آره تکان داد و معین سری به نشانه

 گفت: حاال چه قرار مداری گذاشتید؟

ش ی آینده واسهـ یسری طرح داد که باید تا هفته

گیره که شراکت کنیم آماده کنیم. بعد از اون تصمیم می

 یا نه.

 ـ اوهوع! سلسله مراتب داره خانم. 

ـ آره دیگه، تولیدی بزرگی هم داره آخه. امروز یه 

 شد.نمیگشتی زدم توی کارگاهش، باورم 

 

معین بادی غبغبش انداخت جوری که انگار از او 

 تعریف کرده بود!
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ـ خب دیگه داداش فکر کردی کم کسیو بهت معرفی 

 کنم؟! می

شان آمد آن را گارسون با قلیان بزرگی به سمت

ی تخت گذاشت. مهیار بی توجه به حضور او، غر گوشه

 زد. 

 ـ این کوفتی رو نذاشتی کنار هنوز؟ 

بار مصرف را به قلیان ا لبخندی گشاد شلنگ یکمعین ب

وصل کرد و گفت: نه جون تو دو ماهی هست که 

 نکشیدم. الله شاهده. یهو هوس کردم.

 ت.ـ آره ارواح عمه

 ی توهم هست. ی من، عمهعمه -

 ی دوتامون. ارواح عمه -
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گفت و هر سه غذا سفارش دادند. معین دهنی را روی 

 داخل کشید.  دهانش گذاشت و نفس را

ای بعد دود آن را قل قلیان بلند شد و لحظهصدای قل

 بیرون داد.

 کشی الله؟ ـ تا دود بیفته کار داره! تو نمی

 کشتم.گیرم بابا میـ نه بو می

ای به الله گفت: معین چشمکی به مهیار زد و با اشاره

 بره.گن! هنوز از باباش حساب میزن نمونه به این می

 اش نیشخندی زد. وخی مسخرهمهیار به ش

 ـ ولی اگه شریک شیم باید عروسی دعوتش کنم، آره؟ 

 الله ابرو درهم کشید. 

 ـ معلومه که آره. زشته دعوتش نکنیم.
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کار راضی نبود. دلیل خاصی هم مهیار اما به این

 نداشت.

ترسید یا شاید هم از قبول شاید از نه گفتن آیه می

 کردنش. 

اینکه به او نزدیک باشد و این رابطه از یک سرگرمی 

ساده فراتر رود. به خودش اعتماد داشت اما به حس و 

 حال آیه نه. 

او بعد از این طالق و خیانت سنگین شبنم آمادگی 

ر ترسید آیه یکبار دیگی مجدد را نداشت و میرابطه

 اش شود. وابسته

 وقت چه؟! آن
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اش را بهم صدای معین افکار نابه سامان و آشفته

 ریخت.  

 ها هم باشه.ـ چرا بابا. فکر کنم از این دختر قری

  

 و روبه الله گفت: یه رقاص دیگه جور کنیم خوبه، نه؟  

اش خوشش نیامد. ابرو درهم کشید و الله اما از شوخی

  ای به بازویش زد. ضربه

ـ اینطوری حرف نزن معین! دختر بیچاره رو چقدر 

 کنی. قضاوتش می

 او هم از خدا خواسته حرف دخترک را تایید کرد.  

 ری.  ـ الله حق داره. گاهی زیادی تند می

 معین دود غلیظ را از بینی و دهانش بیرون داد.  
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ـ چند نفر به یه نفر نامسلمونا؟ هنو نیومده رقیب شده 

 واسم.

  

شان ناتمام ماند. الله سفره را پهن آوردن غذا بحثبا 

های مسی چلو کوبیده را مقابلشان کشید. کرد و سینی

معین دست هایش را بهم مالید و گفت: دست شما درد 

 نکنه همسرم.

مهیار هم زیر لب تشکری کرد و به جان گوشت 

 اش افتاد.خوابیده در سینی

ما واکنشی ی معین به الله شده بود امتوجه اشاره

دانست دیر یا زود خودشان به حرف نشان نداد. می

 آیند.می

های معین، تک سرفه ای کرد و الله کالفه از اشاره

 شی؟روبه مهیار گفت: یه چیزی بپرسم ناراحت نمی
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 آنکه نگاهش کند، قاشقش را از برنج پر کرد. مهیار بی

 ـ بپرس دختردایی. 

 ی دادگاه با شبنم چطور پیش رفت؟ـ جلسه

دانست که معین مجبورش کرده است وگرنه خود می

 الله ذاتا دختر کنجکاوی نبود.

 خواد.اش را قورت داد و خونسرد گفت: مهریه میلقمه

 صدای متعجب معین بلند شد.

 ـ توروخدا؟ 

 خواد.شو میـ آره، مهریه
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سوخت. الله ای بابایی گفت. دلش برای مهیار می

ناسالمتی باهم بزرگ شده بودند و طاقت دیدن 

 اش را نداشت. ناراحتی

 خوای چیکار کنی؟ مهریه بدی؟! ـ حاال می

 دونم! باید ببینم حکم دادگاه چیه. ـ نمی

 اش؟ ـ چی بود مهریه

 که. ـ هشتصد تا س

ـ شِت! گندش بزنن.  تو این شرایط این همه سکه رو 

خواستیم کارگاه رو راه از کجا بیاری آخه؟ تازه می

 بندازیم.

 

 با این بحث اشتهایش کور شد. 
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دونم واقعا معین. صادقانه بگم از فردای خودمم ـ نمی

خبر ندارم. اصال گیجم انگار، توی یه حباب افتادم که 

 .هرلحظه ممکنه بترکه
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اش نگاه کرد. خوردهحرف به غذای دستمعین بی

دانست چطور کمکش کند. برادرش به خود نمی

شکست و از اوی احمق صدا میپیچید و حتی در بیمی

 آمد.کاری بر نمی

جوری حالِ شبنم را بگیرد تا شد یکحداقل کاش می

 تازی نکند. دیگر اینطور یکه

 فوت کرد و غر زد.  بازدمش را پرحرص بیرون
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خوای مهریه بدی؟! واال بخدا من جای ـ اصال چرا می

 دم داداش. تو باشم نمی

 

ـ اگه دادگاه تعیین کنه که راهی ندارم. مجبورم بدم 

 مهرشو. 

 عصبی خندید و ادامه داد.

رم زندان. اونطوری شبنم ـ اگه هم نداشته باشم که می

 باید بهم رضایت بده تا بیام بیرون!

 

حتی فکر به این موضوع هم خونش را به جوش 

آورد. شبنم مقصر بود و همه چیز سر او خراب می

 شد.می
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ـ خب یه کاری بکن که این جریان به نفع تو تموم 

 بشه.

 ـ چطوری؟ باید چیکار کنم که تا حاال نکردم؟! 

اش قاشق را توی سینی معین عصبی از زبان نفهمی

 انداخت.

 بزاری کنار و اصل مطلبو به قاضی بگی.ـ باید غرورتو 

انگار یک سطل آب یخ روی سرش ریختند. آن شب 

هایی به مقصر بودن شبنم کرده بود اما انتظار اشاره

نداشت که این موضوع را جلوی الله بگوید. حس 

کند و کرد خیانت الله تمام وجودش را خرد میمی

های وجودش را توانست صدای شکستن تکهمی

 . بشنود

 ـ چیو تعریف کنم معین؟!
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او هم دست کمی از مهیار نداشت. این همه غرور 

 کرد.اش میبیخود داشت دیوانه

 ـ اینکه زنت خرده شیشه داشته.

الله هین بلندی کشید و لبش را به دندان گرفت. با 

شان های معین تا حدودی در جریان مشکالتاشاره

که شبنم  کردقرار گرفته بود اما فکرش را هم نمی

 خیانت کرده باشد.

ی گردن توجه به رگ بیرون زدهبه مهیار نگاه کرد و بی

 و صورت سرخش، پرسید. 

 

 ـ بهت خیانت کرده؟

خواست در معین کالفه دستی به صورتش کشید. نمی

چنین شرایطی حقیقت را به صورت برادرش بکوبد اما 
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خواست دستی دستی آمد و میاحمقِ مغرور کوتاه نمی

 دش را بدبخت کند. خو

الله که جوابش را از سکوتش گرفته بود، ابرو درهم 

 کشید. 

 ـ چطور دلش اومد آخه؟ 

هم  کرد. آناو اما تمام مدت به غذای یخ زده نگاه می

 مزخرفش.  از دهان افتاده بود درست مثل زندگی

 ـ مهیار.

ی معین را که شنید، نگاهش را باال صدای گرفته

 بارید.هایش میاز چشم کشاند. شرمندگی

 ـ ببخش داداش. من واقعا ناراحتم واست. 

 ـ مهم نیست. 
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گه که مهمه لعنتی. ت میـ مهمه. این صدای گرفته

 شه زیر بار غمش مهیار.موهات داره سفید می

 

الله دست روی پای همسرش گذاشت و صدایش زد 

خواست تا فرصت است کاری اما معین بیخیال نبود. می

 رادرش بکند.برای ب

 

گی چیکار کنم؟ برم بلندگو دستم بگیرم به همه می -

 غیرتم که زنم بهم خیانت کرده؟بگم یه بی

غیرتیته؟ یعنی غیرت اینکه بهت خیانت شده از بی -

شه؟ دمت گرم بابا! تو که برای توی اینطوری معنی می

 خمی نداشتی.از این تفکرات ت

ای پلک بست لحظههای خشکش کشید و زبان برلب

 اش را کنترل کند.بلکه ذهن آشفته
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نه، اما سختمه... انگار یکی دست گذاشته بیخ  -

اش ده، انگار هربار با یادآوریگلومو داره فشار می

کشه که چقدر کم زنه توی سرم و داد مییکی می

و ناالیق بودم... سختمه تشت رسوایی خودمو از 

همه جا جار بزنم  بوم بندازم پایین. سختمه برم و

و روی  که ایهاالناس مچ زنمو با یکی دیگه تو خونه

کنی چرا معین؟! تخت خودمون گرفتم. درک نمی

کنی سکوت واسم آسون بوده؟ اینکه مدام فکر می

متهم بشم و زبون شبنم دراز باشه؟ اینکه جلوی 

قاضی دم از خواستن مهریه بزنه؟ اینکه جلوی 

ره م که با سر داره میمنطق باششما یه احمق بی

 توی چاه؟ فکر کردی اینا واسم آسونه؟
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اش با نفس کم آورد و به ناچار سکوت کرد. شقیقه

کرد هرلحظه ممکن است زد و حس میقدرت نبض می

 که از شدت سردرد خون دماغ شود.

پلک بست و دم عمیقی گرفت بلکه کمی از فشار و 

ای بود کم شود اما فایده استرسی که به جانش افتاده

 نداشت.

سال خودداری و خودخوری مداوم از باالخره بعد از یک

های این خواست تمام غمکوره در رفته بود و دلش می

 مدت را خالی کند.
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 چرا نگفته بودی تا حاال اینارو بهمون؟ -

 چی بگم؟ تف سر باالست. -

 ای به معین رفت و تشر زد.اینبار الله چشم غره

گه که واسش سخته حرف زدن نده خدا داره میب -

 ازش.

معین کالفه موهایش را چنگ زد و درحالی که سعی 

 کرد صدایش را پایین نگه دارد، غرید.می

 

دِ درد من واسه خودشه که از اول این ماجرا تا  -

االن الم تا کام با کسی حرف نزده. تنهایی به 

دوش کشیدن همه چی خوب نیست داداش. بابا 

نم مو دراورد بس که اینو گفتم بخدا! تا همین زبو

دونستم که شبنم یه ماه پیش حتی منم نمی

کردیم خوشی مقصره. چه من چه مامان فکر می
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دونم آخه، زده زیر دلت. شلوارت دو تا شده. چه می

گفتی مشکل کجاست تا اومدی میچه خبرته؟! می

حداقل این زنیکه رو با احترام کامل نیاریمش تو 

 ون خونه. ا

  

ی تاسف تکان خسته از غرغرهایش، سری به نشانه

 داد. 

خوای مامان با فکر اینکه بهم خیانت شده، دق ـ می 

 کنه؟ 

 ـ بیخیال، جنگه مگه؟! دق کنه چه سمی بود دیگه؟

تره عشق من. چرا انقدر ـ خب شاید اینطوری راحت

 پیله کردی تو؟

 ش الله. دونی چی کشیدیم از دستـ آخه تو که نمی
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مهیار که دیگر کالفه شده بود، صدایش را باال برد و 

 غرید.

ی خودم ـ چی کشیدی معین؟! جز اینکه دردش واسه

 بود؟ چی کشیدی؟ بگو خودمم بدونم.

 ش حرف نزدی خیلیه. ـ همینکه درباره

 ـ االن باید جواب پس بدم بهت؟!

 

ـ نه! من کی باشم که داداش بزرگه جواب پس بده 

فهمم، درک بهم؟! سکوت کردی، باشه. سختت بود می

ی حساستو بخدا اما االن تمام حرفم کنم اون روحیهمی

اینه که خیانت شبنم، اشتباه تو نبود ولی مهریه دادن 

بهش اشتباه توئه. نده بهش مهیار، نده این مهر 

کوفتی رو. توی دادگاه اعالم کن بهت خیانت شده و 

 تمومش کن.
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حق بود اما از اینکه جلوی الله مراعاتش هایش حرفش

خواست مثل را کند، حرصش گرفته بود. دلش می

خورد او را شان باهم درگیر شوند و تا میهایبچگی

 بزند. 

گم الله؟ تو بگو اصال، مهیار که چیزی بد می -

 گه. نمی

الله معذب و درمانده نگاهی به معین و بعد مهیار 

 انداخت. 

دخالت کنم توی این بحث اما شاید درست نباشه  -

منم با معین موافقم. هیچ جای دنیا تورو دلیل این 

بینه اما بنظر خودت کوتاه اومدن و خیانت نمی

مهریه دادن درسته؟ یه جوریه که انگار زبونم الل 

 تو خیانت کردی.
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شان را قبول داشت. اصال هایی حرفکلمه به کلمه

کرد و بابت همه میها را مرور روزی هزاربار این فکر

زد اما دروغ چرا، خودش چیز به خودش سرکوفت می

دانست دقیقا چه مرگش شده است. انگار هنوز هم نمی

 آمادگی اقرار به این اتفاق را نداشت.

 اصال لج کرده بود با خودش. 

خواست اش خیانت شده بود و حاال میبه او و زندگی

نکرده را  اینطوری خودش را سرزنش کند، انتقام کار

 بگیرد یا هرچه اصال! 

 های ساواک شده بود. گرشبیه به شکنجه

دانست کارش اشتباه است و نباید زیربار مهریه می

خواست خودش را بابت برود اما انگار اینطوری می

 اتفاقی که افتاده بود تنبیه کند. 
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گید کالفه دستی به ته ریشش کشید و گفت: شما می

جار بزنم زنم خیانت کرده؟  چیکار کنم؟ برم همه

 رم؟ اینطوری خودم زیرسوال نمی

اینبار الله با آرامش و لحنی قانع کننده، گفت: چرا زیر 

سوال بری پسرعمه؟ مگه غیر از اینه که شبنم ذات بد 

 خودش رو نشون داده؟

 معین بشکنی زد. 

 آفرین زن همه چیز دونم.  -

 

 توجه به او ادامه داد. الله بی
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اهد این بودیم که دوستش داشتی و ما همه ش -

هیچی واسش کم نذاشتی. مطمئن باش این وسط 

 دونه. کسی تورو مقصر نمی

 

 دانست اما کم چرا!کسی او را مقصر نمی

شناخت، معین که زیر و بم شخصیت برادرش را می

کنی اگه کسی بفهمه خودت زیرسوال گفت: تو فکر می

 ری؟! درسته؟می
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هایش مهر تایید زد بر نگاه خسته و سکوت سنگین لب

 حرف معین.

خب پس از اول بگو مشکل اینه. اینکه چون بهت  -

غیرتی و فالن و این چرندیات خیانت کرده بی

ش. واال تعجب هم کردم آخه تو از این کشکه همه

تفکرات تخمی تخیلی نداشتی. فکر کن یکی بهت 

ن بوده که طرف غیرتی مخیانت کنه بعد بگی از بی

 زیر سرش بلند شده! 

 

مهیار تلخ خندید و سرش را پایین انداخت. عرق سرد 

ی پشتش سرخورد پایین و لرز تمام جانش را از تیغه

 گرفت. 
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دونی بعضی به روح بابا اینطور نیست مهیار. می -

گرده به ذات آدم. خیانت، خیانته و چیزها برمی

ازدواج باشه شکستن تعهد توی یه رابطه حاال چه 

چه دوستی هیچ توجیهی نداره. اینکه طرف هر 

غلطی دلش خواست بکنه و بعد باد بندازه تو 

غبغبش که به فالن دلیل و بیسار دلیل من اینکارو 

 کردم چرته. 

خودتو سرزنش نکن، تو مسؤل ذات خراب یکی دیگه 

دونم دلت ناآرامه اما دونم شکستی، مینیستی... می

ه خیانت یکی دیگه، خوب یا بد بودن این یادت باشه ک

 کنه. تورو مشخص نمی

  

سوخت حق با او بود اما همچنان چیزی در وجودش می

 ریخت.  های عالم را به جانش میو تمام درد
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هاشون هزارجور نبین اینایی رو که واسه گه کاری -

آرن. این وسط تو قربانی اعتمادت توجیه و دلیل می

خوای تا تهش یه قربانی شدی. حاال چرا می

 گیری؟ بمونی؟ چرا حقتو نمی

  

دونید از از کی حقمو بگیرم؟ از شبنم؟! شما چی می -

زندگی ما آخه؟ اون حرمت شکسته، منم باید 

ا باید حرمت پنج سال زندگی رو بشکنم؟! جد

 بشکنم؟ 

 

 الله دست سرد و لرزانش را گرفت. 

 شناسیم. دونیم ولی تورو میما هیچی نمی -
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گشت و دنبال هزاران فکر و سوال منفی در سرش می

اش، بر ها بود. تایید بر شخصیت له شدهتایید آن

 غرورش.

شان این توهم کافی نبودن را دوست داشت با تعریف

سرش دور کنند ولی نه جرات گفتنش را داشت و نه از 

 خواست که بیش از این ضعف نشانر دهد.دلش می

شد؟ تر بود و اینطور خراب نمیبه هرحال برادر بزرگ

 شد دیگر. می

 

فهمیدند. اصال هایش را میالله و معین اما نگفته درد

مثل روز برایشان روشن بود که شخصیت مهیار چقدر 

 ست. آسیب دیده ا

شناسیم. تو حواست هست مهیار؟ ما تورو می -

صادقی، مهربونی، متعهد و وفاداری. تو شبنم و 
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تو دوست داشت و چی از اینا بزرگتر؟ چرا زندگی

 کنی؟ بابت چیزی که هستی خودتو سرزنش می

 

آب دهانش را قورت داد بلکه گره نشسته در گلویش 

بی دور کرد طناای نداشت. حس میحل شود اما فایده

 کند. گردنش پیچیده شده است و دارد خفه اش می

 ی دوم پیرهنش را هم باز کرد و نالید.دکمه

 

کنم دیگه بتونم به آدم جدیدی توی زندگیم ـ فکر نمی

 اعتماد کنم.

 ـ ای تف به این زن بیاد.

 

 ای به شوهرش رفت.الله چشم غره
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خیانت بد گذره، باور کن. تونی. این دوره هم میـ می

گذره. الزم نیست انقدر هست، سخت هست اما می

 خودتو غرقش بکنی.

ای و زاللش انداخت. این های قهوهنگاهی به چشم

اش را پر دختر داشت رفته رفته جای خواهر نداشته

 کرد. می

 دم عمیقی گرفت بلکه خودش را پیدا کند.

 گند زدم به شبتون.  -

نرو زیر بار دادن  گی دیگه؟!ـ به دادگاه همه چیو می

 مهریه مهیار. این حقت نیست بخدا.

زبان بر لب های خشکش کشید و برای آنکه خیال 

 برادرش را راحت کند، سر تکان داد.
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رم زیر بار دادن مهریه، همه چیزو به قاضی نمی -

خوام گم اما این جریان بین خودمون بمونه. نمیمی

 مامان فعال بو ببره. 

 

مامان همین االنشم واس خاطر تا کی داداش من؟  -

 طالق مثال بی دلیلت شبنم ازت شکاره!  

تا هروقت که تشخیص بدم. خودم بهش همه چیزو  -

 گم. می

بعد قاشق و چنگالش را از توی سینی برداشت و 

 ای از غذای یخ زده را در دهانش گذاشت. لقمه

 غذاتونو بخورید، از دهن افتاده. -
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زد و حواس او اما وشش زنگ میصدای قاضی در گ

 جای دیگری بود.

 کرد و به وقاحت شبنم.به حرف های معین فکر می

شد اگر حرفی از خیانت به اینکه چقدر خوشبحالش می

 رفت. زد و زیر بار پرداخت مهریه مینمی

واقعا دنبال چه بود؟ اینکه شبنم سوارش شود؟ او که 

مقابل شبنم کوتاه اهل سواری دادن نبود پس چرا 

 آمد؟می

خواست با چه کسی لج کرده بود؟ خودش! انگار می

اینطوری خودش را بابت خیانتی که در حقش شده بود، 

تنبیه کند. راستی راستی باورش شده بود که او مقصر 

 کثافت به بار آمده است. 
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سر چرخاند و به نیمرخ پر آرایش همسرش نگاه کرد. 

زد اما هیچ یک از حرف حرف می توجه به او با قاضیبی

 شنید انگار. هایش را نمی

هایش نگاه کرد که با آب و تاب تکان ها و دستبه لب

 دادند. خوردند و او را مقصر همه چیز نشان میمی

 شان همین بود؟ خیانت و تنفر؟! همین؟! ته زندگی

 

رسد اما بارها شنیده بود که گاهی عشق به تنفر می

 کرد.میهرگز باورش ن

عشق همیشه برایش یک حس پاک بود. حسی که 

آمد شد. حسی که میهیچوقت آلوده به این چیزها نمی

 رفت.و دیگر هیچوقت نمی
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ها را ای کرده و گول شوآفچرا همچین فکر احمقانه

 ها همیشه مثل روز اولکرد که آدمخورده بود؟! فکر می

 ماند. می عاشق

 

تواند به همان سرعتی که یدیر فهمیده بود که عشق م

آمده است، از بین برود و جایش را به بی تفاوتی بدهد 

 و حتی تبدیل به نفرت شود. 

شد، احساسات خاک باید قبل از آنکه دیر می

 کرد.شان را تمیز میگرفته

ی لعنتی وقت باید در گیر و دار آن زندگی روزمره

کشید به شان، دستمال میگذاشت برای احساسمی

شان پژمرده گوشه و کنار قلب خودش و شبنم و عشق

 داد.را جال می
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خورد تا این حقیقت حتما باید سرش به سنگ می

 دردناک را درک کند؟!

هرچند که ذات خراب خود شبنم هم این چیزها 

شان به شد که اگر جز این بود زندگیاش نمیحالی

 رسید. این نقطه نمی

 

شبیه بند بازی ناشی اش قمر در عقرب بود. اوضاع

رفت و هرلحظه ی تیغ نفرت راه میشده بود که لبه

 ممکن بود سقوط کند. 

 آقای مهرگان.  -

با صدای بلند قاضی، نگاهش را از شبنم که حاال به او 

 زل زده بود کند. 

 بله؟  -
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 با عرایض بنده مشکلی ندارید؟  -

 حتی یک کلمه از حرف هایش را هم نشنیده بود. 

 جناب قاضی...  -

از کنج چشم نگاهی به شبنم انداخت که بابت گرفتن 

کرد و گفت: این خانم به مهریه احساس پیروزی می

 من خیانت کرده. 

 

شبنم شبیه اسپند روی آتش به جلز و ولز افتاد. از جا 

 پرید و با صورت برافروخته فریاد کشید. 

 گی مرتیکه؟ من به تو خیانت کردم؟! چی داری می -

اش نگاه دقیق به مهیار قاضی از پشت عینک مستطیلی

 انداخت.

 ـ آروم باشید خانم.
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گه جناب قاضی. من خیانت نکردم. آخه ـ دروغ می

مو تونم؟ من شوهرمو دوست داشتم، زندگیمی چطور

 دوست داشتم. 

 خورد.حالش از این همه دروغ بهم می
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 ـ بفرمایید خانم.  

 نگاه پرحرصی به مهیار انداخت و سرجایش نشست.  

 شما برای اثبات حرفتون مدرکی هم دارید؟   -
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ئو های خانم با اون آقا ویدبله، مدرک دارم... از چت -

 گرفتم جناب قاضی. 

توجه به نگاه را از جیب کاپشنش درآورد و بی گوشی

 ی شبنم، به سمت میز قاضی رفت.بهت زده

های شبنم کرد که فیلم گرفتن از چتفکرش را هم نمی

 آید. با پدرام روزی به کار بی

ها انداخت و سپس جمالتی روی قاضی نگاهی به فیلم

 کاغذ نوشت.  

 دادگاه تحویل بدین.  مدارک رو به -

من شکایت دارم از این خانم. همزمان با من، با این  -

ی نامشروع داشته درصورتی که چیزی آقا رابطه

ها و خوام چتواسش توی زندگی کم نذاشتم. می

 هایش بررسی بشه.تماس
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 اما...  -

ی سکوت روبه شبنم باال قاضی دستش را به نشانه

تون رو مکتوب کنید، آورد و گفت: بسیار خب. شکایت

ی نهایی رو ابالغ شه و نتیجهبهشون رسیدگی می

 کنیم.می

از اتاق که بیرون زد، نفس عمیقی کشید. برخالف قبل 

هایی که بین دیگر شلوغی راهروی دادگاه و فحش

 کرد.شد، اذیتش نمیمردم رد و بدل می

 

تر شده انگار تمام آن انرژی منفی و سیاهی رفته، سبک

 درهمش کمی آرام گرفته بود. و ذهن 

 کار خودتو کردی.   -

 با شنیدن صدای شبنم سرجایش ایستاد. 
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خوای گفتی خیانت کردم آره؟ از این به بعد می -

 همه جا جار بزنی که خیانت کردم بهت؟  

 ی پا چرخید و خونسرد نگاهش کرد.روی پاشنه

وجودش انقدر سبک و آسوده بود که دیگر حتی 

 کرد.  های شبنم هم حالش را خراب نمیحرف

 باید با عواقب کاری که کردی روبه رو شی.  -

با چند گام بلند خودش را به او رساند. سرش را باال 

 گرفت و پرنفرت در چشم هایش نگاه کرد.  

ی دونی اگه بفهمن باهاش رابطه داشتم، اجازهـ می

 دن؟د نمیعق
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خدایا این چه موجودی بود دیگر؟! چطور یک آدم این 

شد؟ نیشخندی زد و تای شرف و وقیح میهمه بی

 ابرویی باال انداخت.

کردی خونه یا عکس لخت ـ اون موقع که دعوتش می

 کردی.فرستادی واسش باید فکر اینجارو میمی

 

رفت و کارد صورت زن از حرص روبه کبودی می

های آمد. از شدت خشم پرهونش در نمیزدی خمی

 شد. بینی اش باز و بسته می

 

خوای هرجا نشستی گردن کج کنی ـ چیه؟ حاال می

بگی وای زنم بهم خیانت کرده؟ زنم با یکی دیگه 

خوای دل همه واست بسوزه؟! انقدر خوابیده؟ می

 بدبخت شدی؟
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 140_پست#

 

 

  خوام چیکار کنم به خودم مربوطه.اینکه می -

ـ آره به خودت مربوطه. فقط هرجا نشستی از ایراد 

خودتم حرف بزن! بگو چرا بهت خیانت کردم. بگو 

چقدر یبس و احمق بودی! بگو که کل این پنج سال 

 سرتو کردی زیر برف و ندیدی من چه نیازهایی دارم.

 

اش بهم پیچید و اسید ته حلقش را سوزاند. نبض معده

تپیدن کرد و خون به اش با قدرت شروع به شقیقه

 صورتش دوید. قدمی به جلو برداشت و باخشم غرید. 
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ـ چه نیازی داشتی که من ندیدم؟! داشتن ماشین 

گی؟ آخه هاوس؟! اینارو میی پنتآخرین مدل؟ خونه

 زدی. ای میآد که قبل ازدواج حرفای دیگهیادم می

 صدایش را ظریف کرد و ادای شبنم را درآورد. 

دم! مهم خودتی که عاشقتم! پول اهمیت نمیـ من به 

من عاشقتم مهیار دوست دارم کنار تو باهم از صفر به 

 همه چی برسیم.

آنکه خم به ابرو بیاورد، حق عصبی خندید. شبنم اما بی

به جانب گفت: رسیدیم؟! از صفر باهم به چیزهایی که 

خواستیم رسیدیم؟ تهش شد یه حقوق بخور نمیر که 

 رسید. ن نمیبه هیچ جامو

 

های قدم دیگری جلو رفت و اینبار شبنم از ترسِ چشم

اش عقب کشید. بعد از دعوای آن روز به خون نشسته
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در خانه و کتک خوردن پدرام، از دیوانگی مهیار 

 ترسید. می

 

نه، بحث اون حقوق به قول تو بخور نمیر نیست  -

شبنم. بحث تویی که توی این پنج سال حتی یک 

تر ی بزرگش نکردی. خونهذره هم تال

دیدی خواستی؟ میخواستی؟ ماشین بهتر میمی

رسه؟ فقط های تو نمیمن تنهایی زورم به خواسته

پای من کار و تالش کنی، یه قدم کافی بود که پابه

کوچیک برداری تا باهم بهش برسیم. این 

شخصیت توئه که مشکل داره. ذات توئه که فکر 

هات برای رسیدن به خواستههارو کنی باید آدممی

خوای خودت موفق بشی، نردبون کنی. تو نمی
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خوای از دیگران باال بکشی و به رویاهات می

 برسی. 

 

دانست چرا با این حرف ها یاد آیه خودش هم نمی

اش بازهم افتاد. دختری که با وجود گنگ بودن گذشته

 احتماال جنگیده و تنهایی به اینجا رسیده بود.

 

ری نه بخاطر اینکه خیانت کردی، نه. به تو حقی -

درک که با یکی دیگه خوابیدی. تو حقیری چون 

عشق واست یه بازیه برای رسیدن به 

هات. تو حقیری چون جرات تنهایی دست خواسته

 و پا زدن و تالش کردن رو نداری. 

 

 هایش را زده بود و دیگر منتظر نماند.حرف
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آنکه دارد و بینمیدانست اگر بماند شبنم دست بر می

تازاند. این زن به هایش را بفهمد، میای از حرفکلمه

کرد و طرز عجیبی روی درستی اشتباهش پافشاری می

 شد.دیگر حریفش نمی

 صدای جیغ شبنم را پشت سرش شنید .

 گذرم. ولی من از مهرم نمی -

 دستش را در هوا تکان داد و مثل خودش فریاد زد. 

 بشین تا بدم بهت.  -

 

از سالن دادگاه که بیرون زد، حالش خوب بود. بعد از 

هایش بلند شده بود. ها بخشی از بار روی شانهمدت

شبیه یک پر معلق در آسمان سبک بود و حتی 

 توانست پرواز کند. می
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زد! فقط باید انگار فقط باید گند شبنم را جار می

کرد کرد و در نهایت از حق خودش دفاع میقبولش می

 االخره وجودش کمی سبک شود.تا ب

کنار ماشین ایستاد و نگاهی به آسمان صاف انداخت. 

های برعکس چند روز پیش خبری از آلودگی نبود و تکه

 سفید ابر در آبی آسمان لم داده بودند.

 

اش را سوزاند اما دم عمیقی گرفت. سوز زمستان بینی

توانست این خوشی خم به ابرو نیاورد. هیچ چیز نمی

چک روبه رو شدن با خیانت شبنم و دفاع از خودش کو

 را خراب کند.

دانست که اوضاع روحی خرابش لنگ اصال اگر می

داد و ها انجامش میهمچین کاری است، زودتر از این

 کرد. خودش را راحت می
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گفت که گرفت و همه جا میشیپور دستش می

همسرش چه جنس بدی دارد و تقصیر او نبوده که 

 ند طالق بگیرند. خواهمی

 

با صدای زنگ موبایل، تکیه از ماشین گرفت و آن را از 

 کت پشمی درآورد. 

ی آیه باعث شد ابروهایش باال بپرد. این اواخر شماره

آمد فکر و ذکرش آنقدر مشغول بود که یادش نمی

 امروز ساعت دوازده ظهر باهم قرار داشتند.

 

اش را صاف کرد و همانطور که در ای سینهبا تک سرفه

گشت، جواب جیب شلوارش دنبال سوییچ ماشین می

 داد. 

 سالم خانم. -
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 سالم آقای مهرگان، حالتون خوبه؟!  -

با چنان تردیدی حالش را پرسید که لحظه ای به حال 

 خودش شک کرد. 

 ممنون، خوبم. چیزی شده؟ -

کرد و گفت: چیزی که  آیه نفسش را کالفه بیرون فوت

نه نشده، فقط من نیم ساعتی هست که جلوی 

 تون منتظر شما هستم.کارگاه

 ای وای!  -

اش زد و لبش را به دندان ی محکمی به پیشانیضربه

شد قرار به این مهمی را از یاد برده گرفت. باورش نمی

 باشد. 

 یادتون رفته بود؟!  -
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د که حرص نشسته در صدای دخترک آنقدر آشکار بو

 لب هایش کش آمد.

 دانست چرا.خودش هم نمی

دلیل به هرکس و هر شاید از آن روزهایی بود که بی

 زد.چیزی لبخند می

 آواز آیه ها:

 141_پست#

 

 

ببخشید من یه جایی گیر بودم، فراموش کردم.  -

 رسم خدمتتون.می

 نه دیگه الزم نیست. قرار رو بندازیم یه روز دیگه.  -
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انه و گوشش فیکس کرد، سوئیچ را گوشی را بین ش

 چرخاند و دنده را عوض کرد.

رسونم خودمو، خیلی دور قهر نکن خانم! زود می -

 نیستم. 

 

صدای آیه همچنان عصبی بود. دخترک نسبت به قدیم 

 حوصله شده بود. رفت و بیزود از کوره در می

 رسید؟ کی می -

 به اعداد قرمز ساعت ماشین نگاه کرد. 

 ی دیگه. بیست دقیقه _

 بینمتون. باشه، می -

 گفت و تماس را قطع کرد.

 مهیار هم گوشی را روی صندلی کنارش انداخت.
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ال گاز فشرد و دوباره دنده را عوض پایش را روی پد

 کرد.

 گفت که او را شناخته است، اما کی؟باید به آیه می

توانست این بازی بچگانه را کش دهد. اصال این نمی

آمد و باید با حقیقت روبه رو چیزها دیگر به آن دو نمی

 شدند.می

شناختند هرچند که این حقیقت اینکه یکدیگر را می

 ی کور داشت.یش یک نقطهرابطه همچنان برا

 

گفت که او را شناخته است و دیوار اگر به آیه می

 شد؟شان چه میریخت، رابطه شان فرو مینامرئی بین

زدند؟! در این صورت باید قید همکاری با یکدیگر را می

 کرد.اش را هم قبول نمیکه آیه همین اندازه
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ی ی تازه شکل گرفتهخواست همین رابطهنه دلش می

شان تمام شود و نه توان اینطور پیش رفتن کاری بین

 را داشت.

 

 اصال بنظرش احمقانه بود.

بعد از ده سال دوست دختر سابقش را دیده بود و حاال 

ی بالفاصله بعد از خیانت همسرش و طالق از او، رابطه

 اش را شروع کند!احساسی با عشق سابق

های ترکی این سناریو بیشتر شبیه یکی از آن سریال

کرد و معین با آبکی بود که گاهی مادرش نگاه می

 گذاشت. ها سربه سرش میمسخره کردن فیلم

 

 دم عمیقی گرفت و ضربه آرامی به فرمان ماشین زد. 
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 ـ باید چیکار کنم باهات آیه؟! 

اش هزارتا سوال حضور ناگهانی دخترک در زندگی

ترینش شاید این واب در سرش انداخته بود و مهمجبی

شان دقیقا داشت به چه سمتی ی گنگبود رابطه

 رفت؟می

شدند شان را بروز دهند؛ شریک میآنکه آشناییبی

باهم و هرچند وقت جای نگاه دزدکی او و آیه عوض 

 شد؟می

 دادند؟!اما تا کی به این روند بچگانه ادامه می

 

 ذهنش شبیه هزارتو شده بود. همانقدر تودر تو و پیچ

 در پیچ و بی سر و ته... 

سری فکر و خورد به یکرفت برمیاز هرطرفی می

یک جوابی نداشت و مجبور خیال تکراری که برای هیچ
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نخورده رها کند به امید اینکه شد هرکدام را دستمی

 روزی به پاسخ برسند. 

دانست کی خواهد میروزی که دقیقا خودش هم ن

 رسید. 

 

 142_پست#

 

ی پژوی سفید رنگش در برابر سراتوی تازه تعمیر شده

 رسید.او او، زیادی کوچک و حقیرانه به نظر می

 ای پارک کرد.جوید گوشهطور که لبش را میهمان

نگاهش اما روی آیه بود که به ماشین تکیه داده و 

 داد.عصبی پایش را تکان می

 خدایا صبر!  -
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کرد. بازدمش را پر صدا اش را تحمل میباید بلبل زبانی

بیرون فوت کرد و بعد از برداشتن کیفش از ماشین 

 پیاده شد. 

 سالم.  -

 با گامی بلند از جوی پهن و پر آب وسط کوچه گذشت. 

 چه عجب واقعا!  -

 

هنوز نیامده غرغرش شروع شده بود. لبخند محوی زد 

 . و سرش را کمی روبه پایین خم کرد

 گردن من از مو باریک تره. -

آیه ساعت مچی ظریفش را جلوی چشم هایش گرفت 

 اش ضربه زد. و به صفحه
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بیست دقیقه توی زمان شما، یک ساعته؟! همیشه  -

 انقدر بدقولید؟

 کرد.اش را ول نمیی خیالیگفت یقهتا راستش را نمی

 

وقت دادگاه داشتم و زمان از دستم خارج شد.  -

 خوام.معذرت می

 و به در کارگاه اشاره کرد. 

 حاال بریم داخل؟  -

هایش به روی موهایش سُر آیه عینک دودی را از چشم

 داد. 

 دادگاه برای چی؟  -

 صدایش واقعا نگران بود؟
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های سبزش پر شده بود از تردید و اضطراب. چشم

 این حس و حال بخاطر او و دادگاه رفتنش بود؟!

 چیزی نیست، یسری مسائل خانوادگیه.  -

کلید را از جیب کتش بیرون کشید و در حیاط را باز 

 کرد. 

 اول شما.  -

آیه اما قبل از آنکه وارد شود، از همانجا نگاهی به حیاط 

کرد که تولیدی زن روز انداخت. فکرش را هم نمی

 همچین جایی باشد. 

 اینجاست؟!  -

مهیار که متوجه حیرتش شده بود، لبخندی زد و با 

 حوصله جواب داد. 

 ای داشتین؟ . انتظار دیگهبله -
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از آن جایی که ایستاده بود و چند قدم مانده به در، 

 توانست تمام حیاط را ببیند.نمی

ی حیاط به فقط یک درخت پیر و خشکِ بزرگ گوشه

ی خالی و خورد و بخشی از یک باغچهمی چشم

 سیمانی وسط آن. 

کردم با یه جایی شبیه به تولیدی خودم فکر می -

تم. سی تا کارگر رو چطوری اینجا جا طرف هس

 دین؟ می

طاقت و عجول تای ابرویش را باال انداخت. هنوز بی

 بود.

بینید که چطوری جا دادیم سی اگه بریم داخل می -

 تا کارگر رو.
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آنکه جوابی بدهد، قدم بلندی برداشت و وارد آیه بی

 حیاط شد. 

ها بارید جوری که انگار سالاز در و دیوار خاک می

 تمیزش نکرده بودند. 

ی خشک و سیمانی انداخت و با نگاهی به باغچه

 ناراحتی گفت: چرا سیمان ریختید اینجا؟ 

 مهیار درب کارگاه را روی هم گذاشت. 

 فرصت رسیدگی بهش رو نداشتن ظاهرا.  -

هایش آویزان شد و چنان با تاسف به باغچه نگاه لب

ی بزرگش در زندگی کرد انگار که تنها دغدغهمی

 خشک بودن آن است. 

حیفه خب. خوب نیست خشک کردن برگ و بار یه  -

 گیاه. 
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گید. اصال دستور بدین همین بله شما درست می -

 کنم. امروز درستش می

 

سرجایش چرخید و دلخور به او که حاال درست پشت 

 سرش ایستاده بود نگاه کرد. 

 کنید؟ مسخرم می -

مهیار لبخند مهربانی به رویش پاشید. به عالم و آدم 

 شک داشت انگار و اعتماد کردن در کارش نبود.
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ه، جدی گفتم. ناسالمتی تا چند ساعت دیگه ن -

 تون فکر کنم.  شیم و باید به راحتیشریک می
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آیه پشت چشمی برایش نازک کرد و به سمت ورودی 

 ی بزرگ رفت.  خانه

 من همینطوری هم راحتم.   -

چرخاند و سرش را  هایش را در حدقهمردمک چشم

 تکان داد. 

 ای نازنازو! دخترک افاده

 لب، دنبالش به راه افتاد.  لبخند به 

ش را به روی باریکی شدند. نگاه پرتردیدوارد راه

 دید. های کنارهم میاتاق

 ـ چندتا اتاق داره اینجا؟ 

خوره و چندتا اتاق هم ـ هشت تا. انتهای راهرو پله می

 ی باالست.طبقه

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ها ایستاد. برعکس راهروی آیه مقابل یکی از اتاق

 بود. تنگ، فضای آن بزرگ

ی قدی نور گرم خورشید را با قدرت به داخل پنجره

 کرد. تاباند و فضا را روشن میمی

 ـ سالم آقا.

 

روی باریک پشت سرش ایستاد و مهیار در همان راه

 شان ایستاد، زد. لبخندی به روی میالد که به احترام

 ـ سالم، خسته نباشی.

اق نگاه سنگینش را از به سختی از گوشه و کنار ات

چرخید، ی پایش میگرفت و همانطور که روی پاشنه

 گفت: اتاقا هم کثیفه. شما اصال... 
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درآمدنش، حرف  به سینه موقع و سینهبا چرخش بی

 جایی میان گلویش گم شد. 

 

صدایش را از پشت سر شنیده بود اما فکرش را هم 

 شان انقدر کم باشد.ی میانکرد که فاصلهنمی

اش در کسری از ثانیه رنگ گرفت و آتش زیر گونه

 پوست سردش دوید. 

 همچین موقعیت نزدیکی با او دور از تصورش بود. 

ی سفیدش به ی باز پیرهن سادهنگاهش از دو دکمه

 اش سرخورد.روی موهای کم پشت سینه

زنجیر دور گردنش که بخشی از آن زیر پیراهن قایم 

 کرد.بیشتر می شده بود، جذابیت استایلش را
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نگاهش با طمانینه از گردنش باال کشید و روی 

 هایش نشست.چشم

 من چی؟!  -

اش دم عمیقی گرفت بلکه نفس گره خورده در سینه

کرد نه که مثل یک آزاد شود. باید خودش را جمع می

و حالت  ی باز و سینهاحمق تمام عیار زل بزند به دکمه

 های مهربانش.  چشم

 تم؟! سر راهتون هس -

ی صورت دخترک گل افتاده بود و شخصیت راحله

داد که به سابق چنان با قدرت در وجودش جوالن می

 عمد حرفش را دو پهلو زد. 

است و منظورش را  دانست که دختر باهوشیمی

 فهمد.  می

 نه. -
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 همین!

رو آنقدر ی کوتاه و گرفته تحویلش داد. راهیک نه

ید از مقابلش کنار باریک بود که برای رد شدن، با

 اش گرفته بود انگار. رفت اما بازیمی

آمده بود، کمی  خواست حاال که فرصتش پیشمی

 اذیتش کند. 

شان را ناگهانی قطع کرد. نه تماسی، ناسالمتی رابطه

 نه پیامی و نه توضیح کوتاه و نه حتی فحشی! 

یک دختر نوجوان شانزده ساله او را رها کرده بود میان 

 یا سوال. یک دن

 

 دانست. رفت؟ میتند می
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 رفتارش زیاده روی بود شاید؟

 دانست. این را هم می

رفت و او اش با سرعت به قهقهرا میشخصی زندگی

تمام مشکالتش را پشت در این کارگاه گذاشته بود و 

مقابل این دختر لپ گلی را گرفته و حرف دو پهلو 

 کرد. نثارش می

ها این رفتار اشتباه بود؟ شاید... احتماال در نظر خیلی

نرمال و منطقی نبود اما برای اویی که آیه حواسش را از 

بردش به یک کرد و میهایش پرت میتمام دغدغه

 عالم دیگر، اهمیتی نداشت. 

 

 گذاشتند ترسو؟ فراری؟ اسمش را می

 کرد اصال. از همه چیز و چهبه درک... داشت فرار می

اشکالی داشت اگر شراکت با آیه و سربه سر 
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هایش گذاشتنش برای ساعاتی از روز پناهگاه خستگی

 باشد؟ 

 

 

توجه به مکان و موقعیتی که سرش را پایین برد و بی

 داشتند، گوشش را به لب هایش نزدیک کرد. 

 ـ صداتو ندارم خانم. 

دخترک سعی کرد با دمی عمیق التهابش را کم کند اما 

های عطر سرد و فلزی خاص مهیار دو دستی به پرز

 اش چسبید. بینی

 پاهایش سست شد و لعنتی به خودش و دل احمقش

 فرستاد. 
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باخت. ده سال جان کنده بود که نباید خودش را می

رویی تنگ و باریک مقابل مردی با یک حاال در راه

 ی دوپهلوی مسخره وا دهد؟! جمله

ی واقعی این بود؟! برای همچین چیزی دست و پا آیه

 زده بود اصال؟ 

 ی کیفش را میان مشتش فشرد. دسته

دانست دقیقا از کجا نمیپروای او که حرصی از رفتار بی

هایش را به گوشش مهابا لبپیدایش شده است، بی

 نزدیک کرد و بلند غرید. 

 خوام رد شم اگه اجازه بدین! می -

 

شوکه از صدای بلندش عقب کشید. صورتش درهم 

جمع شده بود و انگشتش را روی گوشش گذاشت 

 بلکه اینطور فشار ناشی از صوت را کم کند. 
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 ؟! االن صدا اومد -

اش را هایش را روی هم فشار داد بلکه جلوی خندهلب

 بگیرد. پس اوهم قواعد بازی را بلد بود. 

دم عمیقی گرفت و دستش را انداخت. از مقابلش کنار 

 رفت و سرش را کمی خم کرد. 

 ـ بله، بفرمایید.
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ها سرک به آیه که از کنارش رد شده بود و در اتاق

 د.  کشید، نگاه کرمی
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تر از چیزیه که انتظار داشتم. هر ـ اینجا خیلی بزرگ

ی کامله! از بیرون اینطور بنظر اتاق شبیه یه خونه

 رسه.  نمی

ـ همه چیز همینطوریه. از بیرون یه شکلن اما 

 کنه.  شون فرق میباطن

تیکه انداخته بود و آیه هم منظورش را فهمید اما بازهم 

 توجهی کرد. بی

 های من آماده شدن؟ سفارش -

 ان، با من تشریف بیارید.  بله آماده -

های قدیمی و خاک گرفته باال رفتند. فضای از پله

طبقهی باال هم مثل پایین بود. یک راهروی تنگ که به 

 شد. های بزرگ منتهی میاتاق
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ارد اتاق انتهای راهرو شدند. مهیار کیفش را روی میز و

هایی که تحریر گذاشت و گفت: بفرمایید، اینم سفارش

 داشتید. 

ساز کرد، چایها را رصد میدر فرصتی که آیه لباس

 ای را به برق زد.  مشکی و نقره

 خوب دوخته شدن.  -

  

سرجایش چرخید و به او نگاهی انداخت که با دقت 

 کرد.  های آویزان از رگال را چک میدوخت لباس

 بهتون که گفتم شک نکنید به کارمون.   -

 ها ثابت ماند.  دست آیه اما روی دوتا از پیرهن

 این دوتا کار ینفر نیستن، درسته؟   -
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ای به پشت ها را که با برگهجلو رفت و اسم خیاط

ها چسبیده بود، نگاه کرد. دروغ چرا، از این همه لباس

 ا خورده بود.تبحرش ج

 

انتظار نداشت که صرفا با یک نگاه فرق دوخت دو 

 خیاط را متوجه شود. 

 چطوری فهمیدین؟!  -

آیه شانه باال انداخت و خونسرد گفت: کارم اینه! از این 

 شونو رد کنید برن. دوتا راضی نیستم لطفا خیاط

  

انتظار نداشت انقدر ساده دم از اخراج کردن کسی 

 بزند. 

 برن؟! کجا برن؟ ـ رد کنم 
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ی دورتری آیه گامی به عقب برداشت و اینبار از فاصله

ها نگاه کرد. راستی راستی دوخت خوبی به لباس

داشتند. ته دلش خوشحال بود که باالخره مجلسی 

خواست ش را پیدا کرده است؛ اما نشان نداد. نمیکار

 گاردش را از مقابل این مرد پایین بیاورد. 

 ه توش استعداد بیشتری دارن.ـ دنبال کاری ک

 

 مهیار ناراضی از امر و نهی او ابرو درهم کشید.

آمد که دو نفر از نیروهایش را به خدا را خوش نمی

 همین سادگی بیرون کند.

 ها نیست خانم.ـ به این سادگی

 کنید نیست.ـ به این سختی هم که فکر می

 ـ خیلی خب، پس خودتون بفرمایید اخراج کنید.
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 باشه. االن اینکارو کنم؟ـ 

 

اش عصبی شده بود که دستش آنقدر از او و خونسردی

 را در هوا تاب داد و غرید.  

 ـ هروقت که دوست داری. 

 اش را کنترل کند. آیه لب برهم فشرد بلکه اینطور خنده

خورد ی او را دوست داشت. وقتی حرص میاین چهره

 کرد. های لجباز رفتار میو مثل پسربچه

کرد با تصمیم او و حاال هم عصبی شده بود لجبازی می

 دانست که آرامشش نفت روی آتش است. خوب می

 دلیل این عصبی شدنتون چیه؟   -

 تازونی.اینکه نیومده داری می -
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 متعجب از لحن تندش چشم گرد کرد. 

 دم.تازونم؟! من فقط دارم کارمو انجام میـ می

 ها کارته؟ن زبون بستهـ بیکار کردن ای

کنید کار کردن اینطوریه؟ با دلسوزی ـ شما فکر می

 برید آقای مهرگان. چیزی رو پیش نمی

گفتند که روزی اش گرفت. اگر ده سال پیش میخنده

راحله راه و روش کاسبی را یادش خواهد داد، محال 

 بود باور کند. 
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من رحم، شما کاربلد، ـ خیلی خب، من دلسوز شما بی

کار نابلد! بفرمایید برید این دو بنده خدارو بیکار کنید 

 اگه خیلی واستون آسونه.

خواست به هرنحوی هایش و اینکه میمنم منم کردن

 اش کرده بود.بهتر بودنش را به رخ بکشد، عصبی

آنکه خم به ابرو بیاورد، شانه باال آیه هم دوباره و بی

 انداخت و کوتاه گفت: باشه.

 

 اق بیرون رفت.و از ات

دستی به ته ریش نامنظم روی صورتش کشید و 

 نفسش را بیرون فوت کرد. 

اش کرده بود. باید با او چیکار دختر چموش عاصی

 کرد؟ می
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آمد راحله همیشه آرام بود. تا جایی که یادش می

دختری دلرحم و مهربان که آزارش به یک مورچه هم 

 رسید. نمی

 اما آیه زمین تا آسمان با تصوراتش فرق داشت. 

دانست دقیقا چطور باید اوی سرکش را اصال چون نمی

 شد. با خود راه بیاورد، عصبی می

 

و این همه زهر قصد داشت یک جوری او را رام کند 

 توی وجودش را بیرون بکشد اما چطور؟

 هنوز قلقش را پیدا نکرده بود. 
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هایش در این توانست تا ابد در اتاق بماند. خیاطنمی

شرایط بد اقتصادی به این کار نیاز داشتند و خدا را 

 شان را ناامید کند. آمد که امیدخوش نمی

 

 دایش کرد. با گام هایی بلند از اتاق بیرون زد و ص

 خانم آیه.  -

ی ها و همهمهصدایش میان سر و صدای دستگاه

هایش سرعت بخشید و از کارگرها گم شد. به قدم

 ها پایین رفت. پله

رفت و سراغ با دیدن آیه که از اتاقی به اتاق دیگر می

 گرفت، لبخند روی لبش نشست.رضایی را می

 گذاشت کارش را بکند. باید می
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ی همین ن مانع تصمیمش شود. تجربهتوانست االنمی

چند وقت ارتباط نشان داده بود که وقتی تصمیم به 

 کند. گیرد حتما آن را عملی میانجام کاری می

 

برای همین هم بدون آنکه دخالت کند، دنبالش به یکی 

 ها رفت و در چهارچوب در ایستاد.از اتاق

آیه مقابل رضایی ایستاده بود و با تکان دادن 

 اش کند.کرد قانعهایش سعی میتدس

های فرورفته ی رضایی رنگ از صورت الغر و گونه

رفته بود و با صدای لرزان از مانده غرورش دفاع 

 کرد. می

گیرم خانم. فرمایش شما متینه ـ من از آقا دستور می

 رم. ولی تا آقا نگن من نمی
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ـ من شریک جدید ایشون هستم جناب و دوست 

جا باشید. کارتون خوب نیست آقای ندارم شما این

 رضایی اصرار نکنید لطفا. 

 

 ـ خدارو خوش نمیاد منو دم عیدی بیکار کنید خانم. 

آیه چشم گرد کرد و حق به جانب گفت: دم عیدی 

 چیه؟! تازه اواسط دی ماهه. 

دلش برای مرد و لرز صدایش گرفت. روا نبود که بیش 

از این غرورش را خرد کند، برای همین هم پادر میانی 

 کرد. 

 ـ من باید با شما حرف بزنم. 

رضایی که انگار با دیدنش جان دوباره گرفته بود، 

 گفت: آقا شما یه چیزی بگید. 
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 لبخند کجی به رویش پاشید. 

 کنم. میـ تو به کارت برس من درستش 

موقع او ابرو درهم کشید و آیه اما شاکی از دخالت بی

 غر زد. 

کنید؟! کار ایشون خوب نیست من ـ چیو درست می

 م کار کنن. دوست ندارم توی مجموعه

 

اش کم بود، دست از غر دخترک غرغرو! فیس و افاده

 داشت! زدن هم بر نمی

ر خواست از دست این همه غر و آه و ناله سدلش می

 خودش را به دیوار بکوبد. 

هایش را در حدقه چرخاند و بی حوصله مردمک چشم

 گفت: بهش فرصت بده تا خودشو بهتر کنه. 
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 آیه حق به جانب از رضایی پرسید. 

 کنی؟ ـ شما چندساله که داری کار می

 ـ شش سال خانم. 

نیشخندی زد و اینبار روبه مهیار گفت: بعد از شیش 

 ه؟ سال خودشو بهتر کن

 رضایی دوباره خودش را وسط انداخت. 

کنم خانم. یه فرصت بدین بهم. بخدا جایی کار ـ می

 مونن. ده بهم. زن و بچه دارم، گشنه مینمی

 

 ـ بخاطر اینکه کارتون خوب نیست خب. دمده شدین.

ی سکوت برای رضایی که با مهیار دستی به نشانه

 هایش گند زده بود. باال آورد.حرف

 شما بفرما به کارت برس آقای رضایی.  -
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رضایی دست روی چشمش گذاشت و پشت چرخ 

 اش نشست.خیاطی

 

 146_پست#

 

 ها فاصله گرفتند. چند قدمی از خیاط

زدی صورت آیه از خشم سرخ شده بود. کارد می

خواست کارگاه زن روز را آمد و دلش میخونش در نمی

 بر سر تمام کارکنانش خراب کند. 
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هدفتون همین بود؟ که منو بد جلوه بدین بعد  -

خودتون سر برسید و تبدیل بشید به یه قهرمان 

 ؟سوپرمن؟! 

گری که خوام کارچرا انقدر بدبینی؟ من فقط نمی -

تونه پیشرفت بکنه از کار بیکار بشه. رئیس این می

تونم اجازه بدم بیشتر از این مجموعه من بودم و نمی

 دخالت بکنی توی تعدیل نیروهام. 

زد های سبزش موج میانقدر حرص و خشم در چشم

ترسید جلوی همه سیلی محکمی در گوشش که می

 بخواباند.

 

 ایید دیگه آره؟خیلی خب، رئیس این مجموعه شم -

 بله منم.  -

 تعجبی هم نداره که ورشکسته شده!  -
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 گفت و لبخند دندان نمایی زد.

زد. با آخ امان از این زبان تند و تیز که عجیب زخم می

اش کرد؟ اویی که به حق پشت کارگر بیچارهکه لج می

 درآمده بود؟ 

 

بازدمش را بیرون فوت کرد و صدایش را تا آنجا که 

 پایین آورد. شد، می

 یکم بزرگ شو.  -

ی او، گفت: توجه به زمزمهآیه اما راضی از حرفش و بی

 یه خودکار و کاغذ بدین بهم.

 خوای دالیل ورشکسته شدنمو بنویسی واسم؟!می -
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صدایش همچنان پایین بود و حرص داشت. امید 

شان در یک جوی برود و فقط خدا نداشت که آب

 کجا خواهد رسید.دانست که ته این شراکت به می

ای به آیه اما حتی نگاهش نکرد. با دست اشاره

 سرتاپایش انداخت و مثل خودش لب زد. 

 اونکه پر واضحه! -

خدا به من باید صبر بده برای همکاری با شما سرکار  -

 خانم.

 

 اینبار سرچرخاند و جدی نگاهش کرد.

 بحث با این مرد برایش لذت بخش بود. آن هم خیلی!

بعد از صدسال! روبه روی هم بودند و اینطور  ناسالمتی

 کرد با او.کل میکل
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دید. هرچند که چیزی که حتی خوابش را هم نمی

هایش به نظر خودش هم بچگانه بودند اما چه حرف

 اهمیتی داشت؟!

 

گذاشت و کمی خورد، سربه سرش میمهیار حرص می

 شد. همین کافی نبود؟از تنش دادگاهش کم می

 ها برایش بس بود.همینچرا، 

لحظه قید همکاری رو بزنیم. نظرتون  تونیم همینمی -

 چیه؟

 اولین پیشنهاد اینه؟ که قید همکاری با مارو بزنی؟!  -

 تفاوت شانه باال انداخت. بی

 کنید خب. دونم خودتون از خدا طلب صبر مینمی -
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داد اما هزار جواب دهان پر کن در سر مهیار جوالن می

نگفت. صدای وسایل باعث شده بود که  چیزی

شان به گوش کسی نرسد و هردو در عالم خود بحث

 بودند.

 

ای اش در صورتش دو دو زد. لحظههای مشکیمردمک

 هایش نشست و بعد با مکث پایین آمد.روی چشم

 هایش ماند.اش گذشت و روی لباز بینی

ی آیه از جایش کنده شد و افتاد جایی جنبهقلب بی

هم نزد. پاهایش. دلش لرزید اما حتی پلک میان کف

هایش را روی هم فشرد و دم عمیقی گرفت تا دندان

 زیر نگاه نافذش تاب بیاورد. 

 

 یه کاغذ و خودکار بدین به خانم. -
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صدای بلندش باعث شد تکان سختی بخورد و به 

 آید.خودش بی

  

ای کاغذ و خودکار سمت آیه گرفت. باحرص میالد تکه

ها را از دستش گرفت، کاغذ را روی دیوار گذاشت و آن

 آدرسی نوشت.

ست که دوره های پیشرفته ـ این آدرس یه آموزشگاه

خواید با من کار کنید باید این کنه. اگه میبرگذار می

 دوره رو بگذرونید آقای رضایی، متوجه هستید؟

رضایی دوباره از پشت چرخش بلند شد و به 

 شان آمد.سمت

 خانم چشم. ـ بله 
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 ی تایید تکان داد. مهیار سرش به نشانه

 کنه.از فرصتش استفاده می -

 ـ اون یکی کجاست؟ آقای میر بودن انگار. 

 دم شما زحمت نکشید خانم. ـ من آدرسو بهش می

آیه سری تکان داد و گفت: درباره ی قرارداد باید 

 صحبت بکنیم.

قراردادو واسمون تونه متن ـ وکیل قدیمی پدرم می

 تنظیم کنه.

 

 ـ بسیار خب. فقط من یه شرط دارم. 

 مهیار به در اشاره کرد.

خوریم و هم درمورد ـ بریم اتاق من. هم یه چای می

 کنیم.شرایط صحبت می
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 147_پست#

 

 

 هردو به سمت اتاق به راه افتادند.

او تغییر کرده بود اما مهیار نه. هنوز همان مرد مهربانی 

 سوخت.دلش برای همه می بود که

آمد. درواقع مهیار تنها مرد از این ویژگی هم بدش نمی

شناخت و این اش میخوش قلبی بود که در زندگی

 تفاوت او را با بقیه و خودش دوست داشت.

دانست ممکن است این موضوع در کار به هرچند می

 ضررشان تمام شود اما اهمیتی نداشت.
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رش را به عنوان شریک ای که حضواز همان لحظه

 قبول کرد، پی همه چیز را به تنش مالید.

 

اش را روی کاناپه رنگ و رو رفته نشست. کیف مشکی

 کنارش گذاشت و پای روی پا انداخت.

ساز را خاموش کرد و لیوانی چای مهیار هم چای

 برایش ریخت.

 ـ بفرمایید.

 قندان استیل را سمتش گرفت اما آیه رد کرد.

 ـ ممنون

 ببخشید دیگه چای کارگریه. ـ
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لیوان گرم را میان دستانش گرفت و کمی از سرمای 

 هایش کم شد. انگشت

 ـ خیلی هم عالیه 

مهیار هم مقابلش نشست و گفت: خب شرایطتون رو 

 شنوم. می

تونم هرروز بین ـ من توی کار دقت زیادی دارم و نمی

کارگاه خودم و شما در رفت و آمد باشم تا کار 

های جدیدو چک کنم. چون جز این پیج طخیا

های اینترنتی که باید اینستاگرام هم هست و سفارش

 کنترل بشه.

 

 آنکه چیزی بگوید فقط سرتکان داد.مهیار بی
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ـ توی کارگاه خودم جا برای اعضای شما هم هست. 

شرطم اینه که شماهم بیاید اونجا تا بتونم کارو کنترل 

 کنم.

 انداخت و پرسید.ابرو باال 

 ـ به مدیریت من اعتماد ندارید؟

 

ای از چای داغش نوشید. زبانش سوخت اما آیه جرعه

داد عادت داشت. اصال به هر چیزی که آزارش می

 عادت داشت.

شیم به یه ـ نه بحث اعتماد نیست اصال. ما تبدیل می

مجموعه و اینکه کنار هم باشیم خیلی بهتره و خب 

 شتر از شما از خیاطی سر در میارم.حقیقته که من بی

 ی تایید تکان داد مهیار سری به نشانه
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تون همین ـ حق به شماست، من مشکلی ندارم. شرط

 بود؟ 

 ـ بله، شما چیزی تو ذهنتون نیست؟ 

 

روی کاناپه جابه جا شد و یک پایش را روی پای دیگر 

 انداخت. 

ـ برای من مهمه که مسولیت خیاط و کارگرهام با 

خوام مشکل امروز با رضایی و میر ودم باشه. نمیخ

 دوباره پیش بیاد. 

 ـ اما اگه کارشون خوب نباشه چی؟  

ـ قبلش باید باهم مشورت کنیم و شما بتونید منو قانع 

کنید. نباید یک طرفه برای اعضای من تصمیم بگیرید 

 دم. همونطور که من درمورد کارگرهاتون نظری نمی
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 ـ اما... 

ی سکوت باال آورد و آیه زبان به ا به نشانهدستش ر

 دهن گرفت تا حرفش تمام شود. 

 

ـ باور کنید منم مثل شما دنبال کیفیت کار هستم و تا 

همینجا هم انقدر بدهیِ باال اومده داریم که جای اشتباه 

بیشتر نیست. پس نگران نباشید، اگه کسی خراب کنه 

 کنم.قطعا بیرونش می

را گفت که دهانش را  ئن هرکلمهآنقدر محکم و مطم

بست. اعتماد کردن را بلد نبود، حتی به مهیار اما تا 

 شان زیادی کش آمده بود. همین جا هم بحث بین
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از طرفی هم درست نبود اول کاری با شریکش وارد 

بار هم که شده فرصت پایان شود. باید یکجدال بی

 داد تا زمان همه چیز را مشخص کند. می

 

هایش ان داد و همانطور که فنجان چای را به لبسر تک

 کرد، گفت: باشه. نزدیک می

 

بخش و باقی وقت در سکوت گذشت. سکوتی آرامش

 ای. شاید پُرتر از هرنجوا و کلمه

 کدام قصدی برای شکستنش نداشتند.هیچ

اصال همیشه که نباید حرف زد. گاهی همین سکوت 

ی حظهبیشتر از کلمات قدرت دارد و لحظه ل

 حضورشان در اتاق پر از حس خوب بود. 
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ی آن برای آیه ده سال حس خوبی که از تجربه

 گذشت و چقدر به آن نیاز داشت.می

احترامی و به بودن کنار مردی که به جای قضاوت، بی

 تهمت، آرامش به بند بند وجودش تزریق کند.

  

 من برم دیگه. -
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 گذاشت و از جا بلند شد.فنجان چای را روی میز 

 مهیار هم مقابلش برخاست.

 خوشحال شدم از دیدنتون.  -
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ها این لبخند پررنگی به رویش پاشید. بعد از مدت

هایش ای بود که روی لبترین خط منحنیواقعی

 نشست.می

 شید؟ ـ منم همینطور. کی جابه جا می

 ـ بعد از امضای قرارداد خوبه؟

 رفت، جواب داد.همانطور که به سمت در می

 ـ عالیه. کی قراره قرارداد رو امضا کنیم؟

 اش کند.مهیار هم دنبالش راه افتاد تا بدرقه

ش کنم. باهاتون کنم تا آخر هفته درستـ سعی می

 گیرم.تماس می

 

 ی کیفش را در مشت فشرد و دوباره تشکر کرد. دسته

 پس فعال.  -
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راه بیفتد، از در خارج شد و قبل از آنکه مهیار دنبالش 

 دستش را بین در و چهارچوب فلزی آن گذاشت. 

 ـ نیاید لطفا. راه رو بلدم. 

 ـ هرطور مایلید.

با رفتنش از اتاق، چند گام بلند به سمت پنجره 

ای، به او ی کرکرهی پردهبرداشت. از میان دو دندانه

نگاه کرد. چنان قدم هایش را با عجله و بلند 

 ت فرار کند.خواسداشت انگار میبرمی

 

لبخند محوی روی لبش نشست. آنقدری که تظاهر 

کرد، خونسرد نبود. بیشتر شبیه کسی بود که نقابی می

ها و دلهره به چهره زده باشد و اجازه ندهد کسی ترس

 اش را ببیند. 
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این دختر کی این همه جسور شده بود؟ کی توانسته 

 بود به چنین قدرتی در کنترل احساساتش برسد؟

آمد راحله همیشه رو بود. مثل کف می تا جایی که یادش

دست صاف و شبیه یک کاغذ سفید و بی لک که همه 

 خواند اما آیه نه. چیز را راحت از روی آن می

استاد بود در جمع کردن احساساتش و پنهان کردن 

 آن.

 

ی هم درآمدند. مثل وقتی که در راهرو سینه به سینه

ما رفتار بازد اکرد مثل قدیم خودش را میفکر می

دخترک هرچند کمی دیر و با وقفه، تمام تصوراتش را 

 بهم ریخت. 
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فهمید که باید از نو او را بشناسد و اتفاقا همین هم 

 کرد.جذابش می

اش باعث شد تا برای چندساعتی از فکر کشف دوباره

 حال و هوای دادگاه و خیانت شبنم و طالق دور شود.

 دقیقا همینقدر ساده و

 حمقانه...همینقدر ا
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حرف خواند، بیهای قرارداد را میتمام مدتی که آیه بند

 کرد.روی صندلی نشسته بود و او را نگاه می
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فرصت خوبی بود تا جزئیات صورتش را رصد کند. 

هایش با تر از هروقت دیگری بود و لبرخش جدینیم

 خورد. خواندن هر کلمه آرام تکان می

خواند، را داشت. وقتی کتابی می هنوز هم این عادت

کرد و به قول معروف کلمات آن را زیر لب هجی می

 توانست در دلش بخواند. نمی

 انگار فکر همه جارو کردین. -

اش را گرفت. سرش را باال آورد و مچ نگاه خیره

آنکه جوابی بدهد، فقط ای مغزش قفل کرد و بیلحظه

 به او زل زد. 

دستی کرد و گفت: ید، پیشمعین که مکث آن دو را د

 بله خب این همکاری واسمون اهمیت داره.
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آیه نگاه گذرایی به او انداخت و بعد دوباره روبه مهیار 

 کنید به کارگاه من؟گفت: کی نقل مکان می

 اش را صاف کرد.ای سینهبا تک سرفه

شه. آخر هفته امروز که قرارداد بینمون بسته می -

 چطوره؟

پرپشت دخترک محو درهم جمع شد و ابروهای 

 ی متفکری به خود گرفت.چهره

دیره یکم. بنظرم هرچی زودتر کارمونو شروع کنیم  -

 بهتره. همین االنم کلی کار رو زمین مونده داریم.

 

ای به ران برادرش زد و معین هم از خدا خواسته ضربه

 حرف او را تایید کرد.
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اینکه سرکار آره داداش. هرچی زودتر، بهتر. قبل از  -

 خانم دوباره پشیمون بشن.

 و لبخند پرشیطنتی روبه او زد.

آیه بازدمش را بیرون فوت کرد و با چشم ریز اول 

ی او و بعد مهیاری که به های کش آمدهنگاهی به لب

 اش را کنترل کرده بود، انداخت. سختی خنده

 

 تون خانوادگیه انگار!این جریان تیکه انداختن -

 هیار خونسرد شانه باال انداخت. اینبار خود م

 کم ازتون زخم نخوردیم آخه. -

های سرخ دخترک نقش بست. لبخند کجی بر لب

شان پشت چشم نازک کرد و همانطور که صندلی برای
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چرخاند، گفت: شراکت با دار را به سمت میز میچرخ

 بهترینا دردسر داره.

 زده از این همه اعتماد به نفسش ابرو باالمعین حیرت

انداخت. تعریفش را جسته و گریخته از دیگران شنیده 

 بود اما به قول مادرش شنیدن کی بوَد مانند دیدن!

 

اش که خودکار را های کشیدهنگاه مهیار تا انگشت

زد، پایین آمد. دستش گرفته و داشت قرداد را امضا می

هیچوقت اهل استفاده از زیورآالت نبود و این هم شاید 

 شباهت آیه و راحله باشد.دومین وجه 

 

 خیلی خب، تموم شد. -

برگه را سمت مردی که پشت میز نشسته بود، سر داد 

 ای نداریم؟و گفت: ما کار دیگه
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 تونید تشریف ببرید مدارک کامل شدن.نخیر می -

اش خودکار و کپی مدارکش را داخل کیف بزرگ دستی

 گذاشت و از روی صندلی برخاست.

 .تونیم بریمخب دیگه می -

دو برادر هم از جا بلند شدند. ساختمان ثبت اسناد 

 داد.رسمی قدیمی بود و بوی نم می

به محض اینکه از آن بیرون زدند، معین دم عمیقی 

 گرفت و کش و قوسی به تنش داد.

 کشیدیم.آخیش! پوکیدم اون تو. داشتیم نم می -
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 مهیار از آیه پرسید.

 تون نیست برسونیمتون.همراهاگه ماشین  -

 نه هست ممنون. -

ی برادرش زد و گفت: من برم ای به شانهمعین ضربه

 قفل ماشینو باز کنم.

 باشه. -

روی خلوت ایستاده بودند و حرف توی پیادهکنار هم بی

کردند که پشت رل نشسته و با قفل به معین نگاه می

 بدقلق پدال درگیر بود.

 

 من به شما زخم زدم؟!  -

به سمت دخترک چرخید و با ابروهای باال پریده 

 نگاهش کرد. انتظار همچین سوالی را نداشت.
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 آیه حیرتش را که دید، توضیح داد.

 باال که بودیم گفتید... -

کرد که آمد چه گفته است فقط تصور نمییادش می

 درگیر حرفش شده باشد.

دیدار اولمونو یادت نیست؟ رسما از اتاقت بیرونم  -

 ی. انداخت

دید و حاال که تنها بودند دلیلی برای مراعات نمی

تر برخورد کند بلکه او هم گاردش خواست صمیمیمی

 را کمی پایین بیاورد.

 اون روز واقعا حال مساعدی نداشتم خب. -
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هایش را باال انداخت و حق به جانب گفت: یکی از ابرو

گن دیدار اول آدما همیشه توی درهرصورت می

 مونه.شون میذهن

آنکه چیزی بگوید نگاهش کرد. نگاهی ای بیآیه لحظه

 پر معنی و آشنا...

ش کند که خر خودتی و آن اخواست حالیانگار می

 اولین دیدارمان نبوده است.

ی با این حال لب برهم فشرد و سرش را به نشانه

 تایید تکان داد.

 بله، دیدار اول آدما توی ذهن موندگاره. -

 

هایش را در جیب شلوار کتانش فرو برد و اینبار دست

 او پرسید.
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 دقیقا چی باعث شد باهامون شریک شی؟ -

داد، شانه باال آیه همانطور که کیفش را تاب می

 انداخت. 

خواستم و شما اون تعداد رو اینکه مجلسی کار می -

 داشتید.

 

هایش ریز لبخندش آنقدر محو بود که فقط کنار چشم

 .چروک افتاد

دختر زبان دراز حرف خودش را به خودش تحویل 

 داد!می

کرد، تا کسی رو قبول نمی یعنی خانمی که مالقات -

داد ی پیش درست جواب منو نمیهمین چند هفته

صرفا بخاطر مجلسی کارهای من تصمیم به 

 شراکت گرفت؟
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 ش بخاطر این نبود.نه بخوام صادق باشم همه -
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 . بیا بریم داداش -

ای از آیه صدای معین باعث شد نگاهش را لحظه

 بگیرد.

 آم االن.می -

تون چی بود دوباره روبه او کرد و گفت: خب، دلیل دیگه

 برای شراکت؟
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هایش و با شد در چشم نگاه سبزش مستقیم خیره

 شیطنت جواب داد.

داشتید! ول کن قضیه اینکه دست از سرم بر نمی -

 راحت کردم. نبودین و منم اینطوری خودمو

توانست از زیر اش گرفت. آیه هرطور که میخنده

کرد و ته تمام جواب دادن به سواالتش فرار می

 خورد.بست میشان به بنهای جدیبحث

 

هایش هم لرزید. صدایش را پایین از شدت خنده شانه

 آورد تا فقط به گوش خودش برسد.

 چرا گارد داری جلوی همه؟ -

 همه گارد دارم؟کی گفته جلوی  -
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 ریشش کشید و نالید. کالفه دستی میان ته

 ای وای!  -

هایش را روی ی پر دردش. لبدل آیه رفت برای ناله

اش را بگیرد و سرش را تا هم فشرد بلکه جلوی خنده

 شد زیر انداخت.آنجا که می

 

اش کرده بود و دوست داشت ببیند حسابی کالفه 

 ماند.و کجا همین آدم صبور باقی می مهیار تا کی

هرچند که قصد امتحان کردنش را نداشت، نه... بحث 

 ها نبود اصال.این حرف

به قول او گارد داشت جلوی همه اما خب کنجکاو بود 

 ای باهم داشتند دیگر.نسبت به مردی که زمانی گذشته
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دی یعنی همین رفتارایی که داری و جوابایی که می -

گارد داری دخترخانم. تجربه ثابت کرده آدمایی که 

زنن و زیادی زخم خوردن، بیشتر از همه زخم می

 گیرن مقابل بقیه.گارد می

تر شود. با همین قصد داشت به این وسیله به او نزدیک

 آورد.های کوچک و سر از کارش در بیبحث

شبیه یک عالمت سؤال و تعجب همراه باهم  این دختر

بود که برای معنی شدنش زیادی باید با آن کلنجار 

 رفت.می

 

هایش او اما سکوت کرده بود و مردمک سبز چشم

کردند و گاه سرگردان بودند. گاهی زمین را نگاه می

 ی قطور درخت کنارشان را.آسمان و گاه تنه
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رام باشد. تر رفت و سعی کرد لحنش آکمی نزدیک

خواست دستوری به نظر برسد و با شکستن حریم نمی

 اش دهد.اش فراریخصوصی

 

های خودتو درمان کنی، به آرامش اگه زخم -

 رسی و دیگه با دیگران کاری نداری.می

ای روی زمین بازی پایش که تمام مدت با سنگ ریزه

 کرد، ایستاد و سرش را باال آورد.می

یز شده بود و با دقت او را اش رهای آرایش شدهچشم

 کرد.نگاه می

زد و مشخص بود که چشمانش به سرخی می سفیدی

 حرصش گرفته است.
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کشید بلکه خودش را آرام کند و با عمیق نفس می

ی مهیار و کتک زدنش آبروی خود و او را گرفتن یقه

 نبرد.

 

شما کی هستید؟ شریک من؟ یا معلم اخالقم؟  -

 مه زرد روانشناسی!شایدم کارشناس یه برنا

مهیار اما بی آنکه از تلخی کالمش خم به ابرو بیاورد، با 

ام که از لبخندی کج گفت: من یه شریک بخت برگشته

ی شراکت مجبوره یه گارد تو زخم خورده و برای ادامه

 کاری کنه که این سپر رو بندازی.

 

لب باز کرد چیزی بگوید اما صدای بوق ممتد ماشین 

مهیار دستی برای برادر عجولش تکان داد و مانع شد. 
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روبه آیه گفت: فعال سرکار خانم. برای جابه جایی 

 کنم.کارگاه باهاتون هماهنگ می

 

و بدون آنکه منتظر جوابی از جانب او باشد، به سمت 

 ماشین رفت.
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 فصل یازدهم:

 

دانست هایم را درمان کنم اما نمیگفته بود که باید زخم

های یچ چسب زخم و باندی توان تحمل این دملکه ه

 چرکی بدبو را ندارد.
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اندازم این خبر نداشت که بارها جان کنده بودم دور بی

خاطرات لعنتی نفرین شده را که انگار هرچند وقت 

 نتیجه بود.اش بیشد بر سرم اما همهیکبار آوار می

 

 ـ آقا آروم جابه جا کن چرخ خیاطی رو. 

رفت. کالفه از اه روی اعصابم رژه میی کارگهمهمه

پشت میز بلند شدم و همانطور که کش و قوسی به تنم 

 دادم، غر زدم. می

 شه امروز؟!ـ کی تموم می

  

های کمرم، آخیش آرامی با بلند شدن صدای مهره

 گفتم. 
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حرکت پشت میز نشسته و مشغول طراحی آنقدر بی

 .های جدید بودم که کل بدنم گرفته بودمدل

ی ی پردهی بزرگ اتاقک رفتم و گوشهبه سمت پنجره

شیری رنگ را کنار زدم. مهیار وسط کارگاه ایستاده 

 داد.بود و به کارگرها دستور می

  

از فرصت استفاده کردم و قد و باالیش را از نظر 

 گذراندم. 

ی طالیی و خاکستری های پیراهن چهارخانهآستین

ش را در جیب شلوار رنگش را باال زده بود. یک دست

اش فرو کرده بود و با دست دیگر گاهی به جین آبی

کرد تا کارگرها وسایل را آنجا می ای اشارهگوشه

 بگذارند. 
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نه که زیباترین مرد روی زمین باشد ها، نه اما برای من 

 جذاب بود.

رسید اما برای شاید در نگاه دیگران عادی به نظر می

 انگیزترین مرد جهان بود. من انگار زیباترین و هوس

 

ی پهن که قلبم را مخصوصا با آن قامت کشیده و سینه

 انداخت.به تپش می

 ام را به دندان گرفتم. لب رژ زده

 کردم؟!شد اگر ناغافل بغلش میچه می

مثال همین حاال که حواسش نبود، پاورچین پاورچین 

هایم را دور کمرش حلقه رفتم و از پشت دستجلو می

 کردم. می
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سپردم به دادم و گوش میسرم را به کمرش تکیه می

 هایش. ریتم نفس

مهابا و رو در رو خودم را در آغوشش یا اصال بی

به  کردم واش پنهان میانداختم، سرم را توی سینهمی

 دادم.آواز قلبش گوش می

 

نوا یعنی زندگی همین یک آغوش ساده را هم به منِ بی

 بدهکار نبود؟! 

 کالفه از این فکرهای بی سر و ته، آه سردی کشیدم. 

هایم سر و کله گشتم پشت میز و با طرحباید بر می

زدم اما قبل از آنکه از پنجره فاصله بگیرم به سمتم می

 غافلگیرم کرد. چرخید و با نگاهش 
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دستم به پرده خشک شد و مثل یک احمقِ کامل، زل 

ای جدی ی کم با چهرهزدم به او که از همان فاصله

 کرد.نگاهم می
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نشینی هم نداشتم. مثل بت ایستاده بود حتی توان عقب

 ی مادر مرده به او زل زده زده بودم. و دست به پرده

ی نگاهِ اسمم را الهه در آن شرایط اگر نسرین بود

 گذاشت قطعا!یِ یونان باستان میخیره

او زودتر از من به خودش آمد. دست تکان داد و من 

صاحبم را باال و پایین هم باالخره افتخار دادم و سر بی

 کردم.
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 گام بلندی به عقب برداشتم و پرده از دستم رها شد.

کنارش باشم تا کردم. قرار نبود باید خودم را جمع می

 ام اینطور خربازی در بیاورند!احساسات وامانده

توانستم کارم را قربانی عشق یا احتماال حسرت نمی

 نسبت به یک مرد بکنم.

دم عمیقی گرفتم و خواستم به پشت میز برگردم که 

 صدای در بلند شد.

 بله؟ -

 

با باز شدن در و دیدم مهیار و معین که با نیش باز 

اتاق شد، آه سردی کشیدم. نه، پشت سرش وارد 

 امروز روز کار کردن نبود. 

 خسته نباشید.  -
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ی جواب لبخند گرمش را با کش آوردن کج و کوله

 هایم دادم.لب

 ممنون شماهم خسته نباشید. کارها تموم نشد؟  -

 چندتا میز دیگه مونده.  -

معین با همان لبخند دندان نما گفت: حاال که اینجا 

 ساکن شدیم الزمه درخواستی بکنم ازتون. 

 ای مونده؟ چیز دیگه -

ام را که شنید، چشمکی زد و گفت: مثل حوصلهلحن بی

 اینکه حسابی زحمت دادیم تا اینجا. 

سپس از جیب سویی شرتش کارتی بیرون کشید و 

همه زحمت و صدالبته گفت: خب حاال برای جبران اون 

به پاس این شراکت واحب شده که به عروسیم 

 دعوتتون کنم.
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 کارت دعوت ساده را از دستش گرفتم. 

 دونم بیام. ممنون اما بعید می -

 های رویش نگاه کردم.و به نوشته

 معین و الله...

ترها همین کارت دعوت ساده هم یکی از قبل

 های بزرگم بود.حسرت

  ـ چرا؟ حیفه که.

رفتم دم عمیقی گرفتم و همانطور که به سمت میز می

 تا کارت را روی آن بگذارم، گفتم: یکم کار دارم.

نگفتم که از تنهایی بیشتر با مهیار فراری هستم و تا 

 جا هم زیادی بهم نزدیک شده بودیم. همین
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ها  و مراسماتشان نگفتم که من جایگاهی در زندگی آن

 ندارم.

هایم را بهم دوختم. او که م اما لبهزارتا دلیل داشت

 کردم؟ فهمید پس چرا الکی خودم را کوچک مینمی

 شه آیه جان. ـ یه شب هزارشب نمی

با جانی که تنگ اسمم گذاشت ابروهایم باال پرید؛ بچه 

 پررو نیامده صمیمی هم شده بود! 

 ـ حق با معینه، لطفا تشریف بیارید.

 

کردم. مطمئن بودم  اینبار به صورت جدی مهیار نگاه

هایم خبر دارد و با این حال که از تک تک استرس

 کرد به رفتنم. همراه برادرش اصرار می

 اما آخه...  -
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معین میان حرفم پرید و گفت: به عنوان یه همکار اگه 

 شیم. نیاید هم من هم الله ناراحت می

حوصله و رک گفتم: الله خانم مگه اصال منو دیده که بی

 شه از نیومدنم؟!ناراحت ب

تونو خندید و بی آنکه از رو برود، گفت: نه اما تعریف

 زیاد شنیده و عمیقا دوست داره که ببینتتون.

 لب باز کردم چیزی بگویم که مهیار مانع شد.

 اگه مایل نیستید اجباری نیست.  -

 ام باز گرفت. دل بی جنبه

زود با شان بروم اما اینکه انقدر مایل نبودم به مهمانی

 نرفتنم راه آمد، بدجور در ذوقم زد.
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توجه به حضور معین، عصبی و تند با لحنی شبیه به بی

 خودش غریدم. 

 بله مایل نیستم! -

 های مهیارکش آمد. ابروهای او باال پرید و لب

 آق مهندس این میزو کجا باس بذاریم؟  -

صدای یکی از کارگرها که بلند شد، مهیار روبه معین 

تو حواست به کارگرها باشه؛ من با خانم  گفت: معین

 حرف دارم.
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 چسبید.رفت و این همه به من نمیکاش اوهم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

های اش را، حرففهمیدمش... رفتارش را، نزدیکینمی

 کرد.  ترم میگذشت گیجدو پهلویش را. اصال هرچه می

ای به من و بعد او معین نگاه مشکوک و آزاردهنده

 نگار چیزهایی فهمیده بود.  انداخت. ا

 باشه.   -

 از اتاق که بیرون رفت، توپیدم.  

فرستید پی شما چیکار دارید با من که برادرتونو می -

 نخود سیاه؟ 

 داد.  او اما عجیب خونسرد بود و بدتر حرصم می

 آی عروسی؟  چرا نمی -

 چرا باید بیام؟  -

 چون دعوت شدی.  -
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 یعنی هرکی هرجا دعوت بشه باید بره؟!  -

تفاوت اما با لحنی محکم قدمی به سمتم برداشت و بی

و شمرده گفت: تو هرکی نیستی و جشن ما هم هرجا 

 نیست. 

اش عمیق بود و نافذ. آنقدر که های مشکینگاه مردمک

 تا عمق جانم نفوذ کرد. 

هایم را به زمین دوختم و کالفه گفتم: طاقت چشمبی

 دلیلی نداره که بیام. 

 و دم عمیقی گرفتم بلکه به خودم مسلط تر باشم.

 آنکه نگاهش کنم، ادامه دادم.به او پشت کردم و بی

 اید به کارهام برسم. ـ حاال هم برید لطفا، ب
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تر شد و درست پشت سرم هایش نزدیکصدای قدم

 ایستاد.

مان فاصله بود اما حضورش، بوی عطر خاصش، بین

 کردم.گرمای تنش را حس می

ای راه انداخته بود! اصال مگر زن چه بازی مسخره

نداشت؟! یعنی طالقش داده بود؟ اصال گیرم که آره، با 

توانست به من نزدیک شود؟ ای دوباره میچه روحیه

 همسرش انقدر در نظرش بی ارزش بود؟

 زنه بهش پشت نکن. ـ وقتی یه نفر باهات حرف می

صدایش آرام بود و لحنش قوی و محکم. قلبم در 

 ام سرخورد و افتاد پایین.ی سینهقفسه

دست مشت کردم و دندان روی هم ساییدم. به 

مانش ام را در چشسمتش چرخیدم و نگاه وحشی

 دوختم.
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ی پیش آغوشش را تصور کرده بودم همین چند دقیقه

گرفت از ی بدبختم داشت گر میجنبهو حاال تن بی

 پروا نگاهش کردم.نجوایش اما بی

بی آنکه خودم را ببازم، سرخ و سفید شوم یا 

 نشینی کنم. عقب

 تون به من برای چیه؟ ـ االن این همه نزدیکی

 و بگوید که من را شناخته است.خواستم لب باز کند می

خواستم خواستم این بازی مسخره را تمام کنم. میمی

از زبانش بکشم و بعد از آن روش دیگری را درپیش 

 ها بود. تر از این حرفبگیرم اما دهانش قرص

لبخند محوی زد و قدم دیگری به جلو برداشت. 

 اراده قدمی عقب رفتم. بی
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 پروا باشد. یشد که این همه بباورم نمی

گیج بودم، منگ بودم و تمام مدت بهت زده نگاهش 

کردم که چطور دستش را دراز و به میز پشت سرم می

 بند کرد.

 

 برای اینه.  -

ام پیچید اش در بینیروی تنم خم شد. عطر سرد فلزی

 و قلبم لرزید. 

مسخ شده بودم و تمام حواسم درگیرش شده بود. 

حرارت تنم درگیر هایش، هایم درگیر چشمچشم

ی تنش، پوست صورتم درگیر هرم اندازهنزدیکی بی

های گرمش و ذهنم درگیر دست بزرگ و نفس

 قدرتمندی که به میز چسبانده بود.
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شد به میز چسباندم و نفسم را خودم را تا آنجا که می

 ام حبس کردم بلکه بیش از این رسوا نشوم. در سینه

خندید. جوری که انگار لذت برده بود از این نگاهش می

 بازی. 

توجه به بهت من کارت دعوت را از روی میز پشت بی

 سرم برداشت و یکباره عقب کشید. 

ای محکم بود به ضربه گیج بودم. این حرکتش شبیه

فهمیدم چه اتفاقی در حال افتادن سرم و درست نمی

 است.

 بی توجه به بهت من کارت را باز کرد.

 

ی دیگه است و ـ زمانش هم خوبه اتفاقا. برای دو هفته

 شیم باهم. تا اون موقع بیشتر آشنا می
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اوضاع ذهنم آنقدر آشفته بود که حرفی برای زدن 

 نداشتم. 

را که دید، باالخره نگاهم کرد و متعجب سکوتم 

 پرسید.

 ـ حالت خوبه؟
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ی پیش تا حلقم جلو انگار نه انگار که تا همین لحظه

 آمده بود!

 چطور این همه خونسرد بود؟ 
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داد؟ مگر چکار کرد و آزارم میاصال چرا اینطور رفتار می

 کرده بودم؟ 

کنم اما  خبر رهایشقبول که زمانی مجبور شدم بی

 خودم هم قربانی شدم دیگر!

 نالیدم.   گلویم حجم گرفت و با صدای گرفته

 ـ خوبم. 

 خواستم زودتر از آنجا برود.می

من را تنها بگذارد تا با دردِ خودم بمیرم. دردی که با 

کرد و دلیل ترسم از حضورش وجود مهیار خونریزی می

 همین بود اصال. 

 دادم. همین سادگی که مقابلش به خرج می

ای که در گرفتم و همین راحلههمین تپش قلبی که می

 پرداخت. شد و به جنگ با من میوجودم بیدار می
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 کارت را از دستش کشیدم و پشتِ میزم برگشتم. 

 خوام تنها باشم. ـ می

هنوزهم آن لبخند محو لعنتیِ پیروزمندانه توی 

 بود.هایش چشم

خواست از شدت حرص اول سر او و بعد سر دلم می

 خودم را بکوبم توی میز!

های آییم و مثل انسانانقدر محکم که هردو سر عقل بی

 بالغ رفتار کنیم. 

 ـ عروسی رو میای دیگه؟ 

 جرات نه گفتن داشتم؟! نه!

کرد رفتم، چیکار میمعلوم نبود اینبار اگر زیر بار نمی

 این مرد دیوانه. 
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 نگاهم را دزدیدم و عصبی جواب دادم. 

 ـ بله، برید بیرون. 

 آرام خندید. 

 ـ خیلی هم عالی. پس با اجازه من برگردم سر کارم. 

 

 برگردد سرکارش؟! 

مگر کاری هم داشت جز حرص دادن و بازی کردن با 

 من بدبخت؟ 

 توجه به حال خرابم از اتاق بیرون رفت.بی

ام را روی میز پیشانی خود را روی صندلی انداختم و

 سرد گذاشتم.

نگاهم به زمین و کفش هایم بود اما حواسم هول همین 

 چرخید.ی پیش میچند دقیقه
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فهمیدم. دلیل این همه پیگیری و دلیل رفتارش را نمی

 دارد... اینکه چرا دست از سرم بر نمی

 

 خواست با این کارها به کجا برسد؟ به ضعف من؟می

کند که همچنان مقابلش کوتاه دوست داشت ثابت 

 کنم؟آیم و دست و پایم را گم میمی

مگر چکار کرده بودم؟ ده سال پیش رهایش کردم و 

ای؟ آن این دلیل خوبی بود برای همچین بازی مسخره

ای سن داشت و منی هم برای اویی که سی و خورده

 که بیست و شش ساله بودم؟! 

 

 اصال آخرش که چی؟
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روی کند و تا ابد به روند پیش خواست با همینمی

شد از مان ادامه دهد؟ چه نصیبش میغریبه بودن

 ی مضحکی؟! همچین نقشه

 

هایم را روی هم گذاشتم بلکه ذهنِ شلوغم خسته پلک

 کمی آرام بگیرد.

 به عروسی معین دعوت شده بودم.

دانم که به بودنم ها داشتم را نمیاینکه چه نصبتی با آن

 کردند. اصرار می در این مراسم

 انگار مادر یا خواهر عروس بودم!

 ولم کنید دیگر! 
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سرم را بلند کردم و با دراز کردن دست، کارت را 

 برداشتم.

 مدلش قدیمی و ساده بود و دوستش نداشتم.

 بازش کردم و با دیدن آدرس تاالر ابروهایم باال پرید.

 گل بود به سبزه نیز آراسته شد! 

رفتم شمال؟ حوصله ام کجا بود؟! این همه راه باید می

ی امن اتاقم بیرون من همینکه هرروز صبح از نقطه

آمدم، هنر بود برایم و حاال زدم و به کارگاه میمی

 انتظار داشتند بروم شمال! 

 جای الله. انگار عروسی من بود به

 

ون فوت کردم و کارت را روی بازدمم را پر حرص بیر

 میز انداختم.
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شان شروع شد و خدا به از همین اول کاری دردسرهای

 آخر این ماجرا رحم کند.

 

 156_پست#

 

صدای بلند و متعجب نسرین فضای ساکت اتاق را پر 

 کرد. 

 ـ گفتی دعوتت کردن عروسی؟!  

همانطور که توی کمد دنبال لباس مجلسی مناسبی 

 دادم.  گشتم، جواب می

ـ آره. داداشش کیه؟ همون خُنُکه، معین! اون کارت 

شیم و این دعوت داد و گفت نیای ناراحت می
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چرندیات. انگار بیست ساله دوست جون جونی هستیم 

 شه دلش بشکنه! که نبودنم باعث می

  

روی کرده است که اگر از نگفتم که مهیار تا کجا پیش

دور دیگر هم یکگرفت و اوآمد؛ بل میدهانم در می

 کرد! دهانم را سرویس می

  

 گذره.  برو خواهر، خوبه که. خوش می -

 تو نمیای نسرین؟ دعوت نشدین؟ -

 دوست نداشتم تنها باشم.  

شه دعوت نکنن؟ ولی دایی حمید چرا بابا مگه می -

 تازه مرده یادت رفته.

 اش هین آرامی کشیدم.  با یادآوری
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وای یادم رفته بود! از بس سرم شلوغه این مدت  -

 خب. 

پیراهن ماکسی مشکی مخملم را بیرون کشیدم و روی 

 تخت انداختم. 

  

برو جای منم قر بده باشه؟ مدت هاست عروسی  -

 خواد اصال. دعوت نشدم، دلم می

قصیدم رآنقدر دلم به رفتن بود که به جای او عربی می

 اصال! 

های بلند نگاهی به پیراهن روی تخت انداختم. آستین

 شود.  محشر می دانستم روی تنداشت و می

 اومدی. کاش می -

 کنه دیگه. اگه بیام این افعی خانم ولمون نمی -
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پودر روی پوستم پشت میز آرایش نشستم. کمی کرم

 تون بهتر نشده؟ زدم و گفتم: چی شد راستی؟ رابطه

ه! زنیکه ول کن ماجرا نیست. هی اون فامیل ن -

 چسبونه به حمید. انترشو می

 کرد. سوخت. عذاب زیادی را تحمل میدلم برایش می

 

هایم کشیدم تا کانسیلر بیوتی بلندر نم دار را زیر چشم

 گه؟محو شود و گفتم: حمید چی می

حمید؟ تو باغ نیست اصال آیه. شایدم هست و به  -

 ره. تو کارش موندم بخدا. روی خودش نمیا

 باید باهاش حرف بزنی نسرین.  -

ترسم تو فکرش نباشه و خودم چی بگم خواهر؟ می -

 شو باز کنم به این جریان. دستی دستی چشم
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 آه سردی کشید و ادامه داد. 

ولی دلم باهاش صاف نیست. همین دشب یهو  -

مون شروع کردم زار زار گریه کردن. وسط سکس

 یده بود. بیچاره ترس

 

 هایم نشاندم. ای روی چشمی نقرهسایه

کشی دیوونه. همه چیزو هم تحت داری عذاب می -

 شعاع قرار داده. باهاش حرف بزن خب. 

ری کنم. تو نمیدونم بخدا. حاال یه کاریش مینمی -

 آماده شی. 

با بلند شدن صدای بوق گوشی، براش را روی میز 

 گذاشتم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 گیرمت باز. نسرین، پشت خطی دارم. می -

 باشه خواهر برو؛ خوش بگذره بهت.  -

 قطع کرد و تماس دوم را برقرار کردم. 

 بله؟  -

 ـ الو آیه جون، صدای منو داری. 

 رنگ دختری میان آهنگ گم بود. صدای کم

 ـ بفرمایید. 

 شناسی که؟ـ من الله هستم، می

 خواست؟!میابروهایم باال پرید. این دیگر چه 

 خانوادگی حمله کرده بودند به من! 

 

 ـ بله. بفرمایید، چیزی شده؟
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 157_پست#

 

خواستم بگم که شما با مهیار بیا ـ نه عزیزم؛ می

 مراسم.  

 ـ چیکار کنم؟ 

انتظار هرچیزی، حتی کنسل شدن عروسی را داشتم؛ 

 جز این.

او هم فهمید انگار که خندید و گفت: پارکینگ تاالر 

دیت داره آیه جون. شرمنده ولی اگه ماشین محدو

تره. آخه مسیر کوتاهی نیست نیاری برای خودتم راحت

شه همه جا. و از طرفی گفتن قراره بارون بباره و گل می

 مهیار هم که ماشینش خالیه.  
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درخواستش آنقدر ناگهانی بود که من زبان دراز، الل 

 شده بودم رسما.

ا من با ماشین خودم راحت تند تند پلک زدم و گفتم: ام

 ترم خب. 

دونم اما ببخش توروخدا عشقم. نه معین نه می -

مهیار جرات نداشتن بهت بگن. برای همین خودم 

هامون زیاده، تاالر االن زنگ زدم بهت. یکم دعوتی

 ها. گه پارکینگ جا نداره و این حرفدبه کرده می

  

 کنم. آرم همون اطراف تاالر پارک میخب می -

نگهبان نداره که جونم! تاالرم خارج شهره خدایی  -

 زنه ماشینتو. نکرده دزد می
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میان بهت و گیجی من کسی صدایش زد و اینبار با 

عجله گفت: من برم دیگه آیه جون. آدرستو واسم 

بفرست که به مهیار بگم بیاد دنبالت. مرسی که 

 کنی باهامون عزیزدلم. همراهی می

 آنکه منتظر جوابم بماند تماس را قطع کرد.و بی

 

بین زمین و آسمان مانده بودم انگار. این عروسی 

 لعنتی از هرجهت برایم دردسر شده بود. 

 ـ تو روحتون! 

 ام را روی میز آرایش انداختم.گفتم و گوشی

دوست داشتم قید رفتن را بزنم. اصال من را چه به 

 عروسی؟! آن هم عروسی برادر مهیار؟

 .کالفه از جا بلند شدم و موهایم را چنگ زدم
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این همه نقشه چینی کار مهیار بود؟ اینکه ماشین نبرم 

و جای پارک نیست و تاالر خارج شهر است و قرار 

شود و ماشین در است باران ببارد و فالن جا گلی می

 ماند و... آخ امان! گل می

 

خواست فقط همراهی من را داشته باشد و به شاید می

 ها متوسل شده بود.این بهانه

یام گوشی که بلند شد به سمت میز صدای زنگ پ

 آرایش رفتم. الله بود.

 ـ مهیار منتظر آدرسه عشقم. 

 ول کن ماجرا هم نبودند! 

آنکه جواب او را بدهم آدرس خانه را برای مهیار بی

 فرستادم.
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روی آمد. دیگر داشت زیادهزدی خونم در نمیکارد می

 کرد. می

ا هیچ عقل کردم این همه نقشه چینی بهرطور فکر می

 خوانی نداشت. و منطقی هم

 

دادم وگرنه سکته باید یک جوری خشمم را بروز می

 کردم حتما. می

خواستم این ماجرا دیدمش. میها باید میاما اول از این

را به رویش بیاورم. بس بود هرچه سرکوب کرده بودم 

 احساساتم را. 

م قصد کوتاه آمدن نداشت و مطمئن بودم اگر اجازه ده

تازاند برای همین هم باید هرطور شده بیش از این می

 ایستادم. جلویش می
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های آشفته پشت میز آرایش نشستم و با همین فکر

 کردن را از سر گرفتم.  آرایش

 *** 

در ماشین را که باز کردم، بوی عطرش در آغوشم 

 کشید. 

روی صندلی عقب جا خوش کردم که گفت: چرا عقب 

 نشستی؟ 

رقدرت به هم کوبیدم بلکه کمی از حرصم خالی در را پ

 شود. 

 ترم. اینطوری راحت -

انتظار همچین حرکتی را نداشت حتما که ابروهایش از 

 هایش دوباره کش آمد. حیرت باال پرید و لب
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خواست جیغ بکشم و تار به تار موهایش را از دلم می

ریشه در بیاورم بلکه دست بردارد از این همه 

 خونسردی اما دروغ چرا، جراتش را نداشتم.

مقابل او انگار کسی مدام اعتماد به نفس و جراتم را 

 کشید. عقب می

 

 اومد سراغت؟  -

 خیره به گوشی جواب دادم. 

 ـ آره اومد. نسرین، زنشو طالق داده؟

 دونم! مگه نیست اونجا؟ـ نمی

اش که فرمان را گرفته حلقهنگاهم را از دست چپ بی

 کندم و نوشتم. بود،

 ـ نه نیست. حلقه هم نداره.
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 158_پست#

 

 

ام را به هم فشار دادم و نگاهش کردم های رژ زدهلب

 چرخاند. که با مهارت فرمان را می

 رفت.اش هم ضعف میدلم برای رانندگی

 ی گوشی باعث شد نگاهم را از او بگیرم. ویبره

هت ـ باید از حمید بپرسم. شاید واسه همینه که ب

 شه. نزدیک می

 اش حس خوبی نداشتم.من اما از نزدیکی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

بعد از طالق به فکر تجدید فراش و  از اینکه بالفاصله

آمدن سمت من افتاده بود. برای همین هم کوتاه 

 نوشتم. 

 ـ بیچاره زنش! 

 و گوشی را سایلنت کردم و توی کیف گذاشتم. 

 ـ ممنون که اومدی.

  

تم: یه جوری همه نفری آنکه نگاهش کنم، تند گفبی

 تونستم نیام. بهم حمله کردین که نمی

 انگار اصال ناراحت نشد، چون آرام خندید. 

های خانوادگی ما همین یهویی حمله یکی از ویژگی -

 کردنه.

 بله، متوجهم!  -
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ی جلو روی خودم حس سنگینی نگاه نافذش را از آینه

 کردم. 

 بد شد مگه؟ تنوع هم هست.  -

خواستم پا خوشحال از اینکه باالخره بحثی که می

 گرفته بود، غریدم. 

نخیر بد نشد. اما گرفتن حریم خصوصی من کار  -

 خوبی نیست. 

 حریم خصوصی؟! -

 

بله! اینکه فرمودین ماشین نیارم و اون روز هم که  -

 توی کارگاه اونطوری... 

 به اینجای حرف که رسیدم، لپم را از داخل گاز گرفتم.
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ام یک لحظه از کار گفتم. چرا زبان کوفتینباید می

مان را یادش افتاد؟ حاال حتما باید آن روز و نزدیکینمی

 آوردم؟ لعنت به من! می

 اه چی؟توی کارگ -

 هیچی.  -

 حرف بزن.  -

برعکس قبل صدایش جدی و بدون هیچ نرمشی بر 

 سرم فرود آمد. 

آنقدر که دلم خالی شد. از ترس؟ نه، مهیار من را 

 ترساند اما مقابلش اعتماد به نفس نداشتم. نمی

دست و پا که ی بیشدم به همان راحلهتبدیل می

 ترسید با حرفی ناراحتش کند. می
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 ز توی کارگاه که بهم نزدیک شدین. اون رو -

دست آزادش را میان موهایش کشید و آن ها را عقب 

 سر داد. 

خواستم کارت دعوت رو بردارم، شما ـ اون روز؟! می

 اشتباه برداشت کردی.

 داد.ـ رفتارتون یه چیز دیگه رو نشون می

های چشکش را تابی داد و گفت: االن از کالفه مردمک

خوای پیاده شو من اومدم دنبالت؟ میاین ناراحتی که 

 و با ماشین خودت بیا. 

 

ی پنج ساله کرد با خر طرف است! انگار بچهفکر می

 هایش را بخورم. بودم که گول حرف
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فهمم چرا باید این همه بازی در ـ نخیر، من فقط نمی

 بیارید برای نیوردن ماشین خودم و رسوندنِ... 

حرفم هنوز تمام نشده بود که پایش را روی ترمز فشار 

 داد.

ام محکم به صندلی تعادلم را از دست دادم و پیشانی

 جلو خورد. 

 ـ آخ.

 

ها برایش مهم نبود که وسط خیابان بودیم و ماشین

زدند. به سمتم چرخید و با خشم پشت سرمان بوق می

 نگاهم کرد. 

 ـ من چیکار کردم؟! 

 ترسم؟ غلط کردم! گفته بودم که از او نمی
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 قالب تهی کرده بودم؛ به معنای واقعی کلمه.

 چنین از کوره در برود.کردم که اینتصور نمی

با این حال خود را نباختم و همانطور که پیشانی 

 دونید! دادم، گفتم: خودتون میرا ماساژ می دردناکم

 

رسه که ـ چرا باید همچین کاری بکنم؟ چی بهم می

تو نیاری و با من بیای؟ فکر کردی لنگ همچین ماشین

 چیزیم؟ انقدر بچه دیدی منو؟

فهمیدم که به سختی لرزید. میصدایش از خشم می

 کند تا سرم فریاد نکشد. تُن صدایش را کنترل می

شتر از این طاقت نیاوردم و نگاهم را به خیابان بی

 دوختم.
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ـ متاسفانه عروستون انقدر ناشیه توی دروغ گفتن که 

 رسه. ای به ذهنم نمیمن دلیل دیگه

اش سنگین بود و داشت ذره ذره نگاه به خون نشسته

 کرد.آبم می

کیف دستی کوچکم را میان دست هایم فشردم و سعی 

م. به هرحال همین گهی بود کردم زیر نگاهش نشکن

ای که خورده بودم دیگر! عقب نشینی که فایده

 نداشت. 

 تو...   -

 گفت و مکث کرد.
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ام را به هم فشار دادم و نگاهش کردم های رژ زدهلب

 چرخاند. که با مهارت فرمان را می

 رفت.اش هم ضعف میدلم برای رانندگی

 ی گوشی باعث شد نگاهم را از او بگیرم. ویبره

ـ باید از حمید بپرسم. شاید واسه همینه که بهت 

 شه. نزدیک می

 اش حس خوبی نداشتم.من اما از نزدیکی

بعد از طالق به فکر تجدید فراش و  از اینکه بالفاصله

آمدن سمت من افتاده بود. برای همین هم کوتاه 

 نوشتم. 

 ـ بیچاره زنش! 

 و گوشی را سایلنت کردم و توی کیف گذاشتم. 
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 ـ ممنون که اومدی.

  

آنکه نگاهش کنم، تند گفتم: یه جوری همه نفری بی

 تونستم نیام. بهم حمله کردین که نمی

 انگار اصال ناراحت نشد، چون آرام خندید. 

های خانوادگی ما همین یهویی حمله یکی از ویژگی -

 کردنه.

 بله، متوجهم!  -

ی جلو روی خودم حس سنگینی نگاه نافذش را از آینه

 کردم. 

 بد شد مگه؟ تنوع هم هست.  -

خواستم پا خوشحال از اینکه باالخره بحثی که می

 گرفته بود، غریدم. 
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نخیر بد نشد. اما گرفتن حریم خصوصی من کار  -

 خوبی نیست. 

 حریم خصوصی؟! -

 

یارم و اون روز هم که بله! اینکه فرمودین ماشین ن -

 توی کارگاه اونطوری... 

 به اینجای حرف که رسیدم، لپم را از داخل گاز گرفتم.

ام یک لحظه از کار گفتم. چرا زبان کوفتینباید می

مان را یادش افتاد؟ حاال حتما باید آن روز و نزدیکینمی

 آوردم؟ لعنت به من! می

 توی کارگاه چی؟ -

 هیچی.  -

  حرف بزن. -
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برعکس قبل صدایش جدی و بدون هیچ نرمشی بر 

 سرم فرود آمد. 

آنقدر که دلم خالی شد. از ترس؟ نه، مهیار من را 

 ترساند اما مقابلش اعتماد به نفس نداشتم. نمی

دست و پا که ی بیشدم به همان راحلهتبدیل می

 ترسید با حرفی ناراحتش کند. می

 

 اون روز توی کارگاه که بهم نزدیک شدین.  -

دست آزادش را میان موهایش کشید و آن ها را عقب 

 سر داد. 

خواستم کارت دعوت رو بردارم، شما ـ اون روز؟! می

 اشتباه برداشت کردی.

 داد.گه رو نشون میـ رفتارتون یه چیز دی
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های چشکش را تابی داد و گفت: االن از کالفه مردمک

خوای پیاده شو این ناراحتی که من اومدم دنبالت؟ می

 و با ماشین خودت بیا. 

 

ی پنج ساله کرد با خر طرف است! انگار بچهفکر می

 هایش را بخورم. بودم که گول حرف

مه بازی در فهمم چرا باید این هـ نخیر، من فقط نمی

 بیارید برای نیوردن ماشین خودم و رسوندنِ... 

حرفم هنوز تمام نشده بود که پایش را روی ترمز فشار 

 داد.

ام محکم به صندلی تعادلم را از دست دادم و پیشانی

 جلو خورد. 

 ـ آخ.
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ها برایش مهم نبود که وسط خیابان بودیم و ماشین

د و با خشم زدند. به سمتم چرخیپشت سرمان بوق می

 نگاهم کرد. 

 ـ من چیکار کردم؟! 

 ترسم؟ غلط کردم! گفته بودم که از او نمی

 قالب تهی کرده بودم؛ به معنای واقعی کلمه.

 چنین از کوره در برود.کردم که اینتصور نمی

با این حال خود را نباختم و همانطور که پیشانی 

 ید! دوندادم، گفتم: خودتون میدردناکم را ماساژ می
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رسه که ـ چرا باید همچین کاری بکنم؟ چی بهم می

تو نیاری و با من بیای؟ فکر کردی لنگ همچین ماشین

 چیزیم؟ انقدر بچه دیدی منو؟

فهمیدم که به سختی لرزید. میصدایش از خشم می

 کند تا سرم فریاد نکشد. تُن صدایش را کنترل می

خیابان بیشتر از این طاقت نیاوردم و نگاهم را به 

 دوختم.

 

ـ متاسفانه عروستون انقدر ناشیه توی دروغ گفتن که 

 رسه. ای به ذهنم نمیمن دلیل دیگه

اش سنگین بود و داشت ذره ذره نگاه به خون نشسته

 کرد.آبم می

کیف دستی کوچکم را میان دست هایم فشردم و سعی 

کردم زیر نگاهش نشکنم. به هرحال همین گهی بود 
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ای که خورده بودم دیگر! عقب نشینی که فایده

 نداشت. 

 تو...   -

 گفت و مکث کرد.
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ام را تحریک کند و به دانست چطور کنجکاویمی

 داد. بهترین شکل ممکن انجامش می

ی و نگاهش کردم که برخالف چند لحظه سرچرخاندم

 قبل خونسرد بود.

هایش نبود و ی خون چشمدیگر خبری از کاسه

 صورتش انگار هیچ حسی نداشت.
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احساس و عاطفه شده شبیه یک عروسک کوکی بی

 بود. 

ای هنوز. هیچ کنی اما بچهکارگاه زدی، ریاست می -

 بزرگ نشدی آیه.

برو آمد برایم و باز مکث کرد، بعد از کمی چشم و ا

 غرید. 

 خانم! -

 

ی حرفش را زد  که در جایم چنان محکم کلمه به کلمه

 فرو رفتم.

شناختیم اما هیچ تر که یکدیگر را میاز این واضح

 رفت؟! مان از رو نمیکدام
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ماشین روشن شد و به راه افتاد. بازدمم را بیرون فوت 

 کردم. 

ام. این چند وقت بس که گفت بچهحق داشت که می

گارد داشتم مقابلش شبیه یک دختر نوجوان شانزده 

 کردم. ساله با او بحث می

 

 ها دست خودم نبود اصال. با این حال زدن این حرف

زد به خودم و کرد و زخم میزبانم گاهی زیادی کار می

 طرف مقابلم.

اش که این ی درونم و راحلهکالفه و ناامید از خطای آیه

داد، پلک هایم را روی هم روزها بدجور جوالن می

 فشردم و لب زد.
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 ـ ریدی آیه، ریدی! 

 

اش لبم را به دندان گرفتم و به جان پوست رژ زده

 افتادم.

با گند پیش آمده ترجیح دادم تا شمال و تاالر ساکت 

 باشم و حداقل در دلم خودم را سرزنش کنم. 

 

انتخاب مهیار هم همین سکوت بود و جو میانمان 

 زیادی سنگین بود.
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های تازه به باغ رسیده بودیم که باران گرفت. قطره

افتاد و با سرعت پخش ی ماشین میریز روی شیشه

 اند.  شد جوری که انگار از اول نبودهمی

 چه وقت بارون بود؟!   -

سرم را به شیشه چسباندم و با لذت به آسمان تاریک 

 و پوشیده از ابرهای تیره نگاه کردم. 

 خوبه که، بارونو دوست دارم.  -

  

 او اما چیزی نگفت و من هم دوباره سکوت کردم.

 از شد.  ای بعد در باغ ببرای نگهبان بوق زد و دقیقه

 الله حق داشت که بابت جای پاک ماشین اخطار داد. 
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آلود و اینجا اصال جای پارک نبود و با این زمین گل

شد ماشین را بیرون پارک هوای تاریکِ رعب آور نمی

 کرد. 

ی هایم را روی هم فشار دادم. شبیه مجسمهلب

 شرمندگی بودم. 

 م. اکرده از قضاوت احمقانه زده و عرقخجالت

  

های کوچک و باغ پوشیده شده بود از انواع درخت

 بزرگ.

خوردند های همیشه سبز زیر بارش باران تکان میکاج

بار تاریکی شب را مرموزتر های لخت و بیو درخت

 کرده بودند. 

 چقدر قشنگه اینجا.  -
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چرخاندم که البته ها نگاهم را اطراف میمثل باغ ندیده

 حق هم داشتم. 

ام در کار خالصه شده و به همچین سفر ها زندگیمدت

 و همچین جایی نیامده بودم. 

 

رفت و ها جلو میریزهماشین با سرعت کمی در سنگ

های کوتاه و مشکی کنار نگاه من روی چراغ

 چرخید. مسیرماشین رو می

 شن این چراغا؟ آد خراب نمیمی بارون -

ی بعد از چنو ساعت سکوت تلخ، باالخره صدای خنده

 آرامش را شنیدم. 

 نگران چراغایی؟!  -
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ی کوچک ماشین نگاه کردم. او هایش در آینهبه چشم

 اما نگاهش به مسیر بود. 

 جالبه واسم.  -

اوهم نگاهم کرد. برخالف چند ساعت پیش هردو آرام 

 وا داشت و نه من. بودیم. نه او دع

 کنی بابت اومدنت؟! دیگه پوستِ سر منو نمی -

 

ام را هایم را روی هم فشار دادم تا جلوی خندهلب

 بگیرم. 

 قبول کنید که اصرارتون درست نبود.  -

ای پارک کرد و همانطور که چتر را از ماشین را گوشه

داشت، گفت: دوست دارم روی صندلی شاگرد برمی

 تر بشه. مونم نزدیکهم کار کنیم، رابطهحاال که قراره با
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 منظورش را فهمیدم و نفهمیدم.

 ی نزدیک بود و دقیقا چقدر نزدیک؟دنبال رابطه

نکند واقعا فکر و خیالی در سر داشت؟ آن هم وقتی که 

تازه از همسر سابقش جدا شده بود؟ دل کندن انقدر 

 برایش راحت بود؟ 

 

زدم؛ از ت و پا میام دسهمان حین که در افکار آشفته

ای بعد درب سمت من را باز ماشین پیاده شد و لحظه

 کرد.

 سرم را باال گرفتم و نگاهش کردم.

کنارم ایستاده و چتر مشکی را باالی سرش و مایل به 

درب ماشین نگه داشته بود تا از بارش باران در امان 

 باشیم. 
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نشست و نیمی از آن را نورهای رنگی روی صورتش می

 کرد. شن میرو

 صورتی، سبز، زرد...

های مشکی و اخمی که بابت بارش نگاهم از چشم

حالتش نشسته بود، باران میان ابروهای خوش

 هایش نشست. سرخورد و روی لب

گفت که روزی مهیار تا همین دوماه پیش اگر کسی می

دارد و یا دوباره انقدر بهم نزدیک برایم چتر نگه می

چیز  خندیدم. حاال اما همهشویم؛ به ریشش میمی

 واقعی شده بود. 

 

مان، خندیدن هایش، هایاین نزدیکی، حرف زدن

 شنیدن صدایش... 
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 . عروسی توی سالنه خانم! بفرمایید پایین -

نگاهم را دزدیدم و لبم را به دندان گرفتم. زندگی بهتر 

شد قطعا اگر کمی، فقط کمی از رفتار ضایعم کم می

 کردم. می

دستم را به پیرهنم بند کردم و آن را باال کشیدم تا در 

 شدم.افتد و با آرامش پیاده گل نی

آنکه تکانی به خود بدهد، سرجایش مهیار اما بی

 ایستاده بود.

ان ماشین و تن او گیر افتاده بودم. ترکیب خوش می

 بوی باران و عطرش پر قدرت در مشامم پیچید. 

سرم را باال آوردم و نگاهش کردم که قصد عقب رفتن 

 نداشت انگار.
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های قبل باعث اضطرابم اش برخالف دفعهنزدیکی

نشد. آرام بودم و دلم گرم بود به حضورش. هرچند که 

داد و برای همین هم ارم میفکری موذی همچنان آز

 مان پرسیدم. ربط نسبت به موقعیتکامال بی

 خانومتون نیومدن امشب؟! -
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 خواستم مچش را بگیرم.انگار می

تر شد اوهم شاید قصدم را فهمید چون اخمش پررنگ

کشید، گفت: نه، دیگه با من و همانطور که عقب می

 جایی نمیاد.  
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  و در ماشین را بست. 

 بریم داخل.   -

 هایش بلند بود و محکم.قدم

ها گیر های من اما در خرده سنگی تیز کفشپاشنه

 گرفت. کرد و سرعتم را میمی

  

توجه به بارش شدید باران ایستادم و کالفه دستی بی

 به مچ پای دردناکم کشیدم. 

 تر برید؟ شه یکم آروممی -

با شنیدن صدایم به سمتم چرخید. تازه متوجه لنگ 

 زدنم شده بود. خودش را به باالی سرم رساند. 

 آسیب دیدی؟  -

 سعی کردم صاف بایستم. 
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 کنه. نه، بخاطر سنگاست. یکم درد می -

 دوباره کنارش ایستادم و غر زدم. 

 چرا تهران نگرفتن جشنو؟  -

ای باز هم آرام خندید. انگار غرغرهای کوچکم به ج

 اینکه آزاردهنده باشد، لذت بخش بودند.

آهسته کنار هم به سمت در ورودی سالن به راه 

افتادیم. چترش را باالی سرم گرفته بود و صدایش با 

 شد. برخورد قطرات باران روی سطح آن ترکیب می

 خیلی بهشون گفتیم اما گوش نکردن.  -

 آخه اینجا... -

ی کفشم دوباره هنوز حرفم تمام نشده بود که پاشنه

 گیر کرد و پایم پیچ خورد. 

 وای.  -
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 تعادلم را از دست دادم و به سمت او کج شدم. 

افتم اما دستش پر قدرت دور کمرم قبل از آنکه بی

 پیچید. 

 آروم، حواست کجاست؟ -

 

 هایم گرد شده بود. از شوک این اتفاق چشم

اش تکیه دادم و دستش محکم دور کمرم حلقه به شانه

 ود تا جلوی افتادنم را بگیرد.شده ب

 شبیه به گیاهی که دور ستونی پیچیده باشد.

ام گره خورد و سعی کردم ذهنم را از نفس در سینه

 آغوشش منحرف کنم.
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از دستش که دور تنم پیچیده بود. از صدای 

هایش که زیادی نزدیک بود و در گوشم نفس

 نشست. می

جیبی از عطر تنش که با بوی نم باران معجون ع

 ساخته بود. 

 

 با نفسی رفته، لب زدم. 

 دردسر شدم برای شما.  -

 شم کولت کنم! به همین وضع ادامه بدی مجبور می -

 گفت و خندید.

به سختی آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم فاصله 

 بگیرم. 

 ممنون، دیگه دو قدمی ورودی تاالر هستیم.  -
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 دستش هنوز دور کمرم بودم.

 به عمد؟

 دانم هرچه که بود این نزدیکی را دوست داشتم.نمی

ها حسرتش را کشیده بودم دیگر به عمد منی که سال

خواست کردم و دلم میو غیرعمد حرکاتش فکر نمی

 ام را آباد کنم.فقط تن کویرزده

 

با دیدن زنی که از در سالن خارج شد، بالفاصله 

 دستش را انداخت. 

ام را زیاد کردم و از پله ها باال من هم کمی فاصله

 رفتیم. 

 سالم حدیث بانو.  -

 مادرش بود. قبال اسمش را شنیده بودم. 
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 اش روی من و مهیار بدم آمد. گیرانهاز نگاه خیره و مچ

 سالم پسرم.  -

اش را بوسید. بعد من را نشانش مهیار خم شد و گونه 

داد و گفت: ایشون خانم آیه هستند، شریک جدید 

 تولیدی. 

 

فایده بود. دست دراز سعی کردم لبخند بزنم اما بی

 وقتم. کردم و کوتاه گفتم: خوش

کردم اما دست خودم نبود. ها رفتار میباید بهتر از این

  ها خو گرفته بودم.های سال به سردی با آدمسال

گفت دار بود. انگار داشت مینگاه حدیث همچنان معنی

 های ناخلف.ام بچهتان را گرفتهکه بد موقعی مچ
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 162_پست#

 

 

 بفرمایید داخل.   -

 ها رسیدن؟  بچه -

رفتی با معین، نه هنوز مادر. ای کاش توهم می -

 رونه.  کنه اصال. تند میشناسیش که رعایت نمیمی

وارد سالن شدیم و صدای آهنگ الیت گوشم را پر 

ای کرد. ابروهایم باال پرید. این دیگر چطور عروسی

 بود؟  

کنه؛ بارونم هست نگران نباش. امشبو مراعات می -

 جی کجاست؟ این چه آهنگیه؟ آخه. دی

 ـ داییت باهاش بحثش شد، قهر کرده. 
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 ـ بحث چرا؟ 

بال جایی برای حدیث بانو باز به من نگاه کرد که دن

 گشتم.  نشستن می

 دونم مادر از خودش بپرس. ـ چه می

کرد، روبه و بعد درحالی که به میز کنار ستون اشاره می

 من گفت: اینجا بنشین دخترم. 

کوتاه تشکر کردم. وسایلم را روی میز گذاشتم و به 

 سمت اتاق پرو رفتم تا مثال مانتویم را دربیاورم.

 

خودم را از نگاه سنگین او نجات خواستم درواقع می

 دهم.  

ی قدی ایستادم و نفسم را بیرون توی اتاق مقابل آینه

 فوت کردم.  
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ریز عجب عروسی پر ماجرایی بود. از اولش یک

 افتاد.  اتفاقات عجیب می

ی پیش! مهیار چنان محکم کمرم مثل همین چند دقیقه

 ترسید فرار کنم.  را گرفته بود انگار می

اش لپم را از داخل گزیدم و سرم را تکان ادآوریبا ی

 دادم بلکه فکرش را از مغزم بیرون کنم.

 ی رویابافی داشتم و نه جانش را.  نه حوصله

داد درست اما همچنان دلم حضورش آرامش می

ها از او فاصله بگیرم قبل از آنکه گه خواست فرسخمی

 هایم.بزند به تمام تالش

  

اش گرفته ی بدبخت درونم بازیههمین حاال هم راحل

 بود چه برسد به اینکه به آن پر و بال بدهم. 
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بعد از تعویض لباس به میز برگشتم. روی صندلی آرام 

 گرفتم و پایم را روی پا انداختم.  

صدای آهنگ اوج گرفته بود و چند نفری وسط 

 رقصیدند.می

رقصید و با نگاهم روی دختر جوانی که مقابل مردی می

 کرد ثابت ماند. وهای بلند و بازش دلبری میم

 دروغ چرا، حسودی ام شد.

به همین موضوع ساده که شاید به چشم هیچکس 

 ام شده بود.نیاید، حسودی

  

 نه که دست خودم باشد ها.

 هایم فکر کنم. نه که دیگران را نگاه کنم و به نداشته
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احتماال در حال حاضر آنقدر غنی از همه چیز بودم که 

 توانست خوابش را هم ببیند.همین دختر روبه رو نمی

 

ها درونی است. از اعماق جان سری حسداشتن یک

توانی آید و وقتی که در وجودت جوشید دیگر نمیمی

 کاری کنی. 

 مثل عشق، حسرت، غم، حسادت...  

آدم برای پر نبودن از حسرت و حسادت باید عشق 

 دریافت کند. 

دانی هست ای که میی گمشدهده و نیمهعشق از خانوا

 و قرار نیست جایی برود.
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ها حس نکرده بودم، قلب منی که هیچ یک از این

ها بدون آنکه دست سوراخ بود انگار و اینطور وقت

ریخت و خودم باشد؛ چرک و حسرت از آن بیرون می

شد همین حسادتی که با دیدن اش هم مینتیجه

 زند.  ن موج میای در مهمچین چیز ساده

 

خواست مثل بقیه بگویم که از طرفی هم خیلی دلم می

کردم برایش اگر روزی دختر داشتم فالن و بیسار می

 شدم!  دار هم نمیاما من لعنتی حتی بچه

ای ی اگر روزی بچهاصال چقدر مزخرف است این جمله

 داشته باشم!

بابت یک چند زن و مرد در دنیا مثل من وجود دارد که 

اشتباه کوچک برای همیشه لذت داشتن بچه را با خود 

 برند؟به گور می
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 163_پست#

 

 

 پس تکلیف ما چه بود؟

 مان حتی توان حمل بچه را هم نداشت؟ مایی که بدن

اصال چرا هیچوقت هیچکس نگفته بود که اگر روزی 

 بچه دار نشدم...؟!

را  هایمام پیچید، پلکی سینهبا دردی که در قفسه

 روی هم فشار دادم.

 های همیشگی. باز هم رسیده بودم به هذیان گویی

خواستم از پارچ روی میز لیوانی آب برای خودم می

 بریزم که دست مهیار روی آن نشست و مانع شد. 
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 ریزم واست. می -

نگاهش کردم که باالی سرم ایستاده بود. از کی اینجا 

ستم را از روی بود؟ نکند متوجه درد قلبم شده باشد؟ د

ی دردناکم برداشتم و ابروهایم را بیشتر در هم سینه

 کشیدم.

 

 آنکه بنشیند، برایم لیوان یکبار مصرف را پر کرد. بی

 ـ حالت خوبه؟ 

نگاهش به هرجایی بود جز من و با این وجود حالم را 

ای از آب خنک نوشیدم و با صدای پرسید. جرعهمی

 تحلیل رفته گفتم: خوبم. 

 کردی؟ ـ به چی فکر می
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دوست نداشتم برایش توضیح دهم. برای همین هم 

 ربط پرسیدم.کامال بی

 ـ چرا خانومتون نیومدن امشب؟ 

دانم دانست که من هم میشناخت و میاو که من را می

های که من را شناخته است! پس گور بابای مراعات

 بیخود. 

 سر چرخاند و نگاهم کرد.

 گیریم. ـ داریم طالق می

 هایم را آرام فشردم.لیوان میان دست

 ـ چرا؟! 

 

هایش را فکش سفت و منقبض شد انگار داشت دندان

یی داد. سرچرخاند و دوباره به جاروی هم فشار می
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نامعلوم نگاه کرد. سیبک کوچک گلویش باال و پایین 

 شد.می

دانستم این همه تردید برای چیست. انگار کسی نمی

 داد.در وجودش نشسته و داشت عذابش می

اش صحبت شود دربارهگفتم که اگر اذیت میباید می

 نشینی نکردم. نکند اما عقب

 دم عمیقی گرفت و شانه باال انداخت. 

 کرد. ـ خیانت 

ترین و انگار کسی با پتکی سنگین بر سرم کوبید. تلخ

 ترین حقیقتی بود که بعد از این همه سالعجیب

 زندگی راکد با آن روبه رو شده بودم. 

 ـ خیانت کرد؟! 
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بارید حتما که سرچرخاند از صدایم حیرت و تعجب می

 و نگاهم کرد. 

 ـ آره خیانت کرد. تعجب کردی؟  

شد به این مرد ! اصال مگر میعجب دختر احمقی

 خیانت کرد؟

مگر نه اینکه آرزوی هر دختری بود؟ این قد بلند و 

 های فراخ.سینه

دم عمیقی گرفتم و تند تند پلک زدم بلکه خودم را 

 جمع کنم و گفتم: انتظار نداشتم راستش خب... 

 پس چه فکری کردی؟ -

چه فکری کرده بودم؟ مغزم آنقدر خالی بود که هیچی 

 آمد.دم نمییا

 درواقع هرچیزی را تصور کرده بودم جز این یکی!
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عصبی خندید و قلبم برایش لرزید. حتما درد زیادی را 

اش همچین درد زیادی تحمل کرده بود که خنده

 داشت. 

 

 شه به من خیانت کرد؟! بنظرت نمی -

دانستم چقدر به دلگرمی نیاز دارد. به اینکه کسی به می

نظیری است و این که چه انسان بیاو یادآوری کند 

 خیانت ربطی به کم بودنش ندارد.

 

 164_پست#

 

برای همین هم صادقانه گفتم: اون دختر خیلی احمق 

 بوده که بهتون خیانت کرده.  
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خواست صداقت حرف نگاهم کرد. انگار میای بیثانیه

 هایم بخواند.حرفم را از چشم

 خب حاال چرا پرسیدی؟   -

 چیو؟   -

 کنه واست؟  اینکه خانومم کجاست؟ چه فرقی می -

نگاهش جدی بود و فکش همچنان سفت و سخت. 

ای گرم و آرام و چرا حالش شبیه ابربهار بود؟! لحظه

 ای هم سرد و جدی.  لحظه

 

 خودم را جمع کردم و مثل خودش جدی جواب دادم.  

زندگی شما فرقی برای من نداره قطعا جناب. فقط  -

همین. آخه روز اولی که اومدین کنجکاو شدم 

 کارگاه حلقه دستتون بود و االن نه.  
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 هایش کش آمد و ابرو باال انداخت. لب

 حالتش مثل کسی بود که مچم را گرفته باشد.  

 پس حسابی زیر نظر داری منو. -

 چشم دزدیدم و خونسرد شانه باال انداختم.  

من کارم با جزئیاته برای همین به همه چیز دقت  -

 کنم. می

  

 ای از آب لیوان دستش نوشید. آرام خندید و جرعه

 باشه، زندگی من واست مهم نیست.  -

با دلبری سرم را تکان دادم. لبخند پهنی زدم و 

 حرفش را تایید کردم. 

 بله دقیقا.  -
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لیوانش را روی میز گذاشت و دستش را سمتم دراز 

 کرد. 

جا خوای تا آخر عروسی همینخیلی خب خانم. می -

بشینی و مثل پیرزنا غر بزنی یا اینکه افتخار یه 

 دی؟ رقص دو نفره رو به من می

 

 رقص دو نفره با او؟ 

مثل دختری که آن وسط داشت برای مردش دلبری 

ی تحمل نگاه اما حوصلهکرد؟ از خدایم بود قطعا می

 ی مادرش را نداشتم. خصمانه

مان مقابل درب جا هم بخاطر برخورد بدموقعتا همین

ورودی رفتارش غیردوستانه بود وای به حال اینکه با 

 پسرش آن وسط جوالن دهم. 
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پشت چشمی نازک کردم و گفتم: نزدیکی ما به هم 

 برای شما بیشتر از من اهمیت داره انگار. 

 وام از راکد بودن نجاتت بدم. خمی -

هایم گرد شد. منظورش را فهمیده بودم اما بازهم چشم

 انتظار این همه رک بودنش را نداشتم. 

 چقدر حق به جانب شده بود در این ده سال! 

 و این لطفتونو چطوری باید جبران کنم؟!  -

 با پایین اوردن گاردت.  -

 چشم ریز کردم و تند جواب دادم. 

ام که کنید. من یه پیرزن غرغروه اشتباه مینه دیگ -

ده پس ی رقصیدن نمیزندگی راکدش بهش اجازه

گاردشو سفت و سخت نگه داشته تا در امان بمونه 

 از دست مزاحمای اطرافش. 
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شد و با تر میاش پررنگگفتم خندهای که میبا هرکلمه

 هایش بیرون افتاد. تاکید آخرم روی مزاحم، دندان

 مزاحم کیه؟!  و این -

شدم. یادش پروا میپروا بود و پا به پایش بیبی

رفتم اما دادم که شاید گاهی در الک خودم فرو میمی

 کشیدم. عقب نمی

ی کنه بیام عروسی. به بهونههرکسی که اصرار می -

شه و زیر برداشتن کارت دعوت به من نزدیک می

زیر بار  کنه گاردمو پایین بیارم وره! پیله میبار نمی

 ره. نزدیک نشدن به من هم نمی

 

هایش برق زد. این را به وضوح دیدم و نگاهش چشم

 معنی دار بود. 
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فهمیدم یعنی چه اما جنس خاصی داشت. شاید نمی

کرد و شاید هم بابت همچین جوابی تحسینم می

انتظارش را نداشت که انقدر واضح همه چیز را به 

 آورم. رویش بی

 

 تو...  -

در موج عظیم موسیقی گم شد. گوش تیز  صدایش

کردم تا بشنوم که زنی ورود عروس و داماد را اعالم 

 کرد و حرفش را نیمه گذاشت. 

 

ای به در تاالر نگاه کرد و گفت: این پیرزن لحظه

 خواد بیاد به استقبال عروس و داماد؟غرغرو نمی

تفاوت مسیر بحث را عوض کرد و سعی کردم بی

 باشم. 
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 نخیر، همینجا راحتم.  -

 ای گفت و به سمت در رفت.باشه

ی کوچک موزی در دهانم گذاشتم و به جمعیت تکه

رقصیدند نگاه کردم که چطور جلوی عروس و داماد می

 کردند. و شادی می

هایم نشست. از آخرین باری لبخند کوچکی روی لب

نین مراسمی شرکت کرده بودم، صدها سال که در چ

 گذشت. می

 ام درآوردم. ی گوشی آن را از کیف دستیبا ویبره

 چطوره اوضاع؟ زنش هست؟  -

 امان از کنجکاوی تمام نشدنی نسرین. 

 ده. نه، ازش پرسیدم گفت داره طالقش می -

 گی؟ چرا؟ طالق؟ جدی می -
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د هایش گرتوانستم تصورش کنم که چطور چشممی

 ی موبایل. شده و زل زده بود به صفحه

 خیانت کرده بهش انگار.  -

 

 هایم را روی هم فشار دادم و در ادامه کوتاه نوشتم. لب

 چطور دلش اومده؟  -

 نسرین اما پیام دومم را نادیده گرفت. 

کشم مهیار و حمید رو که نگفتن خیانت؟!! وای می -

 کشم. بهم هیچی. من حمیدو می

برایش آدمک خندانی فرستادم که اصال شبیه به من 

 نبود. 

 آه سردی کشیدم و گوشی را توی کیف گذاشتم.
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ای دور از این هیاهو خلوت کنم و نیاز داشتم لحظه

ها داشت حجم سیگاری بکشم. مغزم بعد از مدت

کرد و کم کم نزدیک به زیادی از شلوغی را تحمل می

 اوردوز بودم. 

 

و بعد از پوشیدن پالتو به سمت درب از جا برخاستم 

 تاالر رفتم. 

هایم تر از ورودی ایستادم و سیگاری بین لبکمی دور

گذاشتم. یک دستم را سدِ باد کردم و با دست دیگر 

 فندک زدم.
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 چشم بستم و اولین کامم را سنگین و طوالنی گرفتم. 

 ام آرام شد.کمی ذهن آشفته

هایم را باز کردم و زل زدم به دود سفیدی که پلک

هایم بیرون آمد، شبیه ابری کوچک در هوا چرخید و لب

 محو شد. 

 

 کنم مهیار. بخدا حاللت نمی -

با شنیدن صدای ضعیف حدیث در میان تاریکی پاگرد، 

 ابرو درهم کشیدم. 

کنی مامان؟! چیکار کردم جز اینکه چرا حالل نمی -

 و و بابا گفتید، گفتم چشم؟تا امروز هرچی ت

 صدایش آنقدر خشم و حرص داشت که قلبم جمع شد.
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هایی سبک به کام عمیقی از سیگار گرفتم و با گام

 سمت صدا جابه جا شدم. 

توانستند در تاریکی پاگرد سالن ایستاده بودند و نمی

 شان را ببینم. هیچکدام

شان را داشتم که آن فقط صدای ضعیفی از جر و بحث

 شد. هم گاهی میان غوغای جمعیت داخل سالن گم می

 خودم را سمت دیوار کشیدم تا در تیررس نباشم. 

 

کردم تو عاقلی، متعهدی! ولی چیکار من فکر می -

کردی؟ شبنم بیچاره رو نیوردی امشب که با این 

 دختره بیای؟! 

انگار سطلی آب یخ روی سرم ریختند. نفسم بند آمد و 

 ان ابروهایم نشست. گره سفت و سختی می
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دمت گرم بابا! من اینطور آدمی هستم حدیث بانو؟  -

 آره؟ پسرت اینطور آدمیه؟ 

گی چشمام اشتباه دیده؟ با چی بگم واال؟! یعنی می -

 اون وضعیت و دستت دور کمرش...

به اینجای حرفش که رسید سکوت کرد اما من همه 

 چیز را فهمیده بودم.

  

اشتم. لعنت به بخت سیاهم لعنت به شانس گندی که د

 شنیدم از این و آن. که نیامده آنقدر حرف و حدیث می

سوخت و حواس من زده در دستم میسیگار خجالت

 های آن دو بود. پی حرف

من حرفمو زدم مهیار. به روح بابات، به والی علی  -

کنم اگه پاتو کج گذاشته باشی. حاللت حاللت نمی
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ه رو بخاطر این خانم کنم اگه اون دختر بیچارنمی

 که اصال معلوم نیست کیه، کنار گذاشته باشی.

 

کار، دختر بیچاره بود و من بدبختی شبنمی خیانت

 تبدیل شده بودم به خانمِ بی هویت! 

 خورد.آخ که چقدر حالم از خودم و همه بهم می

ای از آمدم کمی از انزوا جدا شوم، چنان ضربهتا می

خوردم که به غلط کردن شان میهایها و حرفآدم

 افتادم. می

 

های حدیث خود را در سایه با شنیدن صدای قدم

های خواستم بعد از شنیدن این حرفپنهان کردم. نمی

 سمی با او روبه رو شوم. 
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 اصال دلیلی نداشت. 

ای پسر عزیزش کشیده بود و من خط و نشانش را بر

کردم برای شخصیت له این وسط سینه سپر می

 ام؟! شده

ام را باال بکشم؟! کردم غرور خدشه دار شدهسعی می

اصال مگر ممکن بود همچین کاری؟! آن هم مقابل زنی 

 مثل حدیث که در ذهنش بریده و دوخته بود. 

 

 من را ندید رفت. بهتر!

خواستم قبل از شوند و میمانع میدانستم اگر ببینند می

 آنکه کسی متوجه شود، برگردم. 

دادم پیاده تا لعنتی! ماشین هم نداشتم اما ترجیح می

ی دیگر هم در این خراب تهران برگردم و یک لحظه

 شده نمانم.
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سیگار را روی زمین انداختم و با نوک کفش پاشنه 

صم را خواستم حربلندم آن را محکم له کردم. انگار می

 خالی کنم. 

شالم را روی موهایم انداختم و کیفم را میان انگشتانم 

 فشردم. 

 

ها پایین بروم اما صدای مهیار از قبل از آنکه از پله

 پشت سرم بلند شد. 

 آیه! -

 دیدمش.امشب هرجا و هرلحظه کنار خود می
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انتظار آنجا بودنم را نداشت که مات و مبهوت ایستاده 

 کرد.  هم میو نگا

 های من هم دلخور بود.چشم

 نه که عمدی باشد ها، اما قلبم شکسته بود واقعا!

دلیل متهم من که گناهی نداشتم؛ پس چرا بی

شدم؟! چرا هربار چوب حماقت و اعتمادم را می

 خوردم؟! می

شد و مردم چرا این سرنوشت مسخره برایم تکرار می

 زدند؟!  کردند و زخم میندانسته قضاوت می

هایی او زودتر از من به خودش را جمع کرد. با گام

 آهسته به سمتم آمد و پرسید.  

 کنی؟  اینجا چیکار می -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

نیشخندی زدم و تلخ گفتم: اومدم بشنوم ببینم چی 

 گید!پشت سرم می

 

های بارید. از مژهشرمندگی از بندبند وجودش می

هایی که هایش... صورت درهم و لببلندش و چشم

 داد. روی هم فشار می

اش چه واقعا بابت این اتفاق متاسف بود اما ناراحتی

 کرد؟ هیچی.  چیزی را عوض می

 شنیدی. متاسفم آیه، نباید می -

  

 ند خندیدم. اراده و بلحرفش آنقدر احمقانه بود که بی

 شنیدم؟ آره خب! نباید می -
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لرزیدم و حتی از تمام کردن حرفم از شدت خشم می

 هم عاجز ماندم. 

 ی تسلیم باال آورد. هایش را به نشانهدست

 باید واست توضیح بدم.  -

من اما از این همه قضاوت کالفه و آشفته بودم، خسته 

 بودم. 

را به داشتم؛ سرم همانطور که قدم به عقب برمی

پیچید و ام بهم میی نه تکان دادم. معدهنشانه

 هایم توان شنیدن نداشت. گوش

ها پایین سرجایم چرخیدم بلکه از سمت دیگر پله

 بروم.
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خواست از هرجایی که مخالفِ جهت او باشد. دلم نمی

 ی دیگر نزدیکش بمانم. حتی یک لحظه

 آیه.  -

 ین رفتم.ها پایبی توجه به صدایش، با سرعت از پله

ها گیر ام دوباره در سنگهای کوفتیی کفشپاشنه

 کرد. 

 آیه، صبر کن. -

شد. تر میسرعتم کم شده و صدای او هرلحظه نزدیک

مچ دستم را گرفت و من را با قدرت به سمت خودش 

 چرخاند.

هروقت دیگری بود شاید با تماس دستش آرام 

 ترم کرد. شدم اما آن لحظه عصبیمی
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 شدت پس زدم و غریدم.  دستش را با

 ولم کن، به من دست نزن.  -

انتظار همچین خشمی را نداشت. محتاط گفت: باشه 

 تونی اینطوری بری. اما صبر کن، نمی

مان را خیس هوا سرد بود و باران رفته رفته سرتا پای

 بارید.های من آتش میکرد اما از چشممی

تونم اتفاقا. من همیشه رفتم، تونم برم؟! مینمی -

رم آقای مهرگان. شراکت و رم. میبارم میاین

همکاری و این چرندیات هم تموم شد دیگه. یه 

رم انگار نه انگار از اول دیدیم همو، جوری می

 خب؟ توهم به مادرت بگو که نگران نباشه. 

آنقدر عصبی و آشفته بودم که نه اختیار جمالت 

ام را داشتم و نه کنترل صدایم را که هرلحظه تکراری

 گرفت.  اوج می
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مو بگیره. هیشکی، تونه جلوی رفتنکسی نمی -

 تونه بهم بگه برم یا بمونم. هیشکی نمی

دانم. من حرف شنیده بودم، او هم آشفته شد. چرا؟ نمی

 من قضاوت شده بودم و او آتش گرفته بود! 

 

 مونی. توهم میتونم بگم بمون و من می -

 بمونم که حرف بشنوم؟ چرت و پرت بارم کنید؟ -

خواست بغض بدی به جان گلویم افتاده بود. دلم نمی

 جلویش گریه کنم اما ارادی نبود. 

های حدیث مستقیم روحم را نشانه گرفته و مثل حرف

 خراش افتاده بود روی یک زخم قدیمی.

ت و بوی ریخهمه چیز از دمل عفونی درونم بیرون می

 داشت. گندش رفته رفته داشت وجودم را برمی
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 ام گذاشتم.دست روی سینه
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من به جای زنت اینجا اومدم؟ منِ لعنتی که تا  -

دونستم چه خوابی واسم دیدین ی آخر نمیلحظه

 تو و عروستون و داداشت!  

تر از من دستی میان موهای خیسش کشید و کالفه

 غرید. 

ونه اون به من خیانت کرده آیه. فکر دمامان نمی -

کنی خبر داره؟ برای همین مارو توی اون وضع می

 دید و یسری فکرا کرد.  
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ها انقدر از جانب دیگران زخم خورده تمام این سال

شدم. همیشه هم پای بودم که با این چیزها قانع نمی

سری فکر خاص در میان بود و به درک که یک

 دند!  کرسری فکر خاص مییک

 دونه. باشه، منم خر!  آره نمی -

ام را درآوردم و یک دستم را سایه بانش کردم گوشی

 اش را خیس نکند.  تا باران صفحه

 

 کنی؟  چیکار می -

گرفتم، یا آژانس یا هرچیز دیگری که باید اسنپ می

 من را از اینجا نجات دهد. 

 خوام برم. می -
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تنها؟ حتی این وقت شب کجا بری آخه خودت  -

 کنی؟ماشینم همراهت نیست آیه، چرا لج می

  

کردم اکسیژن تپش قلبم کند شده بود و حس می

 شود. هایم هرلحظه کمتر میریه

 به سختی آب دهانم را قورت دادم و نالیدم. 

کنم. فقط خسته شدم از قضاوت، از حرف لج نمی -

 مونم. احترامی بشه نمیشنیدن. جایی که بهم بی

تری گفت: قدمی به سمتم برداشت و با لحن مهربان

خوام، باشه؟ من به جای مامان معذرت من معذرت می

دونه که شبنم چرا نیومده، حتی خوام. اون نمیمی

ی دیگه ی نهایی طالق من دو هفتهدونه که جلسهنمی

ای هم بود است. چه انتظاری داری ازش؟ هرکس دیگه

 کرد. همین فکرو می
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گفت. حتی اگر من هم او را در چنین میراست 

دیدم ذهنم به همین سمت شرایطی با دختر دیگری می

 رفت اما دلم بهانه گیر شده بود. می

داند ی لجبازی شده بودم که خودش هم نمیشبیه بچه

 خواهد. چه می

 ی نه تکان دادم و غریدم. سرم را به نشانه

 ـ باید برم. 

شد. انگار کسی چاقویی میدرد قلبم هر لحظه شدیدتر 

 داد. ام زده بود و با قدرت فشار میبه سینه

حالم آنقدر آشفته بود که نفهمیدم کی نزدیکم شد و 

 گوشی را از دست لرزانم گرفت. 

 تر از آن بودم که مقاومت کنم. جانبی
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 بدش بهم.  -

 

 لرزید. آمد اما همچنان محکم بود و نمیصدایم در نمی

 رسونمت. ی؟ خودم میخوای برکجا می -

 قدمی به عقب برداشتم. 

خوام بازم سوتفاهم درست بشه. لطفا... ... نمینمی -

 لطفا برگرد داخل. 

مهم نیست من تورو به اینجا اوردم، خودمم برت  -

 گردونم هرجا که بخوای. می

 

 لعنتی زبان نفهم! 

ی پیش از مادرش حرف شنیده بودیم همین چند دقیقه

 آمد؟ چرا دست بردار نبود؟ اه نمیپس چرا کوت
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ی کیفم را در مشت فشردم جوری که انگار منبع دسته

 قدرتم باشد و اینبار از ته دلم نالیدم.

 شی مهیار؟چرا بیخیال نمی -
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بعد از ده سال این اولین باری بود که اسمش را صدا 

 زدم. می

 آن هم این همه خسته و آشفته. 

 این همه ناالن و وا رفته... 

ی من شد. انگار با همین جملهرنگ نگاهش عوض 

 مان افتاد.  ی بینپرده
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چرا بیخیال شم بخاطر یه سوتفاهم؟ اتفاقی که  -

جانب مادر من که افتاده یسری فکر اشتباه بوده از 

بابتش ازت عذرخواهی کردم. اگه بنا باشه سر همچین 

مون چیزای کوچیکی بیخیال بشیم، چی از روابط

 مونه؟ می

 فهمی. ... نمینمی -

  

دم عمیقی گرفتم و سعی کردم زبان سنگینم را با 

فهمید که تا چه سرعت بیشتری تکان دهم. نباید می

 ام.  اندازه ضعیف شده

فهمی که تو هنوز می شرایطمونو؟ نمیفهنمی -

فهمی که همین حاالهم زنتو... طالق ندادی؟ نمی

 مادرت به من مش... مشکوک شده که...

 صدای رعد و برق که بلند شد، دنیا دور سرم چرخید.
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سکندری خوردم و با قدمی محکم به عقب خود را 

 سرپا نگه داشتم.

 حالت خوبه؟  -

تکان دادم یعنی نه و توجه به نگاه نگرانش، سر بی

 نالیدم. 

 

خوام مشکوک شده که باهم رابطه داریم؟ نمی -

و جنگیدم ی عمرماینطوری باشم، من... من همه

تونم برای خو... خوب زندگی کردن. نمی

 اینطوری... 

 با غرش آسمان یکبار دیگر تکان سختی خوردم.

داد و بر سرما خنجر خود را با قدرت از پالتویم عبور می

 کشید. وست تنم میپ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

چرخید و هربار روشن و دنیا هر لحظه بیشتر می

ترساند. منی دلیل من را میخاموش شدن آسمان بی

که همیشه عاشق باران و صدای غرش آسمان بودم 

 کرده بودم.  پناه وحشتحاال مثل کودکی بی

 

 چرا؟!

نوایم به زحمت خودش را در این شاید چون قلب بی

 را نداشت.  بود و طاقت بار اضافه شرایط نگه داشته

حال بدم را که دید، نگران بازوهایم را گرفت و کمی 

 تکانم داد تا هوشیار بمانم. 

انتظار داری با این وضع تنهات بذارم؟ تو حالت  -

 خوب نیست. 

کرد. صدایش مضطرب بود و توی صورتم نجوا می

 سعی کردم پسش بزنم. 
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تنهایی من به تو ربطی نداره. من ده سال با  -

 تنهایی ساختم، کنار... اومدم حاال هم...  

 کرد. فشار انگشتانش دور بازوهایم، زبانم را کوتاه

 

 آی.  -

هایش را روی هم سایید و نگاهش پر از حرص دندان

 شد. 

دی و ساختی با تنهایی؟ باشه. اما حاال که کنار اوم -

من هستم، حاال که جلوت ایستادم زیر این بارون و 

ت اینجا و توی این سرما، وقتی که خودم اوردم

مسئول حال بدت شدم؛ حق نداری حرف از تنها 

 بودن بزنی. فهمیدی؟ 
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تند تند پلک زدم بلکه آب باران در چشم هایم نرود و 

  سرم را تکان دادم.

فهمیده بودم و از طرفی هم جان مخالفت نداشتم. 

خواست عذاب وجدان خودش را کم کند و من هم می

 دادم. اجازه می

 رم ماشین بیارم. بمون همینجا، می -

جان و درمانده هنوز چند قدم برنداشته بود که بی

 صدایش زدم. 

 مهیار.  -

 

اش به ایستاد و به سمتم چرخید. موهای مشکی

 هایش همه خیس بودند. اش چسبیده و لباسپیشانی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

منتظر نگاهم کرد و من بازوهایم را بغل گرفتم تا کمتر 

 بلرزم.

 

 هایم کشیدم و با جان کندن پرسیدم. زبان روی لب

 شناسی، آره؟تو... تو منو می -

 

 169_پست#

 

 دم؟ چرا یکباره همچین چیزی پرسی

 خسته شده بودم.

قلبم با آخرین قدرتی که داشت، با درماندگی محض 

 ام به یک مو بند بود. زد و زندگیمی
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شک همه بودم و هیچکس هیچ فکر خوبی ظاهرا مورد 

 ام نداشت.درباره

کرد و بعد از ده سال ام میقضاوت دیگران داشت خفه

 ی صفر مانده بودم انگار. دست و پا زدن هنوز در نقطه

 ای که همه چیز داشتم و هیچ چیز نداشتم.در نقطه

آید ها. اینکه در اوج همچین حسی ساده به دست نمی

 دارا بودن احساس فقر کنی نوبر است واال. 

ی یاور بیرون بزنم و از خانه کردم که اگرزمانی فکر می

ی خوابگاهی شغل بخور نمیری داشته باشم در گوشه

 ام خوش خواهد بود. درب و داغان زندگی

 

اما چرا حاال که حدود صد کارمند و کارگر زیر دستم کار 

کرد، حاال که ماشین مدل باال زیر پایم بود احساس می

 کردم؟! آرامش نمی
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 باال قوز! مهیار هم که شده بود قوز

شناختمش، باهم خاطره شناخت، من میمن را می

داشتیم، یکدیگر را بوسیده بودیم، در آغوشش آرام 

شد و با وقت به من نزدیک میگرفته بودم، وقت و بی

 زدیم!کرد اما حرفی بهم نمیروح و روانم بازی می

 دار بود و هم احمقانه و شاید حتی بچگانه. هم خنده

  

دم از این همه باال و پایین. دیگر توان خسته شده بو

 بازی کردن و بازی خوردن را نداشتم.

 کردم دارم ها!فکر می

اما درست در این نقطه، زیر همین باران شدید و این 

سرمای کشنده در حالی که جان از دست و پایم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

هایم به زوق زوق افتاده بود، فهمیدم که رفت و لبمی

 طاقتش را ندارم دیگر.

 

د از نگاهی خیره و طوالنی، کامل به سمتم چرخید و بع

 شناسمت. با همان اخم روی صورتش گفت: نه، نمی

ی درونم کمی سرخودتر بود؛ وا رفتم و شاید اگر راحله

 افتادم. روی زمین می

 

ی کمی روبه بهتم را که دید، به سمتم آمد و با فاصله

 رویم ایستاد. 

آیه رو؟ یا راحله  تو به من بگو کیو باید بشناسم؟ -

 رو؟ 

 کرد. پس شناخته بود اما باز داشت گیجم می
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 شناسی؟! ـ اصال تو خودت، خودتو می

 

این چه سوالی بود دیگر؟! ابرو درهم کشیدم و سر 

 تکان دادم یعنی آره. 

 ـ دختری که روبه روی من ایستاده، راحله است یا آیه؟

 

اما چیزی لب باز کردم که جواب دندان شکنی بدهم 

 ام کرد.خفه

ای که ی بیچارهچیزی شبیه به حس درماندگی راحله

 ای از درونم کز کرده بود. گوشه

دختری که سرکوب شده بود و هرگز پروانه نشد. 

 سکوتم را که دید، لبخند محوی زد.
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شناسی چه انتظاری از بینی؟ وقتی تو خودتو نمیـ می

ح نرسیدی، دیگران داری؟ وقتی تو با خودت به صل

جنگه چه انتظاری داری وقتی هنوز همه چیزت باهم می

 از من که بعد از ده سال بشناسمت، آیه...

 مکثی کرد و ابرو باال انداخت. 

 

دونم تویی که روبه روم یا نه، راحله! من حتی نمی -

ایستادی، تویی که االن رنگت پریده و داری 

لرزی، تویی که به زحمت خودتو سرپا نگه می

کنه ای که داره جون میهستی یا راحله اشتی آیهد

 ذاری. تا خودشو به رخ بکشه و نمی

 

 متاسف سر را تکان داد. 

 شناسمت. نه راستش نمی -
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هنوزهم بعد از این همه سال فقط او با تمام بُعدهای 

 من آشنا بود. 

شناسد اما بهتر از هرکسی فهمیده بود که گفت نمیمی

 وجودم در جنگ هستم.ی چقدر با ذره ذره

 هایش شبیه سیلی بود اصال.حرف

 

یکی، دوتا، سه تا، شاید هم هزارتا سیلی که همزمان 

 به سر و صورتم فرود آمد.

بهت و سکوتم را که دید، کوتاه گفت: بمون همینجا، 

 و بیارم.  رم ماشینمی
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 خورد.  هایم بهم میبا وجود بخاری روشن، دندان

ی ماشین را در آغوش کشیدم و خود را گوشه بازوهایم

 جمع کردم. اینبار جلو نشسته بودم.

 مان دلیلی نداشت غریبی کنم. هایبعد از حرف

 ریم؟ کجا می -

 سنگینی نگاهش را حس کردم.  

برمت اونجا بمونی ی کوچیک داریم، مییه خونه -

 امشب.  

 جویدم.  از شدت لرز و سرما کلماتم را می

 ی خودم.  خوام برم تهران. خونهخوا... میمن... می -

دنده را عوض کرد و با حرص گفت: امشب اینجا 

 مونی.  می
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 عاجز نگاهش کردم.  

 اما...   -

تونم دونی که نمیتو کی انقد لجباز شدی؟! می -

ی اینجا، امشب برت گردونم تهران. امشبو بمون خونه

 گردیم. فردا برمی

  

ربط شد پس کامال بیگفتم قانع نمیهرچه می

 پرسیدم. 

 خودت چی؟  -

تا نیمه شب مراسم ادامه داره. بنا نبود هوا بارونی  -

خواستیم برگردیم تهران اما با این مه غلیظ باشه و می

 ریم اونجا همه. شه. دایی یه ویال گرفته که مینمی

 ی خودتون. آید خونهبخاطر من نمی -
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نه، مامان بعد از فوت بابا دلش نمیاد از این خونه  -

 استفاده کنه.

هایم را روی دریچه گذاشتم تا حرارت گرم، دست

 شان را آب کند. یخ

شد باهاش کارتونو نجات چرا نفروختیدش؟ می -

 بدین. 

خواهم ذهنم را از گذرا نگاهم کرد. فهمیده بود که می

ی پیش پرت کنم و برای همین هم یقهاتفاقات چند دق

 داد.اعتراض جواب میبی

 

یه ملک موروثیه. از بابای مامان بهش رسیده.  -

پدربزرگم با مامان خیلی جور بوده و برای همین 
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آد سپره بهش. هیچکس دلش نمیاین خونه رو می

 که بفروشتش. 

 هومی گفتم و باقی مسیر در سکوت گذشت. 

 

اه کردم. انتظار داشتم که با به نمای آجری خانه نگ

تر از انتظارم باغی چیزی طرف باشم اما اینجا کوچک

 بود. 

ای باریک و در را باز کرد و پشت سرش وارد راه پله

 قدیمی شدم. 

 های خاک گرفته باال رفتیم و مقابل در چوبی خانهاز پله

 ایستادیم. 

آنکه چیزی بگوید قفل در را باز کرد و اینبار کنار بی

 کشید. 
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 بفرما.  -

 

 وارد شدم و نگاهم را در سرتا سرش چرخاندم.

ی پوشیده با هال کوچکی داشت. یک دست کاناپه

 ی آن بود. های سفید گوشهمالفه

زد یر سفیدی که از شدت کثیفی به زردی میی حرپرده

 ی کوچک را پوشانده بود. دو پنجره

 ی مربعی کوچکی هم داشت. آشپزخانه

 

رم. یسری لباس هست توی کشوی من دیگه می -

کنم کارتو راه بندازه برای کمد اتاق، فکر می

 امشب. 
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 آنکه نگاهش کنم، گفتم: باشه. بی

تماال صدا بده توی اتاق یه تخت قدیمی هست؛ اح -

 اما از هیچ بهتره.
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 خوابم.  روی زمین می -

 خیلی خب، پس تشک و بالش از توی کمد بردار.   -

کل خانه هشتاد متر هم نبود و برای هر چیزی کلی 

 کرد!  سفارش می

 شه.  با -

 رم دیگه. من می -
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مثل خودش که تمام مدت با خونسردی سفارش 

 باسات...کرد، گفتم: لمی

 ابروهایش باال پرید و نگاهی به خودش انداخت. 

 ـ چی؟ 

 لپم را از داخل گاز زدم. 

 ـ خیسن.

هایش کمی چروک ی چشملبخند زد. محو اما گوشه

 افتاد. 

آمد. در رو قفل کن، اگه کاری کاری ازم بر نمی -

 داشتی زنگ بزن. شب بخیر. 

ای آنکه منتظر جواب بماند رفت. نفس آسودهگفت و بی

 کشیدم.
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 بخاری را روشن کردم. 

پالتوی خیسم را درآوردم و انداختم روی زمین کنار 

 بخاری تا خشک شود. 

داد و حالم همه چیز این خانه بوی سنت و قدیم را می

 کرد.را بهتر می

ها به خانه برگشته یک جورهایی انگار بعد از مدت

ای که مال خودم نبود اما گرم بود، سقف بودم. خانه

 آورد. فشار نمی بلندی داشت و دیوارهایش به گلویم

 

ی آبی شرت سادهبه اتاق رفتم و از کشوی درآور تی

 رنگی بیرون کشیدم. 

برای تنم آنقدر بزرگ بود که دیگر نیازی به شلوار 

نداشتم. به تصویرم در آینه قدی دیواری اتاق نگاه 

 ام گرفت. ها خندهکردم و بعد از مدت
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ین وضع احتماال لباس مال مهیار بود. کاش من را در ا

 خواست. دید. دلم واکنشش را میمی

 

ای کوچک پیچیدم تا خشک موهای خیسم را در حوله

شود. بالش و پتویی از کمد برداشتم نزدیک بخاری 

 توی هال دراز کشیدم. 

وزید و باران بند آمده بود اما هنوز باد با قدرت می

ترسیدم اما خبری داد. باید میها را تکان میپنجره

 نبود.

کرد، آرام حتی قلبم که تا ساعتی پیش ناسازگاری می

 گرفته بود.

 آخرین بار کی این حال را داشتم؟
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دانم. ی خودمان بودم؟! بعید مییادم نیست. توی خانه

ی قدیمی هیچ آرامشی برایم نداشت و بخش خانه

 عجیب ماجرا هم همین بود.

 

کردم که ربطی به در چهاردیواری احساس آرامش می

دانستم صاحبش ام نداشت. جایی که میگذشته من و

از بودنم در آن زیاد راضی نیست و با این حال همه 

 چیزش شبیه خانه بود. 

  

 ی آبی رنگش،  این بخاری گازی و شعله

 داد.  های سفیدی که بوی نم و خاک میرو مبلی

فرشی که رویش دراز کشیده بودم و گرمایی که از در 

 ریخت. و دیوارش می
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برای منی که هیچوقت جای مشخصی نداشتم، این 

 کنج کوچک و گرم تبدیل به خانه شده بود! 
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های به هم با صدای زنگ موبایل از خواب پریدم. پلک

 ام را نیمه باز کردم و دست روی زمین کشیدم.چسبیده

گوشی را از کنار بالش برداشتم و بی توجه به شماره 

 جواب دادم. 

 ـ بله. 

صدایم آنقدر گرفته بود که خودم هم جا خوردم چه 

 برسد به نسرین.  
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 ـ الو، خودتی خواهر؟!  

 سرجایم غلتیدم و با همان چشم بسته گفتم: هوم. 

خوابیدی تو ـ ساعت خواب. تا این وقت روز نمی

 هیچوقت.

  

ی گوشی انداختم. با رت درهم نگاهی به صفحهبا صو

 دیدن ساعت یازده، مغزم هوشیار شد.  

 زدی. ـ وای! کاش زودتر زنگ می

 صاف سرجایم نشستم و نگاه گنگی به اطراف انداختم.

های حریر داخل آمده بود و نور آفتاب با قدرت از پرده

 کرد. های الکی را روشن میفرش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

دی فکر کردم جواب نمی دیدم اول زنگ زدم خونه -

شاید رفتی سر کار. اونجا هم زنگ زدم سوسن 

 گفت نیومدی امروز کال.  

از جا بلند شدم و همانطور که به سمت سرویس 

 رفتم، گفتم: آره، دیشب جریان داشتم. بهداشتی می

 

 چه جریانی؟  -

 با مهیار و مامانش.  -

 همانطور که انتظار داشتم صدایش کنجکاو شد. 

 چی شد؟ تعریف کن ببینم.  خب، -

 به تصویرم در آینه نگاه کردم.
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هایم عجب افتضاحی! ریمل و خط چشم دور چشم

ماسیده و رژ لب دور لبم پخش شده بود. دیشب تمام 

 مدت این شکلی مقابل مهیار کُری خوانده بودم؟! 

 

 کنم واست بعدا. آبی به صورتم زدم و گفتم: تعریف می

 باشه، رسیدی تهران؟ 

 ی مهیار اینام. نه، خونه -

گم چرا از دیروز دختر می واه! اونجا چرا؟ وای نمیری -

 نیستی! تعریف کن ببینم. 

 

ام را که تمام مدت از سرویس بیرون زدم و گوشی

 روی بلندگو بود، از کنار در برداشتم. 
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کنم واست نسرین خیلی طوالنیه همه میام تعریف می -

 چیز. تو کاری داشتی زنگ زدی؟ 

آره آره. دیشب از حمید پرسیدم راجع به طالق  -

ها، با دعوا و تهدید از زیر خواست بگهار. نمیمهی

ی دیگه قرار طالق زبونش کشیدم. ظاهرا دو هفته

دارن. بعد گفت دختره بهش خیانت کرده با یه پسری 

که دوسال از خود دختره کوچیکتره فکر کن! ظاهرا 

ی اس. دلم سوخت واسهچشمش دنبال پول پسره

 مهیار خواهر، حقش این نبود. 

 سوزه. منم دلم میاوهوم  -

حاال وقتی رسیدی تهران بیا سمت ما. امروز که  -

رسی بری کارگاه. فردا هم تعطیله کارهای عقب نمی

اندازی. منم ناهار لوبیا پلو درست ت رو راه میمونده

 کنم . می
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رود و دانستم اگر قبول نکنم فریادش به آسمان میمی

 کند. پوست سرم را می

 برای همین هم کوتاه گفتم: باشه عزیزم میام. 

و بعد از خداحافظی تماس را قطع کردم. باید هرچه 

 رفتم.زودتر و قبل از آمدن مهیار از اینجا می

نیاز داشتم کمی در خلوت به اتفاقات دیشب فکر کنم. 

 هایش... به حرف

 م در جنگم. به اینکه با تمام ابعاد وجود

 

ا عوض کنم که دوباره تلفن خواستم لباس هایم ر

توجه به ناشناس بودن شماره همراهم زنگ خورد. بی

 جواب دادم. 

 بله؟  -
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 به به، سرکار خانم. -
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در این هاگیر واگیر شنیدن صدای نحس یاور را کم 

 داشتم فقط. 

خواست جیغ بزنم بلکه لرزید و دلم میهایم میدست

 دست از سرم بردارد.

توانستم، کشیدم و با تندترین لحنی که میابرو درهم 

 غریدم. 

شی؟ چی چه مرگته تو هی مزاحم من می -

 خوای؟  می
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او اما خندید. این حجم از خشم من به هیچ جایش 

 نبود رسما. 

ترش نکن بچه جون! ترش نکن که با این هارت و  -

 شی.  پورتای بیخود از شر من خالص نمی

 حوصله ندارم یاور. بنال بینم چته؟   -

خواستم یکبار برای همیشه حرف هایش را بشنوم و می

اش در شد که هرچند وقت یکبار سر و کلهخالص. نمی

 یرد.  ام پیدا شود و روح و روانم را به بازی بگزندگی

 مامانت کجاس؟  -

  

 قلبم با شدت خون را به صورتم پمپاژ کرد.

های خواست تمام فحشزد. دلم مینبض شقیقه ام می

 عالم را نثارش کنم. 
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 از مامان من بکش بیرون.  -

 بکشم بیرون و بکنم تو خودت؟!  -

 این را گفت و قهقه خندید.

 خورد و بیشتر از این نتوانستمحالم داشت بهم می

 خودم را کنترل کنم .

ی دوزاری. دیگه سمت من و خفه شو مرتیکه -

 مامانم و خانوادم نمیای. فهمیدی یا نه؟! 

 

ی پیزوری! فکر کردی جنبونی دخترهچیه؟ دم می -

تونستی با دوز و کلک طالخ بگیری ازم همه فن 

 تونم رامت کنم؟ حریفی؟ نمی
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ترین صدایم را در سرم انداختم و مثل خودش با التی

 لحن ممکن غریدم. 

کنی. این منم خواد ببینم چه غلطی میدقیقا دلم می -

 رسه. منم گفتنات به کدوم گورستونی می

 دی یا آبروتو ببرم؟تو میـ آدرس ننه

آخ بازهم این آبروی لعنتی. چرا همیشه همه من را با 

 ترساندند؟بردن آبرو می

 هایم را روی هم ساییدم و غریدم. دندان

 ر غلطی که دوست داری بکن. ـ ه

 آنکه منتظر بمانم تماس را قطع کردم.و بی

ی پشتم هایم به شماره افتاده بود و عرق بر تیغهنفس

 خورد. سر می

 گوشی را در دستم فشردم و غر زدم. 
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 گور بابات عوضیِ...  -

سر پایم چرخیدم و با دیدن مهیار که در چهارچوب در 

 ایستاده بود، فحش در دهانم ماسید. 

 

 کرد.  ابروهایش باال پریده بود و با حیرت من را نگاه می

 دی؟! یاحسین! به کی داری فحش می -

آمد. از حرص من هایش کم کم داشت کش میلب

 اش گرفته بود. خنده

 کنی؟ اینجا چیکار می -

 

باال انداخت و با همان لبخند کنج لبش گفت: اگه  ابرو

 مونه!کشی باید بگم خونهمنو هم به فحش نمی
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بعد نگاهی به سرتا پایم انداخت و با شیطنت گفت: 

 لباسای منو هم که پوشیدی! خوبه بهت میاد. 

 

یاور چنان اعصابم را خط خطی کرده بود که به او هم 

 تشر زدم. 

زده و بدون خبر دادن بیای تونه باید سر چون خونه -

 داخل؟ 

 د. تکیه از چهارچوب در گرفت و وارد اتاق 

زنگ زدم اما انقدر غرق فحش دادن بودی که  -

 نشنیدی. کی بود حاال؟ 

 دم عمیقی گرفتم و سرجایم چرخیدم.
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 خبر. چه فرقی داره واست؟  ـ یه از خدا بی

 کنه؟  ـ اذیتت می

گاهش تا های گاه و بیکرد، خیلی هم. تماساذیتم می

 انداخت بر روحم.   ها خش میمدت

 کنه. ـ آره، اذیتم می

 ی چشم نگاهش کردم.  سر چرخاندم و از گوشه

 ـ چه فرقی داره واست؟  

 شانه باال انداخت.  

 دوست ندارم کسی اذیتت کنه.   -

 چرا اونوقت؟!   -

 ابرو درهم کشید. انگار از سواالتم کالفه شده بود.  

 گردی؟  چرا برای هرچیزی دنبال جواب می -
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 آد.  از ترحم و دلسوزی خوشم نمی -

 از حمایت چی؟  -

  

بلند خندیدم. نه که عمدی باشد ها، نه. برای منی که 

بودم شنیدن این واژه عجیب هیچوقت حمایت نشده 

 بود. 

 خوای حمایتم کنی؟! تو می -

هایش توی جیب قدمی به سمتم برداشت. دست

رنگش  ایی باز پیراهن سرمهشلوارش بود و دو دکمه

 کرد. استایلش را جذاب می
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دی کسی کمکت کنه؟ یه دیوار چرا اجازه نمی -

کشیدی دور خودت و انقدر شدید داری ازش دفاع 

 انگار جونت بهش وصله.  کنیمی

  

ام فهمیده چطور در زمان کوتاهی این چیزها را درباره

 بود؟

 به سمتش چرخیدم و درست روبه رویش ایستادم.

 هایش زل زدم. ای کم و به چشمبا فاصله

 دونی مهیار؟ آخه تو از من چی می -

 

هایم هایش صورتم را کاوید، روی لبمردمک چشم

 هایم باال آمد. و باز تا چشم ای کوتاه مکث کردلحظه
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ای. حتی از خودتم دونم که از درون شکستهمی -

 فراری شدی و دقیقا بخاطر همین نیاز به کمک داری. 

 چی هستی تو؟ یه رمال؟  -

 با خونسردی شانه باال انداخت.

 شه که کمکت کنم؛ آره رمالم. اگه باعث می -

نستم از دافهمیدم. نمیدلیل این همه اصرارش را نمی

 سر عالقه است یا کنجکاوی. ابروهایم درهم جمع شد.  

چرا گیر دادی؟ چه اصراری داری که حتما بهم کمک  -

 کنی؟ 

ای باهم داشتیم و بذار به حساب اینکه یه گذشته -

 واسم مهمی هنوز. 

ای باهم نداریم. باالی سر قبری که مرده ولی آینده -

 کنن مهیار؛ وقتتو هدر نده. توش نیست گریه نمی
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 خوای بار همه چیو تنهایی به دوش بکشی؟ می -

تفاوت گفتم: همیشه همین بوده. شانه باال انداختم و بی

 ای نیست. چیز تازه

شرت بند ی تیسرجایم چرخیدم و دستم را به یقه

 . کردم

 خوام لباس عوض کنم، برو بیرون. می -

 ده بر میای؟ تنها از پس اونی که داره آزارت می -

من همیشه تنهایی از پس همه چیز بر اومدم، چیز  -

خوام عجیبی نیست. حاال هم برو، اینجا نمون نمی

ی مادرت پیش بیاد. خودم بر دوباره سوتفاهمی واسه

 گردم تهران. می
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 بعد بسته شدن در را شنیدم. صدای آه سردش و

دیدم. دوست نداشتم او دلیلی برای قبول کمکش نمی

 ام کنم.را هم درگیر مسائل خانوادگی
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 شناختم. من این جماعت را بهتر از هرکسی می

ها سر و کله زده بودم. همه ناسالمتی ده سال با آن

 چیزهم که بعد از طالقم بدتر شد.  

ن یاور، در تولیدی نسرین مشغول به بعد از راضی شد

 کار شدم.  

اش با هیچ احدی حقوق خوبی هم داشتم اما درباره

 حرف نزدم. 
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گیرد و دانستم اگر یاور بو ببرد همه چیز را میمی

 ذره هم مستقل باشم. توانم حتی یکنمی

  

با همان حقوق و به پیشنهاد نسرین به مشاور مراجعه 

 کردم. 

 خانم هاشمی که از اولین جلسه عجیب کمکم کرد.  

شخصیتم را شکل داد و با جسارتی که خودش داشت، 

 به من هم قدرت بخشید.  

بعد از حرف زدن با او بود که فهمیدم یک زن چقدر 

تواند شجاع باشد و این شجاعت دقیقا از ترس می

 آید. می
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واهی خاز اینکه بترسی و با این وجود کاری را که می

 انجام دهی.  

خواستم با انداز کردن را شروع کردم. میکم کم پس

ریزی ام برنامههایم آزادی بخرم و برای زندگیپول

 کردم. 

ام را بهتر کرد و امید در ها رفته رفته وضع روحیهمین

 وجودم جوانه زد. 

 هرچند سخت و ریز اما باالخره سبز شد. 

ام فکر نشستم و به بیچارگیهمینکه در خانه نمی

 کردم برایم قدم مثبتی بود. نمی

  

ی طالق زده هایم با هاشمی جرقهدر یکی از تماس

 شد. 
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انداز دارم خانم دکتر. من االن مقداری پس -

کنم خب... اما راستش گاهی به طالق فکر می

 ترسم. می

ـ مهم نیست چقدر از کاری بترسی، مهم اینه که با 

وجود اون ترس انجامش بدی راحله جان. این بهت 

 کنه.ده و تورو جسور میقدرت می

 شه که جدا شم ازش. ـ اما قطعا یاور راضی نمی

ـ پس باید منتظر فرصت مناسب بمونی اما توی همین 

مدت هم سعی کن تا جایی که ممکنه ازش فاصله 

 .بگیری

 

 همینطور هم شد.
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گرفتم و او هم که دوباره درگیر هر روز بیشتر فاصله می

 رابطه با مادرم شده بود مخالفتی نداشت.

گذشت. صبح تا عصر در کارگاه ام همینطور میزندگی

نسرین بودم و بعد هم به قول هاشمی منتظر فرصت 

 ماندم.طالق می

 

باالخره خدا نگاهم کرد و یاور بابت چک های 

 اش به زندان افتاد. برگشتی

بعد از این همه سال هنوز هم آن روز را فراموش 

 ام.نکرده

ی خندیدم که راضیهچنان شاد بودم و از ته دل می

 بیچاره وحشت کرد. 

 خندی؟ آبجی، چرا می
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هایم را گرفتم و با شادی گفتم: چون حاال اشک چشم

 تونم ازش طالق بگیرم. می

 

ست روی دهانش گذاشت. انتظار هین بلندی کشید و د

شنیدن همچین حرفی را نداشت. آن هم از منی که دور 

 خوردم. از چشم خانواده آب نمی

 

 دونه؟ طالق بگیری؟ مامان می -

ابرو درهم کشیدم و انگشت تهدید به سمتش تکان 

 دادم. 

 گی ها راضی. ـ به کسی نمی

گم بقران. اگه عمو کاظم کشنت. راست میـ اما می

 بفهمه... 
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 هایش گذاشتم. دستم را روی لب

ـ هیش! از این حرفا نزن. قبل از اینکه کسی بفهمه 

 کنم. همه چیزو تموم می

خوای چیکار کنی ـ بعدش چی؟! بهش فکر کردی؟ می

 آبجی؟ جایی رو نداری بری.

  

 بودم.ها برایش برنامه ریزی کرده مدت

ی چندمی که با هاشمی حرف زدم، از همان جلسه

 نقشه چیدم و برای خط به خط آن مشورت کردم.

هایی خواستم اول از یاور طالق بگیرم و بعد با پولمی

 ام، بروم خوابگاه.که جمع کرده

زندگی مستقلم را از آنجا شروع کنم و ذره ذره خودم را 

 بسازم. 
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 همینطور هم شد.

ن افتاد و در همان فرصت غیابی طالق یاور به زندا

 گرفتم. 

ام همان بود اصال. طالقی که ترین شانس زندگیبزرگ

 ای به من بخشید.روح تازه

ام را زیر و رو کرد و بعد از آن همه چیز رنگ زندگی

 دیگری گرفت.

  

ی قدی اتاق ایستادم و به خودم نگاه روبه روی آینه

 کردم. 

کردم. دختری که تن به ر میبه دختر درون آینه افتخا

 اجبار داد و زمانی هم تسلیم شد اما راکد نه. 
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ی ترسیده درونم را به دندان من، خودم را، راحله

 کشیدم و بزرگ کردم.

به قول مهیار تنهایی برای خودم هم مادر بودم، هم 

 پدر، هم برادر و هم خواهر.
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روی تمام  ها،خط بطالن کشیده بودم روی تمام نشدن

 ها.توانمها، روی تمام نمیمحدودیت

تنه به اینجا ام حذف کردم و یکهمه را از زندگی

رسیدم و اصال برای همین شخصیت جدیدم را انقدر 

توانی را از دوست داشتم. چون هرکسی که گفت نمی

 کنارم حذف کردم.
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 هرچیزی که مانع شده بود را از سر راهم برداشتم.

 باشدها، نه!نه که آسان 

ای نیست اما های مهم زندگی کار سادهحذف کردن آدم

 ای آغازی دارد. هر سختی

 شود. بعد از اولین بار همه چیز آسان می

که فعل شدن برایم من هم جان کندم تا شد اما همین

 ها از بین رفت.دو زدناتفاق افتاد، خستگی تمام سگ

 

دهم؛ حتی به بعد از طالق بدون آنکه به کسی خبر 

راضیه، وسایلم را جمع کردم و به خوابگاهی در مرکز 

تهران پناهنده شدم. نسرین خیلی اصرار کرد که به 

دانستم عمو کاظم سراغم را از او اش بروم اما میخانه

 گیرد.می
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 برای همین حتی آدرس محل اقامتم را هم به او نگفتم.

رچه های جنایی شده بود. هام شبیه داستانزندگی

 مان بهتر بود. همه دانستند برایعزیزانم کمتر می

همان زمان بود که بعد از مشورت با نسرین کارم را در 

 اینستاگرام هم شروع کردم. 

دوختم و وضع فروشم خیلی خوب های خودم را میمدل

 بود.

انداز کنم، خرج کنم و از پس خودم بر توانستم پسمی

 آیم.بی

 

 ورد، افکارم را دود کرد. ای که به در خضربه

 تونم بیام داخل؟ خوبی تو؟ می -

 بیا.  -
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 در را باز کرد و با دیدنش، گفتم: چرا نرفتی؟ 

ای به چهارچوب در تکیه داد. برخالف لبخند کج و کوله

که بر لب داشت، نگاهش کامال جدی بود و شاید هم 

 کمی دلواپس. 

 کنم در خطری آیه.  حس می -

 تو چه ربطی داره.  خب این به -

از دستم کالفه شده بود. این را از نفس پر حرصی که 

 بیرون فوت کرد، فهمیدم. 

آخرین باری که این حسو داشتم، خودتو کوبیدی  -

 توی گاردریل. 

 هایم را روی هم فشار دادم و سرجایم چرخیدم. پلک

 ـ بس کن.
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هیچ منظوری کنی فاصله بگیری؟ من بیـ چرا سعی می

م آیه اینو بفهم. فکر نکن اگه باهام حرف بزنی کنارت

 رسه و... کمک بخوای دنیا به آخر می

 ـ و چی؟! حرفتو تموم کن. 

هایش را روی هم فشار داد و بازدمش را بیرون لب

 فوت کرد. 

 افته.مون میـ و اتفاق خاصی بین
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 ی چشم نگاهش کردم. سرچرخاندم و از گوشه

 گیرم مهیار فقط... ـ من جبهه نمی
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 ام باال آمده و گیر کرده بود. حرف تا خرخره

 فقط چی؟  -

ها انقدر همه چیزو توی خودم فقط توی این سال -

 ریختم که حرف زدنو یادم رفته.  

خب بیا از نو شروع کنیم. بگو تا یادت بیاد، یاد  -

 که حرف بزنی، که کمک بخوای و حمایت بشی. بگیری 

  

خسته روی تخت نشستم. حرف تا نوک زبانم باال آمده 

 بود اما وحشت داشتم از درگیر کردنش.

دنده بودم درست، تخس بودم این هم غد و یک

توانستم بخاطر خودخواه خودم مهیار را درست اما نمی

 ام درگیر کنم.  با خانواده
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نا برای من آسونه؟ من ده ساله فکر کردی تمام ای -

است، یه  تنهام مهیار، ده سال برای شما یه واژه

ترکیبه اما برای من یه عمره که گذشته و من این 

م خب. ده سال رو تنهایی به اینجا رسیدم و خسته

ترین آدم دنیا جلوت واساده انقدر که کَکَم له

گزید اون شب کنار همون گارد ریل لعنتی نمی

گم که و همه چیز تموم بشه. اینارو میبمیرم 

تونم بدونی از خدامه که ازتون کمک بخوام اما نمی

 درگیرتون کنم چون ته این جریان خوش نیست. 

  

 صدایم را پایین آوردم. 

 م وسطه. نه تا وقتی که پای خانواده -
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سکوتش چنان سنگین بود که نگاهش کردم. صورتش 

را روی هم فشار  هایشدرهم جمع شده بود و  دندان

 داد. می

کنید خودخواه نیستم. حاال من انقدری که فکر می -

 هم برو، لطفا... 

 

انتظار داشتم دوباره مخالفت کند اما سرش را به معنی 

 باشه تکان داد و به سمت در رفت. 

 قبل از آنکه از اتاق خارج شود، صدایش زدم. 

 ـ مهیار.

هایم را نگشتسرجایش ایستاد اما به سمتم نچرخید. ا

 درهم گره زدم و تمام جراتم را جمع کردم. 
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ها این اولین باری ـ بابت دیشب ممنون. بعد از مدت

 بود که با آرامش خوابیدم. 

فقط صدای بازدم بلندش را شنیدم و بدون جوابی از 

 اتاق بیرون رفت.

ی بعد صدای بسته شدن درب خانه خبر از چند ثانیه

 داد. رفتنش می
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نسرین در آپارتمان را باز کرد و به محض دیدنم، 

 هایش از حدقه بیرون زد.  چشم

 ـ چرا این شکلی شدی تو؟!  
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هایم سیاه صورتم را شسته بودم اما هنوز زیر چشم

بود. خودم را داخل خانه انداختم و شال را از روی 

 ام کشیدم. موهای درهم گره خورده

 ـ نپرس نسرین؛ شب گندی داشتم. 

آوردم نگاهی به خانه همانطور که پالتو را از تن در می

 انداختم. 

 آد.ها کجان؟ صداشون نمیبچه -

 ت خرید کنه، اونارو هم برد. حمید رف -

 حالش چطوره؟  -

 پالتویم را روی چوب رختی آویزان کرد. 

 کی؟  -

 حمید دیگه.  -
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 دستش را در آسمان تاب داد. 

هوو! خوبه بابا، داییش بوده و صدسالم عمر  -

 ها. داشته

 ام گرفت. از خونسردی و لحن بانمکش خنده

نباید  یعنی چون داییش بوده و صدسال عمر داشته -

 ناراحت باشه؟ 

 

او هم خندید و همچنان حق به جانب گفت: نه! یعنی از 

فامیالش خوشم نمیاد بس که اذیت کردن. چای 

 خوری؟ می

 قهوه داری؟  -

آره، بیا توی آشپزخونه واسم تعریف کن ببینم دیشب 

 چی شده. 
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 اول یه لباس راحت بهم بده.  -

 توی اتاق هست؛ خودت بردار از کمد.  -

 

و جا بلند گفتم: مامان مهیاربه اتاقش رفتم و از همان

 دیدم دیشب. 

 شد؟ از اول تعریف کنا.خب چی  -

حوصله اولین چیزی را که جلوی دستم بود را بی

 پوشیدم.

 زدم که لباس حمید باشد اما برایم مهم نبود. حدس می

ندی به همراه شلوار جاگر همانطور که هودی گشاد و بل

 پوشیدم برایش از حدیث بانو گفتم. طوسی رنگی می

اینم از اون وزه هاست انگار! از مادرشوهر شانس  -

 نداریم خواهر. 
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به آشپزخانه برگشتم و پشت میز نشستم. ابرو درهم 

کشیدم و طلبکار گفتم: مادرشوهر چیه؟! واسه خودت 

 بریدی و دوختی باز. 

 ت کرده؟ مگه نگفتی بغل -

هایش چنان برقی داشت که شبیه به چشم

های استادیوم آزادی شده بودند. همانقدر نورافکن

 پرنور و بزرگ.

 

 شانه باال انداختم و خونسرد جواب دادم. 

 م داره. افتادم که مجبور شد نگهنه، داشتم می -
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نما و پلیدش را مهار کند اما سعی کرد لبخند دندان

 موفق نبود.

را برداشتم و با حالت نمایشی دستم را باال  نمکدان

 آوردم. 

 زنمت خب نسرین! شروع نکن دوباره. ـ می

خوردم، بلندتر تفاوت نسبت به حرصی که میاو اما بی

 خندید.

گیره، ـ آخه چرا که نه؟! اون که داره از زنش طالق می

 کنید. االنم که باهم کار می

 خوام باهاش کار کنم. ـ دیگه نمی

 واه! چرا اونوقت؟  -

 بخاطر حرفای مامانش.  -
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داد اش نشان میلبخندش محو شده بود و لحن جدی

 کند!  هر تصمیم اشتباهی از جانبم برخورد می

گیری؟ اصال می اون یه چیزی گفته؛ تو چرا جدی -

کنم که جای تو باشم همچین پسرشو تور می

 نفهمه از کجا خورده.  

بعد بادی به غبغب انداخت و قری به سر و گردنش 

 داد.  

 از خواهرت یاد بگیر یذره.  -

  

 نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و خندیدم.

با محبت  ذوق زده از واکنش من، دستم را گرفت و

 گفت: قربونت برم، همیشه بخند. 

 این همه مهربانی در وجود این دختر بی نظیر بود. 
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 تو تا سرد نشده. ناهار هستی دیگه؟ بخور قهوه -

خواستم چیزی بگویم که در باز شد و صدا در گلویم جا 

 ماند.

 خانم، هستی؟ مهمون داریم.  -

 

متعجب به نسرین نگاه کردم. او هم دست کمی از از 

من نداشت. از روی صندلی بلند شد و به سمت اپن 

صدای اش کیست. رفت بلکه ببیند مهمان ناخوانده

 ها در خانه پیچید. بچه

 مامان مامان عمو مهیار اومده. -
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هایم ماسید. قلبم درجایش خشک شد و خون توی رگ

 داشت؟! ست از سرم بر نمییعنی اینجاهم د

آرزو به سمتم دوید و عروسک خرگوشش را نشانم 

 داد.  

 خاله ببین عمو چی واسم اورده.   -

توانست متمرکز من اما در این عالم نبودم. ذهنم نمی

 زد. نظم میباشد و قلبم بی

مان آخرین چیزی های دیشب و امروز صبحبعد از بحث

 خواستم دیدن او بود. که می

 

توجه دستی روی موهای دخترک کشیدم و سعی بی

 کردم از آشپزخانه بیرون را ببینم. 

 سالم مهیار؛ از این طرفا.   -
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 سالم نسرین جان، مزاحمت شدم.   -

 ای بخدا. بیا داخل ببینم. وا دیوونه -

  

اراده از از راهروی کوتاه که گذشتند، تازه دیدمش. بی

 کردم.روی صندلی بلند شدم و سالم 

 نگاه دقیقش سرتا پایم را از نظر گذراند.  

 سالم.  -

حمید خریدها را روی اپن گذاشت و بعد انگار که تازه 

 چشمش به من افتاده باشد، گفت: آیه، توهم اینجایی؟! 

ی او مثل روز برایم روشن بود که این روبه رویی نقشه

های ریز نگاهش و نسرین است برای همین با چشم

 زدم. کردم و لب 

 دونستی؟! یعنی تو نمی -
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 ی تسلیم باال آورد. هایش را به نشانهخندید و دست

 

ی خودشه. ش نقشهو بگیر؛ همهی نسرینیقه -

 لباسای منوهم که پوشیدی. بهت میادها. 

 آرزو را بغل کرد. 

 گه خاله، خوشگل شدی.بابا راست می -

لپ نرم دخترک را کشیدم و با لذت گفتم: قربون تو 

 من خب. برم 

صدای جیغ آراد که به سمتم دوید، باعث شد سرجایم 

 بچرخم. 

 آخ جون، خاله.  -

 روی زمین نشستم و او را هم در آغوش کشیدم. 

 ها اذیت نکنید.بچه -
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 ای به نسرین رفتم. چشم غره

 کنن. نخیر اذیت نمی -

داد که دلیل حرص و لبخند پت و پهنش نشان می

 داند. خشمم را خیلی خوب می

 م اعتماد کن، باشه؟ به -

 

دلم میخواست فریاد بکشم بلکه انقدر در کار و 

 ام دخالت نکنند. زندگی

حمید دست آراد را هم گرفت و از آشپزخانه بیرون 

زدند. من هم از جا برخاستم و دستی به موهایم که دم 

 اسبی پشت سرهم بسته بودم کشیدم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

بعد از بیرون زدنم از خانه مهیار چندباری تماس گرفته 

زدم که بابت بود اما من جوابش را ندادم و حدس می

 این موضوع دلخور باشد. 

هایم را واضح زده بودم هرچند اهمیتی نداشت. حرف

 دیگر.  

ای درهم روی پاشنه چرخیدم. مهیار تمام با چهره

ستاده بود و مدت دست به سینه در ورودی آشپزخانه ای

 کرد. با دقت من را برانداز می

 زنی؟باز به کی غر می -
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چرخاندم و گفتم: من  هایم را در حرقهچشم مردمک

 رم تو هم باید باشی؟ هرجا می

 شانه باال انداخت و حق به جانب جواب داد.  

ی اینجا اومدن ی رفیقمه! از کی تا حاال واسهخونه -

 ازت؟   باید اجازه بگیرم

اش هایم را کمی جلو جمع و نگاه چپ چپی حوالهلب

 کردم.  

 هرجا دوست داری باش! من چیکار دارم اصال.  -

  

اش را از کانتر گرفت و همانطور که دستانش در تکیه

 جیب شلوارش بود به سمتم آمد.  

 خب بگو ببینم.   -

 چی بگم؟   -
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 خبر برگشتی؟  چرا بی -

ظاهرش مثل دیشب آشفته و چشم هایش از خستگی 

طاقت خودش را خوابی سرخ بود. قلبم بیو احتماال بی

 ام کوبید اما به روی خودم نیاوردم.  به دیوار سینه

 موندم توی اون خونه؟  تا ابد می -

دونی چندبار بهت زنگ دادی بهم. مینه اما خبر می -

 زدم؟  

ریز کردم و با سری که کمی کج شده بود، گفتم:  چشم

 مامانت اجازه داده بود که بهم زنگ بزنی؟ 

  

هایش خاموش شد و دندان روی هم برق توی چشم

 سایید.

 کردم ولی هنوز ناراحت بودم خب. زیاده روی می
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انتظار جواب دندان شکنی داشتم اما بدون آنکه 

تا حاال  خشمش را نشان دهد، خونسرد گفت: از کی

شناختم ای شدی؟ اون دختری که من میانقدر کینه

 گذشت از مسائل. دلش صاف بود، ساده می

 

 خواهم نزدیک مهیار باشم؟! گفته بودم که نمی

دقیقا به همین دلیل بود. او من را با قدرت عقب 

 شد. رساند به راحله و باعث ضعفم میکشید و میمی

 دانم، فرق چندانی هم نداشت.عمدی بود یا نه؟ نمی

 

از ده سال پیش. وقتی که فهمیدم با صاف و ساده  -

ها نشونم برم. از وقتی که آدمبودن راه به جایی نمی

 ودن جواب نیست.دادن که همیشه خوب ب
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برای همین تصمیم گرفتی اینطوری باشی؟ بدبین و  -

 سرد نسبت به همه؟ 

 من نه سردم نه بدبین.  -

بلند خندید. حق هم داشت خب. من هم بدبین بودم و 

 هم سرد!

جورهایی ناامید شده بودم از آدم ها. ناامید راستش یک

شده بودم از توجهی که همیشه دنبال آن بودم و به 

ت نیاوردم. اصال ناامیدی همین است دیگر! دس

ی امید و آرزوهایش هیچوقت هیچکس یک شبِ همه

 دهد.را از دست نمی

ها را افتد. وقتی که تمام راههمه چیز به مرور اتفاق می

 بینی هیچ چیز خاصی ته این مسیر نیست. روی و میمی
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برای من هم همین بود. از شانزده سالگی جنگیدم 

نکه مامان دست بردارد از کارهایش و بعد از آن برای ای

هم که افتادم در مسیری که هیچوقت توجه هیچکس 

 شد. هایم شنیده نمیبه من نبود و حرف

 

 ها کافی نیست برای از پا درآمدن و ناامید شدن؟همین

کافی نیست تا نسبت به همه چیز و همه کس سرد 

 باشم؟  

لوی همه؟ شی از گاردی که گرفتی جخسته نمی -

 کنه دختر؟  اذیتت نمی

شوم اما گفتم نه، خسته نمیباید محکم و قاطع می

دروغ بود. من کم آورده بودم از همیشه جنگیدن با 

 همه.
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کم آورده بودم از خشمی که توی دلم نشسته بود و 

وجود گاردی که گاهی بود و نبودش دست من نبود 

 انگار. 

 تر شد. نرم سکوت و نگاه عاجزم را که دید، کمی

  

ای ـ خیلی دوست دارم بدونم چی باعث شده که راحله

شناختم تبدیل بشه به همچین زن سفت و که می

 سختی.
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 شه شب بمونی؟ خاله می -
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لیوان چای را از روی عسلی برداشتم و روبه آرزو که 

عروسک به بغل روی پای مهیار نشسته بود، گفتم: نه 

  خاله جون باید برم.

 

گه بچه! چیه هی برم برم آیه؟ بمون راست می -

 گذره. دورهمی خوش می

 خیلی کار دارم نسرین جان.  -

 اینبار آراد به مهیار گفت: تو بمون عمو. توروخدا. 

 مهیار دستی به موهای آرزو کشید و نوازشش کرد. 

االن برم ولی زود میام عمو، باشه؟ قول بده تا دوباره 

 میام درساتونو بخونید، تمریناتونم حل کنید. 
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های برایم شیرین و جذاب بود. چقدر اش با بچهرابطه

 آمد. هم که پدر بودن به او می

 ها پرسید. توجه به غرغر بچهحمید بی

 ی آخر دادگاه کیه مهیار؟ جلسه -

ایم چسباند و زیر چشمی نگاهش هلیوان را به لب

 کردم. 

 ی دیگه. دو هفته -

 مهریه کنسله دیگه، آره؟  -

با دادگاه صحبت کردم، مدارکی که داشتمو ارائه  -

 شون بمونم. دادم. حاال دیگه باید منتظر رای

 

بهترین کارو کردی داداش. دادن مهریه به این  -

 آدم ناحقیه. 
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د و کالفه گفت: چی مهیار بازدمش را پر صدا بیرون دا

 بگم؟ 

متوجه تنشی که یکباره به جانش افتاد، شدیم. نسرین 

 قدم شد و پرسید. پیش

ت چطوره؟ باالخره یه زندگی پنج ساله حال روحی -

 کنی. رو داری تموم می

 

اش شبیه یک نقاب مصنوعی بود لبخند کج و کوله

بدقواره بود که روی صورتش به طرز مضحکی تکان 

 توانست حال بدش را پنهان کند. خورد و نمیمی

 داد. فکش منقبض شده بود و پایش را عصبی تکان می

 پس او هم نقطه ضعفی داشت.
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کرد و این همه اوهم مثل من از چیزهایی فرار می

طرفه و فقط شامل حال من ولدورمش یکاولدورم ب

 شد. می

 

راستشو بگم سخته نسرین، خیلی سخته. تمام  -

این مدت تنها به دوش کشیدن این موضوع 

 م کرده اما... خسته

هایم و ام را گرفت و خیره در چشممچ نگاه دزدکی

 جدی ادامه داد. 

است  گذرم. خوب یا بد بخشی از گذشتهدارم می -

 که باید عبور کنم ازش. 

 

کنم اما چه گفته بود که من به گذشتنش کمک می

 کمکی؟ 
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اش بودم؟ شاید به همین دلیل هم باعث سرگرمی

 داشت. دست از سرم برنمی

اش را فراموش کند و به ی زندگینندهکه خاطرات ز

 اش! ی کوفتیقول خودش عبور کند از گذشته

 

توجه به حرف و نگاهش، لیوان دم عمیقی گرفتم و بی

 خالی را روی میز گذاشتم و از جا برخاستم. 

من برم دیگه. مرسی بابت ناهار نسرین، بعد از  -

 ها یه غذای خونگی عالی خوردم. مدت

 در آغوشم کشید.  از جا بلند شد و

ـ قربونت برم، هروقت خواستی بگو خودم بفرستم 

 واست؛ انقدر فست فود و آت آشغال نخور. 
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ای کوتاه گفتم و بعد از تشکر از حمید روبه مهیار باشه

 بینمت امروز؟که برخاسته بود، گفتم: سرکار می

 

ـ نه، باید برم خونه دوش بگیرم و یکم بخوابم؛ 

 ام واقعا. خسته

های مشکی خمارش را نوازش وست داشتم چشمد

 کنم و ببوسم.

 ـ باشه، حواسم هست به همه چیز. 

 هایم را عوض کنم.گفتم و به اتاق رفتم تا لباس
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خودکار بیک آبی توی دستش را آنقدر فشار داد که 

 زد. هایش به سفیدی میانگشت

وش نشدنی در صدای قاضی همچنان مثل منبعی خام

 شد. سرش اکو می

ی گذشته هم خدمتتون همونطور که در جلسه -

عرض کردم، برای اثبات زنای همسرتون باید سه 

شاهد مرد بالغ همزمان شهادت بدن در دادگاه که 

ایشون رو دیدن. حتی در اون صورت هم شما 

 موظف به پرداخت مهریه هستید. 

 

زدی ی پشتش لغزید. کارد میی عرق بر تیغهقطره

صوصا وقتی که شبنم با همچین آمد. مخخونش در نمی

 کرد. ای نگاهش میلبخند پیروزمندانه
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مانده بود به جای خالی امضا  هایش خیرهمردمک چشم

و حواسش اما حول خاطرات پنج سال زندگی 

 چرخید. شان میمشترک

ترین سوال توی ذهنش این بود که چرا هنوزهم پررنگ

 کارشان به اینجا کشیده شد؟ 

توانست تظاهر کند. این خودخوری مزمن یتا ابد که نم

 آورد.و فکر به کافی نبودن داشت از پا درش می

قبول که خیانت توجیهی ندارد و آدم خائن همیشه 

مقصر است اما از دور نگاه کردن به ماجرا یک چیز 

 ی آن یک چیز دیگر.است و تجربه
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ها شعار بدهد اما حال دلش و توانستند ساعتهمه می

ه به جانش افتاده بود را هیچکس درک آتشی ک

 کرد.نمی

اندازد که مقصر کرد برای خودش جا بیاینکه سعی می

نیست و با این حال حس عجیب شکست دست از 

 داشت. سرش بر نمی

 حالت خوبه؟  -

سرچرخاند و گیج به معین و حمید نگاه کرد که به 

 عنوان شاهد همراهش آمده بودند.

 

 ره اما خوب نبود. فقط سرتکان داد یعنی آ

 توانست تظاهر کند. آنقدر  که حتی نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

با دستی لرزان و عرق کرده امضا زد و کنار کشید تا 

 اش را بگیرد. شبنم جای

اش نشست اما سرش را بلند دست معین روی شانه

 نکرد.

کرد نگاهش تمام مدت به زمین بود و به این فکر می

 که راستی راستی تمام شد!

ی دانشگاه دید تا زی که شبنم را در بوفهاز اولین رو

 امروز...

همه چیز مثل یک پلک برهم زدن گذشته بود و حتی 

 کرد که همچین پایانی داشته باشند.فکرش هم نمی

 

 با دمی عمیق سعی کرد خودش را پیدا کند.
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سوخت. قلبش در هم جمع شده بود چیزی در دلش می

گی پر از مواد چیزی شبیه به انباری کاه و شاید هم دی

مذاب! سرتاپایش آشوب بود و دهانش خشک شده 

 بود.

شان کنار ذره با طالقکرد که حتی شده یکتصور می

 آمده است. 

 تر از انتظارش بود. اما همه چیز سخت

شان که رسمی شد، معین دستی پشت کمرش طالق

 گذاشت و لب زد. 

 تموم شد داداش.  -

 

امان پس چرا دهان او خشک شده بود و قلبش بی

 کوبید؟ می
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اش را اش حواله اش کرد. مهریهشبنم نگاه خصمانه

 هم طلبکار بود. گرفت اما هنوزمی

دید و اش میکاش حداقل کمی شرمندگی در چهره

 شد. تر میتحمل این ماجرا برایش آسان

 

 مون تموم شده. خوشحالم که زندگی -

هرلحظه بودن با شبنم مساوی بود با خورد شدن 

 غرورش. 

هایش را روی هم سایید و پر غیض نگاهش دندان

 کرد. 

 . گمشو شبنم.یه جوری گمشو که انگار از اول نبودی -

 امیدوارم دیگه هیچوقت نبینمت مهیار مهرگان.  -
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ی مهیار، مچ زده از خشم مهارنشدهمعین وحشت

 دستش را گرفت.

 شان بدهد. ترسید دیوانگی کند و کار دستمی

حمید هم عصبی از این همه وقاحت شبنم، دستش را 

 ای درهم غرید. دراز کرد و با چهره

 هِری خانم، هِری...  -

 

معین روبه مهیار گفت: بریم داداش؟ بیا شبنم رفت و 

 بریم خونه پیش مامان، منتظرته.

 او اما کالفه دستش را پس زد.

ی حضور اعصابش مثل کالفی درهم تنیده بود و حوصله

 کسی را نداشت. 
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داد تنها باشد و کمی ذهنش را مرتب کند. ترجیح می

 کرد.باید هرچه زودتر خودش را جمع می

 ودم.ی خرم خونهمی -

 اما مامان...  -

 

تر از نگاه سرد و جدی به معین انداخت و اینبار محکم

 قبل تکرار کرد. 

 ی خودم. رم خونهمی -

گفت و بدون آنکه منتظر حرفی از جانب او یا حمید 

باشد، مقابل نگاه متعجب و ناراحتش از دادگاه بیرون 

 زد. 
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در را که باز کرد فضای سرد خانه به استقبالش آمد. 

حواسی شوفاژ را خاموش کرده و قبل از رفتن با بی

 . حاال انگار از در و دیوار خانه قندیل آویزان شده بود

حال خودش را روی مبل کلید را روی اپن انداخت و بی

 انداخت.

 

ی پهن کاناپه گذاشت، یک دستش را روی دسته

 سرش را به پشتی آن تکیه داد و چشم بست.

 زد.سکوت خانه در ذوقش می

شان در مستانه هایهمین دوسال پیش صدای خنده

پیچید و چقدر بابت آن خوشبختی فضای کوچکش می

 مدت خوشحال بود. کوتاه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

تواند تا ابد روی کرد که میآرامش داشت و تصور می

 بودن شبنم حساب کند. 

 

اش بخاطر پول یک نفر های زندگیدانست که پایهنمی

 آید. دیگر به لرزه در می

پلک روی هم گذاشت و دم عمیقی گرفت. به  خسته

ی یک عمر زندگی نکرده خسته بود و خشم اندازه

 داشت. 

یل شبنم و هرچیز مشترکی که داشتند را قبال وسا

شان را هم به شد خاطراتسوزانده بود و کاش می

 آتش بکشد. 

مهری که در حقش شده بود را فراموش بلکه اینطور بی

 کند.
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ی شبنم از پشت سرش، با شنیدن صدای خنده

 سرچرخاند و وق زده به تصویر روبه رو نگاه کرد. 

 

کرد و که چطور او را بلند می دیدی خودش را میسایه

 گذاشت. روی کانتر می

کرد از دستش فرار کند، اما شبنم با خنده سعی می

هایش را دو طرفش گذاشته و زانوهایش را مهیار دست

 ش گرفته بود تا راهش را ببندد.میان پاهای

 

لبخند تلخی کنج لبش نشست و قلبش آتش گرفت 

هایش شد و لبانگار. بند بند وجودش مور مور می

 کرد. گزگز می
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گفت شانس اوردم که شوهری ت امروز میخاله -

 مثل تو نصیبم شده! 

شبیه روحی خارج از جسم همه چیز را از دور تماشا 

 کرد. می

اخم ساختگی روی صورت شبنم را بعد از این حرف از 

 دید. آن فاصله هم می

 م اشتباه کرده.خاله -

 هایش را نرم بوسید و آرام لب زد.ی لبگوشه

 کردم؟! زن به این خوشگلی کجا باید پیدا می -

 

هایش را پر درت بست. ابرو درهم کشید و پلک

خواست تمام دستش مشت شده بود و دلش می

 خانه را خرد کند. وسایل 
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ترسید هرلحظه سرش مغزش آنقدر شلوغ بود که می

 از حجم عظیم فکر و خیال منفجر شود.

 

برگشتنش به خانه اشتباه محض بود. این حجم از 

 زد. ی خوب و بد روانش را بهم میخاطره

طاقت از جا بلند شد و با عجله و برای همین هم بی

 بیرون زد.  آنکه کلید را بردارد، از خانهبی

 *** 

 آور تهران از همیشه بدتر بود. شلوغی سرسام

مردم فهمیده بودند او امشب اعصاب درست و حسابی 

ندارد، همه ریخته بودند بیرون تا در کالفه کردنش 

 سنگ تمام بگذارند. 
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سره برای ماشینی که یکباره جلویش پیچید بوق را یک

 کرد و سرش را از شیشه بیرون برد. 

  هوش! -

کوبید و دهانش طعم زهرمار رحم میقلبش تند و بی

 داد. می

 

بارید و هرچند دقیقه یکبار رعد و باران با شدت می

 دوخت. برق قدرتمندی زمین و آسمان را به هم می

با وجود بخاری خراب ماشین، داشت رفته رفته یخ 

 خواست. زد اما دلش خانه رفتن را نمیمی

هایی که ی پدری هم که حاال حتما پر بود از خالهخانه

برای دلداری مادرش آمده بودند و معین و الله که 

کشیدند تا برود و حال خرابش را خوب انتظارش را می

 کنند! 
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 ر الی نور بود!ی خودش هم که نوخانه

از دست وسایل زن سابقش راحت شده بود اما با 

 کرد؟ صدای خنده و خاطراتش چه می

 نه که تمامشان خوب باشد، نه...

اش آنقدر درهم و های ذهنیاصال در حال حاضر داده

آشفته بود که حتی خاطرات خوب و بدشان  را هم 

 توانست از هم جدا کند.نمی
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ای بعد هایش و لحظهشد در دلبریای غرق میلحظه

 ماند.  شان باقی میهایاما فقط بحث

کرد که درکش کند، شاید اگر با کسی صحبت می

اش هم کمی آرام شد و ذهن لعنتیحالش بهتر می

 گرفت. می

  

ساعت دیجیتال کوچک ماشین، ده شب را نشان 

بچرخد. هوا ها توانست تا صبح در خیابانداد. نمیمی

 شد.  تر میهم که رفته رفته سرد

تا همین یک ساعت پیش مشکلی نداشت اما دیگر 

دادند و به وضوح های باالی ماشین کفاف نمیشیشه

 لرزید.  داشت می
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توانست برود خانه ی حمید و نسرین اما ترجیح می

داد تنها باشد. دور از هیاهو برای همین هم به سمت می

 رد. کارگاه حرکت ک

  

توانست امشب را صبح این وقت شب خالی بود و می

 کند.  

ماشین را مقابل ساختمان پارک کرد و قفل پدالش را 

 زد.

باران انقدر شدید بود که تا ورودش به کارگاه خیس 

 آب شد. 

کرد، ابرو با دیدن نوری که انتهای راه پله را روشن می

 باال انداخت. 

 کنن! یادشون رفته چراغارو خاموش  -
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ها پایین رفت. خیالش هایی شل و وا رفته از پلهبا گام

اش را و خستگی راحت بود که کسی نیست تا آشفتگی

 که تمام مدت سعی در پنهان کردن آن داشت را ببیند. 

 

کرد. برای مادرش، خیلی وقت بود که نقش بازی می

ای که این اواخر معین، الله، حمید، نسرین... حتی آیه

 دیده بود. او را 

شان هم خبر همه و همه یک بُعدش را دیده بودند. روح

 نداشت که این ماجرا چقدر او را در هم شکسته است.

تنش گر گرفته بود و در این هوای سرد، عرق بر 

 اش نشسته بود. پیشانی

چرخید. دستش را به دیوار بند کرد دنیا دور سرش می

 بلکه تعادلش را حفظ کند. 

 ارگاه را باز کرد و وارد شد.رمق در کبی
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ها روشن بود و نور کم آن فضا را به قول یکی از آباژور

 کرد. شبنم! رمانتیک می

 بی اراده خندید. بلند و عصبی و کمی هم خسته.

این حال خراب از رفتن شبنم بود؟! نه... همان روزی 

که مچش را گرفت، او را در قلبش چال کرد. این 

 اش بود.آشفتگی درواقع برای دل بیچارهسردرگمی و 

اش و برای غروری که خورد شده برای اعتماد شکسته

 بود.

برای اعتماد به نفسی که به قول حمید و معین همیشه 

کشید و حاال اما خودش را باخته بود. سر به فلک می

گم کرده بود در هزارتویی تاریک و ترسناک و شاید 

 برایش پیدا کند.  توانست راهیبرای اولین نمی
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 مهیار؟!  -

با شنیدن صدای آیه از پشت سرش ایستاد. چرا حاال 

خواست مزاحمی بود تا همه چیز را که تنهایی می

های ی پا چرخید و با چشمخراب کند؟! روی پاشنه

 خوابی و خستگی، نگاهش کرد. سرخ از بی

 کنی؟ اینجا چیکار می -

: جایی رو نداشتم که بی قید شانه باال انداخت و گفت

 برم. 

ابروهای دخترک در هم گره خورد و همانطور که 

کشید، قدمی به سمتش بازوهایش را درآغوش می

 برداشت. 

 خوبی؟  -

 بازدمش را بیرون فوت کرد و نالید. 
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 م؛ باید بخوابم آیه.م، خیلی خستهخسته -
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 هایی محتاط جلو رفت. مقابلش ایستاد وآیه با قدم

 نفس عمیقی کشید بلکه بوی تنش را حس کند.

ها و نگاه گیجش خبری از الکل نبود اما سرخی چشم

 گفت.  چیز دیگری می

 مستی؟   -

 با شنیدن این حرف، بلند خندید.  

 مست؟ اونم من؟! نه، مست نیستم فقط...  -
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رمق اش در کسری از ثانیه ماسید و نگاهش بیخنده

 رویش خیره ماند.

انداخت به گلویش بلکه خودش گ میحرف داشت چن

 را باال بکشاند و از لب هایش بیرون بزند. 

م. چند روزه درست نخوابیدم و چشمام ـ فقط خسته

 آد. داره از حدقه در می

  

اش ی پیشانیصورتش گل انداخته بود و رگ برجسته

 اش سر خورد پایین. زد. عرق ریز از شقیقهنبض می

اش باال و پایین ی سینهکشید و قفسهبا ولع نفس می

 شد انگار که حرارت داشت. می

تا به حال مهیار را با این وضع ندیده بود. انقدر درمانده 

 و آشفته.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

دی مثل او هم بتواند آسیب شد که مراصال باورش نمی

 پذیر باشد. 

شان را کم کرد و میان دلش طاقت نیاورد، فاصله

آنکه به چیزی فکر کند، دستش را روی پیشانی داغ بی

 اش گذاشت.و عرق کرده

 سوزی.ـ داری تو تب می

 

اش که های مشکیلبش را به دندان گرفت و به چشم

 لب زد.  رفتند، نگاه کرد و روی صورت او رژه می

 چیکار کردی با خودت؟  -

مهیار اما قبل از آنکه دستش را بردارد، مچش را گرفت 

 اش نگه داشت. و روی پیشانی

 نه...  -
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متعجب نگاهش کرد که چطور سرش را به کف دست 

 او تکیه داده و چشم بسته بود. 

 کنه. مو خاموش میدستت سرده... آتیش -

ی گونه و نگران از وضع خرابش، دست دیگرش را رو

 ریشش گذاشت و گفت: چی شده؟ ته

 

 هیـــش.  -

خنکای دست آیه چنان التهابش را کم کرده بود که 

 خواست تا ابد در آن وضع بماند. دلش می

 انگار دستی از جهنم بیرونش کشیده بود. 

دانست چقدر در آن وضعیت بود که صدای نمی

 ی دخترک را شنید. زمزمه

 مهیار.  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 کند، گفت: هوم؟  آنکه چشم بازبی

 

بیا یه چیزی بدم بهت بخور، حالت خوب نیست.  -

 آد. تب داری... اینطوری پایین نمی

سرش را از دستش جدا کرد و آیه هم از خدا خواسته 

 ش را گرفت و دنبال خود کشید. آستین پالتوی

بشین روی مبل تا یه چیزی بیارم واست. حالت رو  -

 کنه. بهتر می

 میل ندارم.  -

 لج نکن، بخور حالت خوش نیست.  -

 

 مهیار خودش را روی مبل انداخت و روی آن لم داد.

 کنی تو این وقت شب؟اینجا چیکار می -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

وقت در حالش بد بود اما نه آنقدر که نفهمد آیه بی

 کارگاه مانده است. 

 کردم. شون مییسری طرح زدم باید کامل -

غ فالکس توی لیوان نگاهش کرد که چطور از آب دا

 ای دسته دار ریخت.  شیشه

 این وقت شب درست نیست تنها اینجا بمونی.  -

 

 پوزخندی زد. 

 نگرانمی؟!   -

ره اینجا، آمار همه چیزو آد و میخطرناکه. کارگر می -

 دارن. 

 درم همه رو.  نترس من خودم گرگم، می -
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اش، سرش را به مهیار کالفه از لجبازی تمام نشدنی

 شتی مبل تکیه داد.پ

های دردناکش را با انگشت شصت و اشاره چشم

 ماساژ داد و نالید. 

 آخ سرم، مسکن داری؟ -

 خوای بگی چی شده؟  میارم واست. می -

های نگاهش به سقف سفید قفل شد. زبان بر لب

خشک و پوسته اش کشید. حتی آن ها هم داغ بودند؛ 

 مثل تمام تنش. 

 طالقش دادم.  -

 

 و پایین شدن تشک کاناپه فهمید که کنارش با باال

 نشسته است. 
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 سخت بود؟  -

 پلک زد و صادقانه جواب داد. 

 بود.  -

آیه یک پایش را زیر پای دیگر گذاشت و به سمتش 

 چرخید. لبش را به دندان گرفت و باتردید پرسید. 

 خیلی دوستش داشتی؟ -
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آه سرد مهیار وجودش را لرزاند. انتظار نداشت چیزی 

 هم جز این نداشت. 

 همسرش بود خب! 
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چندسال زندگی مشترک کم چیزی نیست و آدم خواه 

 شود. ناخواه وابسته می

 

لبش را به دندان گرفت و سعی کرد حسادتش به 

شبنم را که مثل موجودی زشت به جانش افتاده بود، 

 کنترل کند.

ینکه مهیار دوستش داشت، نه! به او بابت نه بخاطر ا

شد. اش میدریافت همچین عشق و محبتی حسودی

 چیزی که همیشه حسرتش را داشت. 

 

دوستش داشتم، آره اما وقتی یه زندگی تموم  -

شه دیگه فقط بحث دوست داشتن و عالقه به می

آد وسط اون شخص نیست. پای خیلی چیزها می

ده. مثل ش میجور روحتو خراکه هرکدوم یه
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هایی که شکسته شده، خاطراتی که به جا حرمت

مونده و بیشتر از همه سواالیی که توی ذهنت 

آد که چرا کارمون به اینجا کشید. حتی حسرتی می

کنی شاید افته و فکر میکه مثل خوره به جونت می

 افتاد. کردم این اتفاق نمیاگه فالن کارو می

 

 کنه؟ می چی تورو بیشتر از همه اذیت -

 

آنکه سرش را از روی پشتی مبل بلند کند، از کنج بی

 چشم نگاهش کرد. 

های سبزش در تاریک و روشن اتاق برق مردمک

 زد. مثل یک تکه یشم. می

دن. اینکه چرا کارمون به همیشه سواال منو آزار می -

 اینجا کشیده شد؟ چی کم داشت که... 
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زانوهایش  های رویبه اینجای حرفش که رسید، دست

 را مشت کرد و غرید.

 خیانت کرد.  -

 

ای از موهایش را پشت گوش فرستاد و پتو آیه دسته

هایش را بیشتر دور خود پیچید. مسافرتی روی شانه

 لحن پرخشم و نفرت مهیار لرز به جانش انداخته بود. 

 لیاقتتو نداشت.  -

رنگ های خشک و بیبا چنان حرصی گفت که لب

 مهیار کش آمد. 

اقت نداشتن ظاهر ماجراست آیه. آدما سعی لی -

کنن اینطوری هضم اتفاقاتی که واسشون افتاده می

تر کنن اما درستش اینه که یسری چیزا رو ساده

 ده تا به اون نقطه برسی و... دست به دست هم می
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خشکی گلویش مانع ادامه شد. به سرفه افتاد و 

 دستش را جلوی دهانش گرفت.

 خودش را به سمتش کشید.آیه نگران 

 چی شدی تو؟ -

به جلو خم شد و با شدت بیشتری سرفه کرد. در همین 

اش پر از سنگ ریزه شده بود انگار و چندساعت سینه

 کشید.به سختی نفس می

 دست آیه پشت کمرش نشست و آرام ماساژ داد.

یکم از دمنوشی که درست کردم واست بخور.  -

 کنه.گرمه، آرومت می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ای از آن از روی عسلی برداشت و جرعهلیوان را 

نوشید. مایع گرم از گلویش پایین رفت و وجودش را 

 جال داد انگار.

یکبار دیگر به پشتی کاناپه تکیه داد و آسوده چشم 

 بست.

 

 خوبه که اینجایی. -

رخ پر دردش آنکه چیزی بگوید فقط به نیمآیه اما بی

هم  نگاه کرد. دلش همزمان هم برایش گرفته بود و

 رفت!می

 ترکیب عجیب و غریبی بود.
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 دونی قسمت مزخرف این جریان کجاست؟می -

 کجا؟ -

 هایش نشست.تلخندی روی لب

اینکه اون اشتباه کرده و من بازهم باید بهش  -

 مهریه بدم.

 شنید؟!این دیگر چه کوفتی بود که می

آمد خودش همه چیز را به یاور تا جایی که یادش می

 شید تا فقط جان و روحش را آزاد کند.بخ

خواست حاال زنی مثل شبنم که خیانت کرده بود می

 اش را تمام و کمال بگیرد؟مهریه

 هایت چقدر فرق هست!خدایا میان آدم
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توجه به حرف او، گفت: فعال باید دم عمیقی گرفت و بی

زنیم. استراحت کنی مهیار. بعدا راجع به اینا حرف می

 هیچ خوب نیست خب.حالت 

ی کاناپه مرتب بلند شد و کوسن را برایش کنار دسته

 کرد. 

 لباساتو در بیار، خیسن.  -

مهیار تکانی به تن سنگین و کرختش داد و از ته دل 

 نالید. 

 بدنم کوفته اس... آه.  -

 چنان از ته دل آه کشید که خودش هم تعجب کرد.
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د اما آدمی نبود که با یک سرماخوردگی ساده وا بده

باره زخم روحش هم سر باز کرده بود انگار و او را یک

 از پا انداخته بودند. 

 

ی پالتویش را گرفت و او را به آیه کالفه خم شد، یقه

 جلو کشید. 

 کنم. من کمکت می -

توانست حرارت تنش آنقدر باال بود که از فاصله می

رمق مهیار روی های سرخ و بیحسش کند. چشم

 به او خیره ماند. صورتش نشست و

 

 اش گرفته بود؟! در این شرایط هم بازی

 مرد مثال! داشت می
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ای که بود نفسش را بیرون فوت کرد و با هر سختی

 پالتوی خیس را از تنش درآورد.

اش چسبید. های بینیاش به پرزبوی عطر سرد فلزی

اراده سرش را کمی به گردنش نزدیک کرد و دم بی

 عمیقی گرفت. 

 عجب ترکیب عجیبی بود. 

 

ترکیب بوی نم باران و عطر تنش و ادکلنی که به خود 

 زده بود. 

 خواست تا ابد در همان حال بماند.دلش می

 

ز کند اما خود های پیرهنش را بادست برد تا دکمه

 مهیار پیش قدم شد. 
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 کنم. باز می -

هایش را ی دکمههایی کرخت و لرزان دانه دانهبا دست

باز کرد و قبل از آنکه آن را در بیاورد، آیه سرجایش 

 چرخید و به او پشت کرد. 

 دراز بکش روی مبل. االن قرص میارم واست.  -

همانجا دراز کشید و پتوی مسافرتی را روی خودش 

چرخید و در حال خودش ید. سقف دور سرش میکش

 نبود. 

ی شبنم همچنان در گوشش زنگ صدای قاضی و خنده

 زد.می

هایش از شدت سنگینی سوخت و پلکهایش میچشم

توانست تکان روی هم افتاد. تب و لرز داشت و نمی

 خفیف بدنش را کنترل کند. 
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جایی وسایل آشپزخانه آنقدر در گوشش صدای جابه

 شد تا باالخره خوابش برد. گنگ

 

 آیه با لیوان و قرص به اتاق برگشت.

 رد.ای نگاهش کباالی سرش ایستاد و لحظه

چنان آرام خوابیده بود که دلش نیامد بیدارش کند؛ 

برای همین هم لیوان را روی میز گذاشت. پتو 

مسافرتی خودش را هم روی مهیار انداخت و پایین 

 کاناپه روی زمین نشست.

 

اش بود که آرام باال و پایین ی سینهنگاهش به قفسه

 رفت.می
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سینه و  ی عضالنی و کمی ازهاپتو با سخاوت سرشانه

 گذاشت.موهای کم پشتش را به نمایش می

 

هایش ای سمج راه خود را باز کرد و جلوی چشمخاطره

 جان گرفت. 

ـ دوست دارم شبا تو بغل خودم بخوابی. بین بازوهای 

 خودم که تا صبح نذارم تکون بخوری از کنارم. 

 اش، قلبش به تپش افتاد و لب گزید.با یادآوری

 را در آغوش او تصور کرده بود. چه روزهایی که خود

 آه سردی کشید و سرش را به مبل تکیه داد.

خواستش اما االن نه. در دروغ چرا، هنوز هم دلش می

این شرایطی که برای همسر سابقش عزا گرفته و 

 روحش سخت بیمار بود.
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داد فعال مثل یک دوست کنارش باشد تا با ترجیح می

 ود. این بحران روبه رو ش

 سخت بود و او هم که مرد... 

باالخره غیرت داشت و هر کسی با دیدن خیانت 

شود. این زخم مشترک آن دو را به همسرش خورد می

جوری تواند یککرد که میهم وصل کرده بود و فکر می

 به او کمک کند تا حالش بهتر شود. 

 

 ی جدی آماده نبودند. اما هنوز برای رابطه
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ر و بدتر از همه هریک با خودشان هزار میان او و مهیا

ها ی حل نشده وجود داشت که اول باید به آنمساله

 کردند. رسیدگی می

 

شان حاال حاالها دانست که هیچکدامهرچند بعید می

 ی جدیدی بخواهد. دلش رابطه

 

موی مشکی کلفتی را که روی  دم عمیقی گرفت و رشته

 اش افتاده بود نوازش کرد. پیشانی

 خواستش، خیلی زیاد...می

حتی همین حاال هم تمام وجودش نزدیکی به او و  پناه 

ها یاد خواست اما در این سالگرفتن در آغوشش را می

اش به گرفته بود که به عقلش گوش کند و عقل لعنتی

 زد. ا سماجت خاصی این رابطه را پس میشدت و ب
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 با غرشِ در تکان سختی خورد و چشم باز کرد.

زد در کارگاه صدای سوسن که با کارگرها حرف می

 پیچیده بود.  

زنم االن ماشین خانم اینجاست، باهاش حرف می -

 نگران نباشد.  

دارش کشید و با تنی کوفته های پفدستی به چشم

 سرجایش غلت زد.  

ا دیدن آیه که سرش را به کاناپه تکیه داده و خوابیده ب

 بود، لبخند زد.

حتما دیشب حسابی ترسانده بودش که اینطور کنارش 

 مانده بود.
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آنکه نگاهش را از او بگیرد، سرش را روی کوسن بی

 نرم گذاشت.

 ی بهتری داشت.بدون آرایش چهره

 بود. مژه هایش روی هم افتاده و دهانش کمی باز مانده 

دم عمیقی گرفت. دست برد و آرام تار موی بلوندی را 

 که روی صورتش افتاده بود، پشت گوشش فرستاد. 

 گوربابای بقیه اصال، تو چرا رفتی؟ -

  

اش را به موهایش نزدیک سرش را جلو برد و بینی

 کرد.

داد. چشم بست، عمیق فرنگی میهنوز هم بوی توت

 نفس کشید و لب زد. 
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بره به عطر موهات پر از خاطره اس، منو می -

کنه. تو ای که از حال بد جدام میگذشته... گذشته

دی آیه، جالبه نه؟ حتی هنوزهم بهم حال خوب می

هامو تونه تلخیخاطراتی که باهات داشتم می

 بشوره و ببره. 

  

ی پرسه زدن در آن روزها را قبل از این شاید حوصله

تر از حال ته برایش لذت بخشنداشت اما حاال گذش

 شده بود.  

با تکان کوچکی که خورد، سریع فاصله گرفت. همین 

 مانده بود مچش را حین بوییدن موهایش بگیرد!  

ی به ساعت نگاه کرد. کمی از نه گذشته بود و همهمه

 شد.توی کارگاه هر لحظه بیشتر می
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باید قبل از آمدن سوسن به اتاق خودش را جمع و جور 

 کرد. می

اش را از روی مبل بلند کرد. خبری از سردرد تن کوفته

شب گذشته نبود و بدنش درد نداشت اما گلویش انگار 

توانست آب دهانش را قورت خنجر خورده بود و نمی

 دهد. 

  

پیرهنش را پوشید و همانطور که دکمه هایش را 

 دوباره به آیه نگاه کرد.  بست می

دلش نیامد او را همین شکلی رها کند. با بیدار شدنش، 

 شد حتما.کل بدنش خشک می

برای همین هم یک دست زیر زانو و دست دیگرش را 

 زیر گردنش انداخت و آرام بلندش کرد. 
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خوابش آنقدر سنگین بود که بیدار نشد اما سرش را 

 گردنش حلقه کرد. اش فرو برد و دست دور توی سینه

 گذاشتش؟!بیا و درستش کن! حاال چطور روی مبل می

  

گذشت و روی ی باز پیرهنش میبازدم گرمش از دکمه

 کرد.اش جا خوش میسینه

 ای در سرش جان گرفت.  خاطره

توی کافه روی صندلی دور از چشم بقیه نشسته بودند 

 و در آغوشش گرفته بود.

 

فرو برده بود و آرام  راحله هم سرش را در گردنش

 کشید.  نفس می
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تر بود و اشتیاق بیشتری داشت، با ها که جوانآن وقت

 گرفت.این حرکت گر می

خواست تمام وجودش لمس بند بند تن و روح او را می

ی رفتن و فاصله گرفتن شد و دوست نداشت اجازهمی

 بدهد. 

  

هات این حرکتتو دوست دارم. اینکه گرمای نفس -

شه حس کنم خوره. باعث میستم میبه پو

 ای.  تر از هروقت دیگهنزدیک

کرد، عمدا توی گردنش ها راحله هم شیطنتش گل می

 داد. کرد و قلقلکش میمی

  

حاال اما همه چیز عوض شده بود. شاید این هم 

 خاصیت سن باشد.
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تابی نبود. انگار که همه چیز دیگر خبری از آن همه بی

های روی پوستش ر شده باشد، نفستدر وجودش آرام

آیند به جا کرد و تنها حسی خوشفوری گرمش نمی

 گذاشت. حس خوشایند لمس حضورش. می

  

اینکه همچین شب سختی را کنارش سپری کرد بی 

آنکه قضاوتش کند و چرت و پرت بگوید یا حتی الکی 

 اش دهد!  دلداری

و های خشکش کشید. روی زمین زانو زد زبان بر لب

 آرام روی مبل درازش کرد. 

هایش را از دور گردنش سر آیه تکانی خورد و دست

 داد پایین.

ی پیراهنش را در دست فشرد و آرام چشم باز یقه

 کرد...
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اش در همان مهیار شوکه از بیدار شدن ناگهانی

 اش نگاه کرد.  زدههای سبز خوابی کم به چشمفاصله

های گرمش روی شان آنقدر کم بود که نفسفاصله

 پراند.نشست و خواب را از سرش میصورت آیه می

 

آنکه آید. بیای طول کشید تا به خودش بیلحظه

سرجایش باال  ای روی حرکاتش داشته باشد،اراده

 اش محکم به پیشانی مهیار خورد.  پرید و پیشانی

 آخ.  -
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مهیار روی زمین نشست. دست روی پیشانی 

 دردناکش گذاشت و نالید. 

زنی. هربار دی، یبار کتک میآخ... یبار فحش می -

بینم ازت آیه. تو آخرش منو ی جدید مییه جنبه

 کشی. می

 داد غرید. یآیه هم همانطور که سرم را ماساژ م

خوبه سر خودمم درد گرفته! اصال چرا انقدر نزدیک  -

 ایستاده بودی؟ 

 

شد، مهیار ریز خندید و همانطور که از جا بلند می

 توجه به سوالش گفت: همه اومدن. بی

 شم. جدیدا دیر از خواب بیدار می -
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 به یمن حضور منه.  -

نگاه چپ چپ دخترک باعث شد اینبار بلندتر از قبل 

 بخندد.

 مو؟! تو باور کنم یا ول نکردن یقهاالن باید این نگاه -

 و چشمکی زد.

آیه هم از روی کاناپه برخاست. دستی به لباسش 

 کشید و آن را مرتب کرد. 

من چی؟ شوخ و فان بودنتو باور کنم یا حال  -

 دیشبتو؟!  

اش را تهدیدوار سمتش گرفت و مهیار انگشت اشاره

 اخطار داد. 

رو به روی هم بیاریم  های بدمونقرار نبود لحظه -

 خانم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

آیه که انگار تمام مدت منتظر همچین فرصتی بود 

 برایش چشم لوچ کرد و غر زد. 

های بد منو به روم آره، مثل خودت که لحظه -

 نمیاری! 

 

 مهیار ابرو باال انداخت و حق به جانب نگاهش کرد. 

 خب پس انگار باید یه قرار جدید باهم دیگه بذاریم.  -

 چه قراری؟!  -

 اش زنگ خورد و به سمت میز رفت. گوشی

 حال بدمون رو از این به بعد به روی هم نمیاریم. -

 باال انداخت.  خونسرد شانه

 باشه.  -

 پشت به مهیار ایستاد تا لبخند پهنش را نبیند. 
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هایش با چنان در تالطم همین نزدیکی کوتاه و حرف

ی روی موبایل دقت نکرد و مهیار بود که به شماره

 آیکون سبز را لمس کرد. 

با شنیدن صدای نگران زن دایی مریم اما  لبخند روی 

 لبش ماسید. 

 حله جان خودتی؟ راحله... را -

 سالم زن دایی، چی شده؟ -

 

آمد. گفته بود وقت می از اطراف مریم صدای همهمه

 گیرد.بردن مادرش که برسد خودش تماس می

 نکند مرده باشد؟! 
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همین االن بیا اینجا و مامانتو ببر راحله. عمو  -

خواد با خودش ببرتش من ت اومده میکاظم

 شم. ش نمیحریف

اتاق یکباره روی سرش فرود آمده انگار که سقف 

ای باشد، تعادلش را از دست داد و قلبش برای لحظه

 برد کارش تمام بود. ایستاد. اگر مادرش را با خود می

باخت و هم سودابه قربانی هم او این بازی را می

 شد. ها میتعصب آن

 دایی کجاست؟  -

 نیست دایی. نیست بیا راحله، بیا قبل از اینکه دیر -

 بشه. 

 

 اون صدای مامانه؟  -
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 کنن.آره... دارن دعوا می -
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ای در هم نگاهش کرد. مهیار کنارش ایستاد و با چهره

لرزید که اش جوری میرنگش چنان پریده بود و چانه

 افتد. ترسید پس بیمی

 آم. توروخدا نذارید ببرتش زن دایی.دارم می -

 تماس را قطع کرد. 

 اتفاقی افتاده آیه؟  -

ی مهیار به سمت چوب رختی توجه به نگاه خیرهبی

 رفت. 

 حواست به کارگاه باشه تا برگردم؟  شهمی -
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خوای بگی چی شده؟ شاید بتونم آره حتما اما نمی -

 کمکت کنم. 

پالتوی کوتاهش را پوشید و کاله مشکی آن را روی 

 موهایش سوار کرد. 

 فعال وقتش نیست.  -

 

ها بدهکار نبود. یعنی حال او اما گوشش به این حرف

شد که دخترک در عرض چند ثانیه چنان دگرگون 

 ترسید تنهایش بگذارد.  می

 خوای آیه؟ مطمئنی کمک نمی -

های مشکی مهیار پر از نگرانی بود. لبخند مردمک

زورکی زد و هول و دستپاچه گفت: یادته گفتم آدم 

م خوام درگیر من و زندگیخودخواهی نیستم؟ نمی

 بشی. خودم باید گندی که باال اومده رو جمع کنم. 
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 به سمت در اتاق رفت. هایی بلند با گام

 تو فقط مواظب کارگاه باش.  -

و بی آنکه منتظر جوابی از جانب او بماند از اتاق بیرون 

 زد. 

 فصل سیزدهم:

ی دایی از شدت نگرانی نفهمیدم مسیر کارگاه تا خانه

 را چطور رانندگی کردم. 

های نیمه شلوغ و خلوت الیی با سرعت باال در خیابان

 ا زودتر به آنجا برسانم. کشیدم تا خودم رمی

 

 عموکاظم با همه فرق داشت.

 با دایی هومن، علی، یاور... با همه! 
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وجه شوخی ندارد، کار خودش را دانستم به هیچمی

خواستم دستش کند و قطعا آخرین کسی بود که میمی

 به مامان بخورد. 

ی کوچه کشیدم و صدای جیغ ماشین را گوشه

 الستیکش روی زمین آسفالت، در فضا پیچید. 

با دیدن ماشین همو کاظم مقابل درب خانه نفس 

 راحتی کشیدم. به موقع رسیده بودم انگار. 

 

کوتاهم به سمت  توجه به موهای بازِ آشفته و لباسبی

 خانه دویدم و زنگ زدم.

شان آمد اما قدرت صوتصدای جر و بحث تا بیرون می

 شان بشوم.هایآنقدر بلند نبود که متوجه حرف

دفعه با قدرت کردم و یکبار دیگر و این دستم را مشت

 بیشتری به در کوبیدم.
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 اومدم. -

به محض اینکه در باز شد، خودم را داخل حیاط 

 انداختم. 

زدم، گفت: مریم با دیدن منِ آشفته که نفس نفس می

 اومدی راحله جان؟

 مامان کجاست؟ بردش؟ -

 نه عزیزم دا...  -

یی هومن به حرفش هنوز تمام نشده بود که فریاد دا

 هوا رفت.

 

 کی به تو اجازه داده بیای اینجا؟  -

کرد انگار که جوری با اخم و صورت درهم نگاهم می

 ارث پدرش را خورده بودم. 
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 هایش. خودم را نباختم و زل زدم در چشم

 اومدم مامانو ببرم.  -

ی مامان مثل ناخن روی شیشه، اعصابم را صدای زجه

 بهم ریخت.

ی که نمیام کاظم. دست از سر نمیام، به والی عل -

 من بدبخت بردارید.

زد و دهانم خشک شده بود. دلم به قلبم به تندی می

 هایش کباب بود.حال التماس

به سمت در پذیرایی رفتم اما دایی جلویم را گرفت و 

 آرام گفت: االن وقت اومدنت نبود راحله.
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ها ی روح آدمها دریچهجایی شنیده بودم که چشم

بارید که کمی، هستند و از نگاه دایی آنقدر نگرانی می

 فقط کمی دلم نرم شد با او. 

خشمگین و حرصی بودم از دستش درست اما 

 کردم.اش را هم درک مینگرانی

سوخت و از طرفی از طرفی دلش به حال خواهرش می

را جلوی همه کوتاه کرده  هم گند مامان حسابی زبانش

 بود.

نگاهم کنار بازویش گذشت و روی مامان نشست که 

بدون آنکه متوجه من باشد، روی زمین نشسته بود و 

 زد. زار می
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خبر هم رنگ به رو نداشت. این جماعت از خدا بی

 توجهی به حال بدش نداشتند. 

 یزید زمانه شده بودند اصال! 

ودند و هرکسی با چوب رحمی دورش را گرفته ببا بی

 زد.خود او را می

کنید پس کی وقتشه دایی؟ شما که کاری نمی -

 واسش باید خودم جلوی عمو رو بگیرم. 

 های بهم چسبیده، غرید. از میان دندان

ـ مادرت جایی برای دفاع نذاشته دختر، بفهم. حاالشم 

زدم اما اومدن تو اینجا اوضاع داشتم با کاظم حرف می

 رد. رو خراب ک

 نیشخندی زدم و متاسف سرم را تکان دادم. 
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و زدین؟! با آدمی که قصد کشتن خواهرتونـ حرف می

 داشته؟! 

 

ی گردنش معلوم بود که تحمل از رگ باد کرده

 هایم برایش دشوار است. حرف

کنی از مامانت؟! نکنه یادت رفته چیه؟ دفاع می -

 بخاطر گند سودابه چه بالیی سر تو اومد؟

 نو به جون مامان ننداز دایی. م -

 خواست چیزی بگوید اما صدای عمو کاظم مانع شد.

 تون جمعه دیگه! ت هم که اومده. جمعبفرما توله -

 نگاه من و مامان بهم گره خورد.

های خیسش گرد شد و ابروهایش باال پرید. چشم

 کرد. دیدنم را باور نمی
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 راحله، مادر خودتی؟  -

م به زوق زوق افتاده بود. عرق هایهنوز هیچی نشده لب

 ی پشتم پایین لغزید.از تیغه

توجه به او، از به سختی آب دهانم را قورت دادم و بی

 کنار دایی گذشتم و وارد خانه شدم. 

ی برادرته عمو نکنه یادت ی این زن، بچهتوله -

 رفته؟ 

 

رنگش فرو  هایش را در جیب شلوار کتان خاکیدست

 خند زشتی زد. برد و کج

تف سرباالیید واسم. مگه آدم منبع کثافت  -

 کنه؟ شو فراموش میزندگی
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گفت اراده خندیدم. به ده سال جان کندنم میبی

 کثافت.

 

منبع کثافت؟! آدم منبع کثافتو از زندگیش پاک  -

 دنبالش عموجان. افته کنه نه که در به در بیمی

 هایم را گرد کردم و ابرو باال انداختم. چشم

 مثل من که شمارو پاک کردم.  -

 نمک به حروم.  -

مشتش را باال آورد و به سمتم خیز برداشت. خودم را 

 و دردش آماده کردم.  برای ضربه

 هایم را روی هم فشردم و سرم را پایین انداختم. چشم

ذارم بزنیش کاظم؛ به روح پدرم دیگه نمی -

 ذارم. نمی
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زد، ناباور و با قلبی که رفته رفته هی کندتر و کندتر می

 ادم.هایم را ازهم فاصله دپلک

مامان با حالی نزار جلوی من و مقابل مشت عمو 

 ایستاده بود.

 

 کرد. و این اولین باری بود که چنین از من دفاع می

بار کوچک عجیب دلم را اولین سال یک بعد از ده

 سوزاند.

بغض گلویم را فشرد و اگر آب دهانم را قورت 

 شد.دادم، فوری آب مینمی

رِت جدا شدی، باید همون وقتی که غیابی از شوَ  -

 کردم زیر آب. سرتو می
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ی اشک تصویر تار دایی را دیدم که از پشت حلقه

 کشید.بازوی کاظم را گرفته بود و عقب می

 دایی مریم در گوشم بیشتر شبیه وز وز بود.صدای زن

 

راحله جان نگفتم بهت که بیای دعوا. زشته، حرمت  -

 نگه دار.

ثل همیشه سرکوب دم عمیقی گرفتم و احساساتم را م

 کردم.

 با تمسخر گفتم: حرمت کیو زن دایی؟ اینو؟ 

چیه؟ دور وَرِت داشته. فکر کردی اسمتو عوض  -

 شی؟کنی و دونفر ور دستت کار کنن آدم می
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هایم ریختم و کلمات را به تمام نفرتم را در چشم

 صورتش تف کردم. 

خوبه پس آمار همه چیو داری عموجان! دیدی که  -

موفق شدم. دیدی که از اون جهنمی که واسم 

مو ساختم. اتفاقا از ساختید فرار کردم و زندگی

همینم سوختی! فکر کردی منم باید مثل زنِ 

ر و صیغه بدبخت خودت بمونم تو زندگی یاو

کردنش با این و اونو تحمل کنم. فکر کردی منم 

مونم توی ای که بیچاره کردین، میمثل راضیه

 زنم. م و دم نمیزندگی گه
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مامان به سمتم چرخید و با عجز دستش را روی دهانم 

 گذاشت. 

توروخدا بسه راحله، توروخدا. اصال بیا بریم مامان  -

 جان. 

م و مامان جان صدایم چندسال او را لمس نکرده بود

 نزده بود؟ 

چندسال حسرت این را داشتم که بین من و عالم 

 بایستد و آرامم کند؟ 

 دستش را پس زدم و نعره کشیدم. 

چرا همیشه من باید برم، ها؟ چرا نباید این آدمی  -

 بره که زندگی منو سیاه کرده؟ 

 مامان با دو دست محکم به صورتش چنگ زد و نالید.
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من سیاه کردم؛ من تورو فرستادم زندگی تورو  -

 توی اون جهنم راحله.

کندم تا خودمان را تبرئه کنم و او من داشتم جان می

 گرفت.خیلی ساده همه چیز را گردن می

 خدا از من نگذره... خدا از سر تقصیر من نگذره. -

 

هایش را گرفتم بلکه به خودش آسیب طاقت دستبی

 نرساند. 

 بس کن مامان.  -

دم. رد ناخن روی صورتش افتاد و پوستش حریفش نبو

 را خراش داد. 

و... خدا ای خدا لعنت کنه اون یاور گوربه گوری -

 لعنتش کنه. 
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اش را گرفت. قدرتش زن دایی هم جلو آمد و شانه

 آنقدر زیاد بود که هرسه روی زمین نشستیم.  

بخدا پشیمونم. به روح پدرم، به روح مادرم  -

خوردم. بگذر از ما پشیمونم. شکر خوردم، گه 

 کاظم. 

 

 هایش را توی آسمان تاب داد. دست

بگذر تورو جدت، دست بردار از سر زندگی من و  -

 دخترام. 

اش انقدر دردناک بود که بیشتر از این ناله و ضجه

 طاقت نیاوردم و بغضم شکست.

هایم ریخت و قلبم تیر کشید. اشک گرم روی گونه

ام گذاشتم و لباسم را در مشت دستم را روی سینه

 فشردم. 
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اجازه بده بریم. بخدا که دیگه هیچوقت رنگ مارو  -

 بینی کاظم. بقرآن قسم. نمی

با دم و بازدمی عمیق کمی وقت خریدم برای قلب 

 مفلوکم. 

ان؟ مگ... کنی... مامچرا بهش الت... التماس می -

مگه چیکار کردیم؟ چرا انقدر مارو خار و بدب... 

 کنی؟ بخت می

 

دایی جلو آمد و بازویش را گرفت بلکه از جا بلندش 

 کند. 

 بلند شو سودابه.  -

دایی بلند شدم. تنها کسی که من هم با کمک زن

 متوجه حال بد من شده بود او بود. 
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 آب بیارم واست راحله جان؟  -

 م یعنی نه.سرم را تکان داد

خشکم کشیدم و قدم  هایزبان سنگینم را بر لب

تعادلی به سمت کاظم برداشتم که در سکوت و نگاه بی

 کرد.به خون نشسته ما را نگاه می

 

قلبش سنگی تراز آن بود که به رحم بیاید. احتماال به 

پناه را به این روز کرد که دو زن بیخودش افتخار می

 انداخته است. 

 نفسم را جمع کردم و غریدم. 

 

ی ده سال پیش نیستم که دونی من راحلهـ خوب می

کنی از ترس بشاشم به خودم. همون وقتی که اخم می
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خوردم که دیگه سمت  از خونه ی یاور رفتم قسم

م نیام، سمت هرکسی که منو کشوند توی اون گذشته

جهنم با یاور. تا قبل از اینم التماس کردن که مامانو 

 ببینم و نیومدم اما االن فرق داره. 

 

ی ریز عرق نفسم تنگ شد و به سرفه افتادم. قطره

 ام سرخورد پایین. روی شقیقه

ش خش دستم را مشت کردم و با صدایی که خ

 کرد، ادامه دادم. می

تونی مثل قبل واسه زندگی ماها فکر نکن می -

تصمیم بگیری. اون وقتا تنها بودیم، هیشکی نبود 

 که سایه بکشه روی سرمون اما االن من هستم. 

 ام کوبیدم و با خشم و کینه ادامه دادم. به سینه

 خودم هستم که واسم باال سر مادر و خواهرم.  -
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های بینی کشید که پرهچنان با حرص نفس می

توانست دانستم اگر میشد. میگشادش باز و بسته می

 برید. همین لحظه سرم را گوش تا گوش می

 ـ هار شدی؟ 

 

ـ هارم کردین عموجان! من همون خمیری هستم که با 

 تصمیمات شما شکل گرفته.

دهانش را مهر زدم و دیگر چیزی نگفت. به سمت 

ی شدیدی که چرخیدم و بی توجه به سرگیجهمامان 

 دامنم را گرفته بود، گفتم: بریم. 

 

از خدا خواسته چادرش را روی سرش کشید و دنبالم 

 راه افتاد.
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ترسید معطل کند و من یا کاظم یا حتی دایی انگار می

 هومن پشیمان شویم.

منتظر ماندم تا جلوتر از من خارج شود و بعد هم در را 

 . بهم کوبیدم
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ها پشت رل نشسته بودم و وحشیانه از میان ماشین

هایم به خون نشسته بود و مثل کشیدم. چشمالیی می

جغدی شوم زل زده بودم به خیابان شلوغ و 

زدند هایی که وحشت زده از عصیان من بوق میماشین

 دادند.  و احتماال فحش هم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 ری مادر. ـ خیلی داری تند می

  

اش فرو دیدم. در صندلیاش را مینج چشم سایهاز ک

 ی در کرده بود.رفته و دستش را بند دستگیره

 پایم را با حرص بیشتری روی گاز فشار دادم و غریدم. 

 ـ به من نگو مادر. 

 گم آروم باش فقط راحله ج... ـ چشم، نمی

حرفش هنوز منعقد نشده بود که مشت محکمی به 

 ریاد کشیدم.  فرمان ماشین کوبیدم و ف

ـ به من نگو راحله. من راحله نیستم، راحله مرد. من 

 راحله نیستم انقد این اسم لعنتی رو تکرار نکن. بسه.  

ای فریادم کافی بود تا بغضش با صدا آب شود. ضربه

 به روی دهانش زد و نالید 
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 شم! باشه. ـ خفه می

  

 رفت.هایم سیاهی میکشید و چشمقلبم تیر می

این حجم از جنون و هیجان برایم سم بود و باید قرص 

 خوردم اما لج کرده بودم.می

هایم نگران با خودم که برعکس تمام هارت و پورت

 مامان شده بودم.

 بست.با مامان که هی مادرجان و راحله جان به نافم می

 چه گیری کرده بودم ای خدا! 

ردن هایم را روی هم فشار دادم و بدون کم کدندان

 ای کشیدم.سرعتم ماشین را گوشه
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تفاوت از با شدت به در خورد اما دم نزد. من هم بی

ی قرصم را بیرون کشیدم و یکی داشبورد ماشین بسته

 ها را زیر زبانم گذاشتم. از آن

هایم را سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و چشم

 بستم.  

 این چی بود خوردی؟  -

  

ه بود از من که حق هم زد. ترسیدمحتاط حرف می

 داشت خب! این روی دخترکش را هرگز ندیده بود.

آنکه جواب بدهم، پلک باز کردم و همه چیز جلوی بی

 های واضح شد.چشم

نفس عمیقی کشیدم و مشتم را دور فرمان ماشین 

 محکم کردم.
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گن اسم خودتو گذاشتی آیه. ـ چی صدات کنم؟ می

 همین صدات کنم خوبه؟ 

آنکه کردم. بییصال را در صدایش حس میعجز و است

 نگاهش کنم، سوئیچ را چرخاندم. 

 ـ صدا کن. 

 ریم آیه جان؟ جایی داری؟ ـ کجا می

 پوزخندی زدم.

ام باید ی داراییدانستم با همهمن آنقدر داشتم که نمی

 چیکار کنم. 

ریم باب دلته! از هموناست که ـ نترس، جایی که می

 بخاطرش بابارو دق دادی. 

 ـ ای وای. 
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ی محکمی به زانویش زد. دوباره مویه کشید و ضربه

 گریه کرد.

تفاوت به سمت واحدی که برای بسته بندی بی

 کارهایم گرفته بودم رفتم.

داشتم تا بقیه بیخیالش باید مدتی او را آنجا نگه می

 توانستم برایش واحدی اجاره کنم. وند. بعد میش

هایم باشد. اینطور انگار دوست نداشتم جلوی چشم

خورد و همه ام میهای چرکیسوزن تیزی بود و به دمل

 ترکاند.را می

 

دردی که هربار با دیدنش، صدا زدنش، محبت کردنش 

پیچید ورای انتظار بود و منِ رنج کشیده در وجودم می

 دیگر طاقت هیچ دردی را نداشتم. 
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وسط خانه ایستاده بود و حیرت زده اطرافش را نگاه 

 کرد.می

 واحد کوچک اما شیک و تمیزی بود.

حتما حسابی  دانستمشناختم. میمن مادرم را می

 دهانش آب افتاده است. 

 اینجا برای خودته؟  -

 حوصله کلید را روی کانتر انداختم و سر تکان دادم. بی

 ماشاهلل بهت. موفق شدی دختر...  -

 اش کردم که حرفش را خورد. نگاه خشمگینی حواله
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 بعد از ده سال تازه یادت افتاده که دخترتم؟  -

 . هایش را با اضطراب بهم ساییددست

جان. بخدا که من از همون روز اول نه آیه -

 ی تو بودم. شرمنده

 تلخندی زدم و سرتکان دادم. 

م از دوست چون شرمنده بودی روز سقط بچه -

 پسرت، کنارم موندی؟!

لبش را گزید و سرش را زیر انداخت. بازدمم را پرصدا 

ی این بیرون فوت کردم و گفتم: بگذریم؛ حوصله

 مونی تا یه فکری بکنم واست. ا میحرفارو ندارم. اینج

 مونی؟ خودت چی؟ می -

 ی خودم. رم خونهمی -
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 بری اونجا؟ ـ منو نمی

 

فشار روانی همین چند ساعت پیش کم بود، صدای 

کشید بر لرزان و نگاه ناراحت او هم بدتر خط می

 ی نازک اعصابم. شیشه

برم چون حق نداری وارد حریم زندگی من ـ نه، نمی

 بشی. 

گی حرف حقه. ای خاک گی. هرچی که میـ راست می

 بر سر من. 

آخرین  هایم را روی هم فشار دادم. سعی کردم تاپلک

 لحظه محکم باشم. 

ـ تلفن هست اینجا ولی حق نداری باهاش بهم زنگ 

 بزنی.
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 شمارتو ندارم که مادر.  -

هایم ام آنقدر متشنج بود که متوجه حرفوضعیت روحی

 شدم. نمی

گردی گیر هرچی! تو این چیزا حالیت نیست، می -

آری اما به روح بابا قسم شمارتو ببینم روی می

دمت دست رم میبشنوم، می گوشیم یا صداتو

 کاظم. 

 

دادم و این را از نگاهش دادم، عذابش میرنجش می

 خواندم اما دست خودم نبود.می

خواستم تا آنجا که دورِ بازی دستم افتاده بود و می

 باز کنم.  توانم عقدهمی
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 فعال.  -

 به سمت در رفتم اما صدایش متوقفم کرد. 

 آیه مادر ببخش منو.  -

ای چنان بغضی به جان گلویم ی چهار کلمهلهاین جم

 انداخت که ترسیدم هرلحظه خفه شوم.

توجه به اشکی که روی دم عمیقی گرفتم و بی

 کرده بود، به سمتش چرخیدم.  هایم را درخشانگونه

 به من نگو مادر!  -

 

 کرد.اوهم گریه می

کردم که اگر پشیمان شود و تا قبل از این خیال می

فهمیدم که شود اما تازه مید دلم نرم میعذرخواهی کن
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نفرت از گذشته در سرتاسر وجودم ریشه دوانده بود و 

 که همیشه پشیمانی و عذرخواهی کافی نیست.

ها حق ندارند که اول دل یکدیگر را بشکنند و در آدم

نهایت سر و ته همه چیز را با یک ببخشید ساده بهم 

 بیاورند.

 

ها هم یک رین زخمتعذرخواهی حتی برای سطحی

شود، چه برسد به اینکه حالِ بدِ دلِ مرهم سطحی نمی

 ای مثل من را بهتر کند. ی از پا افتادهآدمِ خسته

متاسف سرم را چندبار به اطراف تکان دادم و با 

 های سست از آنجا بیرون زدم.قدم
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 دیگر توان مقاومت نداشتم.

انگار وجودم یکبار دیگر شکسته بود. مثل اینکه با 

شدت به دیواری کوبیده شده یا حتی میان دستگاه 

 پرس، گیر افتاده باشم.  

اراده روی پله نشستم. دست روی دهانم گذاشتم بی

 هق شدیدم را خفه کنم.بلکه صدای هق

کرد و بغض لعنتی حتی با شیون هم تمام بدنم درد می

 داشت. دست ازسر گلویم بر نمی
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کردم. رفتم و آنجا عزاداری میام میباید به خانه

ام را یکبار دیگر شست و شو های باز شدهزخم

 بستم.دادم و از نو میمی

ام، رفتم و یکبار دیگر به تن خستهام میباید به خانه

 م. دادجان می

  

 فصل چهاردهم:

  

اش انداخت. بار صدمی بود که ای به گوشینگاه کالفه

کرد به امید اینکه خبری از آیه باشد و آن را چک می

 هربار هم هیچ! 

 انگار آب شده بود و رفته بود توی زمین. 
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گذشت و از آخرین باری که او را دیده بود دو هفته می

 ه بود.  نگرانی خوره شده و به جانش افتاد

اش را بگیرد. دستی به صورتش کشید بلکه خستگی

ای مقابل ی آشفتهدوست نداشت با همچین قیافه

 مادرش ظاهر شود.  

ماشین را خاموش کرد و به سمت خانه رفت. صدای 

هم پر کرده بود،  ی معین و حدیث که حیاط راخنده

 هایش را کمی کش آورد.  لب

 سالم.   -

های بلند شد و ظرف سیب زمینیحدیث از روی کاناپه 

 خرد شده را برداشت.  

 سالم پسرم، خسته نباشی.   -

 م.  قربونت مامان. راستش خیلی خسته -
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معین روی کاناپه دراز کشیده و پاهای بلندش را بر 

 ی آن گذاشته بود. دسته

  

 چه خبر از کارگاه داداش؟ اوضاع میزونه؟   -

 رختی انداخت.  اش را درآورد و روی چوببارانی

 عالی. بدهی وثوقی رو هم امروز صبح دادم.   -

 ایول، گرفته پس.   -

اش را روی کاناپه انداخت و کوسن را در تن خسته

 آغوش گرفت.  

 ی خوبی بود.  آره، کار با آیه ایده -

 ه و دو بشقاب کوچک برگشت. حدیث با ظرف میو

 که توی عروسی دیدمش؟  همون دختره -

 معین چشمکی به مهیار زد. 
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 ی خودش. آره خودشه مامان. شیر زنیه واسه -

مهیار با شنیدن این حرف آه سردی کشید. کاش انقدر 

داد او یا حداقل کس هم به قول او شیر نبود و اجازه می

 دیگری کنارش باشد. 

 ت و کاناپه باال و پایین شد. حدیث کنارش نشس

 

 چه خبر از شبنم مادر؟  -

آمد مادرش را ببیند، باز شروع شد! تا دو دقیقه می

 گرفت. سراغ شبنم را می

 خبری نیست.  -

 تماس نگرفته باهات؟  -

برادرش شد. خودش را جمع و  معین متوجه کالفگی

 جور کرد و روی کاناپه نشست.
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 گرفتن حدیث بانو؟چرا زنگ بزنه وقتی که طالق  -

رو دیدم خیلی ناراحت  ـ آخه آخرین باری که طفلکی

 بود. 

ها را عقب دستی میان موهایش کشید و همانطور که آن

 اراده خندید. فرستاد، بیمی

کنی ـ نگران نباش مامان. انقدر ها هم که فکر می

 ناراحت نیست.

 

حدیث به وضوح از این همه خونسردی پسرش 

 د. با غیض نگاهش کرد و غرید. عصبانی شده بو

ته دونی؟ با همین خودخواهی و خودبینیـ تو از کجا می

 که طالقش دادی؛ حتی به جای اونم تصمیم گرفتی!
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گفت خودخواه و خودبین؟! شبنم هم لقب به او می

 گرفت حتما! مظلوم دو عالم را می

 آورد. حدیث بانو گاهی شورش را در می

 ـ بس کن مامان. 

گفت و خشمگین از جا بلند شد. نیاز داشت سرش را 

 به دیوار بکوبد.  

 ـ انقدر یک طرفه به قاضی نرو. 

حدیث هم گر گرفته و به تندی گفت: تو یه چیزی بگو 

گی بس که من دو طرفه به قاضی برم پسرم! هی می

 کن، بس کن. اصال من الل شم خوبه؟ 
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بازدمش را پرحرص بیرون فوت کرد. دست به کمر 

 ایستاد و نالید. 

آخه قربونت برم، من کی گفتم ساکت شی؟ کی  -

گیره، می گفتم حرف نزنی؟ بخدا که وقتی تو دلت

و. تو رو گم که ول کن شبنممیرم. من فقط میمی

روح بابا ول کن؛ دیگه حوصله ندارم اسمش توی 

 زندگیم باشه. 

 

شم مگه چیکار کرده مادر؟ آدم از دست دشمن خونی -

 شه. اینطوری کفری نمی

 خیانت کرده مادر من، خیانت!  -

رتقال ناباور به معین که همانجا نشسته بود و خونسرد پ

 کند، نگاه کرد. پوست می

 انتظار نداشت رازش را انقدر ساده برمال کند.
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 معین؟!  -

 چیه خب بابا؟ بگو بهش راحت کن خودتو. -

زده، نگاهی به معین و بعد به مهیار حدیث گیج و بهت

 انداخت. 

 گه مهیار؟! داداشت چی می -

 اینبار هم خود او جواب داد. 

، حق! این شبنم خانمِ گه مادر منداداشش حق می -

زنی، خراب کرده، شما که سنگشو به سینه می

 ی... بدجوری هم خراب کرده. پسر اورده خونه

 

 بسه معین. -
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جا هم با تشر محکم مهیار ساکت شد. تا همین

 روی کرده بود. زیاده

دانست که دیر یا زود باید همه چیز را به مادرش می

 ها را بشکند. بگوید اما دوست نداشت که حرمت

باالخره شبنم پنج سال همسرش بود. لزومی نداشت 

همه بدانند که کی و چطور و با چه کسی به او خیانت 

 کرده است. 

 

 گه؟ راست می -

زدی خونش ابروهایش درهم گره خورده بود و کارد می

 آمد. نفسش را بیرون فوت کرد.ر نمید

 گه. بله، راست می -

 وای خدا لعنتش کنه.  -
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ای چشم هایش را به کمر بند کرد و برای لحظهدست

 بست.

آمده بود ذهنش را آرام کند نه که درد روی دردش 

 بگذارند. 

مگه چی کم گذاشتیم واسش؟ ما که عزت و  -

احترامشو نگه داشته بودیم. بهش چپ نگاه 

 کردیم... نمی

 

بحث این چیزها نیست مامان. اون دیگه دلش با  -

 مون نبود و خب اینطوری خودشو نشون داد. زندگی

 

 ی حدیث سر خورد.اشک روی گونه
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خوار چرا به من نگفتی مهیار جان؟ مگه من غم -

شما نیستم؟ مگه من مرهم شما نیستم؟ چرا این 

  دلیل عذاب دادی.همه مدت خودت و مارو بی

کرد و حاال قبل از این باید اخم و تخمش را تحمل می

 اش را. هم گریه و عجز و البه

گفتم به چی بگم قربونت برم؟ زنم بود، هرچی که می -

 گشت.خودم برمی

 دونستی؟ معین چی؟ تو از اولش می -

 

معین همچنان خونسرد پر پرتقالی توی دهانش 

ده بودم هایی زگذاشت و درهمان حال گفت: یه حدس

کرد اما نه، مطمئن نبودم آخه خوب نقش بازی می

 الکردار! این اواخر فهمیدم. 

 ای وای.بمیرم برای دلت مهیارم. -
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 جلو رفت و مقابل پایش زانو زد.

ی نرمش کشید و با لبخندی زورکی و دست روی گونه

 کج و کوله، سعی کرد آرامش کند.  

انقدر سخت نگیر به خودت مامان. اون دوره از  -

زندگی من تموم شده. توهم نکن اینطوری دلم 

 گیره.  می

با بلند شدن صدای زنگ تلفن همراهش، دست 

 مادرش را فشار داد. 

  

 حتما از کارگاه زنگ زدن.  -

 جواب بده مادر.  -

 از جا بلند شد و موبایل را از جیب شلوارش بیرون آورد.
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ی آیه، اخم کمرنگی میان ابروهایش ن شمارهبا دید

 ی سرتق باالخره خودش را آفتابی کرد. نشست. دختره

توجه به حضور بقیه، تماس را وصل کرد و نگران بی

 جواب داد. 

 آیه، خوبی؟ -
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 سالم.  -

 دارش حیرت کرد.و خش با شنیدن صدای گرفته

دیدن ی روی صفحه انداخت بلکه از نگاهی به شماره

 که اسمش را مطمئن شود. 

 خوبی تو؟ صدات چرا انقدر گرفته؟  -
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 چند روزی نتونستم بیام کارگاه مهیار.  -

 گم صدات چرا گرفته؟ سرماخوردی؟ مهم نیست. می -

تر از با سکوتی که برقرار شد، دوباره و اینبار عصبی

 قبل صدایش زد. 

 صدامو داری آیه؟ -

 دارم.  -

 

به برادرش و حدیث که کنجکاو به او زل زده بودند، 

تر گفت: این چند روزی که نیستی چه پشت کرد و آرام

بالیی سر خودت اوردی؟ چی شد اون روز که دیگه 

 بعدش خبری ازت نیست؟ 

 رد آیه در گوشش نشست و نالید. آه س
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خواد خودمو یه جایی جا م مهیار. دلم میخسته -

بذارم، جایی که حتی اگه هوس برگشت به سرم 

 زد، پیدا نکنم خودمو. 

قلبش با این اعتراف صادقانه، جمع شد. آیه را همیشه 

دختر محکمی دیده بود و اینطور از پا افتادنش معنای 

 خوبی نداشت. 

 

 بیام پیشت؟  -

 نه، نیا فقط حواست به کارگاه باشه.  -

 لج نکن دختر خوب، حالت خوب نیست.  -

توجه به نگرانی او، گفت: من چند روز نمیام بازهم بی

رسه، یه ها. بار جدید فردا میتو حواست باشه به پارچه

جوری بذارید توی انبار که ضربه نخوره و پاره نشن. یا 

 وشون. یه وقت نم نشینه ر
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عصبی از این حجم از بی توجهی آیه نسبت به خودش، 

 پلک روی هم فشرد و غر زد. 

 ول کن این کار کوفتی رو. از خودت بگو یکم.  -

 چی بگم از خودم خب؟  -

 بازدمش را بیرون فوت کرد و لب زد. 

 یه چیزی که دلم آروم بگیره.  -

صدایش به گوش حدیث و معین نرسید اما آیه کلمه به 

 اش را در آغوش کشید. لمهک

 ـ نگرانمی؟! 

 ـ سوالت تکراریه، اینو قبال هم پرسیدی.

 ـ آره اما جوابی ندادی. 
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های متعجب مادرش و معین توانست مقابل چشمنمی

 درست صحبت کند. برای همین هم از خانه بیرون زد.

 ها ایستاد. روی پاگرد پله

چون دختر با حرص گفت: آره نگرانتم، خیلی نگرانتم. 

 خری هستی. کله

 آیه ریز خندید. 

 خر؟! بی ادب شدی آقای مهرگان. ـ کله

شم از دست م کردی آخه. دارم پیر میـ عصبی

 هات.خودخواهی

صدایش در حد زمزمه پایین آمد و دل مهیار را به بازی 

 گرفت. 

ـ من خودخواهم؟! اگه خودخواهم چرا االن پیشم 

 ؟کنمنیستی؟! چرا مراعات می
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دی کنارت باشم خودخواهی، چون ـ چون اجازه نمی

بینی اسپند روی آتیش شدم کنی. چون میمراعات می

 دی خودخواهی. ی نزدیکی نمیاز نگرانی و اجازه

ـ درگیر زندگی من شدن عاقبت خوشی نداره مهیار. 

ی متحرک که شی یکی مثل من! یه مردهتهش می

 هنوز هم دست از سرش برنداشتن این قوم الظالمین. 

ـ پس الاقل اجازه بده که درگیر خودت بشم. درگیر 

هات، درگیر اون حال بدت، درگیر ضعف و خستگی

زیر نقاب سفت که قایم کردی  دختر شکننده و تنهایی

و سختت. بشکن این دیوار دورت رو و اجازه بده جلوتر 

 بیام.

 آه سرد و ناامید دخترک در گوشش نشست.
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 199_پست#

 

 ـ که چی بشه خب؟  

 ـ که درستش کنیم باهم. 

 خوای درست کنی؟ـ چیو می

 هایش کشید و نجوا کرد. زبان بر لب

ای؟ هگی خستصداتو. مگه نمی ـ لرزی که نشسته توی

خوام بهت جون دوباره بدم واسه جنگ با همون من می

 گی. قوم الظالمینی که می

شد. آیه عصبی خندید. نفسش از جای گرم بلند می

هاست جان دوباره به او کرد به همین سادگیفکر می

 بخشیدن. 
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فهمی دختری که ازش حرف فهمی! نمیـ تو نمی

که حتی قبری ی متحرک زنی یه جنازه اس. یه مردهمی

هم نداره! باال سر قبری هم که مرده توش نیست گریه 

کنن مهیار. تو وجود من روحی نمونده که بخواد نمی

جون بگیره. من سیاهم، قلبم سیاهه، زندگیم سیاهه... 

 باالتر از سیاهی مگه رنگی هست.

او اما کم نیاورد. خودش را آماده کرده بود برای 

 مخالفت سفت و سخت آیه. 

 صال ذات دخترک همین بود. ا

کرد تا نقاب روی توانست او را از خود دور میتا می

 صورتش نیفتد. 

هست... همونطور که باالتر از تاریکی، روشنایی و  -

نوره، باالتر از سیاهی هم سفیدیه. درضمن کی 

گه که تو سیاهی؟ همین اسمی که داری یعنی می
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نشونه چی آیه؟ یعنی معجزه، یعنی نشونه. تو یه 

هستی از سفیدیِ بعد از سیاهی. از روشنایی بعد از 

 تاریکی.

 برای بار هزارم آه کشید و مهیار ادامه داد. 

 ـ میام پیشت.

 

خوام منو با این حال ببینی. خیلی شکستم خب؛ ـ نمی

 کنم واست. اصال درو باز نمی

 اش گرفت.  از حرص درون صدایش خنده

 ـ به نسرین بگم بیاد؟

 ـ آره اون بهتره! عادت داره یکم. 

 زنم. ـ باشه، استراحت کن بهش زنگ می
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بعد از خداحافظی کم جان آیه، تماس را قطع کرد و 

 ی نسرین را گرفت.باالفاصله شماره

 

دانست که باید خودش به دیدنش برود اما از طرفی می

 خواست در این شرایط معذبش کند.دلش نمیهم 

 ـ الو. 

 ـ سالم نسرین جان، خوبی؟ 

ـ سالم، مهیار خودتی؟ تعجب کردم آخه تو به من 

 زنی. زنگ نمی

 ـ مزاحمت شدم. 

 ـ واه! نه بابا مزاحم چیه؟

 ی آرزو که به گوشش خورد، پرسید. صدای گریه

 ها خوبن؟ ـ بچه
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 همه راستش. ـ خوبن اما ابله مرغون گرفتیم

 تونی بری پیش آیه؟ـ ای بابا، بد شد که. یعنی نمی

 

 ـ آیه چی شده مگه؟

 ـ یکم حالش میزون نیست. 

 ـ سرما خورده؟

دم عمیقی گرفت و آب دهانش را قورت داد. نگرانش 

 کرد اما تنها راه گرفتن آدرس، گفتن حقیقت بود.می

 

 دونم راستش. صداش در نمیاد. اصرار کرد کهـ نمی

نرم پیشش اما گفت به تو زنگ بزنم که توهم که 

 تونی.نمی
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رفتم اما آخه آیه شد میـ نگرانش شدم مهیار. اگه می

ترسم برم و بشه قوز باال قوز آبله نگرفته تا حاال. می

 واسش. 

 کنم.ـ ولش کن پس یه فکری می

 نسرین کنجکاو پرسید. 

 ری؟ـ خودت نمی

 ـ خیلی مشتاق بودن من نیست.

 

 اش، گوش مهیار را پر کرد. ی مستانهدای خندهص

ـ نیست؟! وای انقدر به چرت و پرتای این دختر بها 

 شناسیش. نده توروخدا. انگار نمی

ی هایش کش آمد و آرام و مردانه خندید. روحیهلب

 کرد.شان را عوض میشاد نسرین حال همه
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میره واسه بودنت مهیار. من این ـ به رو نمیاره اما می

ده سال روز و شب کنارش بودم و با اطمینان بهت 

گم که نبودنت واسش عقده شده پس توجه نکن به می

حرفاش. برو و کنارش باش، به تو بیشتر از من نیاز 

 داره. 

 

در آن هوای سرد تمام تنش گر گرفت و مثل پسرهای 

دانست که آیه به د. تمام مدت مینوجوان دلش لرزی

حضورش نیاز دارد ها، اما اعتراف صریح نسرین حال 

 دیگری نصیبش کرده بود. 

انگار با تایید دیگران، دلش قرص شد و همه چیز 

 تری گرفت. برایش رنگ جدی

های نفس عمیقی کشید بلکه التهاب ناشی از حرف

 نسرین را کم کند و گفت: آدرسشو بفرست واسم. 
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ماس را قطع کرد و لحظاتی بعد پیامک نسرین به ت

دستش رسید. بعد از پوشیدن پالتویش از خانه بیرون 

 زد. 

 

 200_پست#

 

 به آپارتمان شیک نما سفید مقابلش نگاه کرد.

کرد که به وضع آیه خوب بود اما تصورش را هم نمی

 این حجم از موفقیت رسیده باشد.

 را گرفت.  وارد ساختمان که شد؛ نگهبان جلویش

 با کی کار داشتید آقا؟ -

 واحد چهارده.  -

 خبر دارن؟ -
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توانست خبر نداشت اما قطعا راستش را هم نمی

 بگوید.

 بله. -

 

 توی البی منتظر باشید تا تماس بگیرم. -

 

نفسش را بیرون فوت کرد و روی اولین مبل نشست. 

کرد که آیه از خر شیطان پیاده شود در دل خدا خدا می

 را پس نزند. و دیدنش

 به چند دقیقه نکشید که نگهبان صدایش زد. 

 بفرمایید باال آقا.  -

از خدا خواسته و بدون فوت وقت برخاست و به سمت 

 آسانسور انتهای سالن رفت.  
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توی آسانسور به تصویر خودش و گلدان کاکتوس توی 

 دستش در آینه نگاه کرد و لبخند محوی زد.

اش خریده بود تا یکبار دیگر قوی خانهقبل از آمدن به 

 ماندن را به دخترک یادآوری کند.

توضیح حسش سخت و شاید هم غیر ممکن بود اما 

 کرد که آیه به این تلنگر نیاز دارد. احساس می

 ی هفت رسید، از آن بیرون زد. آسانسور که به طبقه

 مقابل واحدش ایستاد و زنگ را فشرد. 

 با صدایی کوچک باز شد. خیلی طول نکشید که در

 انتظار داشت که او را جلوی در ببیند اما خبری نبود.

از راهروی باریک ورودی گذشت و وارد پذیرایی مربعی 

 با دکور سفید و روشن شد. 
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اراده ابرو درهم اش را زد. بیبوی شدید سیگار، بینی

 کشید.

 آیه؟!  -

 

آب ی دیوار، پشت کاناپه درخود مچاله شده بود. گوشه

دهانش یکباره خشک شد و ابروهایش درهم گره 

 خورد.

شاید چون انتظار دیدن هرچیزی را داشت جز این 

 یکی.

آیه اما بیخیال زانوهایش را در شکمش جمع کرده و 

سر روی آن گذاشته بود. جا سیگاری بلور کنار دستش 

ها همچنان های سیگار و دود یکی از آنپر بود از الشه

 رفت. به هوا می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

زد. انگار درون کابوسی زشت و بدبو دست و پا می

ترین حالت کابوسی که در آن دخترک را در شکسته

 دید.ممکن می

 گلدان را روی کانتر گذاشت.

 سست به سمتش رفت و آرام صدایش زد.  با گام

 آیه جان.  -

 آیه تکانی خورد و سرش را از روی زانو برداشت.

زد. لبش به سفیدی میهایش گود افتاده بود و چشمزیر

فروغ هایش بیپوست گندمی صورتش زرد بود و چشم

 شده بودند.

 

 چیکار کردی با خودت؟! -

 بهت گفته بودم که نیا اینجا. -
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اش خونش را به جوش آورد. دار و گرفتهصدای خش

 ی پا مقابلش نشست.نزدیکش شد و روی پنجه

 بیاری؟خوای سر خودت نیام تا هربالیی که می -

 آیه دوباره سرش را زیر انداخت و نالید.  

درد امروز و دیروز نیست! نترس من هیچیم  -

 شه.نمی

 

نگاهی به جا سیگاری بلور انداخت. قریب به ده نخ 

 زد.الشه در آن وجود داشت و حالش را بهم می

سیگار روشن را توی زیرسیگاری له کرد بلکه دودش 

 هم خفه شود.

 ببینمت.  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ز جانبش ندید. دستش را روی بازویش واکنشی ا

گذاشت و نوازشش کرد بلکه حواس دخترک کمی 

 تحریک و جمع شود. 

 باهام حرف بزن آیه. -

هایش پر از آیه سرش را از روی پایش بلند کرد. چشم

اشک شده بود و قسمت خنده دار داستان هم اینجا بود 

دانست چرا و چه مرگش که خودش هم درست نمی

ر برعکس روزهای قبل هیچ بغض شده است! آخ

 نداشت.

 سردمه. -

 

اش گذاشت. بدنش مثل برف مهیار دست روی گونه

 زده بود. بلند شد حرارت شوفاژ را زیاد کرد.یخ

 اش انداخت. بعد پالتویش را درآورد و روی شانه
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 شی.االن بهتر می -

 

 201_پست#

 

 های پالتویش را گرفت و دور خود پیچید.آیه لبه

اش تیر خورد و سینهش محکم روی هم میهایدندان

کشید. برایش عجیب بود که قلبش این چند روز با می

 هایش دوام آورده است. وجود نخوردن قرص

 با... بازم س... سردمه.  -

هایش لبالب پر از اشک شده بود و سرجایش چشم

 لرزید. می
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ای برای نگاه به پایین سرش آن دختر مغرور که لحظه

لرزید که قلب کرد، حاال چنان به خودش میرا خم نمی

 مهیار هم به درد آورد. 

دم عمیقی گرفت، روی زمین نشست و بدون آنکه به 

 ای فکر کند، نرم در آغوشش کشید.چیز اضافه

  

و قلبش فشار داد و بازوهایش را  سرش را روی سینه

 دور تن لرزانش حلقه کرد.

 چیکار کنم واست؟ هوم؟  -

اش جابه جا کرد و ی سینهسرش را روی قفسه آیه

 ی گوشش فرستاد.ترین نقطهامواج قلبش را به عمیق

بعد از چند روز باالخره لبخند محوی روی لبش نشست 

 هایش را بست. و با آرامش چشم
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 هیچی، همین خوبه.  -

مهیار سرش را روی سر دخترک گذاشت. موهای بلند 

 اش را نرم به بازی گرفت. ریشمیو اب

عطر و ادکلنی به خودش نزده بود اما بوی تنش، شبیه 

 به عطر تابستان و گرمای آفتاب بود.

 

ترین حالت ممکن گفت: درست کنار گوشش و با آرام

 خوای بگی چی شده؟نمی

 طاقت پلیورش را چنگ زد.آیه بی

ی خو... خوبی کردم خانوادهمن... من فکر می -

هستیم. بابا همیشه وقتی از... از سر کار 

اورد. اون گشت... واسمون خو... خوراکی میبرمی

 همیشه...
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صدایش ضعیف شد. مهیار با انگشت شصت و در 

 دارش را نوازش کرد.ی تبسکوت گونه

یه آدم هرچقدرهم که... که قوی باشه بازهم  -

 ش ضعیفه!دربرابر خانواده

 آورد. های گنگش سر در نمیاز حرف

 اذیتت کردن؟ -

 

 ی اشکی سمج از کنج چشمش پایین چکید. قطره

بعد از ده سال من... منو انتخاب کرد. بهم گفت  -

مامان جان! نگرانم شد. بعد از ده سال از... ازم 

 دفاع کرد.

 های خمار نگاهش کرد.سرش را باال آورد و با چشم

 دو... دوستم داره... نه؟   -
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عرق  یش را که به پیشانیای از موهامهیار دسته

اش چسبیده بود، کنار زد و با محبت اش چسبیدهکرده

هاشو گفت: دوست داره عزیزم. یه مادر همیشه بچه

 دوست داره.

ی دخترک لرزید و اشک با شدت بیشتری روی چانه

 اش به جریان افتاد. گونه

خوردم تا صبح باالی... می وقتی... وقتی سرما -

 موند.بیدار می باال...باالی سرم

 

زد و ای لرزان خاطراتش را رج میزیر لبی و با چانه

 داد.مشتی هذیان تحویل مهیار می

خواستم برم مدرسه ها وقتی می... میصبح... صبح -

 گرفت. واسم لقمه می
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اش لرزید و خودش را بیشتر به تن مهیار فشار شانه

 داد.

 

هنوز... هنوز توی کره و مربا. شیرین بود، طعمش  -

 گی با... بازم واسم درست کنه؟دهنمه. بهش می

اش رفت. های سبز نم گرفتهدلش برای چشم

 بازوهایش را دورش قفل کرد و موهایش را بویید.

 گم.آره عزیزم، بهش می -
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هایش روی هم و نفس نفسش، صدای برخورد دندان

 گوشش را پر کرد.  
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 دو... دوستم داره؟   -

صال شبیه آیه نبود. این روی دخترک دقیقا همان بُعد ا

ی شکننده و اش بود. همان راحلهسرکوب شده

 مهربان.

ها به دوشش همانی که حسرت خیلی چیزها را سال

کشید و با یک نقاب و دیوار سعی در پنهان کردنش می

 داشت. 

  

اش را نرم نوازش کرد و بدون آنکه هذیان گونه

یش بیاورد، گفت: دوست داره اش را به روگویی

 عزیزم.  

ی پهن مهیار گذاشت و دوباره سرش را روی سینه

 نالید.

 چه خوب که اومدی. -
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دستش را سُر داد پشت گردنش و کنار گوشش گفت: 

 دی کمکت کنم؟اجازه نمی

 حالش بد بود و عرق سرد روی تنش نشسته بود.

 گفت.تب داشت و انگار داشت هذیان می

ی و شنیدنی شبیه یک اعتراف عاشقانه هذیانی شیرین

 ساده!

 کنی. ولی داری کم... کمکم می -

 چطوری؟  -

اش فرو برد و عمیق نفس کشید تا سرش را در سینه

 هایش کند. عطرش را وارد ریه

 با بغلت.  -
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کرد. قلبش انگار به نفسش تنگ شده بود و من من می

کند. های آخرش رسیده بود و داشت جان میلحظه

 خمی میان ابروهایش نشست و نالید.ا

 آخ.  -

 

اش را ی سینهمهیار کمی او را از خود جدا کرد. قفسه

هایش را از روی پیشانی داد. چتریدر مشت فشار می

 خیسش کنار زد و پرسید. 

 چی شده عزیزم؟  -

 قر... ص... قرصام... -

جان به سمت رفت و دستش را بیهایش میچشم

 عسلی بلند کرد.

 اش داد.مهیار به دیوار تیکه
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ی قرص را عسلی کشید و بسته خودش را به سمت

برداشت. با دیدن نام روی ورقه ابروهایش درهم شد. 

 مشکل قلبی داشت؟! چرا تا حاال نفهمیده بود؟  

ها را از ورقه بیرون کشید و سعی کرد ای از قرصدانه

 دهانش را باز کند. 

 باز کن دهنتو.  -

 

قرص را زیر زبانش انداخت و یکبار دیگر در آغوشش 

 کشید.

 آخ... در... درد دارم.  -

 موهایش را نوازش کرد. 

 خوای بریم دکتر؟می -

 سرش را تکان داد. 
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 کنه. شم. ال... االن اثر مینه خوب می -

و چند نفس عمیق کشید. راستی راستی حالش بهتر 

 شده بود.

کرد. احتماال کال دانست اگر مهیار نبود چیکار مینمی

که دیگر زد و بعد هم قید خوردن قرصش را می

 حسابش با کرام الکاتبین بود.

 خوابم میاد.  -

 تونی بلند شی؟می -

 

 سرش را تکان داد یعنی نه.

اشکالی داشت اگر بعد از ده سال کمی ناز کند؟ تا 

 ی کافی خودش را قوی نگه داشته بود.امروز به اندازه
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خواست کمی ناز کند برای مردی که دلش می

 شاند.کآرامشش، او را به خلسه می

مهیار دست زیر گردنش انداخت و آرام از روی زمین 

 اش قرار گرفت.بلندش کرد. سر دخترک روی سینه

 

لبخند محوی زد و برای آنکه کمی حال و هوایش را 

ت بوده که منو عوض کند، گفت: نکنه اینا همه نقشه

 ت؟! بکشونی خونه

 جان آیه قلبش را آتش زد. لبخند بی

خوام اغفالت کنم که... که بغلم کنی، نازمو آره! می -

 بکشی. 

 هایش کش آمد. لب
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از این چیزاهم بلدی و رو نکرده بودی؟! قبل از این  -

 که فقط فحش و کتک نصیبمون شده.

 

 203_پست#

  

اش پنهان کرد و دخترک با خجالت سرش را توی سینه

 کشم. وری، خجالت میگفت: نگو اینط

طاقت نیاورد و بلند خندید. روی تخت درازش کرد و 

 باالی سرش ایستاد. 

 چیزی الزم نداری؟  -

های خمار سبزش رنگ و رویش بهتر شده بود. با چشم

 آرام پلک زد.  

 خوای بری؟ می -
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 کجا برم وقتی وضعت اینه؟  -

پناه به سمتش دراز ای بیهایش را مثل دختربچهدست

 رد و نالید. ک

 شه؟پیشم بمون. می -

  

: درست حدس هایش کش آمد. چشمکی زد و گفتلب

خواستی منو بکشونی توی زدم پس! از اولش می

 تخت. 

 جانی زد. آیه ابرو درهم کشید و لبخند بی

 خوام بغلت بخوابم. فقط می -

ی جهان ها جز عجایب هفتگانهاین رفتار و این حرف

اول گارد داشت مقابلش حاال بود. دختری که از روز 

 زد. خواست و دم از نرفتن میبغل می
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آنکه اعتراض کند، کنارش دراز کشید و پتو را بی

 شان مرتب کرد.  روی

 دم که به خوابیدن ختم بشه! ولی من قول نمی -

اش کوبید، بلند خندید و جانی که به سینهبا مشت بی

 هایش گذاشت. دستش را روی لب

 م. بخواب عزیز -

ی چشم دخترک پایین قطره اشک درشتی از گوشه

 اش سقوط کرد. لغزید و از نوک بینی

 یبار دیگه بگو چی گفتی.  -

 خیس از اشکش را بوسید.  مهیار نوک بینی

 عزیزم. -
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ی دیگری از کنج چشمش سر خورد و اینبار نوک قطره

 انگشت مهیار آن را دزدید. 

های اش چسباند. هرم نفساش را به سینهپیشانی

نشست و حالش گرمش روی پوست صورت داغش می

 کرد. را بهتر می

 یبار دیگر و اینبار از ته دل لب زد. 

 چقد خوبه که اومدی. -

  

ن گریه و عقده به هق هق افتاد. روزگار همچی

 ای را به او بدهکار بود اصال. گشایی

 همینقدر عمیق و از ته دل. 

 گشت.انگار فقط دنبال آغوشی از جنس مهیار می
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تواند یک عزاداری واقعی ها حس کرد میبعد از مدت

 هایش.کند برای تمام نداشته

 هایش.برای تمام از دست رفته

ها از مدت اش. بعدعفونیهای برای تمام عقده و زخم

های چرکی باالخره توانست کمی، بستن سرسری دمل

 شان و خودش را خالی کند.فقط کمی عفونت
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 ای درهم زل زده بود به آیه. با چهره

 ساعت، دوساعت... یک
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کرد، چنان در آغوشش گرفته تمام مدتی که گریه می

به مهیار  ترسید فرار کند. خودش رابود انگار می

 زد. چسباند و هق میمی

او هم برای اینکه آرامش کند، موهایش را نوازش 

 بوسید. کرد و صورتش را میمی

 آمد. کار دیگری که از دستش بر نمی

دانست چه دخترک چنان درهم تکیده بود که حتی نمی

 غلطی بکند! 

 

اش گذاشت. دمای بدنش دستش را روی پیشانی

تابی و گریه، بعد از چندساعت بیپایین آمده بود و 

 باالخره به خواب رفت.

گاه سرش کرد و از باال به صورتش کف دستش را تکیه

 زل زد.
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اش جا مانده بود و ی روی گونهرد اشک خشک شده 

 خورد.های عصبی میهنوز هم در خواب تکان

 

ی گوشش کشید و نرم نوازش انگشتش را روی الله

ترسید د بود که میکرد. رنگ صورتش چنان زر

 شان دهد.فشارش در خواب بیفتد و کار دست

آمد این وقت شب بیدارش کند. از طرفی هم دلش نمی

 نه وقتی که به سختی خوابیده بود. 

سرش را پایین برد و چشم بست. دم عمیقی گرفت و 

اش عطر خوش توت فرنگی شامپویش را تا اعماق ریه

 نفس کشید.

 

اش، به طرز طم و عصیان درونیاین دختر با وجود تال

 عجیبی قدرت آرام کردن او را داشت. 
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کرد و به همه چیز حواسش را از مشکالت پرت می

 بخشید.رنگ دیگری می

 هرچند که خودش حال درستی نداشت.

 غلیظ اخم کرد.

آیه به راستی که خیاط ماهری بود. آنقدر که تمام مدت 

دوخت تا از ا میی خودش رنظیر روح پارهبا ظرافتی بی

 چشم دیگران دور بماند.

های دوخت و اما گاهی هم مثل امشب تک تک درز

 زد.ی اندوهش بیرون میشد و همهدوزش باز می

 

 آمد تا برایش انجام دهد؟!چه کاری از دستش بر می

پرسید و هربار ذهنش از سر شب این سوال را می

 ماند.جواب میبی
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خورد قا از کجا آب میدانست مشکالتش دقیحتی نمی

 توانست کمکش کند؟و با این وجود چطور می

 

ها، آهسته از روی تخت بلند شد و کالفه از این فکر

 دوباره پتو را روی آیه مرتب کرد.

 دخترک تکانی خورد و مثل جنینی در خود جمع شد.

 دلش برایش گرفت.

 برای دختری که پر بود از دردهای ریز و درشت.

هایش را توانش را داشت و زخم خواستدلش می

بست و ها را با باند میکرد، آنضدعفونی می

 کرد.شان میمداوای
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با صدای زنگ پیام تلفن همراهش، افکارش دود شد. 

گوشی را از جیب شلوارش درآورد و همانطور که روی 

نشست، به پیام نسرین مبل تک نفره کنار تخت می

 نگاه کرد.

 

 مهیار؟ حالش چطوره؟رفتی پیش آیه  -

 ی چت واتس آپ برایش تایپ کرد.توی صفحه

ی بد، االن خوابیده اما خیلی بد بود. تو از گذشته -

دونی که من خبر ندارم نسرین؟ با آیه چی می

 ش مشکل داره؟ خانواده

ای طول کشید تا جوابش را بدهد. تمام مدت در لحظه

ال حال تایپ بود و با این حال جوابی برایش ارس

 شد.نمی

 انگار برای گفتن حرفی دو دل بود.
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 ش مشکل داره؟! خودش بهت گفت که با خانواده -

های خشکش کشید. امشب اینجا نبود تا زبان بر لب

 حال بد رفیقش را ببیند.

دختر بیچاره چنان وا رفته بود که نیاز به زدن هیچ 

 حرف خاصی نداشت اصال.

 

 توجه به سوال او، نوشت.بی

میام اونجا. باید ببینم دقیقا چی شده که  من فردا -

 خبرم.ازش بی

داد که ی چت خارج شد. احتمال میگفت و از صفحه

نسرین با رفتنش مخالفت کند اما گوشش بدهکار 

 نبود.
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بنظرش وقت شنیدن همه چیز فرا رسیده بود و از این 

 گذشتفرصت نمی
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ترکیب  لیوان شیر دارچین را روی سینی گذاشت. به

 ای که برایش چیده بود نگاه کرد. صبحانه

ای عسل با ظرف کره و لیوانی شیر و بشقابی کاسه

 پنیر. 

رسید که خوب بود. اصال اگر آیه انقدر به خودش می

 شد! بیمار نمی

صدای موزیک را کمی زیاد کرد تا جو ساکت و سنگین 

 خانه، عوض شود. 
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سپس سینی را از روی کانتر برداشت و به سمت اتاق 

 رفت. 

بفرمایید سرکار خانم. امروز صبحانه رو توی تخت  -

میل کنید. باید جون بگیرید برای برگشتن به 

 کارگاه.

  

زده لبش را به دندان گرفت. بابت دیشب آیه خجالت

 هایش نگاه کند.توانست در چشمشرمنده بود و نمی

 مرسی.  -

مهیار سینی را روی تخت گذاشت و گفت: نشنیدم 

 صداتو! 

سر بلند کرد و چپ چپ نگاهش کرد. در این شرایط 

 داشت. هم دست از سرش برنمی
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مهیار با نگاهش بلند خندید و گفت: فقط وقتی که 

 شه انگار. مریضی زبونت کوتاه می

 

آهنگ اوج گرفته بود و داریوش با صدای جادویی و 

 خواند. اصیل خودش آواز می

 

 ای به داد من رسیده 

 تو روزای خود شکستن

 ای چراغ مهربونی

 تو شبای وحشت من 

 

 کرد و غر زد. ی کوچک در دست دخترک نگاه به لقمه

 کنی. خوری که غش میاینطوری غذا می -
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ی بزرگی از کره و ای نان بزرگتر برداشت. لقمهتکه

 عسل برایش پیچید و سمتش گرفت. 

 بخور رنگ به رو نداری.  -

آنکه نگاهش کند، آیه لقمه را از دستش گرفت و بی

 شه دیشبو به روم نیاری؟ گفت: می

یا اینکه کشوندیم  کدوم بخششو؟ درد دل کردنتو -

 توی... 

 مهیار!  -

 تای ابرو باال انداخت. نگاهش برق شیطنت داشت. 

 بد گذشت بهت مگه؟! -

 اصال تغییر نکردی ها!  -

 

 ی دیگری سمتش گرفت.لقمه
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 ای داشتی؟ انتظار دیگه -

 شان را پر کرد. صدای گرم خواننده گوش

 

 ای تبلور حقیقت 

 های تردیدتوی لحظه

 از من گرفتیتو شبو 

 تو منو دادی به خورشید

 

 توجه به سوالش، لقمه را گرفت و نجوا کرد. آیه بی

 چه آهنگ قشنگی. -

مرد باال آورد. برق  های مشکیو نگاهش را تا چشم

 زد. هایش با او حرف میتوی چشم

 فهمید که دیشب چقدر نگرانش شده است. می
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 آره، قشنگه.  -

 

 اگه باشی یا نباشی

 گاهیکیهبرای من ت

 برای من که غریبم

 پناهیتو رفیقی جون

 

 یاور همیشه مومن!  -

اش را به جان هایش نگاه کرد و زمزمهگیج به لب

 کشید. 

 هوم؟  -

 ی دیگری برایش گرفت. مهیار لبخند محوی زد و لقمه

 اسم آهنگشه.  -
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 تکه نان بزرگی به سمتش گرفت و ادامه داد. 

تونم ین نمیبخور یکم جون بگیری من بیشتر از ا -

 تنها کارگاه رو اداره کنم.

اش زد. طعم خوش کره و آیه در سکوت گازی به لقمه

هایش. عسل زیر دندانش نشست و خون شد توی رگ

 چسبید.صبحانه خوردن با او چقدر می

 

 خب نگفتی؛ انتظار داشتی تغییر کنم؟  -

فروغش نگاه کرد. به در و دیوار های بینگران به چشم

 حالش بهتر شود.زد تا می

کردم توی این سن و سال اینطور فکر می -

 هارو کنار گذاشتی.شوخی

 مهیار شانه باال انداخت. 
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تر از قبل شدم اما نه برای همه و نه در آره، جدی -

 هر شرایطی. 

 ی دیگری گرفت و ادامه داد. لقمه

 گردی کارگاه؟کی برمی -

 شه امروز رو هم استراحت کنم؟ می -

 سمتش گرفت. را  لقمه

 ذارم تنها بمونی توی این خونه.ـ فقط امروز. دیگه نمی

 ـ واست مهمه؟  

 

 ی منناجی عاطفه

 شعرم از تو جون گرفته

 رگ خشک بودن من

 از تن تو خون گرفته
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 مهیار از جا بلند شد و کالفه غر زد.

باز شروع کرد. واست مهمه؟! چرا نگرانمی؟! فالن،  -

 بیسار... 

 و زود تسلیم شد.  آیه ریز خندید

 ـ ببخشید. 

بشکنی زد و خندان گفت: آفرین! آفرین اینه. یکم نرم 

باش، مهربون باش. حاال بگو ببینم، این قرصا چیه که 

 خوری؟ می

 ـ قلبم یکم مشکل داره.

 ـ یکم؟! مطمئنی؟

 فقط سرتکان داد؛ یعنی آره.

 مهیار باور نکرد اما چیزی هم نگفت. 
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 ـ چه مشکلی داره؟ دکتر رفتی بابتش؟ 

ـ آره، قرص داده دیگه. نارسایی قلبی. یه بیماری ارثیه 

 که از بابا بهم رسیده.
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اطالعات زیادی راجع به این بیماری نداشت. باید 

 آورد. کرد و از زیر و بم آن سر در میتحقیق می

 زنم.رم فعال اما بازهم بهت سر میخیلی خب، من می -

 مهیار. -

 جانم؟  -
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 اگه مدیون تو باشم

 اگه از تو باشه جونم

 قدر اون لحظه نداره 

 که منو دادی نشونم

 

خوام کسیو ببینم پس چرا پیگیر گفته بودم نمی -

حالم شدی؟ گفته بودم نیا، نباش اما اومدی، 

 بودی... چرا؟ 

 خونسرد شانه باال انداخت. 

نم که حالت خواستم ببیفقط نگرانت بودم. می -

 خوبه یا نه. 
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آیه اما لبخند محجوبی زد و حق به جانب گفت: تو منو 

دونستی هرچقدر هم خم شم، بازهم تهش شناختی. می

 ت چی بود؟افتم. دلیل واقعیاز پا نمی

 

 وقتی شب شب سفر بود

 های وحشتتوی کوچه

 وقتی هر سایه کسی بود

 واسه بردنم به ظلمت

 وقتی هر ثانیه شب

 هراس من بودتپش 

 وقتی زخم خنجر دوست 

 بهترین لباس من بود

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

دم عمیقی گرفت و آرام پلک زد. دختر کوچکش به 

 پرسید! حرف آمده بود و سوال ریز و درشت می

 خواست از احساساتش سر در بیاورد. می

 کرد چه برسد به آیه. چیزی که خودش را هم گیج می

 هایش کشید و گفت: به خاطر خودم. زبان بر لب

 

 تو با دست مهربونی

 به تنم مرهم کشیدی

 برام از روشنی گفتی

 ی شبو دریدیپرده

 

 جوابش کوتاه و پرابهام بود. ابرو درهم کشید و پرسید. 

 خودت؟!  -
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زد. وقتش رسیده مهیار بازهم در کمال آرامش لبخند 

 شان صادق باشد. بود که با هردوی

کنم که چه روزهایی وقتی کنارتم، فراموش می -

کنم که چقدر شکستم یا اینکه داشتم. فراموش می

کی باعثش شده. با تو بودن انقدر ذهنمو به بازی 

گیره که فرصت فکر کردن به خیلی از افکار می

 آزاردهنده رو ندارم. 

 

های دخترک دید. حالش را درک شمبرق اشک را در چ

هایش ناراحت شده یا که از کرد. اینکه از حرفنمی

 شوق است. 

 دم عمیقی گرفت و ادامه داد. 
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دونم چطوری آیه اما کنار تو بودن، راستش نمی -

زنه انگار! ی منو به هم جوش میهای شکستهتیکه

شه روی کنه ازم و باعث میحال بد رو دور می

ای که داریم و از وس کنم. روی رابطهخودمون فوک

 سازه. تری میمن آدم بهتر و آروم

 

 یاور همیشه مومن 

 تو برو سفر سالمت 

 غم من نخور که دوری

 برای من شده عادت

 

 ای طلوع اولین دوست 

 ای رفیق آخر من
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 به سالمت، سفرت خوش

 ای یگانه یاور من

 

ی تایید تکان داد. بغض چنان آیه سرش را به نشانه

داد که توان حرف زدن دو دستی گلویش را فشار می

 نداشت. 

 کنه. حاال هم شیردارچینتو بخور گرمت می -

 محبت همین چیزها بود دیگر.

های بزرگ بگیرد و سفارش کند که اینکه برایش لقمه

 حتما شیردارچینش را بخورد تا گرم شود.

ررنگی زد و یکبار دیگر قبل از آنکه از اتاق لبخند پ

 خارج شود، صدایش زد. 

 ـ مهیار.
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 به سمتش چرخید و منتظر نگاهش کرد. 

 ـ بابت همه چیز ممنون. 

اش را چروک ریزی های مشکیلبخند محو کنار چشم

 انداخت. 

 

ی کوچیک گرفتم. روی کانتره. ـ واست یه هدیه

 هروقت تونستی نگاهش کن.

 و ادامه داد. چشمک زد 

 ـ بهش نیاز داری االن.

 آنکه منتظر حرف بیشتری باشد، از خانه بیرون زد. و بی

 

 مقصدت هرجا که باشه

 هرجای دنیا که باشی
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 اونور مرز شقایق 

 ها که باشیپشت لحظه

 خاطرت باشه که قلبت

 سپر بالی من بود

 تنها دست تو رفیق 

 ریای من بوددست بی
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ی نسرین، لبخند روی لبش با دیدن صورت دانه دانه

 نشست. 

 خدا بد نده.  -
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نسرین معذب دستش را جلوی صورتش گرفت و 

 دیدی منو. گفت: کاش اینطوری نمی

 سخت نگیر. مشکلیه که برای همه پیش میاد.   -

 حمید هم به استقبالش آمد و دستش را گرم فشرد.  

 مهیار داداش، بیا داخل. -

خانه شد و نگاهش را به فضای آرام و تمیز وارد 

 چرخاند.

 

 وروجکا کجان؟  -

 نسرین به آشپزخانه رفت تا برایش چای بیاورد.

واال مامان دید حالم خوش نیست، چندساعتی  -

 بردشون پیش خودشون بلکه من استراحت کنم.

 بد موقع مزاحم شدم پس. -
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ه؟ با حمید روی مبل نشستند و گفت: نه بابا مزاحم چی

 بازم ببخش که نتونستیم بیایم عروسی معین.

 تو. این حرفارو نداریم باهم. خدا رحمت کنه دایی -

 های میوه برگشت و کنجکاو پرسید.نسرین با بشقاب

 دیشب چی شد با آیه؟ -

 آم. آره اتفاقا از اونجا می -

 ها را از همسرش گرفت. حمید بشقاب

 ذارم عزیزم تو بشین. من می -

نسرین هم از خدا خواسته روی کاناپه مقابل، مهیار 

 نشست.

اند، فکر اینکه او و آیه دیشب را باهم گذرانده

توانست این را به او نشاند کرد اما نمیاش میزدهذوق
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ی آیه را زد و یقهدهد. باید بعد از رفتنش زنگ می

 تعریف کند.گرفت تا همه چیز را مو به مو می

 

 حالش چطور بود؟  -

 گفتم که خوب نبود.  -

کمی خودش را جلو کشید و دقیق به نسرین نگاه کرد. 

 هایش دست او بود. جواب تمام سوال

 دونی که برای چی اینجام. می -

حمید نگاه متعجب به رفیقش و بعد صورت درهم 

 نسرین انداخت. 

چی شده مهیار؟! بین شما چه خبره که من  -

 دونم؟ نمی
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 دونید؟ی آیه چی میشما دونفر از گذشته -

 منظورت چیه؟! کدوم گذشته؟ -

 ی شنیدن هرچیزی جز جواب را نداشت. حوصله

 زنم حمید. دونی از چی حرف میمی -

 اما... -

نسرین دست همسرش را گرفت تا ساکت شود و روبه 

 دونه که اومدی اینجا؟مهیار گفت: می

 رم کارگاه.  فتم مینه، خبر نداره. بهش گ -

 هایش را روی هم فشار داد و مرددتر از قبل پرسید.لب

 خودش چیزی از گذشته گفته بهت؟ -

خیلی باهاش کلنجار رفتم اما نه، چیزی نگفته و من  -

 نگرانم که... 
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به اینجا حرفش که رسید، سکوت کرد. نگاه نسرین و 

فته حمید رویش معنادار بود؛ انگار مچِ احساسش را گر

 بودند. 

هایش را درهم گره زد و توضیح داد بلکه انگشت

 آمده حل شود.  سوتفاهم پیش

اش توی وضعیت خوبی نبود. دیشب که رفتم خونه -

موند چی به سرش دونم اگه تنها میواقعا نمی

 اومد.می

 نسرین آه سردی کشید. 

 

 خدا لعنتشون کنه.  -

زد. تازه دیشب میگفت و حرف از مادرش هذیون می -

خوره و دیشب اگه نرسیده فهمیدم که قلبش قرص می

 رفت.هاش هم نمیبودم، احتماال حتی سمت قرص
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صورت درهم نسرین و حمید ثابت کرد که همه چیز را 

 دانند.می

چی به سر این دختر اومده که حسرت شنیدن یه  -

اش داره؟ حسرت اینکه عزیزم ساده رو از خانواده

ه؟ چی سرش اومده که قرص انتخاب بش

خوره؟ من آیه رو وقتی دیدم که تو اوج قدرت می

بود. اولین دیدارمون انقدر باال بود و قدرت داشت، 

اومد که دیشب شوکه انقدر مستقل به نظر می

 شدم با دیدن اون حجم از شکنندگی...
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 هایش را گرفت.نسرین با انگشت اشاره نم زیر چشم

دونم از کجا ستان انقدر طوالنیه که اصال نمیاین دا -

 شروع کنم مهیار.

مون از صفر شروع کن. از اینکه چرا رفت و رابطه -

شه که تموم شد؟ راستش دیگه اصال باورم نمی

ی ش مچش رو گرفته باشن... اون همه بهونهخانواده

 معنی شده. بیخودی که اوردین واسم بی

 

 رش را تکان داد. نسرین تلخندی زد و متاسف س

 مچ خودشو نه، مچ مامانشو گرفتن.  -

 چی؟!  -

 صدایش بلند و شوکه بود.
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کرد که ابروهایش درهم گره شده بود و حس می

 هایش اشتباه شنیده است.گوش

تمام مدت در نهایت بهت و ناباوری به او و حرکت 

ها را پشت هم ردیف هایش نگاه کرد که لغتلب

 کوبید. کرد و واقعیت را به صورتش میمی

هایش تمام شود؟ یادش نیست. چقدر گذشت تا حرف

 اصال انگار زمان ایستاده بود. 

ی ماجراست. از روزی که مچ خاله سودابه این همه -

ای که تو اینجا نشستی... همین لحظهرو گرفتن تا 

 دونی. حاال دیگه همه چی رو می

 

ی انگار وارد دنیایی سورئال شده بود و نسرین قصه

کرد های عجیب و تراژدی را تعریف مییکی از سریال

 که پر از اتفاقات غیرقابل باور بود.
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ماجراهای سیاهی که هیچ عقل سلیمی آن را باور 

 کرد.نمی

متاسفانه هنوز هم دست از سرش بر نداشتن.  -

شون روی سر نیستن ها مهیار، اما هستن. سایه

 کنن.این دختر بنده خدا مونده و ولش نمی

 های خشکش کشید و لب زد.زبان برلب

 یعنی اون شب توی کارگاه... -

 

شد. مردی که تازه داشت همه چیز برایش معنی می

رد، تصادف کدرازی میتوی کارگاه به آیه دست

 شدیدش با ماشین و دور کردن او از خودش... 

ی کنار رفت و نور حقیقت با قدرت چشمش را زد. پرده

 کرد.های دخترک را درک میحاال رفتار
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 موهایش را چنگ زد و نالید. 

چرا همون موقع بهم نگفتید؟ همون وقتی که این  -

 افتاد؟ چرا سکوت کردین؟اتفاقا می

گفتیم بدش، با آرامش گفت: اگه میحمید متاثر از حال 

اومد؟ نه حتی خدا شد؟ کاری از دستت بر میچی می

تونست آیه رو نجات بده. تصمیم خودشونو هم نمی

رفتی خواستگاری هم گرفته بودن، حتی اگه می

 انداختنت بیرون.می

  

 یعنی هیشکی هیچ کاری نکرد؟!  -

 نسرین لیوانی آب برایش ریخت و سمتش گرفت.

 کردیم مثال مهیار جان؟ ر میچیکا -

 طاقت از جا بلند شد.او اما لیوان را پس زد و بی
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کرد کسی مته گذاشته مغزش روبه منفجر بود. حس می

 کند سرش را. اش و دارد سوراخ میوسط پیشانی

دونم شکایتی چیزی. آخه این دونم! چه میچه می -

 اتفاق نرمالی نیست؛ جنایته! حتما که نباید پای قتل

 در میون باشه. این کار یه جنایته حساب شده اس.

  

 نسرین با ابرو به حمید اشاره کرد بلکه کاری کند.

 اینبار او از جا بلند شد به سمت مهیار رفت.
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دیم بهم بریزی. منم وقتی از ببین بهت حق می -

شد نسرین ماجرارو شنیدم تا چند روز باورم نمی
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باشه اما هرچی که بود  که همچین اتفاقی افتاده

 تموم شده.

 خندید.  با شنیدن این حرف، عصبی

تموم شده؟! این چطور تموم شدنیه که اون شوهر  -

آد کارگاه؟ چطور تموم شدنیه شرفش هنوز میبی

 که هنوز... 

 هایش را برهم فشرد.با یادآوری دیشب پلک

قراری و لرز آیه را میان توانست بیهنوز هم می

 آغوشش حس کند. 

های شب به خود لرزیده بود، گریه دخترک تا نیمه

 و هذیان گفته بود.کرده، زار زده 

کرد که همه چیز تمام شده با این وجود چطور باور می

 است؟! 
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 های ریز و دقیق نگاهش کرد.نسرین با چشم

 

 حاال که این حرفارو شنیدی تصمیمت چیه؟  -

کالفه دستی میان موهایش کشید و آن ها را به عقب 

 فرستاد. 

از  دونم بتونه تنهاییآیه نیاز به کمک داره. بعید می -

 آد. پس این ماجرا بر بی

هاست. کمک کسیو تر از این حرفآره اما سرتق -

 کنه. قبول نمی

 کنه! یعنی مجبوره که قبول کنه. می -

نسرین هم به سختی از روی مبل بلند شد. حمید اشاره 

 کرد. 

 بشین عزیزم انقدر سر پا نمون.  -
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 ام. نه خوبم فقط یکم خسته -

خوای صمیمتو گرفتی مهیار؟ میو روبه مهیار گفت: ت

 کنارش باشی؟ 

 تا حاال این روی جدی نسرین را ندیده بود. 

 

ده سال پیش تک و تنها رهاش کردیم. بنظرم االن  -

 وقتشه کنارش باشیم. 

 خاصی بهش داری هنوز؟ آره اما حس -

 

 حرف نگاهش کرد.بی

انتظار همچین سوال ناگهانی را نداشت. حداقل نه حاال 

 شان. این برهه از رابطه و در

 حس خاصی به آیه داشت؟ 
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های زیری شخصیتش را کشف کند تا قبل از اینکه الیه

 ادب طرف است.کرد که با دختری گستاخ و بیفکر می

اما به مرور فهمیده بود که رفتار آیه یک صالح قوی 

 های احتمالی دیگران.است در برابر آزار

 خوابید.همیشه با لباس جنگی میشبیه سربازی بود که 

متاسفانه این همه تنهایی و خشم هم بیشتر از همه 

 داد.خودش را آزار می

خواست های نسرین دلش میحاال هم با شنیدن حرف

هرچه زودتر خود را به او برساند و مقابل این حجم از 

اش را ببوسید و در قدرتش دست بزند، پیشانی

 آغوشش بگیرد.

 

 زه. واسم عزی -
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انقدری عزیز هست که تنهاش نذاری؟ رک بهت  -

ی آیه خیلی بدقلقن مهیار. یعنی خیلی بگیم خانواده

بدتر از چیزی هستن که فکرشو بکنی. تعصب 

ترسم کورشون کرده، افکار خطرناکی دارن که می

گیر آیه بشه. تو انقدری واسش ارزش قائل دامن

 هستی که شونه خالی نکنی؟ 

 ی رفیقش گذاشت. شانهحمید دست روی 

گه. ما بخاطر این ده سال نسرین درست می -

اش نزدیکی و ارتباط بیشتر، درک بهتری از خانواده

گیم خیلی خطرناکن، داریم تا تو و وقتی بهت می

یعنی واقعا خطرناکن. رحم ندارن مهیار باید بدونی 

 افتی.که با چی در می
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یش هم یعنی باید رهاش کنم؟! حتی اگه ده سال پ -

کردم فهمیدم جریان از چه قراره ولش نمیمی

ای حمید. چه برسه به حاال که سی و خورده

 سالمه... 

 

صدای زنگ موبایل حرفش را ناتمام گذاشت. با دیدن 

 ی روی صفحه، لب زد. شماره

 خودشه.  -

نسرین آرام روی مبل نشست. همانطور که با صورت 

، گفت: آخ... خاراندهای روی دستش را میدرهم آبله

 حالل زاده اس خواهرم.

 تماس را وصل کرد و صدای آیه توی گوشش نشست. 

 کجایی مهیار؟ زنگ زدم کارگاه نبودی.   -

 لحنش شاکی بود و انگار کمی هم استرس داشت.
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 یه کاری پیش اومده؛ مجبور شدم اول به اون برسم.  -

 وای مهیار.  -

ی دستش داد اگر جلوجوری فریاد کشید که نشان می

 شکند! خونسرد و آرام خندید.باشد، گردنش را می

 رم االن، نخور منو.می -

 ش. کل کارا رو هواست. ببین یه هفته نبودما همه -

 

 توجه به غرغرش، پرسید. بی

 ای هنوز؟ بهتری االن؟ اطرافت شلوغه، خونه -

 رم بیمارستان. بهترم. نه خونه نیستم دارم می -

 بیمارستان چرا؟  -

نسرین یکباره از جا بلند شد و نگران نگاهش کرد. 

 حمید اما دستش را گرفت بلکه آرام باشد.
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حال خواهرم خوب نیست. با دامادمون دعواش شده،  -

 ترسم بالیی سرش اومده باشه. نگرانشم می

 آم.منم می -
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 آیه متعجب پرسید. 

 آی؟! تو کجا می -

 فرست. آدرس ب -

 مهیار!  -

دلش با مهیاری که گفت و صدای گیج و ناباورش 

هایش نشست و آرام لب لرزید. لبخند محوی روی لب

 زد. 
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 جانم؟  _

 خوای بیای؟ یه مشکل خانوادگیه خب، کجا می -

 دونم آیه. من همه چیو می -

 ای طول کشید. شان، چند لحظهسکوت سنگین بین

 دونی؟ چیو می -

الزم بود. نسرین و حمید همه چیز رو  هرچی که -

رو  و کمکم تونی منواسم تعریف کردن پس دیگه نمی

دیم تنها پیش بری. من، پس بزنی. دیگه اجازه نمی

 حمید، نسرین کنارتیم. 

 اما...  -

میان حرفش پرید و همچنان با آرامش گفت: آدرسو 

 بفرست آیه.
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و بیاید؟ خواید باهام این مسیرشما مطمئنید که می -

 ی من... دونه خانوادهآخه نسرین می

صدای آیه را روی بلندگو زد و رو به آن دو گفت: داره 

 خوایم کمکش کنیم؟ پرسه که واقعا میمی

 نسرین لبخند تلخی زد. 

دونم خوایم کنارت باشیم. میآره خواهر، می -

دونم بخدا. ده سال پیش به ما نیاز ها، میدیره

بده حداقل حاال که بزرگ شدیم و  داشتی اما اجازه

 آد کمکت کنیم.کاری از دستمون برمی

  

حمید همسرش را از پشت در آغوش کشید و گفت: 

هاست منم هستم آیه جان. رفیق برای اینطور موقع

دیگه. باور کن اگه ما چهار نفر باهم باشیم هیشکی 

 شه.مون نمیحریف

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 شان را پر کرد.  ی ریز آیه، گوشصدای خنده

 دونم چی بگم خب. ها. اصال نمیمرسی بچه -

مهیار با لبخندی پررنگ اسپیکر را قطع کرد و موبایل را 

 روی گوشش گذاشت. 

 فرستی؟ و واسم میحاال آدرس -

 اش گوشش را پر کرد.  نفس آسوده

 فرستم. آره می -

 کرد.بعد از خداحافظی تماس را قطع 

 

داشت. نسرین همانطور که  همچنان لبخند به روی لب

خورد، گفت: شما دوتا کنار هم در آغوش حمید تاب می

 خیلی قشنگید مهیار.
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ای به او انداخت. انتهای مهیار نگاه عمیق و طوالنی

دانست و بنظرش االن وقت این چیزها حرفش را می

ردند. کنبود. اول از همه باید مشکالت آیه را حل می

برای همین هم به آن دو که در آغوش هم فرو رفته 

 ی شما.بودند، اشاره کرد و گفت: نه به اندازه

 ی همسرش را بوسید.حمید بلند خندید و شقیقه

 

 به سمت پالتویش رفت و آن را برداشت. 

 رم سمت آیه. من می -

 ی شرایط منم بگو. بهش درباره -

 حتما، نگران نباش.  -

 

 دهم:فصل پانز
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ی راضیه خیره شده پریده حرکت به صورت رنگبی

ای زد و لحظهبودم. صدای دکتر در سرم زنگ می

 داشت. دست از سرم بر نمی

متاسفانه به علت باال بودن شدت جراحات بچه رو  -

 از دست دادن.  

جان راضیه به جان این بچه بند بود و حاال چه جوابش 

  شد حتما.دادم؟ نابود میرا می

هایم را روی هم فشار دادم و لب خسته و کالفه پلک

 زدم. 

 خدا لعنتت کنه مردتیکه. -

 آواز آیه ها:
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 سالم.  -

با شنیدن صدای مهیار از اوهامم فاصله گرفتم و تکان 

 سختی خوردم. سرجایم چرخیدم.

جان و کج و بارید. لبخند بیهایش مهربانی میاز چشم

 ای زدم.کوله

 اومدی؟ -

 آره، اومدم. دیر که نشده؟  -

زده گفتم: خوب شد که نگاهم را دزدیدم و خجالت

 اومدی. نه، دیر نیست. 

 آرام و مردانه خندید.

 چی شده؟ -
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هوش، ی همچنان بیمان روی راضیهنگاه هردوی

نشست. دلم یک دنیا غم داشت اما دیگر حتی اشک 

 ریختن هم نداشتم. 

 هنر شوهرشه. -

 

رفت و به کبودی زیر چشمش نگاه کرد. مهیار جلوتر 

 صورتش درهم جمع شده بود. 

 زدتش؟  -

 فقط سرتکان دادم یعنی آره. 

 چه مرگش بوده؟  -

داری کنم به این چند روزی که نتونستم از مامان نگه -

راضیه گفتم بیاد اونجا. شوهرشم مخالف بود و این هم 

 اش. نتیجه
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جیب  هایش را تویسرجایش صاف ایستاد و دست

 شلوارش فرو برد. 

 ای بابا.  -

پوست لبم را به دندان گرفتم. فکری مثل خوره به جانم 

 جوید.ی مغزم را میافتاده بود و تمام رگ و ریشه

دونستم علی تعادل بنظرت تقصیر منه؟ من می -

گفتم که بیاد سمت روحی نداره و نباید بهش می

 مامان.

 

 گرفتم تا نگاهش کنم.رویم ایستاد. سرم را باال روبه

هایش یک دنیا مهربانی، امینت و آرامش توی چشم

 ریخته بودند.
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نه، تو مقصر مشکالت دیگران نیستی پس خودتو  -

 سرزنش نکن.

ام لرزید و پر بغض با صدایی که به سختی از چانه

 شد، نالیدم. گلویم خارج می

اش سقط شده. آخرین باری که باهم حرف بچه -

 گفت این بچه واسش مثل امیده دوبارهمیزدیم 

خواست اسمشو بذاره است. برای همین هم می

 امید.

 

ابروهایش سفت و سخت به هم گره خورد و یکبار 

 دیگر به راضیه نگاه کرد.

 حامله بوده؟ اما اون که سنی نداره. -

 ام را باال کشیدم و بازوهایم را بغل گرفتم. بینی
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 بیست و سه سالشه.  -

ا کالفه بیرون داد و نگاهم کرد. اینبار نفسش ر

 هایش پر بود از غم و دلسوزی. چشم

 ت با شما چیکار کردن؟! خانواده -

 

قطره اشک ریزی از چشمم چکید و او قبل از من، با 

 ام پاک کرد. انگشت اشاره ردش را آرام نرم و از گونه

هایش اش بود که روی لبنگاهم به انگشت نم گرفته

 سیدش. گذاشت و بو

 دونی که امروز از ته قلبم بهت افتخار کردم؟می -

 هایش، حرکاتش همه و همه دلم را گرم کرد.حرف

ام لرزید و قطره اشک دیگری روی صورتم بازهم چانه

 سر خورد. 
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ای ی سنگیدوست نداشتم گریه کنم اما حال مجسمه

 ها قلب پیدا کرده بود.را داشتم که بعد از مدت

 اینکه فهمیدی با یاور ازدواج کردم؟ حتی بعد از  -

 حتی بعد از اون. -

 مو سقط کردم؟ حتی وقتی فهمیدی بچه -

 آرام پلک زد. 

 حتی بعد از اون.  -

 

 با کف دست خیسی صورتم را گرفتم. 

 ی مردها مثل تو بودن. کاش همه -

 لبخند پررنگی زد. 

 مگه من چطوریم؟  -
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های بیخودی غیرتمهربون، با فکر، دور از تعصب و  -

 که منو به این حال و روز انداخت.

اش، تالطم هنوز هم آرام بود و حجم عظیم خونسردی

 کرد. من را هم کمتر می

منم غیرت دارم، تعصبم دارم اما اونو با کنارت بودن  -

دم نه محدودت کردن... بنظر من غیرت نشونت می

 واقعی اینه. 

 ا مثل تو بودن. ی مردهگم کاش همهبرای همین می -

 مان نیمه ماند. با آمدن پرستار به اتاق، حرف

 عزیزم لطفا بفرمایید بیرون تا بیمار استراحت کنه. -

 مهیار به سمت در هدایتم کرد.

 

 خوای چیکار کنی با خواهرت؟ می -
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اش سقط شده، باید طالقشو بگیرم. حاال که بچه -

  همه چیز.خوام دوباره برگرده پیش اون بینمی

 توی راهرو باهم هم قدم شدیم. 

تو وکیل خوب سراغ داری مهیار؟ باید صفر تا صد  -

دونم که کارای طالقشو بسپرم بهش چون می

ره و خودمون تنها حریفش شوهرش زیر بار نمی

 شیم. نمی

 فرستم واست. اش رو میآره شماره -

آمد، مان میهایی بلند به سمتبا دیدن علی که با گام

 ایم درهم جمع شد. ابروه

 پوزخندی زدم و غریدم. 

 

 تشریف نحسشو اورد!  -
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 به سمتش رفتم و مقابلش سینه سپر کردم.

 کنی؟ اینجا چیکار می -

دانستم نگاه سنگینی به مهیار و بعد به من انداخت. می

 گذرد. در مغز کوچکش چه می

 اومدی گندی که زدی رو جمع کنی؟  -

 زنم کجاست؟  -

عصبی خندیدم. آنقدر آشفته بودم که صدایم هرلحظه 

 رفت.  باالتر می

زنت؟ هان! با دختر بدبختی هستی که انداختیش  -

شو سقط روی تخت بیمارستان؟ همونی که بچه

 کردی؟ 

هایش رنگ از صورتش پرید و ترس توی چشم

 نشست.
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 گی؟ چی می -

 اش کوبیدم و غریدم. با انگشت اشاره به سینه

گم؟ تو یه قاتلی می اتلی. االن فهمیدی چیتو یه ق -

 ی خودشو کشته.که بچه
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نگاه حیرانش اول من و بعد مهیار را از نظر گذراند. 

 هایم درست باشد.شد که حرفباورش نمی

 کجاس االن؟  -

قبل از آنکه از کنارم بگذرد، راهش را سد کردم. دیگر 

 ببیند.دادم که حتی صورتش را اجازه نمی
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 ذارم ببینیش. اصال حق نداری بری سراغش.نمی -

 زنمه، اختیارشو دارم. -

 دستم را در هوا تاب دادم و فریاد کشیدم. 

گیرم بود! زنت بود دیگه نیست. خودم طالقشو می -

دم که دیگه باهات بیاد زیر اون علی. اجازه نمی

 سقف خراب شده. 

سرخ هایش زبانه کشید. صورتش آتش خشم در چشم

 شد و رگ گردنش بیرون زد.

 کنی. غلط می -

 

اش روی صورتم بنشیند، قبل از آنکه مشت باال آمده

 هایم را گرفت و خودش را جلویم انداخت.مهیار شانه
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دستم را روی دهانم گذاشتم بلکه هین بلندم را خفه 

 کنم.

مات و مبهوت نگاهش کردم که روبه رویم و پشت به 

 علی ایستاده بود.

 داد. اش خبر از درد زیادش میی درهمچهره

لبم را به دندان گرفتم و ناراحت با چشم صورتش را 

 کاویدم.

 آنکه چیزی بگوید، به سمت علی برگشت. او اما بی

 کنی؟روی زن دست بلند می -

 اش کوبید.نفهمیدم چه شد و کی با سر به بینی

صدای شکستن استخوان بینی علی در گوشم پیچید و 

را خراش داد. فریادی از درد کشید و دستش را دلم 

 اش و خون پررنگ جاری شده از آن گذاشت.روی بینی
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بازوی مهیار را گرفتم بلکه او را عقب بکشم. 

 شان باال بگیرد.یترسیدم علی حمله کند و دعوامی

آنکه تکان بخورد مثل تکه سنگ بزرگی مهیار اما بی

ز من دفاع کند و خواست اسرجایش ایستاده بود. می

 من دوست نداشتم کتک خوردنش را ببینم.

 تو رو سنن آخه سنده؟! -

 

و مشت محکمی به صورت مهیار زد. جیغ کشیدم و 

آید و آستین علی را کشیدم. قرار نبود به اینجا بی

 بخاطر من درگیر شود.

 بس کنید.  -
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به سختی خود را بین آن دو دیوانه که مثل سگ و گربه 

 اده بودند، انداختم.به جان هم افت

ی مهیار گذاشتم و با قدرت او را به دستم را روی سینه

 عقب هل دادم.

 ی علی کردم و غریدم. نگاه خشمگینی حواله

 گمشو بیرون. -

 خوری مثال؟ نرم چه گهی می -

 چه خبرتونه؟  -

 

آمد، نفس مان میبا دیدن دو حراستی که به سمت

 ای کشیدم.آسوده

ی لبش به سمت مهیار چرخیدم. گوشه ی پاروی پاشنه

 پاره شده بود. 
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دستم را به سمت لبش دراز کردم که کالفه سر عقب 

 کشید.

 شد.ببخشید نباید اینطوری می -

بفرمایید بیرون آقا اینجا مریض هست، نیاز به  -

 آرامش دارن.

 علی سرکش دست حراست را پس زد و غرید.

 زنم اینجاس.  -

 بازویش را گرفت و به سمت در کشید.حراست اما 

 آید داخل.هروقت آروم شدین اجازه دارید بی -

 

ها به سمت مهیار آمد. او اما دستش را یکی دیگر از آن

 ی تسلیم باال آورد و به سمت در رفت.به نشانه
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زده دنبالش راه افتادم. تازه ای وحشتمن هم مثل بچه

ین هم از ی خوبی رسیده بودیم و برای همبه نقطه

 ترسیدم. اش میمحلی و ناراحتیبی

ام او و دوست نداشتم که یکبار دیگر بخاطر خانواده

اش را از دست بدهم. نه که دست خودم باشد نزدیکی

 ها، نه... 

 فقط چشم و دلم هردو ترسیده بودند. 

 

توی محوطه ایستاده بودیم. هوا سرد بود و من هم از 

 لرزیدم. نوز میی پیش هاسترس آشوب چندلحظه

داد اما نه من و علی دور ایستاده بود و بلند فحش می

 دادیم.نه مهیار واکنشی نشان نمی
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زیر چشمی به او نگاه کردم. با صورتی درهم روی 

نیمکت نشسته بود و دستمال خونی را روی زخم لبش 

 داد.  فشار می

فهمیدم. عذاب وجدان اش را نمیدلیل خشم و ناراحتی

 خوردنش هم مثل خوره به جانم افتاده بود. از کتک

 دادم دخالت کند.دادم، نباید اجازه مینباید آدرس می

شناختم و بخاطر احساساتم ام را میمن احمق خانواده

 باعث درگیری او هم شدم.

 

ای ترسیده گربه لبم را به دندان گرفتم و مثل بچه

 کنارش نشستم.

تفاوتی این مرد بیمنِ چموش حاال از غیض و 

 ترسیدم.می
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ی کیفم را میان مشتم مچاله کردم و آرام گفتم: دسته

 کردم که بیای. ای کاش قبول نمی

سر چرخاند و جدی نگاهم کرد. آنقدر که یکبار دیگر 

 دست و پایم را جمع کردم.  

 خواستی تنهایی با اینا سرشاخ شی؟ می -

اگه یه  ده ساله که تنها باهاشون سرشاخ شدم. -

 افتاد.شد، اتفاقی نمیامشبم به این ده سال اضافه می

 

چرا این به قول خودت توی این ده سال از حمید و  -

 نسرین کمک نخواستی؟ 

 چرا باید اونارو هم با این بیشعورا در بندازم خب؟!  -

 با حرص دستمال را روی زخم لبش فشار داد و غر زد.  

 ؟!  آخ آیه، آخ... چی بگم بهت آخه -
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 صدایش را پایین آورد و ادامه داد.  

 کنی.م میداری دیوونه -

 

 213_پست#

 

ام را هایم را روی هم فشار دادم بلکه جلوی خندهلب

 بگیرم.

خورد و متاسفانه یا به وضوح از دستم حرص می

تر از هروقت دیگری خوشبختانه اینطوری بانمک

 شد.  می

خندید اما سعی کردم خودم را کنترل هایم میچشم

 کنم.  

 و.  انقدر فشار نده لبت -
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سمتش چرخیدم، یک پایم را زیر پای دیگرم انداختم 

 و آن یکی را روی نیمکت تاب دادم.

  

اش، دستمال را از دستش گرفتم هبه نگاه خیر توجهبی

 و آرام روی زخم لبش گذاشتم. 

کردم اما جرات گرما و سنگینی نگاهش را حس می

 چشم در چشم شدن با او را نداشتم.  

فهمید حتما چون مچ دستم را گرفت و گفت: کجارو 

 زنی؟!  دید می

کردم که اش پاک میجوری با دقت رد خون را از چانه

 ای چیزی بودم.  نگار مشغول هوا کردن سفینها

 تو. زخم -

 به چشمام نگاه کن.  -
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من اما با سماجت دستم را که توی دستش بود روی 

 زخمش کشیدم.  

 دادی.زخمت خیلی بده. کاش به دکتر نشونش می -

  

 ام گذاشت و سرم را باال آورد.دستش را زیر چانه

ی نزدیک اصلههایش نگاه کردم. آن فناچارا به چشم

 نفسم را تنگ کرد و قلبم را به تپش انداخت. 

جدی بود. هم نگاهش و هم صورتش. از اولین 

 دیدارمان تا حاال اینطوری ندیده بودمش. 

ی آدما هرچقدرم قوی به کسی نیاز دارن که همه -

کنارشون باشه و به وقتش از اون آدم حمایت 

 ببینه، کمک ببینه.
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ه کجا برسد، برای همین دستم خواهد بدانستم میمی

گی اما من جز اون آدمایی را کشیدم و گفتم: درست می

گی نیستم. یعنی راستش انقدر تنها بودم که که می

دیگه نیازی به بودن کسی ندارم. اگه حمایت نبینم دلم 

دونم کنن مهیار. میی آدما عادت میگیره. همهنمی

دت کردم به قبول این موضوع واستون تلخه اما من عا

این مدل زندگی و بعد از ده سال کمک خواستن سخته 

 واسم خب.

 آه سردی کشیدم و تلخندی زدم. 

 راستش یه جورایی واسم گنگه. -

  

 رنگ اخم کرد.انگشتم را روی زخم لبش کشیدم و کم

 زدم، صدایم همانقدر آرام بود. انگار با خودم حرف می
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اینکه خودتو بخاطر من جلوی مشت اون انداختی و  -

گی کتک خوردی واسم گنگه. یا اینکه مدام می

خوای کمکم کنی... اصال همینکه حمایتتو داشته می

باشم هم واسم گنگه. راستش من اصال معنی 

هم پشت فهمم. نه وقتی که همه بکمک کردنو نمی

 کردن و زخم زدن.

  

های مهربانش لبخند زد. آنقدر محو که فقط چشم

 خندید. 

باشه، پس من و حمید و نسرین بهت معنی کمک  -

 دیم. خوبه؟ و حمایتو یاد می

آنکه چیزی بگویم با لبخندی پهن و قدردان نگاهش بی

 کردم.
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های زندگی من او و نسرین و حمید از آدم حسابی

 بودند. 

شان را به خواست هرسهحسابی که دلم میآنقدر 

 آغوشی گرم دعوت کنم. 

ی آدما مثل شما سه نفر بودن. ای کاش همه -

 همینقدر خوب و مهربون. 

 از روی نیمکت بلند شد و کش و قوسی به بدنش داد.

صورتش بخاطر مشتی که به کمرش خورده بود، درهم 

 جمع شد و دل من ریش شد برایش. 

 

شد. دنیا به آدمای معنی میاونطوری زندگی بی -

 خوب و بد باهم نیاز داره.  

 سپس دستم را گرفت. 
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 بلند شو بریم یه سر بزنیم با خواهرت. -
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 کنن. هوش که بیاد مرخصش می به -

  زود نیست؟ -

آنقدر گرم صحبت شدیم که اصال نفهمیدم علی کی 

 رفت و کجا رفت.

 دانستم به این سادگی راضیه را راحت بگذارد. بعید می

 

 وارد راهروی گرم بیمارستان شدیم. 
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نه دکترش گفت مشکلی نداره هرچند خودمم  -

شه خوام تاجایی که میترم. میاینطوری راحت

 کنارش باشم و دست علی ازش کوتاه بشه. 

جلوی در اتاق ایستاد و گفت: خب من هستم تا کارتون 

 تون بعدش. رسونمتموم شه، می

 ماشین همراهم هست. -

  

خندی با نگاه عاقل اندر سفیه و حق به جانبش اما لب

 زدم و گفتم: هرطور راحتی. 

 آفرین، حاال شد.  -

لبخندم عمق گرفت. این روزها بیشتر از قبل 

 اش مهیار بود.خندیدم و باعث و بانیمی
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فهمیدم و راستش ناراضی هم این را خیلی خوب می

 نبودم.

اوایل وقتی تازه او را دیده بودم، از حضورش در 

های اطرافم را ترسیدم چون تمام دیوارام میزندگی

 کرد.  شکست و من را ضعیف میمی

حاال اما که ذره ذره به جانم نفوذ کرده بود، مشکلی 

 نداشتم و راضی هم بودم راستش. 

های دنیا دلم چه اشکالی دارد که من هم مثل تمام آدم

 را به کسی گرم کنم؟ 

 آبجی.  -

 ی افکارم را گسست.آلود راضیه رشتهصدای بغض

  

 جون آبجی؟  -
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 هایی بلند به سمتش رفتم و کنار تخت ایستادم.با گام

هایش نم داشت. دستش را لرزید و چشماش میچانه

روی شکمش گذاشته بود. لرز شدید تنش را به وضوح 

 دیدم.  می

 م رفت، آره؟ بچه -

 

اش دست سرد و لرزانش را گرفتم. خم شدم و پیشانی

 را بوسیدم. 

 بینم اشکتو. قربونت برم غصه نخوری ها، ن -

م توی این دنیا بود آخه این بچه تنها دلخوشی -

 گم به قرآن.آبجی؛ راست می
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اش بغض من را هم شکاند. خاطراتم یکی بعد تابیبی

نشست و حالم را بد م میاز دیگری جلوی چشم

 کرد. می

 بمیرم من برای دلت.  -

به هق هق افتاد و صدایش اتاق را پر کرد. دستش را 

 فشردم. 

 شه خب.شه عزیزم، درست میدرست می -

  

توروخدا دیگه نذار برگردم توی اون خونه آبجی...  -

مو دیگه دوست ندارم باهاش زندگی کنم. بچه

 کشت، امیدمو کشت. 

 

انداخت با این تفاوت که من من را شدیدا یاد خودم می

 تم و او اما من را پشت خودش داشت. کسی را نداش
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موهایش را از صورتش کنار زدم و با آرامش گفتم: 

گیرم ازش. تا یکی دو خیالت راحت باشه. طالقتو می

ریم پیش خودم. شی، میساعت دیگه هم مرخص می

 بینی. دیگه ریخت اون نکبتو هم نمی

کرد. طبیعی بود. باید این دوره را همچنان گریه می

راند تا حالش بهتر شود برای همین هم در گذمی

 سکوت کنارش ماندم. 
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پارچ بلور آب و لیوانی را روی پاتختی گذاشتم و بر 

هوش آمدنش  ی پا از اتاق بیرون زدم. بعد از بهپنجه
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بخش خوابش کرده تا خانه را گریه کرده بود و با آرام

 بودم.

بگیرد. برای کرد بلکه کمی جان باید استراحت می

ی خودم باشد، همین هم ترجیح دادم امشب را در خانه

 دور از مامان.  

دیگر را ببینند و مامان بفهمد فقط کافی بود آن دو یک

 شد حتما.  اش سقط شده است. محشر به پا میکه نوه

 خوابید؟  -

 در اتاق را آرام بستم.

  

 آره، امشب خیلی زحمت افتادی مهیار.  -
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اش رفت. چقدر ای زد و دلم برای مردانگیلبخند خسته

زد و کرد، غر نمیشعور بود که از سر شب گله نمیبا

 آمد. اش به چشمم میفقط صبوری و مهربانی

 بشین واست شیر گرم بیارم.  -

 از خدا خواسته روی مبل لم داد.

به آشپزخانه رفتم و همانطور که پاکت شیر را از 

کشیدم، گفتم: امروز اصال سر نزدی یخچال بیرون می

 کارگاه؟ 

کنید رئیس، خیر. اول رفتم اگه بنده رو عفو می -

 پیش نسرین و بعد مستقیم اومدم پیش تو. 

 زیر گاز را روشن کردم و بعد به سمت اپن رفتم. 
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ارها برسه یا نه. حس دونم سوسن تونسته به کنمی -

ترسم کنم چند وقتی هست که ازش غافل شدم، میمی

 کیفیت پایین بیاد. 

 زنم. رم سر مینگران نباش، فردا می -

 ممنون. -

  

 بودن با مهیار خوب بود.

مان رد و بدل شود و یا کار نه که حرف خاصی بین

توانستم برای آرامش خاصی بکنیم ها، نه فقط می

 بدهم.  مان جانبین

 شد.ام شکل دیگری میآمد، خانهاصال وقتی او می

این را همان شبی فهمیدم که بعد از ده سال برایم 

 کاکتوس آورد و کنارم خوابید.
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هایم گر گرفت. اش لبخند پهنی زدم و گونهبا یادآوری

برای اینکه رسوا نشوم به او پشت کردم اما دیر شده 

 بود. 

 یح؟خندی اینطوری ملبه چی می -

ای ریز تبدیل شد. به سمت گاز رفتم و لبخندم به خنده

 خاموشش کردم.

ای که اوردی واسم. بعد از اولین مرسی بابت هدیه -

کاکتوسی که بهم دادی، تبدیل شد به گل مورد 

 م.عالقه

 

فهمم که اون موقع خیلی حالیم نبود اما االن می -

ی تو. مثل کاکتوس ی ممکنه واسهبهترین هدیه

 ونی آخه آیه.ممی
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شیرِ درون ماگ سرامیکی سبز را با دارچین تزئین 

های تلخ، به کردم و بعد از برداشتن ظرف شکالت

 پذیرایی برگشتم. 

 کاکتوس چرا؟! -

دونی که کاکتوس یه گیاهِ مقاومه و نمادِ صبره. می -

 صبر و قوی بودن...

ها را روی عسلی گذاشتم و لیوان شیر و شکالت

هایم م. لبخند دندان نمایی روی لبکنارش نشست

 نشست و همزمان با خودش حرفش را کامل کردم.

های سخت و بنظرم صبر و مقاومت دربرابر لحظه -

تونی مثل یه کاکتوس قوی باشی و در برابر تو می

 ی اینا بایستی.همه
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اش در خانه پیچید و سرش عقب ی مردانهصدای خنده

 رفت.

 یادته هنوز؟  -

 ام پیچیدم.ام را دور شانهبافت زرشکیشنل 

ی حرفاتو حفظم. شبیه مشقِ شب کلمه به کلمه -

شده بودن. هرشب قبل از خواب از توی یادداشت 

خوندمشون و همون موبایلی که واسم خریدی می

 کردم.شون میحفظ

 با محبت نگاهم کرد.

 چرا همون موقع راستشو بهم نگفتی؟  -

ی کاناپه جمع کردم و به سمتش چرخیدم. خودم را رو

 سرم را به پشتی مبل تکیه دادم. 
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ترسیدم راستش. خیلی روزهای بدی بود، خیلی  -

و خواست مامانتلخ بود. عمو راستی راستی می

 بکشه...

 

فکش منقبض و صورتش سخت شد. من اما ادامه 

خواستم حاال که فرصتش پیش آمده بود، دادم. می

 خودم را خالی کنم.

ها غارنشینی، شتم که بعد از چند سالحال کسی را دا

 انسان دیگری را پیدا کرده است!
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ترسیدم کاری بکنم و همه توی اون شرایط می -

چیز بدتر شه. سنم کم بود، تجربه نداشتم، عقلم 

ناقص بود و آقاجون و عمو توی بد شرایطی قرارم 

 دادن خب.

 با یادآوری مجددش تلخندی زدم.

دم خودمو بکشم اما اجازه ندادن. خیلی حتی سعی کر -

ت هم دست خودت سخته مهیار، اینکه زندگی و مرگ

زدم اما هیشکی دادم، زار میشون مینباشه. قسم

 کرد.توجه نمی

 مادرت چی؟ -

 

 متاسف سر تکان دادم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

دونی انقدر قوی نبود که بتونه جلوشونو بگیره. می -

، به شدمهرچی بیشتر توی اون منجالب غرق می

 کردم؟  چی فکر می

منتظر نگاهم کرد و من باز غرق شده بودم در گذشته. 

 گذشت.هایم میتصاویر تکراری از جلوی چشم

 

خوریم و مونو میها همیشه چوب ضعفاینکه ما زن -

آد. تفکری که توی ذهن همه این ضعف از تفکر می

هست. پشت سر گذاشتن اون اتفاقا باعث شد 

شون ما ربطی به جنسیتبفهمم که تعصبِ آد

جنس خودم، از نداره. من از خودی خوردم؛ از هم

غیرخودی هم خوردم؛ از جنس مخالف خودم و 

شون بود. من به شون تعصباتوجه اشتراک همه

چشم دیدم که حتی خدا هم حریف آدم متعصب 
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شه، حریف تفکری که اشتباه توی ذهن زن و نمی

نه که ترسناکش شه و اتفاقا همیمرد جا گرفته نمی

 کنه.می

 

دانست که دارم کرد. میحرف نگاهم میتمام مدت بی

 کنم.ام را خالی میهای ذهنیخوره

 

 ام یا راحله، یادته؟  قبال ازم پرسیدی آیه -

 سرش را تکان داد یعنی آره.

شبه این  لبخندی به رویش پاشیدم و گفتم: من یک

سال طول کشید.  نشدم مهیار. ساختن آیه برای من ده

طول کشید تا نترسم و یاد بگیرم که بجنگم. یاد بگیرم 

شه مگر اینکه خودم ام بهتر از این نمیکه زندگی

بخوام. طول کشید تا یاد بگیرم تنهام و این تنهایی رو 
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در خودم بزرگ کنم، انقدر بزرگ که دیگه ازش نترسم 

ه مو گذاشتم آیه تا یادم باشو محتاج کسی نباشم. اسم

از چه وضعی گذشتم و زنده موندم، با چه تفکری 

جنگیدم و هر چند سخت، هرچند عجیب انقدر که 

و تحمل کنن اما شد ها نتونن تلخی این راهشاید خیلی

 و زنده موندم.

 

هایم یک لبخند پررنگی زدم و آرام چشم بستم. حرف

کردم با جور تلنگر ذهنی بود برای خودی که فکر می

 شود.عیف میوجود مهیار ض

 

ام. دختری که زمین خورد، سقوط کرد، من آیه -

زخمی شد، درد کشید، متهم شد، حرف شنید و در 

 نهایت قوی و مستقل شد و ایستاد.
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 دستم را که گرفت، چشم باز کردم.

کرد که مات و مبهوت با چنان مهر و عشقی نگاهم می

به ماندم. مهیارِ جدی پر زده بود و جایش را داده بود 

 کرد.مردی که با محبت و تحسین نگاهم می

ی آن را در هیچکس ندیده چیزی که هیچوقت خالصانه

 بودم.

هایش گذاشت. طوالنی و دستم را باال برد و روی لب

 محکم، با عشق و احترام.

های لرزانش های بدنش و مردمکدر تک تک سلول

 کردم. تحسین را حس می

 

 کنم.  بهت افتخار می -
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در گلویم نشست اینبار از شادی بود. از  بغضی که

 هیجانی عمیق و عشقی فراوان که انتظارش را نداشتم. 

 ام سر خورد.تند تند پلک زدم و اشک روی گونه

های خوبی که جایی خوانده بودم که روزی تمام انرژی

گردد و به گمانم که ای به سمتت بر میبه دنیا داده

ندین سال تالشم ی مهیار پاداش چبازگشت دوباره

 بود.

 

ام، های روان شدهبا دیدن بینی سرخ من و اشک

ام زد و گفت: البته کاکتوس ی آرامی به نوک بینیضربه

 تیغ دراز، کم مارو زخمی نکردی شما.

 اش بلند خندیدم. به لحن بامزه

ری اما عقب کردم اینطوری میآخه فکر می -

 نکشیدی.
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 م؟کجا برم بابا وقتی تازه اومد -

خواست اما االن دلم یک آغوش گنده و محکم می

 وقتش نبود.

 برای همین هم کوتاه گفتم: شیرتو بخور، سرد شد. 
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 فصل شانزدهم: 

  

 مهیار! این چه مدل برش زدنه؟  -

همانطور که با دقت قیچی را روی خط الگو حرکت 

 داد، غر زد. می
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ام خانم، ناشی. انتظار که نداری حکم ادوارد ناشی -

 دست قیچی رو داشته باشم؟ 

 تر رفت. آیه ریز خندید و کمی نزدیک

 نه اما انتظار دارم جسارت به خرج بدی.  -

کنارش ایستاد و دستش را روی دست مهیار که عجیب 

 د، گذاشت. لرزیمی

دلیلی نداره دستت انقدر بلرزه. ته قیچی رو تنظیم  -

 زنی. کنی روی خط الگو و یهو برش میمی

کوچک آیه که سعی  مهیار با لبخندی محو به دست

 داشت جلوی لرزشش را بگیرد زل زد. 

ای از موهای بلوندش را که به همراه شال پشت دسته

گاهش را با گوش فرستاده بود، روی صورتش افتاد و ن

 خود پایین کشید.
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 تره. آهان، حاال شد. ببین اینطوری چقدر آسون -

افتاد و تاب اینطور که موهایش توی صورتش می

شد. مخصوصا امروز که آرایش خورد، زیباتر میمی

 خاصی هم نداشت. 

 اش را گرفت.آیه سرش را باال آورد و مچ نگاه خیره

می شیطنت که تای ابرویش را باال فرستاد و با ک

چاشنی کالمش شده بود، گفت: فکر کنم اصال 

 نفهمیدی چی گفتم. 

مهیار آرام و مردانه خندید و سیبک گلویش تکان 

 خورد.

 فهمیدم، باید جسارت داشته باشم.  -

 آیه دست یه سینه، به میز چوبی تکیه داد. 
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 اوهوم، تو اصال جسور نیستی. -

 

که کارمو ول کردم و چسبیدم به یه کارگاه همین -

 ورشکسته جسارته، نیست؟ 

چرا اینکارو کردی خب؟ هنوز هم نفهمیدم چطوری  -

 رو کنار گذاشتی.  شرایط ثابتت

  

ابرو درهم کشید و با لحن شوخی گفت:  مثل مادرم 

ها کال اینطوریه؟ موافقت با زنی. سیستم زنحرف می

 کار دولتی؟! 

 با دست به کارگاهش اشاره کرد. آیه 

 آره مخصوصا من خیلی موافقم با این مورد.  -
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مهیار دوباره خندید. قیچی را روی میز رها کرد و کش 

 و قوسی به بدنش داد. 

چند روز از ماجرای بیمارستان گذشته بود اما کمرش 

 کرد. همچنان درد می

ثیر تای خودم هم بیبابا وصیت کرده بود، البته عالقه -

 نیست. 

 و چی شد که به دوخت و دوز عالقه پیدا کردی؟ -

  

خواست هایش برق عجیبی داشت. انگار میچشم

جوری زیر زبانش را بکشد و حرف دلخواهش را یک

 بشنود. 

 خواست. آزارش نداد و همانی را گفت که می
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ها داشتی برای این کار ذوق و شوقی که اون وقت -

منو هم کنجکاو کرد. اولش یه کنجکاوی ساده بود 

اما توی همون دوران و چند وقتی که رفتم دمِ 

 دست بابا کار کردم، کم کم عالقمند شدم. 

اش هایش را روی هم فشار داد بلکه جلوی خندهآیه لب

 را بگیرد.

 او پشت کرد. اش را از میز گرفت و به تکیه

 پس من باعثش شدم! -

 ی من بودی.شه گفت که تو باعث عالقهآره، می -

 

ی پا به سمتش چرخید و با ابروهای باال روی پاشنه

 های کش آمده، تکرار کرد. افتاده، لحنی طلبکار و لب

 یه جورایی!  -
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مهیار دقیق نگاهش کرد. امروز حال عجیبی داشت. بعد 

پرواتر رفتار تر شده بودند و بیاز آن شب به هم نزدیک

 کرد.می

 یه سوال بپرسم؟  -

 ذاری این الگو رو برش بزنم، نه؟! نمی -

آیه خودش را روی کاناپه انداخت و خونسرد گفت: 

 دن. ها انجام میبچه

 جانم بپرس. -

 چطوری با طالق از همسرت کنار اومدی؟ -

 

سوالش شبیه آب سرد بود روی تن گرمش. همانقدر 

هایش کدر و فکش عجیب و شوکه کننده. مردمک

 منقبض شد. 
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دونم که باهاش کنار نیومدم و هنوز درد دارم اما می -

شه. باید زمان بدم به خودم و حالم. به مرور درست می

 اما چرا همچنین سوالی پرسیدی؟ 

 آخه حس کردم که فراموشش کردی.  -

 ی نه تکان داد. تلخندی زد و سرش را به نشانه

اش کردیم آیه؛ خیانت دردی من و تو هردو تجربه -

نیست که فراموش بشه. شبیه یه جای زخم همیشگیه 

اما چه توقعی ازم داری؟ خودمو بزنم به در و دیوار و 

همه چیزو بشکنم؟ راستش من اینطور دردمو آروم 

 کنم. نمی

 کنی. دتو آروم میدونم چطوری درمی -

 مهیار آرام پلک زد و ابرو باال انداخت. 

 چطوری؟  -
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 با سرگرم کردن خودت. -

 

های چشمش را چروک ریزی لبخند محوی گوشه

 انداخت. 

 پس هنوز یه چیزایی از من یادته.  -

ربط ش جمع کرد و کامال بیهایش را در شکمآیه زانو

 پرسید. 

 خیلی دوستش داشتی؟ -

فت و کنارش نشست. قصد دخترک را به سمت مبل ر

خواست به این واسطه از احساساتش دانست. میمی

 آورد.سر در بی
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مثل همین مدت که خودش حریم او را شکسته و 

 واردش شده بود. 

  

کردم که حسم بهش عشق بوده آره... زمانی فکر می -

تونم کسیو جز اون توی دلم راه بدم اما از یه و نمی

مون ایی به بعد شک کردم به اون و حسی که بینج

 هست. 

 فقط یه زمانی؟ تا کی این فکرو داشتی؟  -

های خاک گرفته خیره ماند ای از موزائیکمهیار به نقطه

 و سعی کرد جواب سوالش را پیدا کند.
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مون. از وقتی که برای جشن از سال چهارم ازدواج -

میلی و سردی سالگرد تدارک دیدم و شبنم با بی

برخورد کرد. همونجا بود که سرخورده شدم اما 

 بازهم فرصت دادم. 

 شانه باال انداخت. 

مون روز به ای نداشت. رابطههرچند خیلی فایده -

 شد تا اینکه فهمیدم...روز سردتر می

  

ی حرفش که رسید، سکوت کرد. آیه هم به اینجا

اش متوجه تشویشش شد، دستش را روی شانه

 گذاشت و آرام گفت: همه چی تموم شده. 

 مهیار سر چرخاند و با لبخندی تلخ نگاهش کرد. 

خیانت هیچوقت برای کسی که در حقش نامردی  -

شه. اون شک و تردید، دو دلی و شده، تموم نمی
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تونه از پا افته میمیت عدم اعتمادی که به جون

دَرِت بیاره. هرچند که االن بهتر شدم، حالم بهتره 

ترم. تونستم تا حدودی با خودم کنار بیام و و سبک

کنی دردی ندارم، شایدهم به همین خاطر فکر می

درصورتی که اینطور نیست. من دوسال درگیر این 

رو ذره ذره لمس  موضوع بودم آیه و درد خیانت

این دوسال انقدر با احساسات مختلفی کردم. توی 

که بهم داده، کلنجار رفتم تا االنی که روبه روی تو 

نشستم، خونسرد باشم و دردم مثل روزهای اول 

 تازه نباشه.

  

ی اشتراک او و مهیار شاید همین ترین نقطهپررنگ

عدم اعتماد بود. حسی عجیب که دردش را با گوشت و 

 خونش چشیده بود. 
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ی بتونی دوباره یه روز به کسی اعتماد کنفکر می -

 کنی؟

  

دونم. در حال حاضر فقط به اطرافیانم اعتماد نمی -

 زنن. دونم بهم آسیب نمیدارم، کسایی که می

 و اونا کین؟  -

 هایش نشست.بازهم آن برق عجیب و غریب در چشم

کامل به سمتش چرخید و دست کوچکش را که روی 

های بزرگش گرفت و با اش بود، میان دستشانه

 نگاهی مهربان، جواب داد. 

 ام، نسرین، حمید و تو. خانواده -

های دخترک سنگی در آسمان سبز چشمانگار شهاب

 جوالن داد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 هایش گل افتاد. هایش کش آمد و گونهلب

 زنم؟ یب نمیکنی بهت آسو چرا فکر می -

 ای. چون تو راحله -

 ابروهایش را درهم جمع کرد و زیرلب غر زد. 

 

ام، خیلی هم نسبت به اون کسی که من آیه -

و باری که همشناختی تغییر کردم. مثل اینکه اولینمی

 توی این کارگاه دیدیم یادت نیست؟ 

 کنی به رفتار اون روزت؟ افتخار می -

شد تا کمی از او بلند می اپههمانطور که از روی کان

خوام بدونی که فاصله بگیرد، گفت: نه، اصال اما می

 ای در کار نیست.راحله
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 صدا از جا بلند شد.مهیار از فرصت استفاده کرد و بی

آیه پشت به او ایستاده بود و برای همین هم متوجه 

 هیچ یک از حرکاتش نشد.  

ای کم پشت سرش ایستاد، سرش را پایین با فاصله

 برد و کنار گوشش لب زد.
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خوای باور کنم که صد و هشتاد درجه یعنی می -

 عوض شدی؟ 

 دختر بیچاره شوکه از حضورش، تکان سختی خورد.
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اش به سینه چه سرجایش چرخید و سینههول و دستپا

 آمد.در

ی پهنش اراده دستش را روی سینهآنقدر که بی

گذاشت و خواست عقب بکشید که دست مهیار، 

اش گرفت و لرزانش را روی سینه های یخ زدهانگشت

 ی فاصله گرفتن نداد.و اجازه

 

های مهیار شان در هم گره خورده بود و در چشمنگاه

 زد.ج میشیطنت مو

 ذره هم عوض نشده بود.این مرد حتی یک

هنوز هم در کیش و مات کردنش استاد بود و 

 اندازد.دانست کی و چطور او را گیر بیمی
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های مشکی مهیار روی صورتش چرخ زد و تا چشم

 اش پایین آمد. های برجستهلب

 توانست انکار کند. شان را نمیکشش محکم بین

دار و های کشهم بحاطر نفسی آیه ی سینهقفسه

 شد. عمیقش باال و پایین می

 هردو هیجان زده بودند و دخترک کمی بیشتر از او. 

شان مثل شدند، تناصال همینکه به هم نزدیک می

 کرد. دیگر را جذب میآهنربا یک

دم عمیقی گرفت و ترکیب عطر شیرین آیه و تن 

 هایش کرد.اش را وارد ریهگندمی

 

اش شصت پشت دستش را که روی سینه با انگشت

 قرارداشت نوازش کرد و نجوا کرد.
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رم. کل دنیا هم بگن تو عوض شدی، زیر بار نمی -

ی مهربونی که آزارش برای من هنوز همون راحله

 رسید چه برسه به منی که... هم نمی به یه مورچه

خواست بگوید که دوستم داری اما مغزش سفت و می

 کشید و زبانش کوتاه شد.سخت آژیر 

 

هایش دوخته شده های دخترک منتظر به لبمردمک

آرایشش بازی های پر پشت بیبود و نگاه او با مژه

 کرد.می

 

ای به در خورد و قبل لب باز کرد چیزی بگوید که ضربه

 از آنکه فاصله بگیرند، معین وارد اتاق شد.  

 سالم علیکم.   -
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داخت و مهیار هم بدتر از او آیه ناشیانه سرش را زیر ان

 دستی به ته ریشش کشید. 

 

معین نگاه مشکوکی به آن دو و صورت سرخ آیه 

 انداخت.

 هایش کش آمد و گفت: بد موقع مزاحم شدم انگار.  لب

 ی آرامش به بازوی برادرش زد.  مهیار جلو رفت و ضربه

 داد منو.  نه داشت آموزش می -

عقب فرستاد و شالش ای از موهایش را آیه هم دسته

 اش افتاده بود، روی موهایش کشید.  را که روی شانه

 مون؟  بله، بریم سراغ آموزش -
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ی لبش کشید و با نگاه عاقل اندر معین زبانش را گوشه

سفیهی به آن دو، گفت: با دل و جون تمرین کنید پس. 

 مایه بذارید قشنگ!

 

دور اش از چشم دو برادر آیه سرجایش چرخید تا خنده

 بماند.

ای به مهیار هم از فرصت استفاده کرد و چشم غره

معین رفت. بد موقع آمده بود و تیکه هم بارشان 

 کرد!  می

 بشین تو. -

 و روبه آیه حرف خودش را تکرار کرد.  

 مون؟ ی آموزشبریم سراغ ادامه -

 آیه هم با لبخندی پهن بازوهایش را در آغوش کشید. 
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 بریم!  -
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 هات رحم کن. بسه مادرجانم، به چشم -

سرش را از روی دفتر حسابداری برداشت و نگاه 

کردند، گیجی به مادرش و الله که با لبخند نگاهش می

 انداخت. 

یسری کار عقب مونده دارم، این مدت درست  -

 نرسیدیم به حساب و کتابا. 

را معین با پارچ بلور پر از دوغ به هال بازگشت و آن 

 روی میز گذاشت. 

 از آیه جان بعیده این کارا!  -
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به لبخند پهن و پر شیطنت روی لبش نگاه کرد. از بعد 

از اینکه آن دو را در آن وضعیت دیده بود، دست از 

 داشت. سرش بر نمی

 کدوم کارا مادر؟  -

همین به وظایفش نرسیدن دیگه مادر من. آخه این  -

سش همزمان به اس. حواآیه رو که ندیدی، وزه

 صدهزارجا هست.

  

 دفتر را روی مبل انداخت و از جا بلند شد. 

 معین!  -

ی همسرش الله ریز خندید و دست روی شانه

 گذاشت. 
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 اذیت نکن انقدر.  -

حدیث بانو مشکوک به آن سه نگاه کرد. صورت درهم 

ی ریز هایش و این خندهمهیار، شیطنت معین و حرف

 خبر است. زهایی بیداد که از چیالله نشان می

 دونم؟ اتفاقی افتاده که من نمی -

 مهیار دستش را گرفت و به سمت میز هدایتش کرد. 

نه قربونت برم، چه اتفاقی؟ بیا بشین ناهار  -

 بخوریم. 

حدیث بانو کنارش نشست اما ذهنش همچنان درگیر 

 بود. در نهایت هم طاقت نیاورد و پرسید.  

 از این دختره بگید واسم. -
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دش را زد به آن راه و همانطور که برای مادرش خو

 کشید، گفت: کدوم دختره؟برنج می

گه، آیه اس؟ همونیه که توی همین که معین می -

 عروسی دیدیم؟

های دندانش را به معین با نیش بازی که تمام ردیف

گذاشت، گفت: آره حدیث جون، اسمش آیه نمایش می

 گیم آیه جان!است اما ماها بهش می

الله طاقت نیاورد و اینبار بلند خندید. سعی داشت 

مراعات مهیار را بکند اما از وقتی که معین جریان را 

شد و تعریف کرده بود، قند در دلش آب می

 اش را بگیرد.توانست جلوی خندهنمی

یک عمر او را پسر خوب خانواده دیده بود و باورش 

 شد بتواند شیطنت کند. نمی
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 وانی دوغ ریخت و مقابل معین گذاشت. مهیار کالفه لی

 بخور خفه نشی وسط حرف زدنات.  -

کل دو برادر، سمت مهیار توجه به کلحدیث بانو بی

 چرخید و پرسید. 

چطور دختریه مهیار جان؟ شب عروسی که دیگه  -

ندیدمش، نتونستم درست حسابی دو کلوم باهاش 

 حرف بزنم.  

 . دختر خوبیه مامان، مثل باقی دخترا -

 و قاشقی از باقالی پلو توی دهانش گذاشت.

 مجرده؟  -

 دستی کرد. اینبار معین پیش

آره قربونت مجرده. البته آمارشو دراوردم اونم مثل  -

 داداش طالق گرفته خیلی سال پیش.
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حدیث چشم از معین گرفت و دوباره روبه مهیار 

 پرسید. 

خوشت میاد ازش، آره؟ پس اشتباه نکردم که  -

 ونه.تچیزی بین

خون زیر پوستش خزید و صورتش سرخ شد. 

ی توی دهانش هایش گر گرفت و به سختی لقمهگوش

 را قورت داد.

 اوپس! -

نگاه عصبی به معین انداخت که بیخیال غذایش را 

 خورد و کامال عقب نشینی کرده بود.می

مون بود نه االن. مامان، نه اون شب چیزی بین -

 بیخیال شو تاج سرم. 
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 دختر خوبیه...  خب اگه -

 

 اجازه نداد حرف مادرش تمام شود و غرید. 

 هنوز مهر طالقم خشک نشده. -
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حدیث دست سرد پسرش را که روی میز مشت شده 

گم همین بود، گرفت و با مهربانی گفت: من که نمی

گم اگه دختر خوبیه زیر نظر فردا ازدواج کنید. فقط می

بگیرش که هروقت خودت صالح دونستی جلو بری. 

تونی تنها بمونی پسرم، اینطوری باالخره تا ابد که نمی

 تره. خیال منم راحت
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ای از دوغش نوشید. سعی کرد با خنکی آن کمی جرعه

 اش را آرام کند.خود عصبی

  

پس چرا اون شب دختر بیچاره رو فراری دادی  -

 مامان؟ 

 حدیث ابرو درهم کشید. 

 من فراری دادم؟ من که...  -

 حرفاتو شنید مادر من، شنید. برای همینم رفت.  -

 خبر از همه جا، پرسید. معین بی

 ؟ یه جوری حرف بزنید ماهم بفهمیم. جریان چیه -

الله اما به او اشاره کرد تا ساکت باشد. حدیث بانو 

توجه به آن دو با لحنی طلبکار گفت: حق نداشتم؟ بی
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گفتی چرا توی اون وضع شمارو دیدم، تو هم که نمی

 گیری. داری از شبنم طالق می

مهیار کالفه از پشت میز بلند شد. باالخره فرصتش 

بود تا مادرش را بابت آن شب و شکستن  رسیده

 دخترک سرزنش کند.

 های تندی که زده بود. بابت قضاوت نابه جا و حرف

  

ذره هم به من اعتماد نداری؟ که یعنی شما یک -

کاری ها نیستم؟ تو بدونی من اهل اینطور کثافت

شناسی؟ بخدا که حرفامون هم ی خودتو نمیبچه

 دیگه تکراری شده مامان. 
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دیث هم از پشت میز بلند شد. به سمت پسرش ح

رفت. صورتش را میان دستانش گرفت و نوازشش 

 کرد. 

خواستم یه وقت من فقط نگرانت بودم پسرم، نمی -

 خدایی نکرده راه اشتباهی بری.

  

های هنوز زد و چشمهایش با نگرانی دو دو میمردمک

هیچی نشده نم داشت. دلش برایش گرفت و از 

 مد.خودش بدش آ

ی سرتق خانواده بود اما حاال او همه ها معین بچهسال

 داد!را آزار می

نتیجه و بدون فکر به بعد های بیخسته از این حرف

ماجرا، اصل مطلب را گفت: آیه همون راحله است 

 مامان.
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های سکوتی که برقرار شد زیادی سنگین بود. دست

اش سخت در هم حدیث از صورتش سر خورد و چهره

 و رفت.فر

 

کرد حال معین هم دست کمی از او نداشت. سعی می

در ذهنش راحله را تصور کند و تنها تصویر گنگی آن 

 هایش به خاطر داشت. هم از یکی از عکس

 راحله؟ همون... راحله که...  -

میان حرف برادرش پرید و گفت: آره، همون راحله که 

 یهو غیب شد.

 جون من مهیار؟  -

 تو.آره، جون  -

 برگام دادا، برگام! -
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های ده سال زده زل زده بود به مهیار. تلفنحدیث بهت

ها و حال خوشی را که از حرف بازی پیشش را، پیامک

 گرفت هنوز به خاطر داشت.زدن با راحله می

و موقعیت دخترک را تایید  هرچند که هرگز خانواده

م نکرد چون اعتقاد نکرده بود اما با این حال مخالفتی ه

داشت که احساسات و روابط در آن سن و سال به 

 ای نخواهد رسید. نتیجه

 

ی اول با این اما حاال دوباره برگشته بودند سر نقطه

دانست تفاوت که پسرش دیگر بچه نبود و بعید می

 حس میان آن دو، نپخته و خام باشد.
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 نفهمیدی چرا اون موقع کات کرد یهو؟  -

 ن داد.سرش را تکا

دونم چرا فهمیدم معین همه چیزو فهمیدم اما نمی -

 گفتنش به شما درسته یا نه.

 حدیث نگاه دلخوری به پسرش انداخت. 

از کی تا حاال ما غریبه شدیم؟ من تورو نه ماه توی  -

شکم خودم نگه داشتم، رشد کردی تو وجود خود 

 ام؟من، حاال غریبه

 

کرد برای همین دیر یا زود باید همه چیز را تعریف می

 هم ترجیح داد که آن روز همین لحظه باشد. 

 حاال که پتانسیل شنیدن همه چیز را داشتند.
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دست مادرش را گرفت و به سمت میز ناهارخوری 

 هدایت کرد. 

خوریم، من همه چیزو بیا همینطوری که شام می -

 گم. می

حدیث هم بی آنکه مخالفت کند، سرجایش نشست و 

 ذا شد. مشغول بازی با غ

ی همه هرلحظه بیشتر درهم مهیار تعریف کرد و چهره

 رفت.فرو می

اش اش را زیر چانههای مشت شدهمعین دست

 گذاشته بود و با ابروهایی درهم به او زل زده بود. 

 نالید. هرچند دقیقه یکبار، می الله

 شه. چطور تونستن؟ وای باورم نمی -
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و مادرش تمام مدت در سکوتی سنگین به او گوش 

 کشید. داد و هراز چند گاهی آه سردی میمی

 ش همین بود که شنیدین.همه -

 

شد، با کالفگی صندلی معین همانطور که از جا بلند می

را عقب هل داد تا کمی از خشمش خالی شود. باور 

 همچین سرگذشتی برایش سخت بود. 

صدا افتاده باشد، اینطور بی اینکه دختری به این وضع

اش کنند در ذهنش ای عذاب وجدان قربانیو بدون ذره

 گرفت. جا نمی

 ش در ارتباطه؟هنوز با خانواده -
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ی خوبی آنکه به مادرش نگاه کند، گفت: رابطهبی

شون در حد اذیت و آزاره؛ هنوز ندارن. بیشتر ارتباط

 دست از سرش بر نداشتن. 

 تونو باهاش تموم کنید.شراکت -

 

 معین متعجب مادرش را نگاه کرد.

 مهیار هم مات و مبهوت پرسید.  

 چی؟!   -

درد شبنم  افتی تو چاه؟خوای از چاله در بیای بیمی -

 ای؟کم بود واسمون که بریم سراغ همچین خانواده

 

 خوام برم سراغ... من نمی -

 هایش گذاشت تا ساکت شود. حدیث دست روی لب
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شناسم، بزرگت کردم مهیار من پسر خودمو می -

کنم. درگیر این دختر تونی بگی اشتباه مینمی

 شدی مادر. 

 اینبار الله دخالت کرد.

مک کنیم مامان جون. گناه شاید بتونیم بهش ک -

 شه به حال خودش ولش کرد که.داره طفلی، نمی

 حدیث اما ابرو درهم کشید.

 

ها این حرفا از سر احساسه الله. اینطور خانواده -

کنن و به جای اینکه دردسر دارن، شر درست می

شن جلوی کمک حال این دوتا بچه بشن، سد می

 شون. راه

 مهیار کوتاه و عصبی خندید.
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 نظر همه مهمه جز من؟! -

معین بعد از سکوتی طوالنی، با نگاه عمیقی به برادرش 

 پرسید. 

 نظر خودت چیه داداش؟ -
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خوام بهش داد، گفت: میبه پشتی صندلی تکیه می

کمک کنم. نه به این عنوان که روزی باهاش ازدواج 

خوام کنم به کمک نیاز داره میکنم، نه. چون حس می

 کنارش باشم. 

 کنی پسرم، آخه این دختر... اشتباه می -
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میان حرف مادرش پرید و محکم گفت: تا اینجا تمام 

خوام یکبارم که ان، حاال میزندگی من درست بوده مام

 شده اشتباه کنم! 

ای همه ساکت حرفش چنان پر کنایه بود که لحظه

 شدند و دوباره خودش ادامه داد.

  

درست یا اشتباه من و این دختر زمانی هم دیگه رو  -

ای بوده، خام بوده، بچگانه دوست داشتیم و رابطه

شم تفاوت باتونم بهش بیبوده اما بوده و االن نمی

خوام بگم حسی نه از سر دوست داشتن، نه نمی

این وسط هست، فقط نیاز به کمک داره و باید 

 کنارش باشم.
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هایش را قبول داشت و نداشت. او کنار آیه حس حرف

خوبی داشت، آرام بود، خیالش راحت بود بابت اینکه 

ی خواست فاصلهخورد و دلش میزخم نمی

 تر شود. دیدارهایشان کوتاه

های ریزش حالش را خندید اما خندهخترک سخت مید

کرد و اصال همینکه او باعث کش آمدن بهتر می

 هایش بود، حس خوبی داشت.لب

  

حدیث دلخور و ناراضی از پشت میز بلند شد و دیس را 

 برداشت. 

 من دلم راضی نیست به این کار.  -

کالفه پلک روی هم گذاشت. با رفتن حدیث، معین 

 و مطمئنی که دوستش نداری؟ آرام گفت: ت
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ی دیگری از دوغش نوشسد بلکه طعم تلخ جرعه

آنکه به برادرش نگاه کند، دهانش عوض شود. بی

 گفت: آره.  

 معین اما لبخندی زد و ابرو باال انداخت. 

 ت.  ارواح عمه -

الله نگاهی به آشپزخانه کرد و آرام گفت: شاید درست 

نذار مهیار. اگه  نباشه که من دخالت کنم اما تنهاش

تونم باهاش صحبت کمک خواستی منم هستم؛ می

 کنم. 

اون دختر قوی و مستقلیه و به سختی کمک  -

 کنه اما چشم، قربونت زن داداش.دیگرانو قبول می

  

 ی مهیار گذاشت. معین هم دستی روی شانه
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 منم باهاتم.  -

دست برادرش را با مهر فشرد و لبخندی زد. خوب بود 

 اش این همه حامی بودند. که خانواده

کرد که آیه را با اش میجز مادری که باید کم کم راضی

 هایش قبول کند.  تمام عیب و نقص

 

های چنان محکم در ماشین را بهم کوبید که چشم

 معین گرد شد.

کنارش روی صندلی کمک راننده نشست و آرام در را 

 بست. 

خوای بشکنی که باید با یه تبری چیزی اگه می -

 انجامش بدی اینطوری فایده نداره.
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سر چرخاند و خشمگین نگاهش کرد. اصال در شرایطی 

 ی لوده بازی های او را داشته باشد.  نبود که حوصله

 ب نداری. باشه داداش غلط کردم... معلومه اعصا -

 دم عمیقی گرفت و غرید.

  

 تو چطوری اعصاب داری با چیزهایی که شنیدی؟  -

 معین لبخند کوچکی زد و زمزمه کرد. 

 من که روی دختره غیرت ندارم.   -

هایی که شنیده شنید اما به روی خودش نیاورد. حرف

داد و حالش بود همچنان پر قدرت در سرش جوالن می

 زد.میرا به هم 
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اش را جابه جا انگار کسی با چوبی بلند محتویات معده

خواست کرد که اینطور تهوع گرفته بود و دلش میمی

 اوق بزند.  

 فرمان را زیر مشتش فشرد و غرید. 

کشه چسبیده به یه دختر پیرمرد خجالت نمی -

 بیست و چند ساله و مادر مریضش.

  

دل شنیدی که چی گفتن. طرف بیماره، تعا -

 شو از دست داده چه انتظاری داری ازش؟ روحی

 

دستی به ته ریشش کشید و نفسش را بیرون فوت 

 کرد.

خواست یاور را پیدا کند و تا سر حد مرگ او دلش می

 را بزند. 
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شد و به جنون صدای زن هنوز در گوشش تکرار می

 کشاندش. می

این حرفارو از من نشنیده بگیرید توروخدا، همین  -

شه واسم زنم بد میحاالشم ببینن با شما حرف می

توی این محل ولی من از اولش دلم به حال راحله 

خبر سوخت. اون یاور از خدا بیو مادر بدبختش می

ادر و دختر نیاره. ماهم بال نموند که سر این م

دونستیم ها اما کسی جرات دخالت نداشت. می

آخه درگیر جنگِ ناموس و آبرو شدن عاقبت نداره، 

ترسیدیم درگیرش بشیم. خدا از سر تقصیرات می

 مون بگذره.همه

  

هایش بیرون زد و انگار آتش از چشمسرش نبض می

 جهید.می
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رد به هر به سختی آب دهانش را قورت داد و سعی ک

 ترتیبی خودش را آرام کند. 

خوای من اش را دید، گفت: میمعین هم که حال آشفته

 بشینم پشت رل؟ 

ی رانندگی را فقط سرتکان داد یعنی آره. نه حوصله

 داشت و نه جانش را.

 ری؟ کجا می -

 ای نامعلوم دوخت. نگاهش را از پنجره به نقطه

 کارگاه.  -

ببیند. شاید اینطور کمی خواست هرچه زودتر آیه را می

 شد. آرام می
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پشت در ایستاد و سعی کرد با گرفتن دمی عمیق 

 خشمش را مهار کند.

کرد با اعصابش بندی نازک شده بود و حس می

شود اما از طرفی هم هیچ ترین چیزی پاره میکوچک

خواست که آیه را آزار دهد. او، خودش به دلش نمی

 داشت.   غهی کافی دغداندازه

وارد کارگاه شد و با دیدنش انتهای سالن مقابل ماشین 

 برش، لبخند محوی زد. 

فهمید، اش میگذشت و بیشتر دربارههرچه می

 گرفت. احساسش شدت می

احساسی مثل افتخار و احترام به دختری که تا اینجای 

 راه را تک و تنها جنگیده بود.  
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و را با شبنمی مقایسه دروغ چرا، حتی گاهی ناخودآگاه ا

هایش آویزان این و آن کرد که برای خواستهمی

شد. آیه اما یک تنه خط قرمز کشیده بود روی تمام می

 های او.بدبینی

  

آیه هم با دیدنش لبخند زد و برایش دست تکان داد. 

از اولین دیدارشان، تغییر کرده و گاردش را پایین 

ی نزدیکی و اجازهخندید تر میآورده بود. حتی راحت

 داد. بیشتری به او می

 سالم آقا.  -

 

سالمی به یکی از کارگرها که از کنارش رد شد، کرد و 

داد در خلوت و تنهایی با آیه به اتاق رفت. ترجیح می

 حرف بزند. 
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هایی که شنیده است خواست از امروز بگوید و حرفمی

 تا ذهنش کمی آرام شود. 

 آی.گفته بودی امروز نمی -

  

 به سمت آیه که تازه وارد اتاق شده بود، چرخید. 

یسری کار داشتم اما دیدن تو از همه چی  آره -

 تر بود واسم. واجب

 هایش برق زد. هایش رنگ گرفت و چشمگونه

 بگم چای بیارن؟  -

 خوام حرف بزنیم آیه. نه، می -

 چیزی شده؟  -

 بشینیم؟  -
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اینبار نگاه دخترک رنگ نگرانی گرفت. به سمت کاناپه 

 رفت و پرسید. می

 چی شده مهیار؟  -

نارش نشست و سعی کرد آرام باشد. او هم ک

آمیز او را هم بهم های اغراقخواست با واکنشنمی

 بریزد. 

تمام راه رو به این فکر کردم که حرفامو چطوری  -

 ای نداشت. شروع کنم اما نتیجه

 کنی.هرجوری که راحتی، فقط بگو! داری نگرانم می -

 

 پرسید.های سبزش دم عمیقی گرفت و خیره در چشم

بعد از اون روز توی کارگاه، بازهم یاور اذیتت  -

 کرده؟ 
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های گشاد و ابروهای گره جا خورد. این را از مردمک

 اش فهمید. خورده

 های خشکش کشید و ادامه داد. زبان بر لب

ت خوام بدونم همچنان داری از طرف خانوادهمی -

 بینی؟ رو می شی؟ همچنان اون مرتیکهاذیت می

فهمم چرا ا مسائلیه که به خودم مربوطه؛ نمیاین -

 پرسی.می

 

انتظار هرجوابی را داشت جز این. گیج و ناباور نگاهش 

 ای عصبی سر داد.کرد و خنده

به خودت مربوطه؟! بعد از اون همه بحثی که باهم  -

 ی اول؟!گشتی سر نقطهداشتیم دوباره برمی
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هایش را روی هم فشار تر از او بود. پلکآیه هم کالفه

 داد و غر زد. 

 پرسی؟ اصال چرا یهو همچین سوالی می -

تونه واست دردسر چون یاور یه آدم نامتعادله که می -

ای نداری که بتونی جلوش درست کنه و توهم پشتوانه

 بایستی. واضح نیست واست؟ 

رت دخترک درهم حرفش آنقدر تلخ و گزنده بود که صو

 جمع شد.
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تونم از پس کنی. من تنهایی مینخیر، اشتباه می -

 ای نیاز ندارم.خودم بر بیام و به پشتوانه
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آها! برای همین هم اون روز توی کارگاه اگه ما  -

اومد؟ برای رسیدیم معلوم نبود چه بالیی سرت مینمی

 همین خودتو کوبوندی به گاردریل؟ 

ت دوباره پرونده آن شب را باز کند اما خواسنمی

 اش راهی برایش نگذاشته بود. سرتقی

 اون یه روز بود فقط...  -

 صدایش باال رفت و کالفه غرید.

 

 بس کن آیه، بس کن. -

ی گردنش نگاه کرد. از های بیرون زدهشوکه به رگ

اولین دیدارشان تا حاال این نخستین باری بود که 

 زد. شد و سرش داد میمهیار اینطور عصبانی می

 اش کرده بود؟ یعنی انقدر کالفه
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فهمم که تو دختر قوی هستی و بابتش من می -

ذارم اما باید قبول کنی به کمک بهت احترام می

نیاز داری. اگه قرار بود این ماجرا تموم شه، تا 

االن شده بود نه اینکه بیفتن دنبالت و زجرت بدن. 

نیستی؟ االن اصال واقعا خودت متوجه این مسائل 

 رو نداری، اینو بفهم. شرایط لجبازی کردن

 

شونو خوای کمکم کنی؟ بری همهچطوری می -

بکشی؟! چون فقط اینطوری از شرشون راحت 

 شم. می

 

اش تمامی نداشت. حرص عصبی و بلند خندید. لجبازی

نشسته در صدایش جوری بود که انگار او دلیل 

 هایش است!بدبختی
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ت سوال دارم ازت، یاور و خانواده فعال فقط یه -

 کنن؟هنوز اذیتت می

 

آیه پلک بست و نفسش را بیرون فوت کرد. 

ترسید دانست دقیقا چه فکری در سر دارد. مینمی

 بیش از حد درگیر این موضوع شود.

آره، هنوز دست از سرم برنداشتن تو که قبال دیدی  -

 شو.نمونه

 خیلی خب، پس باید یه فکری کنیم. -

 

هایی در سرش داشت اما االن وقت گفتنش نبود. نقشه

گرفت و همه چیز شناخت. دوباره گارد میدخترک را می

 شد. خراب می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

شه، باور کن. م نمیعصبی نباش مهیار. من هیچی -

 عادت دارم به اینا. 

گی عادت داری بیشتر این خونسرد بودن و اینکه می -

 کنه.منو عصبی می

اش لبخند زد. انگشتش را جلو برد، نرم دلواپسیبه 

 شان را باز کرد.ی میانبین ابروهای مهیار کشید و گره

 

آد، من همیشه تورو خندون و اخم نکن! بهت نمی -

 شیطون دیدم. 

 ابروهایش از هم باز شد و نفسش را بیرون فوت کرد.

هایش مچ دستش را گرفت و انگشتش را روی لب

 آن را نرم بوسید. گذاشت. چشم بست و
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حرکتش ارادی نبود. مغزش تازه بعد از بوسیدن 

ی آیه آژیر کشید اما با این وجود عقب انگشت اشاره

 نکشید. 

ی دخترک را هایش را باز کرد و نگاه بهت زدهچشم

 شکار کرد.

آی اما تنها دونم که تو از پس هر مشکلی بر میمی -

مید بودن زیادشم خوب نیست. من و نسرین و ح

 دیم که تنها باشی.دیگه اجازه نمی

ها را هم از نسرین و حمید که خبر نداشت اما اسم آن

تنگ اسم خودش آورد؛ چرا؟ حرکتی غیرارادی برای 

 شان!ی بینحفظ فاصله

 گانه.همینقدر ناشیانه و بچه

 امروز به من احتیاج داری اینجا؟ -

 خوای بری؟ نه، می -
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ی امتحانی ی چی شد نتیجهآره کار دارم یکم. راست -

ای که دیدن که از اون دوتا کارگر گرفتی؟ بعد از دوره

 از کارشون راضی هستی؟

  

هردو از روی کاناپه بلند شدند و آیه بازوهای ظریفش 

 را در آغوش کشید. 

 آره، راه افتادن. خوشحالم که ردشون نکردم.  -

 مهیار هم لبخندی زد. 

صبور بودن و در لحظه تصمیم نگرفتن چیز خوبیه  -

 خانم خانما. 

 رنگ و ساختگی غر زد. آیه با اخم کم

 انقدر به من درس اخالق نده.  -

 اش شدت گرفت و سرش عقب رفت.اینبار خنده
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 من برم فعال.  -

آیه دستش را جلو برد و گرم و صمیمی باهم دست 

 دادند. 

 بینمت. می -

هایش ماسید. از کارگاه که بیرون زد، لبخند روی لب

هایش با مادرش حرف باید برای عملی کردن برنامه

 زد. می
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پشت رل نشسته بودم و به تیرچراغ برق نگاه 

 وکیل جوان بود.   هایکردم. اما حواسم پی حرفمی

تونید کارای طالقش رو خوام بدونم میفقط می -

 انجام بدین یا نه؟ 

تونم نگران نباشید. همین حاال هم درخواست بله، می -

 طالق برای همسر خواهرتون رد شده. 

زیادم بابت  چشم بستم و نفس راحتی کشیدم. نگرانی

 کرد.راضیه گاهی فلجم می

کنم و طالقش ی علی را کم میدانستم در نهایت رومی

ای کنندهگیر و خستهگیرم اما بازهم روند نفسرا می

 داشت.  

مخصوصا برای راضیه که بعد از سقط یک چشمش 

 اشک بود و یک چشمش آه.
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 تماس را قطع کردم و از ماشین پیاده شدم.

شد که به خانه سر نزده بودم. برخالف چند روزی می

ی به دیدن مامان نداشتم. های خواهرم تمایلاصرار

 امروز اما به سفارش او، داروهایش را خریده بودم. 

خودم را توی آسانسور انداختم. با وجود باال و پایینِ 

 اتفاقات در این اواخر حالم از هروقت دیگری بهتر بود.

 تر شده بودم انگار.خندیدم و آرامبیشتر می

عجیب آن تشویش و اضطراب مزاحم رفته و اطمینانی 

 به بودن مهیار و دوستانم در دلم النه کرده بود.

ام اما مقاومت کرده بودم بابت شکستن دیوار تنهایی

 ترین بودم از این شرایط!حاال راضی
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در خانه را باز کردم و سکوت به استقبالم آمد. نگاهم را 

 در پذیرایی کوچک چرخاندم و صدا زدم. 

 آجی، کجایی؟ نیستی؟  -

اش در های سبک راضیه و سالم آهستهصدای قدم

هایش خانه پیچید. انگشتش را روی بینی و لب

 گذاشت. 

 مامان خوابه، آروم تر آبجی. -

 کلید را روی کانتر انداختم. نایلون داروها را به او دادم و

 حالش چطوره؟ -

 کرد. هایش سرخ بود و فین فین میچشم

 چی بگم؟ تعریفی نداره. -
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ی در نگاهی به داخل به سمت اتاق رفتم و از گوشه

انداختم. روی تخت دراز کشیده بود و ریز اما پردرد 

 کرد.ناله می

 

ام گره خورد. صورتم درهم جمع شد و نفس در سینه

 هایم را روی هم فشردم.دندان

بعد از آن روز دیگر باهم حرف نزده بودیم اما دورا دور 

 حواسش را داشتم. 

به راضیه گفته بود که به فکر درمان نیست و من هم 

 مخالفتی نکرده بودم. 

شاید باید در نقش یک دخترخوب و خانواده دوست 

کردم و شدم، به اجبار درمانش را شروع میظاهر می

دادم اما او کی به فکر نجات من از مرداب مینجاتش 

 بود که حاال من باشم؟ 
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 چرا زندگی ما اینطوری شد آبجی؟  -

 در را نیمه باز گذاشتم تا مواظبش باشیم. 

 اینو باید از زنی که توی اتاق دراز کشیده بپرسی.  -

کشید، گفت: همانطور که سِرُم را از نایلون بیرون می

بنظر من که نیست، راست ش تقصیر اونه؟ یعنی همه

 گم بقرآن! مامان هم خودش یه قربانیه. می

 های او پرسیدم. توجه به حرفبی

 بلدی سرم بزنی؟ -

 نه، تو بلدی؟ -

 

سرم را از دستش گرفتم و تلخ گفتم: من خیلی چیزها 

بلدم. تنهایی مجبورم کرد که یاد بگیرم همه جوره از 

 پس خودم بر بیام. 
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ها برایش نار تخت زانو زدم. سرمبه اتاق رفتم و ک

خورد و حکم تقویت کننده داشت بیشتر. به دردی نمی

 داد بیش از این تحلیل رود.فقط اجازه نمی

 انژوکت را که در رگ دستش فرو کردم، چشم باز کرد.

 نگاهش بی رمق بود و رنگ به رو نداشت. 

 راحله... خودتی؟  -

شدنم، دعوا راه هروقت دیگری بود باز بابت راحله صدا 

اش را داشتم و نه او جانِ انداختم اما االن نه حوصلهمی

 تنبیه شدن داشت.

حرف، سرم را روی چوب رختی کنار تخت آویزان بی

ره زیر اش میکردم و گفتم: تکون نخور، یه وقت مایع

 پوستت.
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ی چشم پایین چکید، ی اشکش را که از گوشهقطره

 شد. مع دیدم. قلبم دوباره درهم ج

خوای خودتو زودتر از موعد انقدر گریه نکن، می -

 بکشی؟

 من بد کردم با شما.  -

رحم زخم بانی بیابرو باال انداختم و بازهم مثل زندان

 زدم. 

تونی جبران کنی؟ تو آره، بد کردی. حاال که چی؟ می -

که تمام مدت افتادی روی تخت و بازم ما باید بهت 

 برسیم. 

روح بابات... راح... راحله من انقدری هم  بخدا... به -

 کنی بد نیستم. که فکر می

پوزخندی زدم و گفتم: آره باشه! اون من بودم که 

 دخترمو قربانی هوس خودم کردم خب.
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 227_پست#

 

ی درونم های تلنبار شدهزبانم باز شده بود و حرف

 ریخت. توجه به وضعیت او بیرون میبی

شرفو تو ن؟ گفتم نیار این بیچندبار بهت گفتم نک -

 مون. گفتم یا نه؟ خونه

 گفتی مادر.  -

مگه نگفتم بهت که شک کردن؟ مگه نگفتم که اون  -

زنه؟ مونو چوب میکاظمِ آشغال شک کرده و زاق سیاه

 گفتم بهت یا نه؟ 

 زد. به هق هق افتاده بود و نفس نفس می

 گفتی... بخدا... ب... بخدا که گفتی.  -
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چرا؟ یعنی یاور لعنتی انقدر دوست داشتنی و پس  -

های خودتو ی آمال بود واست که بخاطرش بچهکعبه

 نادیده گرفتی؟ 

 دستی به صورت خیسش کشید و نالید. 

مجبور بودم راحله جان. بخدا، بقرآن که مجبور  -

 دونی... او... اون یاورِ... بودم. تو که نمی

راضیه بلند  حرفش هنوز تمام نشده بود که صدای جیغ

 شد و نگاهم را به سمت در نیمه باز کشاند.

 بگو مامانت کجاس؟ -

 

با شنیدن صدای یاور بی اراده سرچرخاندم و به مامان 

نگاه کردم. حال او هم دست کمی از من نداشت. جا 

 کرد.  خورده بود و مات و مبهوت به من نگاه می
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 تو خبرش کردی؟   -

 ای به روی دهانش زد و نالید.  با حالی خراب ضربه

 من غلط بکنم راحله. -

به مغز و  صدای جیغ راضیه دوباره بلند شد. خون

 هایم دوید.  چشم

 دونم؛ دست از سرمون بردار.  بخدا نمی -

از مادر زاده نشده بود کسی که بخواهد جلوی 

 های من مزاحم مادر و خواهرم شود. چشم

 دندان روی هم ساییدم و از اتاق بیرون زدم.

 کنی؟اینجا چه غلطی می -

هایش سرخ و خمار بود و از آن فاصله هم بوی چشم

 داد.کل میگند ال

 ابروهایم بدتر درهم گره خورد و غریدم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 زهرماری هم که خوردی! پیشرفت کردی یاورخان. -

 

 ی من، نعره کشید. توجه به کنایهبی

 ت کجاست؟ ننه -

 من هم بدتر از او صدایم را در سرم انداختم. 

ی من نبر باال. فکر کردی چه خری صداتو تو خونه -

مون ت تو زندگیهستی که راه و بیراه سر و کله

 شه؟ ها؟  پیدا می

 به سمتم که هجوم آورد، راضیه بازویش را گرفت.

شوکه از این حرکت، هردو نگاهی به او انداختیم که 

 لرزید.آویزان بازویش شده بود و به خود می

دست از سرمون بردار یاور، توروخدا برو بسه  -

 دیگه.
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التماس کردنش را دوست نداشتم. چرا باید بابت 

 مان بود، التماس کند؟  چیزی که حق

 جلو رفتم و دستش را کشیدم.  

 شرف. التماس نکن به این بی -

 شرف؟!گی بیبه من می -

 

 ام را جلویش سپر کردم و غریدم. سینه

گم. مگه نیستی؟ کسی که وقت و آره، به تو می -

ندازه آد باال سر سه تا زن، صداشو میوقت میبی

 شرف نیست؟ رو سرش بی

 خواست چیزی بگوید که صدای ضعیف مامان مانع شد.

 من اینجام یاور.  -
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هیکل چاقش را به سمت او چرخاند. نگاه ماهم روی 

مامان نشست که با دست جای سوزن سرم و خون 

 باریکی که از آن بیرون زده بود، پوشانده بود.  

 جم کن بریم.  -

 هام.آم فقط دست بردار از سر بچههرجا بخوای می -

 

کشید رسما. انتظار ساده کنار مغزم داشت سوت می

 کشیدنش را نداشتم. 

من او را از جهنم کاظم و هومن بیرون کشیدم، کنار 

 خواست با یاور برود؟! خودم پناهش دادم و او می

ارزشیم واست؟ من و راضیه انقدر واست انقدر بی -

خوای این خوای بری؟ بازم میارزشیم که میبی

 و انتخاب کنی؟ آشغال
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 اشخال خودتی و هفت جد آبادت بچه جون. -

های ی سست به ستم آمد. دستهامامان با گام

سردش روی صورت داغم نشست و اشک روی 

 اش ریخت. گونه

تره مادر. بخدا من برم زندگی شما هم راحت -

 هرکاری کردم بخاطر شما بود، بخدا...

 

هایم و به تمام خون درون مغزم ریخته بود توی چشم

 کردم. هیچ چیز فکر نمی

لغزید و به کلمات یکی پس از دیگری روی زبانش می

 شد. بیرون تف می

بخاطر ما؟ بخاطر ما؟ لعنت بهت. بخاطر کارای تو  -

گی کارایی من افتادم زیر دست این یزید! حاال می

 که کردی بخاطر ما بوده؟ 
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مان هجوم آورد. قبل از آنکه یاور خشمگین به سمت

 متوجه شویم مامان را کنار زد و من را به دیوار کوبید. 

 ین زبونتو. کنم اکوتاه می -

ام آمد، آخ بلندی ی سینهبا فشاری که به شانه و قفسه

 گفتم.

دستم را روی قلبم گذاشتم و روی دیوار سرخوردم 

 پایین.

هایم روی هم جان نشستم و با فشار دادن چشمبی

 ی شدیدم را بگیرم.سعی کردم جلوی سرگیجه
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مشو الهی دستت بشکنه یاور؛ دستت بشکنه. برو گ -

 کنار دستتو بکش از دخترم. 

 خدا لعنتت کنه.  -

هایم و نفرین راضیه و مامان باعث شد پلک صدای ناله

 را به سختی باز کنم. 

 شان تار بود.چهره

به کمک دیوار و مامان که زیر بازویم را گرفت، بلند 

ام را دریده بودند شدم. درد داشتم، انگار با خنجر سینه

 اما االن وقتِ باختنم نبود.  

آن دو را کنار زدم و به سمت یاور رفتم که تمام مدت با 

 کرد.پوزخند و تحقیر نگاهم می

 به در اشاره کردم و غریدم. 

 گمشو بیرون.  -
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 رم. ت نیاد نمیتا ننه -

 مامان نالید. 

 آم خدا ذلیلت کنه. آم باهات، میمی -

 بازو مامان را کشیدم و غریدم. 

 خوری.از جات تکون نمی -

  

 مامان اما کالفه صورتش را چنگ زد و از ته دل نالید. 

 عکس و فیلم داره ازم راحله؛ عکس و فیلم داره.  -

 چی؟! -

بر سرم. انگار کسی حرفش شبیه پتکی سنگین بود 

زمان باهم روی جا و همتمام آسمان و زمین را یک

 سرم کوبید که دیگر حتی صدایم هم در نیامد.
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شیم. آبروی کنه خاک بر سر میشون میپخش -

 ره.مون میهمه

کرد که صورتش خیس از اشک بود و چنان ناله می

 وجودم آتش گرفت.

خندی کج و ام روی یاور نشست که با لبزدهنگاه بهت

 کرد.پر افتخار به ما نگاه می

کنم. تازه فک کنم، خوبم پخش میپخش می -

ت فیلم دارم؟ نه، از خودتم دارم کردی فخط از ننه

شو رو جون اگه یکم دیگه دور ورداری همه بچه

 کنم.می

 

 تازه همه چیز برایم روشن شد.

زدم انگار تا قبل از این توی اتاقی تاریک دست و پا می

 فهمیدم.حاال دلیل همه چیز را می و
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هایش و با وجود داد به خواستهاینکه چرا مامان تن می

 کرد.  مان هربار انتخابش میهایتمام مصیبت

خدایا این دیگر چه انسان مریضی بود؟!  سرم داغ 

ترسیدم کوبید که میشده بود و قلبم با چنان قدرتی می

 ام بیرون بزند.از سینه

 

های بدنم از جوش آمده بود و حس کردم رگخونم به 

شدت نفرت و خشم هر لحظه ممکن است منفجر 

 شوند.

 چی داری؟ -

صدایم شبیه به نجوا بود اما شنید و با همان لبخند 

چندش آورد گفت: چیه؟! موش زبونتو خورد که صدات 

 آد؟ در نمی
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ام با شدت باز های بینیآمد. پرهنفسم به سختی در می

 هایم غریدم. شد. از میان دندانو بسته می

 

 کشمت. می -

 چی؟! -

هایم توی دستم را مشت کردم. آنقدر محکم که ناخن

 گوشت دستم فرو رفت. 

با نگاه به خون نشسته و صدایی که از فرط خشم 

 لرزید، فریاد کشیدم. می

 شرف.کشمت بیمی -

به سمتش هجوم بردم و قبل از آنکه واکنشی نشان 

 دهد، مشت محکمی به صورتش زدم. 
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آنقدر گیج بود که نتوانست کاری بکند. سیلی دوم را 

اش گذاشتم و با هایم را روی سینههم زدم. دست

 قدرت به عقب هلش دادم.

 شبیه هالک شده بودم اصال! 

 دیوانه و عاصی...

 های قرمز... طمجنون و رد داده از تمام خ

گی مرد؟ شرف تو به خودت میشرف، بیبی -

 مریض، تو مشکل داری. بیماری، آشغال.

 

کشیدم و با مشت به سر و صورتش جیع می

 کوبیدم.می

 

 او هم جا خورده و شوکه سرش را پوشانده بود. 
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کشیم زیر سر توئه. نامرد پست... هرچی می -

این  بخاطر تهدیدِ تو من زنت شدم؟ من احمق...

کردم که تو هم مجبور بودی. همه سال فکر می

 پفیوز الدنگ. 

کشیدم که صدایم خش افتاده و نفسم چنان نعره می

 تنگ شده بود.

جان هایم رفته رفته بیکشید و دستقلبم تیر می

توجه با مشت و لگد به جان یاوری شد و من اما بیمی

 افتاده بودم که عجیب موش شده بود.

ت. ، تف به شرفت. تف به مردنگیتف به غیرتت -

 شرف. خدا لعنتت کنه...گهه، بی

 

ی پیرهن چروکش قبل از آنکه واکنشی نشان دهد، یقه

 را گرفتم و به سمت در هلش دادم.
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ت کنم، بیچارهشو بیرون. ازت شکایت میگم -

 ی من.کنم، گم شو بیرون از خونهمی

 زد.هایم را پس او اما اینبار مقاومت کرد و دست

خواد خاره بچه جون. دلت میانگار تنت می -

 نمای مردم شی؟  انگشت

 توجه به تهدیدش، سیلی دیگری به صورتش زدم.بی

هرگهی دوست داری بخور شغالِ پست. االن دیگه  -

 دیم.  با من طرفی، با خود من... دیگه بهت باج نمی

 اش را گرفتم.در را باز کردم و یقه

 شو بیرون. گم -

از خانه هلش دادم و بی درنگ در را بهم  به بیرون

 کوبیدم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

چرخید. تصویر زدم و دنیا دور سرم مینفس نفس می

هایم شان پیش چشممامان و راضیه و نگاه بهت زده

 تار بود.  

 بیا بشین اینجا مادر. خدا منو مرگ بده الهی.   -

صدای در که بلند شد، عصبی سرجایم چرخیدم و آن را 

 باز کردم.

 یدن مهیار اما بادم خالی شد.  با د

 آیه؟! چی شده؟ خوبی؟ یاور اینجا بود دوباره، آره؟  -

 ای بودم که با دیدنم جا خورد.دانم چه قیافهنمی

افتاد و نفس نداشتم. با هایم داشت روی هم میپلک

 جانی زدم. این حال لبخند بی

 سل... آخ!  -
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ل ام پیچید و مثی سینهدرد چنان با شدت در قفسه

ماری زشت قلبم را نیش زد که طاقت نیاوردم و روی 

 زانوهایم افتادم.

 صدای جیغ مامان و راضیه در فریاد مهیار گم شد. 

 آیه. -

 

جانم را نگه دارد. بازوهایم را گرفت و سعی کرد تن بی

 ام افتاد.  سرم کج شد و روی شانه

 موهایم را از توی صورتم کنار زد.  

 رصاشو بدین. ش کو؟ کجاست؟ ققرصا -

زنم به نیست، توی کیفش نیست. زنگ می -

 آمبوالنس. 

 وای یاحسین، راحله مادر. توروخدا یه کاری کنید.   -
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ی راضیه و مامان توی گوشم نشست و صدای ضجه

 شد.  تصویر مهیار هرلحظه محوتر می

 ی آرامی به صورتم زد. ضربه

 نبند چشماتو... بمون با من باشه؟ بمون با من آیه.  -

ام سر خورد پایین. بدنم سبک شده دستم از روی سینه

 شد.بود و روح داشت از تنم جدا می

ها خورد پایین. بعد از مدتام سر عرق از روی پیشانی

رها بودم انگار. شبیه پری که با وزش باد این طرف و 

 رود.  آن طرف می

 های سنگینم روی هم افتاد.لبخند محوی زدم و پلک

 تمام شد... باالخره همه چیز تمام شد.
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 فصل هجدهم:

های سرخ و دردناکش را روی هم گذاشت و چشم پلک

بست. از دو شب پیش که آیه را به بیمارستان رسانده 

های دردناکش داشت بودند، نخوابیده بود و شقیقه

 شد. منفجر می

 داداش. -

 با شنیدن صدای معین، چشم باز کرد.

 چی شده؟ چرا زودتر نگفتی بهم که بیام پیشت؟ -

 الزم نبود.  -

 ت مشخصه! حالش چطوره؟اهر آشفتهاز ظ -

 ی سی سی یو دوخت.نگاهش را به در بسته
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گه بهتر شده اما فعال منتقلش دونم، دکتر مینمی -

 نکردن بخش.

 ندیدیش؟ -

 

شان را فقط سرش را تکان داد، یعنی نه. وقت مالقات

 دو دستی تقدیم سودابه و راضیه کرده بود.

یار نیامده بود معین ابرو درهم کشید. خوشی به مه

 انگار! آن از ازدواج اولش و شبنم و این هم از آیه.

ش کنارش روی صندلی نشست و دست روی ران

 گذاشت.

 شه، نگران نباش.درست می -

خواست چیزی بگوید که جیغ نسرین باعث شد هردو 

 سر بچرخانند.
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 مهیار!  -

حمید دست نسرین را محکم گرفته بود بلکه کنترلش 

وقتی که خبر را شنیده بود، مثل اسپند روی کند. از 

 پرید.آتش باال و پایین می

 چی شده خواهرم؟ چی شده؟ -

 

شان رفت. مقابلش ایستاد و از جا بلند شد و به سمت

 ش کند.سعی کرد با لبخندی کج و معوج آرام

 آروم نسرین جان.  -

ریخت و اش میهای درشت اشک روی گونهدانه

اش را رایش حکم خواهر نداشتهکرد. آیه بتابی میبی

 توانست آرام باشد؟داشت و چطور می

 ی کاپشن مهیار را میان مشتش گرفت و نالید.یقه
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توروخدا راستشو بگو، زنده اس؟ دکترا بهش امید  -

 دارن؟

 ی همسرش را گرفت. حمید شانه

 عزیزدلم آروم. -

 مهیار هم دم عمیقی گرفت.

ارن. اصال آره بخدا، زنده است دکترا هم امید د -

هوش اومده نسرین جان. حرف زدن باهاش به

خوای خودتم با دکترش مادرش و راضیه. اگه می

 صحبت کن که خیالت راحت بشه.

 هق افتاد. نسرین آخ بلندی گفت و به هق

دونستم قلبش کاش بیشتر حواسم بهش بود. می -

دونستم اوضاعش خوب نیست ولی خرابه، می

 انگاری کردم؛ ای خدا.سهل
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حمید نگاه ناراحتی به مهیار انداخت. کالفگی از سرتا 

 بارید. شان میپای همه

گذرن از این دختر؛ خدا خدا نگذره ازشون که نمی -

 شون کنه. لعنت

معین لیوانی آب سمت حمید گرفت و گفت: یکم 

 تر. آروم

نسرین با کمک مهیار و حمید روی صندلی نشست و 

 ه بودند، پس زد. لیوان آبی را که به سمتش گرفت

 مامانش کجاست؟ رفت دوباره؟ فلنگو بست؟  -

 نه بنده خدا. حالش بد شد واسش سرم زدن.  -

 معین این پا و آن پا شد. 

 چه غش تو غشی شده!  -
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 مهیار با شنیدن صدای پرستار سرجایش چرخید. 

 تون هستید؟ آقای مهیار مهرگان کدوم -

 منم.  -

شمارو ببینن. وقت مالقات بیمارتون اصرار دارن  -

 شون نشدیم. دنبالم بیایید لطفا.نیست اما حریف

 

توانست او را باالخره بعد از دو روز انتظار و آشوب می

هوش شدنش در خانه، شوک بزرگی ببیند. آن روز با بی

 به همه وارد کرده بود. 

گن مخصوص پوشید و وارد اتاق کوچک شد. با دیدن 

و کنار  هایی که از گوشهچسب های مختلف ومانیتور

اش چسبیده لباس صورتی رنگ آیه رد شده و به سینه

کرد با دیدنش در این بودند، قالب تهی کرد. فکر نمی

 وضعیت انقدر زیاد بترسد.
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 روی صندلی کنار تخت نشست و صدایش زد.

 آیه جان. -

 

رمق های متورمش را به سختی باز کرد. سبزی بیپلک

 رزاند. مردمکش دلش را ل

 اومدی؟  -

سعی کرد با لبخند، روحیه بدهد به دخترکی که رنگش 

 هایش سفید بود.پریده و لب

 آره، اومدم. بهتری؟ -

 آیه دوباره چشم بست.

 ام.  شه که هنوز زندهباورم نمی... نمی -

طاقت دست آمد انگار. بیصدایش از ته چاه در می

 نوازش کرد.سردش را گرفت و اطراف انژیکوت را نرم 
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 منو خیلی ترسوندی، نگرانتم آیه.  -

 شه.درد من هیچوقت... تموم نمی -

ی مویش را که روی بالش افتاده دست دراز کرد و طره

 بود، نوازش کرد.
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ای هستی، خودت شه. تو دختر قویتموم می -

 کنی و ماهم کنارتیم. تمومش می

شید و های خشکش کآیه زبان سنگینش را روی لب

 اش، پرسید.  توجه به دلداریبی

 مامان رفته؟  -
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پرستار که تمام مدت پشت در ایستاده بود به داخل 

 سرک کشید. 

 تر. لطفا سریع -

آنکه چشم از آیه بردارد، گفت: نه، اینجاست مهیار بی

 عزیزم. 

 شه یه چیزی... ازت... بخوام؟ می -

 هرچی که باشه.  -

به سختی آب دهانش را قورت داد و دم کوچکی گرفت 

 هایش ذخیره کند.  بلکه کمی نفس در شش

نذار بره. مامانو... وا... واسم نگه دار تا مرخص  -

 بشم.

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

هایش را نرم روی پیشانی دخترک کشید نوک انگشت

 و نوازشش کرد. 

حواسم بهشون هست، خیالت راحت باشه. تو فقط  -

 باشه؟ به خوب شدنت فکر کن، 

 جان.رنگ و بیباالخره لبخند زد، هرچند کم

 خوبه که هستی.  -

مهیار هم خندید. از جا برخاست و روی صورتش خم 

 شد.

 خوبه که حالت خوبه.  -

طاقت، محکم و مالحظه ماسکش را پایین آورد و بیبی

اش را بوسید. آیه شوکه از این حرکت طوالنی پیشانش

رد عجیب ناگهانی تکان ریزی خورد. این م

 بینی شده بود. غیرپیش
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های داغ مهیار اش و لبروی پیشانی ی ناگهانیبوسه

 با پوست سردش تضاد دلنشینی داشت.

 

 آقا! لطفا انقدر به بیمار نزدیک نشید.  -

توجه به غرغر پرستار دست مهیار را فشرد و آیه اما بی

خواست تا ابد هایش را با لذت بست. از خدا میچشم

تخت بیمارستان بماند و او هم موهایش را  روی همین

 اش را ببوسد و نازش را بکشد.نوازش کند، پیشانی

اش را که های بستهمهیار کمی فاصله گرفت و چشم

ای را دید، لبخند پررنگی زد. دخترک حال گل تشنه

شد و با گوشت و داشت که با هرتماس سرزنده می

ها را نکرد که دلش بیشتر از ایاستخوانش حس می

 خواهد.می
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هایش چشم باز کرد و اینبار برخالف قبل سبزی چشم

 زد.برق می

 من برم فعال.  -

هایش گل افتاده بود و لبخند به لب داشت. برویی گونه

 که گفت کوتاه بود و نگاهش دوست داشت که بماند. 

 بفرمایید بیرون. -

کند از او و بعد از زدن  با صدای پرستار باالخره دل

 ی به آیه، از اتاق بیرون رفت.چشمک

 *** 

ای که یاور اومد سراغمون گفت که از این دفعه -

مامان عکس و فیلم داره. واسه همینم آیه عصبانی 

 شد و از خونه انداختش بیرون.
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های فکش سفت و منقبض شده بود و با دقت به حرف

 داد. راضیه گوش می

 نامرد.  -

کرد و نسرین هرچند وقت یکبار فحشی نثار یاور می

 ماند.حرف او ناتمام می

 فیلما چی؟ دست خودشه؟ پخش نکرده یعنی؟ -

 گم بقران. دونم آقا حمید، راست مینمی -

ه چی؟ نسرین دست او را گرفت و گفت: از خود آی

 عکس نداره که؟

نگاه معذبی به حمید و مهیار که به او زل زده بودند، 

 دانست گفتنش درست است یا نه اما بهانداخت. نمی

 نظرش خواهرش به کمک نیاز داشت.
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لبش را گزید و سرش را تکان داد یعنی آره و آهسته 

 گفت: داره.

 

 مهیار چشم بست و دستش را محکم مشت کرد.

 شرف. بی -

نسرین و حمید هم دست کمی از او نداشت. کارد  حال

 آمد.شان در نمیکدامزدی خون هیچمی

 باید چیکار کنیم با این آدم که دست برداره؟ -

 نسرین کالفه جواب داد.
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بخدا که سوال منم هست. ول کنِ این مادر و دختر  -

کردم که خاله شه. من یه عمر فکر مینمی

ش بخاطر دوستش داره مرتیکه رو، نگو همه

 هاش بوده. بنده خدا چقد قضاوتش کردیم.  تهدید

اش کشید و مهیار دستی به ته ریش بهم ریخته

شد و بازدمش را پر صدا بیرون فوت کرد. کاش می

 جوید.پدر را میی یاور بیخرخره

سابقه بود! اصال انگار این حجم از پستی در یک آدم بی

خدا خاکش را از آشغال سرشته بود که همچین ذات 

 خرابی داشت. 

شاید، شاید اگه دوباره ازدواج کنه ولش کنن این  -

 جماعت. 

ای ای نسرین؟ آدم فقط بخاطر همچین مسالهبچه -

 کنه؟ ازدواج می
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وره حمید جان. نه یاور دست از سرش بر مجب -

داره نه اون عموی نامردش. اینطوری شاید بفهمن می

 سرش به جایی گرمه ولش کنن.

  

: آخه آبجی راضی راضیه آه سردی کشید و ناامید گفت

شه که دوباره ازدواج کنه. خودم قبال چندبار بهش نمی

 ده.گم بقرآن! اما گوش نمیگفتم، راست می

  

مهیار کالفه از این همه بحث بیخود دستی میان 

توانست روی موهایش کشید. ذهنش هزارجا بود و نمی

 یک موضوع تمرکز کند.

گشت تا از آیه مقابل یاورِ بیمار مواظبت دنبال راهی می

کند و هربار بخاطر شخصیت سرتق و تخس خودِ 

 خورد.بست میدخترک به بن
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بکنیم واسش.  باالخره همه باهم باید یه فکری -

ای هم هست، قبال هرچی بهش دختر دیوونه

کرد. ی ما قبول نمیآد خونهگفتم یه مدت بیمی

 کنه.دونم که االنم نمیمی

نگاه کنجکاوی به مهیار انداخت که تمام مدت سرش 

گم ازدواج پایین بود و دوباره گفت: واسه همین می

 کنه.

ط شانه باال ای به همسرش کرد و او اما فقحمید اشاره

ی آیه را دانست که مهیار چقدر دغدغهانداخت. می

کرد شاید اینطوری تکانی به خودش دارد و فکر می

 بدهد.
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ای شان با تک سرفههایتوجه به حرفمهیار بی

تونید اش را صاف کرد و روبه راضیه گفت: میسینه

 مواظب مادرتون باشید که جایی نره؟

 یعنی آره. راضیه مظلوم سر تکان داد 

شم یا نه؛ آخه اصال به دونم حریفش میاما نمی -

 ده.حرف من گوش نمی

این دختر زمین تا آسمان با خواهرش فرق داشت و 

اصال بزرگ نشده بود. اینبار به نسرین نگاه کرد و او که 

 کنم.متوجه منظورش شده بود، گفت: ببینم چیکار می

سی سی  از بستری شدن آیه توی چهار روز گذشته -

کنن یو. با دکترش حرف زدم امروز عصر منتقلش می

شه. من باهاش حرف بخش و آخر هفته مرخص می

 زنم که مدتی رو بیاد پیش ما.می

 ی خودتون؟خونه -
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های گرد لبخند مهربانی به کنجکاوی راضیه و چشم

 اش زد.شده

پیش مادرم. اون تنهاست. معین که سر خونه و  -

 ی خودمو دارم.خونه زندگی خودشه و منم

 آهان. -

 نسرین دخالت کرد.

 کنم قبول کنه.اما فکر نمی -

 

ترسید سوخت و میی خشم میتمام تنش در کوره

آنجا ماندن رسوایش کند. به همین خاطر هم با همان 

ی درهم و عنق از جا بلند شد و دستی به چهره

 هایش کشید بلکه مرتب شوند.لباس

 اشه کاری انجام بدیم. بریم داخل، شاید الزم ب -
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 اش انداخت. نسرین کیفش را روی شانه

ها؟ شما حواستون به آیه من یسر برم پیش بچه -

 گردم. هست؟ زود برمی

 ی آره تکان داد.سری به نشانه

 برید شما من هستم.  -

 اش را فشار داد. حمید شانه

 دمت گرم داداش.  -

 *** 

های تمیز سرامیکای پشت در ایستاد و به لحظه

ای بیمارستان نگاه کرد. حواسش اما توی اتاق کنار آیه

بود که باالخره به بخش آمده و احتماال کمی از 

 هایش کم شده بود.درد
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آتش خشم و حرص همچنان در وجودش زبانه 

خورد. ی پشتش سر میکشید و عرق روی تیغهمی

و خواست هوار بکشد، همه چیز را بهم بریزد دلش می

زمین و زمان را از نامردی آن مرد بهم بدوزد اما همین 

 آمد.هم از دستش بر نمی

ای بود که نه راه پس داشت و نه شبیه مرد بی عرضه

راه پیش. چه در جریان شبنم و چه در جریان آیه 

 دستش کوتاه بود.

 با این تفاوت که شبنم مقصر بود و آیه نه. 

 

ا چنین دختری چکار آیه مظلوم بود و قربانی و باید ب

کرد؟ حرص و خشمش را سر کرد؟ سرزنشش میمی

کرد و با غر به جانش کرد؟ اخم و تخم میاو خالی می

کرد که چرا حواسش اش میافتاد؟ باید مواخذهمی
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نبوده به یاوری که با نامردی از سکس با همسرش 

 فیلم گرفته است؟!

 ای تف به شرفت. -

ش را محکم روی هایدستی به صورتش کشید و پلک

جوشید اش میکرد معدههم فشرد. هربار به آن فکر می

خواست اوق بزند و کثافت ماجرا را باال و دلش می

 آورد.بی

 چرا اینجا واسادی داداش؟ -
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های دستش با صدای معین به خودش آمد. به نایلون

 های طبیعی. نگاه کرد که پر بود از آبمیوه
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 جریان خیلی کنارم بودی.  دمت گرم، تو این -

 داوشیم دیگه!  -

اینبار مهیار هم خندید. هرچند خسته اما خندید. 

شان هستند، حالش را دید معین و بقیه کنارهمینکه می

 کرد. کمی خوب می

 وارد اتاق که شدند، آیه خودش را کمی باال کشید. 

 راحت باش شریک، تکون نخور.  -

 های پرش انداخت. آیه نگاه معذبی به معین و دست

 حسابی زحمت افتادی.  -

زحمتی نیست. زود خوب شو که اون کارگاه بدون تو  -

 چرخه. نمی

حرف کنار تخت ایستاده بود و مهیار که تمام مدت بی

 کرد، آرام پرسید. به رنگ و روی زرد دخترک نگاه می
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 بهتری؟ -

  

آیه لبش را به دندان گرفت، خجالت زده نگاهش کرد و 

دانست فقط سرتکان داد یعنی آره. خودش هم نمی

کشید. حالش شبیه چرا این همه مقابل او خجالت می

ی نازنازوی خجالتی که قدیم شده بود. همان راحله

 گرفت. فوری گر می

کنارش روی تخت نشست و با لبخندی مهربان، 

 اش زد. ای به بینیضربه

 جریان چیه که کاکاتوس خاردار ساکت شده یهو؟  -

 شان پرید. معین متعجب از حرف مهیار، میان حرف

کنی که کاکتوس خاردار؟! همینطوری محبت می -

 کارت کشید به طالق داداش.  
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آنکه ناراحت شود، آیه اینبار ریز خندید و مهیار هم بی

 لبخند پررنگی زد.  

 کنم. کر میچیزی نیست فقط دارم ف -

 به چی؟  -

به اینکه شراکت با شما دوتا داداش یکی از بهترین  -

 تصمیمایی بود که گرفتم. 

معین لیوانی آب هویچ طبیعی برایش ریخت و سمتش 

 گرفت. 

 ما اینیم دیگه.  -

بار مصرف را از دستش گرفت و تشکر آیه لیوان یک

 کرد.ی مهیار رویش سنگینی میکرد. نگاه خیره

  

 مان کجاست مهیار؟ ما -
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 شون بود. بیرون. بهشون گفتم بیان داخل اما سخت -

ای کوتاه پلک بست. صدای آه سردی کشید و لحظه

 ی مادرش هنوز توی سرش بود. جیغ و ضجه

 یه زن توی این جامعه خیلی آسیب پذیره مهیار.  -

دانست اما ترجیح داد خودش هایش را میدلیلش حرف

 را به آن راه بزند. 

 چرا عزیزم؟ -

  

آیه چشم دزدید و گفت: یاور فیلم داشت از مامان. 

گفت ها از ترس آبروش چیزی نمییعنی تمام این سال

ها پخش بشه و عمو و آقاجون چیزی که مبادا فیلم

بفهمن. برای همین هم تن داده بود به اجبار یاور. 

گم مقصر نیست ها ولی فکر کن یه زنی به نمی

کنه و بعد با یسری فیلم رو شروع میای هردلیلی رابطه
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تونه حرفی شه و نمیو عکس از خودش تهدید می

بزنه. این ظلم نیست؟ ظلم نیست که حتی نتونی به 

 ی خودتم اعتماد کنی و دردت رو بگی؟خانواده

 آه سردی کشید و لب زد.

 چیه این آبرو که همه ترس دارن ازش؟  -

 ترسی از رفتن آبروت؟ تو نمی -

 سرش را باال انداخت.

نه، زندگی بهم یاد داد که به هر قیمتی از حق  -

خودم دفاع کنم حتی اگه به قیمت از دست رفتن 

 همه چیزم باشه. 

بعد انگار که یاد چیزی افتاده باشد، لبخند محوی زد و 

 ادامه داد.
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گفت آبروی آدم دست بابا همیشه به عموکاظم می -

م راستش اما خداست. من آدم خیلی معتقدی نیست

دوست دارم دل خوش کنم به این حرف که آبروی 

 من و مامان دست خداییه که بابا بهش دلگرم بود.

 

مهیار دستش را میان دستانش گرفت و نرم نوازش 

 کرد.

گی اما حرفای تو برای فهمم چی میمن می -

شن و حکم جماعتی که به جای خدا قاضی می

 کنن شبیه شعاره. می

 کشید و غرید. آیه ابرو درهم
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گی منم از ترس سکوت کنم و دم نزنم؟ یعنی می -

اگه اینطوری بود که االن باید زیر همون سقف 

 کردم. شصت متری با یاور زندگی می

رنگ صورتش تیره شد و دستش را آرام فشار داد. 

کرد چه برسد به حتی تصورش هم حالش را بد می

قی گرفت و اش حرف بزند. دم عمیاینکه بخواهد درباره

سعی کرد آرام باشد. زبان تند و تیز آیه چیزی نبود که 

 با تلخی حریف آن شود.

 

گم ت. میگم تالش نکن یا دفاع نکن از حقنمی -

توی شعار غرق نشو. نترسیدن از ریختن آبرو و اینکه 

زن جماعت به هرقیمتی از حق خودش دفاع کنه، برای 

 همه جوابگو نیست آیه. 

 چیکار دارم؟ تو زندگی خودم موندم! من با همه  -
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خودتم ممکنه توی این راه ضربه بخوری. با چیزایی  -

که شنیدم حتی ممکنه سرتو به باد بدی. بهش فکر 

 کردی؟ 

 آیه لبخند محزونی زد و شانه باال انداخت. 

شه، بشه اگه این ماجرا با ریختن خون من تموم می -

 خب، هرچی زودتر بهتر! 

 چیزی واست مهم نیست؟ یعنی دیگه  -

 راستش دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم.   -

لب باز کرد چیزی بگوید که صدای شاد نسرین مانع 

 شد. 

 سالم عشق من، سالم خواهر. -
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نسرین آیه را در آغوش کشید و صدای اعتراضش را 

 بلند کرد. 

 آخ نسرین آروم!  -

 مهیار نگاهی به حمید انداخت و پرسید. 

 معین کجاست؟  -

 بیرون واساده بود؛ گفت شما دوتارو تنها گذاشته!  -

برهم فشار داد و با حرص نفسش  از دست معین! لب

 را بیرون فوت کرد. 

ی آیه را محکم بوسید و روی تخت نسرین گونه

 کنارش نشست. 

ها ولی خواستم برم خونه سر بزنم به بچهمی -

شه دونستم تا برگردم وقت مالقات تموم میمی
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برای همین وسط راهی دلم طاقت نیورد و برگشتم. 

ختره دیوونه باز با خودت چیکار تو بهتری؟ د

 کردی؟

 آیه لب باز کرد چیزی بگوید که دکتر وارد اتاق شد.

 سالم آقای دکتر. -

آلود نگاه زیر ای غضبدکتر مسن سالم کرد و با چهره

 چشمی به اطالعات روی شاسی و بعد آیه انداخت.

 کشی آره؟سیگار می -

و آیه نگاه معذبی به مهیار انداخت و سرش را باال 

 پایین کرد یعنی آره.

 روزی چند نخ؟ -

  

 بستگی داره... پنج، شیش. -
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 خوای خودتو بکشی دختر؟! می -

 نسرین نگاه نگرانی به آیه انداخت و از دکتر پرسید.

 اوضاع چطوره آقای دکتر؟ -

انتظار دارید چطور باشه خانم؟! خراب. اگه به این  -

نیاز به  ی سال آینده نکشیدهروند ادامه بده به نیمه

 پیوند خواهد داشت. 

سکوت حاکم در اتاق سنگین بود و وحشتناک. شبیه 

های ترسناکی که از تلویزیون پخش یکی از فیلم

 داد او و راضیه ببینند. شد و مادرش اجازه نمیمی

هایی که به معین نگاه ناراحتی به آیه انداخت و با لب

 داد تا لبخندی مصنوعی بزند، گفت:سختی کش می

 تر دکتر جون.حاال یکم یواش

آنکه دانست انگار که بیآیه اما خودش اوضاعش را می

 شوکه یا ناراحت شود، پرسید.
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 شه یه شرح حال دقیق بدین از شرایطم؟می -

تون دیگه پذیرای این شرایط نیست متاسفانه. قلب -

جا هم خوب دووم اورده اما هیجان بیشتر از تا همین

های سنگین، نی، سیگار، فعالیتاین، استرس و نگرا

 ها واستون سمه.بارداری حتی، تمام این

 درمان چی آقای دکتر؟ درمان؟ -

 باید برن تو لیست پیوند. -

بازهم همان سکوت لعنتی آزاردهنده اتاق را پر کرد. 

حقیقت به طرز بدی بر سر همه فرود آمده بود و 

 هیچکس جرات حرف زدن نداشت.

ای که همیشه مرگ راحتی از خدا آیهحتی خود 

 خواست هم ترسیده بود.می
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ی پیوند خبر داشت و احمق که نبود. از پروسه

افتد و ها کارش راه نمیدانست که به این سادگیمی

 کرد؟باید با این درد چیکار می

 دم.من کاراشو انجام می -

 

 توجه به حرف مهیار، پرسید. آیه اما بی

 تا اسمم در بیاد برای پیوند؟ کشهچقدر طول می -

مشخص نیست. روند پیوند یک روند کامال متغیره که  -

به خیلی از عوامل بستگی داره. افراد زیادی هم هستند 

برن. تنها راهش که در انتظار قلب پیوندی به سر می

اینه که شما باید با حال خودتون مدارا کنید تا 

 تون برسه.نوبت

 خوام پیوند شم. ر گفت: نمیدم عمیقی گرفت و بی فک
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 ای به او رفت و غرید. مهیار اما چشم غره

دم. اگه امکانش هست شو انجام میمن مراحل -

 م کنید. راهنمایی

 حتما.  -

 *** 

آب سردی به صورتش پاشید بلکه از  خستگی این 

های دکتر عجیب روح و چند روز کمی کم شود. حرف

ی داشت ظاهرش روانش را بهم ریخته بود اما سع

 حفظ کند.

 بنظرت چکار کنیم مهیار؟   -

با دستمالی که معین سمتش گرفته بود، صورت 

 خیسش را پاک کرد و دستی به ابروهایش کشید.  
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واال چی بگم حمید؟ همه چی بهم ریخته. اینطور  -

 ی شما؟آدمی هست که بیاد خونه

 

 دلت خوشه ها! اگه بود که این همه مشکل نداشتیم.   -

 غر بد بدنه این دوستتون.چ -

مهیار نگاه گذرایی به برادرش انداخت و دوباره روبه 

ی تونم ببرمش خونهحمید گفت: از یه طرف هم که نمی

 خودم.

نه برادر من، نه. همین مونده عموش بفهمه؛ شر  -

 شه دوباره.می

 شان پرید.  معین دوباره میان بحث

اینطوری مشکالتش حل کنه؟ شاید چرا ازدواج نمی -

 بشه.
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کنه. اوال آدم برای فرار از مشکالتش ازدواج نمی -

ی تلخ از ازدواج فراری شده. دوما آیه بعد از اون تجربه

ی یاور دونه چی بهش گذشته تو خونهکسی دقیقا نمی

اما انقدر بد بوده که برای همیشه قید زندگی مشترکو 

 بزنه.

 

 234_پست#

 

دندان گرفت و به جان پوستش افتاد. دروغ لبش را به 

چرا، بعد از حرف نسرین به ازدواج با او فکر کرده بود 

 خواست احساسی و از سر ترحم تصمیم بگیرد.اما نمی

اش ی زندگییکبار با عشق ازدواج کرده بود و نتیجه

این شد، وای به حال اینکه صرفا برای نجات دخترک با 

 او ازدواج کند.
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 حرف زدم که یه مدت اگه شد بره اونجا.   با مامان -

 معین متعجب ابرو باال انداخت.  

 چی گفت؟ -

 کنه؟حرفی نداشت. ولی آیه چی؟ قبول می -

ی تاسف حمید لبخند کجی زد و سرش را به نشانه

 تکان داد.  

 عمرا قبول کنه.  -

شان بد بود و اتفاقا اینبار معین هم خندید. شرایط

دیگر. گیر دختر لجبازی افتاده همین هم خنده داشت 

 آمد.بودند که با هیچ چیز راه نمی

همون که گفتم، چغر بد بدنه. باید یکی باشه که  -

 خاکش کنه.  
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مهیار کش و قوسی به تنش داد و نفسش را بیرون 

 فوت کرد.  

 باید همه باهم خاکش کنیم دیگه، راهی نیست. -

 

 ی ما آیه. بیا خونه -

 

گرفت. اشک حلقه زده توی آیه دست گرم دوستش را 

کرد. دوست نداشت های نسرین حالش را بد میچشم

 بیشتر از این باعث آزار اطرافیانش شود. 

تونم عزیزم. بحث یکی دو روز نیست خب... نمی -

شه کلی کار و زندگی دارم، خونه دارم خودم نمی

 که ول کنم به امون خدا.
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خونه  آخه درست نیست ولت کنیم همینطوری تو اون -

 کنی با خودت؟تک و تنها خواهر من. چرا اینطوری می

من حالم خوبه. مگه چی شده اصال؟ این مشکلی  -

ی امروز و دیروز باشه. چندساله باهاش نیست که واسه

 دونم چطوری باهاش کنار بیام. درگیرم و می

 برای همین کارت کشیده به پیوند؟  -

لبخندی به  اش سر خورد و آیهقطره اشکی روی گونه

ی خیسش را پاک کرد و با مهربانی رویش پاشید. گونه

گیره م میکنی منم غصهگفت: اینطور که تو گریه می

 خب. همین االن دکتر گفت نباید ناراحت باشم. 

زنی، گم تو حرف خودتو میآخه من هرچی می -

 مرغت یه پا داره کال. 

خواست چیزی بگوید که مهیار و حمید هردو وارد اتاق 

 شدند.
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خب هم کارای پیوند انجام شد هم کارای ترخیص.  -

 بریم؟

هایش را نسرین به سمت کمد رفت و ساک لباس

 بیرون کشید. 

 آقایون بفرمایید بیرون.  -

دیک شد و زیر بازوی آیه را گرفت تا مهیار به تخت نز

بلند شود و آرام گفت: من با مادرم حرف زدم که یه 

 مدت بری پیش اون بمونی.

 چیکار کردی؟! -

 که شنیدی عزیزم.همین -

توجه به نگاه هاج و واج او، روبه نسرین گفت: و بی

 اینطوری دیگه نسرین هم نگران نیست.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 آخ خدا خیرت بده مهیار.  -

 ... اما -

مهیار اخم کمرنگی کرد و گفت: اما و اگر نداریم آیه 

جان. تنها موندنت خطرناکه. حال مادرت هم که خوب 

تونه نیست و راضیه درگیر مواظبت از ایشونه. نمی

 زمان هردوتون رو ساپورت کنه.هم

 ترسید یاور و بقیه بیان سراغم دوباره نه؟ می -

 آنکه نگاهش کند، بشکنی زد. مهیار بی

شه. با راضیه و مادرتم دقیقا اینم یه دلیل دیگه -

 حرف زدم، مشکلی نداشتن. 

ها مستقل و آمد. سالش داشت به جوش میخون

خودمختار زندگی کردن عادتش نداده بود به اینکه 

 خبر از او تصمیم بگیرند.بی
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 235_پست#

 

 

شما اشتباه کردین که به جای من تصمیم گرفتید.  -

 رم. ی خودم نمیهمن جایی جز خون

 کنی آخه؟ خواهرم چرا انقدر لج می -

ای از موهایش را پشت گوش فرستاد و مانتوی دسته

 جلو بازش را از دست نسرین قاپید.

ره کنم نسرین فقط انگار گاهی یادتون میلج نمی -

تونم که من ده سال تنها بودم و بعد از اینم می

 تنها باشم.

 شش کشید. مهیار کالفه دستی به ته ری
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کنی که ماها کنارتیم و دیگه الزم نه، تو فراموش می -

 نیست بیست و چهار ساعت خدارو تنها باشی آیه.

 شه بگی فرق تو با باقی مردای زندگی من چیه؟می -

 چی؟! -

فرق تو با باقی مردای زندگی من که سعی کردن  -

محدودم کنن، بهم بچسبن و نظر خودشونو تحمیل 

 مهیار؟کنن چیه 

اراده خندید. بلند و کمی عصبی. انتظار نداشت بی

 نگرانی و آشوبش را چنین چیزی تلقی کند.

 

نگرانی من اسمش چسبیدنه؟! تحمیلِ نظره؟! من  -

فهمی توی چه ترسم واست آیه. خودت نمیمی

 وضعیتی هستی، نه؟ 
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صدا از اتاق حمید به نسرین اشاره کرد و هردو بی

 بیرون رفتند.

تی میان موهایش کشید و کالفه گفت: من آیه دس

فهمم توی چه وضعی هستم، باور کن. فقط این می

کنه. مدل حمایت کردنو قبول ندارم؛ این محدودم می

ای و محیط ی دیگهاینکه سعی کنید منو ببرید خونه

 امنی که برای خودم ساختم رو ازم بگیرید...

 

 اد.اراده خندید و دستش را در هوا تاب دسپس بی

خوای با مادرت شه ازم میوای مهیار باورم نمی -

 زندگی کنم!

مهیار قدمی به سمتش برداشت. برایش سوتفاهم 

 کرد.پیش آمده بود و باید آن را حل می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

خوام با مادرم زندگی کنی برای اینه که اینکه می -

ت ت آدرس کارگاه و خونهت و همسر سابقخانواده

ی اگه بخوام خونهدونم رو دارن. از طرفی هم می

من یا معین و الله باشی ممکنه واسشون 

سوتفاهمی پیش بیاد و اوضاعت از اینی که هست 

 بدتر شه برای همین مادرم بهترین گزینه است.

اش را روی خواست چیزی بگوید که انگشت اشاره

 هایش گذاشت و به سکوت دعوتش کرد.لب

 

ه گم تنها نمون بخاطر این نیست کاینکه می -

خوایم بهت بچسبیم یا محدودت کنیم عزیزمن. می

خوایم از خطر بخاطر اینه که واسمون مهمی و می

کنه در امان باشی. خودت که احتمالی که تهدیدت می

شنیدی دکتر چی گفت؟ نباید تنها باشی، از طرفی که 
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کنی با نسرین و حمید زندگی کنی. از طرفی قبول نمی

بودن کنار منم توی این  شی.هم کنار مادرت اذیت می

مونه شرایط اصال درست نیست پس چه راهی می

واسمون دختر خوب؟ با لجبازی و نه اوردن که چیزی 

 شه. درست نمی

دن. شما اما این کارارو با زور و اجبار انجام نمی -

خوام تنها باشم مجبورم کنید به تونید وقتی من مینمی

حمید یا حتی زندگی کردن با مادرت یا نسرین یا 

 خودت. 

این را گفت و نگاهش را دزدید. قلبش در سینه 

دانست صدای کوبشش به گوش او هم کوبید و میمی

 هایش را پس زد. رسد برای همین هم دستمی
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خوام. چیه این درضمن من این پیوند قلبو نمی -

زندگی بند زده که بزور خودمو بهش چسبوندم؟ 

 ش.دامهواقعا هیچ دلیلی ندارم برای ا

  

مردن آسونه آیه، اگه خیلی ادعا داری و شجاعی  -

 زندگی کن. 

 

فروغ های سبزش بیسرچرخاند و نگاهش کرد. چشم

 بود و رنگ صورتش پریده. 

 زندگی کنم برای چی؟ برای کی؟  -

زندگی کن برای خودت، برای من. برای ما. ماها دلیل  -

 کافی نیستیم برای زنده بودن و زندگی کردن؟ 

 حرف، نگاهش کرد و اوهم لبخند مهربانی زد.بی
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 رم بیرون توهم لباستو عوض کن. من می -

 ی خودم ها.رم خونهمی -

تونی باشه، برو. حق داری که راحت باشی اما نمی -

 جلومونو بگیری که بهت سر نزنیم. 

رنگش نشست، های بیبا لبخند محوی که روی لب

 چشمکی زد و گفت: لباساتو بپوش.
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 فصل نوزدهم: 

به ماشین تکیه دادم و با اعصابی آشفته توی کیف 

 ام دنبال پاکت سیگار گشتم.بزرگ مشکی
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در همین چند ساعتی که دنبال کارهای شکایت از یاور 

بودم آنقدر اعصابم بهم ریخته بود که دوست داشتم 

ای از سرم بیرون بکشم، در هوای مغزم را چند دقیقه

 ی تهران بگذارم بلکه خنک شود.آلوده

 

پاک سیگار کِنت را درآوردم و نخ باریکی از آن بیرون 

کشیدم. دکتر تاکید کرده بود که سمت سیگار و دود 

 نروم.

حتی گفته بود که در این هوای آلوده کمتر از خانه 

آیم و ماسک فیلتردار استفاده کنم اما این بیرون بی

م در دویدن خالصه اچیزها برای منی که کل زندگی

 شده بود معنایی نداشت.
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هایی دادم که ذهنم آرام بگیرد و حرفاالن ترجیح می

را که توی این ساختمان لعنتی شنیده بودم از خاطرم 

 پاک شود.

هایم گذاشتم و خواستم فندک را سیگار را میان لب

 هایم کشید.زیرش بگیرم که دستی آن را از میان لب

 کارت تموم شد؟  -

توجه کیف را از ه پر غیظی به مهیار انداختم و او بینگا

ی من، پاکت سیگار را از دستم قاپید و مقابل نگاه خیره

 داخل آن بیرون کشید.

 چی شد؟ شکایت کردی ازش؟ -

 

آنکه واکنشی به تالشش برای مچاله کردن پاکت بی

 سیگار نشان دهم، سر تکان دادم و پر حرص لب زدم.
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 آره، شکایت کردم.  -

 چرا عصبی هستی؟  -

پوزخندی زدم و با نوک کتانی ال استارم روی آسفالت 

 ضرب گرفتم.

قبل اینکه برم بخش فتا، از یه سرباز جوون سراغ  -

 دونی چی گفت بهم؟دفترشو گرفتم. می

 

 حرف نگاهم کرد.بی

ای از ام را عقب کشیدم. دستهدست بردم و مقنعه

انداختم و با همان پوزخند کنج موهای بلوندم را بیرون 

گم گه مشکلت ناموسیه آره؟ میلبم گفتم: برگشته می

گه خوام شکایت کنم. میفیلمام پخش شده می

 شماهم جای آبجی من، نکن.
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ای بدخیم در گلویم به اینجای حرف که رسیدم، غده

 رشد کرد. 

 

گفت بعضی وقتا باید یسری چیزارو قورت بدی.  -

ه اون یارو رو بگیرن بازم تو گفت تهش حتی اگمی

کنی که فیلمت پخش شده و کاری ازت بر ضرر می

ش که پخشت نکنه، شکایت آد پس بساز باهانمی

 که راهش نیست.

های طوفانی مهیار. حال اوهم دست زل زدم به چشم

 کمی از من نداشت انگار.

چیکار باید بکنم؟ قورتش بدم این گندو؟ داره حالمو  -

 خه مهیار. زنه آبهم می

 نه، باید باال بیاریش.  -
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حرفش، کالمم را نیمه گذاشت. به او زل زدم و او هم 

 به من زل زد..

 

این حرفا همه ریشه داره، قدمت داره. بحث یکی  -

دو روز نیست که من و تو بخوایم از بین 

گرفت سکوتشو ببریمشون اما اگه هرزنی یاد می

ی مثال بشکنه، قدرت نده به حرفای این مرتیکه

شد که هر ننه قمری از در دلسوز! وضع این نمی

تهدید وارد بشه و فکر کنه تو قرن بیست و یک 

ه با پخش کردن عکس و فیلم یه زن، تونمی

پخش کردن عکس و فیلم همسر سابقش حیثیت 

 و شرفشو زیر سوال ببره. 
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کرد. اینکه برعکس همه عصبانیتش حالم را خوب می

گفت فریاد بکشم، خشمم را بیرون بریزم، دنبال می

 شدنش. جمع کردن آبرویم بروم و نترسم از ریخته

زد و را برایم کنار می هامهیار مردی بود که کلیشه

 داد.  معنای جدیدی به زن بودنم می

باعث شده بود گاهی تکیه کنم، غر بزنم، اشک بریزم 

اش بگذارم اما بازهم وقتی حرف حتی و سر روی سینه

شد به جای اینکه مقابلم بایستد یا از مشکالتم می

شد، به خواست من احترام گشا باخودش راه

داشت و گاهی حتی شبیه برمی گذاشت، کنارم قدممی

به یک حامی واقعی پشت سرم بود تا اگر لغزیدم زیر 

 بازویم را بگیرد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

قرار نیست تو الگوی کسی باشی، حتی قرار نیست  -

که ته این  کسی داستان تو و زندگیتو بدونه اما همین

پدر احمق و داستان حق خودتو بگیری از این بی

و از گیلیمش درازتر نشونش بدی که حق نداره پاش

 کنه، یعنی کار درستو انجام دادی.

اما ممکنه توی این راه فیلمام پخش بشه. یاور به  -

کنه، محض اینکه بفهمه ازش شکایت کردم اینکارو می

 مطمئنم.

تر شد و نگاهش کدر. پاکت توی مشتش مچاله

فهمیدم اگر یاور اینجا بود او را زیر مشت و لگدش می

 گرفت.می

 

ای زد و گفت: بترس اما این حال لبخند کج و کولهبا 

پیگیر شو، از حقت نگذر. ریسک کن و تا ته جریانو 
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آریم اما تو از برو. فیلما رو پخش کرد، پدرشو در می

حقت نگذر و یه عمر سکوت نکن که چند وقت دیگه 

مونه واست. ماهم کنارتیم، همه... به پشیمونیش می

 ای که نداری.جای خانواده
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دوستش داشتم و در دلم عمیقا به او و این حس افتخار 

کردم. بیشتر از هروقت دیگری و همینجا کنار می

ایستگاه پلیس و ماشین کثیف. زیر همین آسمان 

 ی تهران و داستان کثیفی که تمامی نداشت.آلوده

دوستش داشتم و این حس، این شادی عمیقِ بودنش، 

بودنِ کنار همچین مردی هر لحظه این حس زیبای زن 
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شد و مگر یک زن در یک رابطه تر میو هر ثانیه پررنگ

 خواهد؟جز این چه می

من که از آن دخترهای منتظر شاهزاده سوار بر اسب 

 سفید نبودم.

خواستم رسیده بودم و حاال منِ آیه به هرجایی که می

ام برخورده بودم به مردی ی زندگیدر بلندترین نقطه

خواست از سقوط نجاتم که کوه شده بود برایم و می

 دهد. 

ی جهان نیست، پس و اگر این زیباترین عاشقانه

 چیست؟!

 

 کنی حاال؟ چرا اینطوری نگاهم می -

لحن شوخ و شنگش تلنگر زد. تندتند پلک زدم و 

 گفتم: چطوری نگاهت کردم؟ 
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 با محبت و مهربون. -

ت سیگارم زدی. آره مخصوصا بعد از گندی که به پاک -

 باید یکی دیگه بخرم. 

 سوئیچ را سمتش گرفتم. 

 رونی؟تو می -

 آن را از دستم قاپید و به سمت در رفت. 

این دود لعنتی چی داره که تو و معین بیخیالش  -

 شید؟نمی

من هم به سمت درب کمک راننده رفتم و توی ماشین 

 نشستم.

ها کشیدم، یهو کنار گذاشتنش برای منی که سال -

 شم خب. ته... نَسَخ میسخ
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ام کرد و من ریز و بیخیال نگاه چپی چپی حواله

حرف حالم بهتر  خندیدم. عجیب بود که با چند کلمه

 خندیدم.شده بود و می

 پیش یه دکه نگه دار بگیرم یکی.  -

نگاهش را از آینه به خیابان دوخت و ماشین را از پارک 

 درآورد.  

وب نیست. شنیدی که نباید بکشی آیه. برای قلبت خ -

 دکتر چی گفت؟ 

ام مهیار. سعی نکن یک شنیدم اما خسته و کالفه -

ی داستان و چیزای شبه منو تبدیل کنی به آدم خوبه

بدو از سرم بندازی. االن نیاز دارم سیگار بکشم و 

مغزمو یکم دور کنم از این جریانا خب؛ ول کن این 

 حرفارو. 
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ی بپره از سرت ولی حوصلگبرمت یه جایی که بیمی -

 بیخیال سیگار شو. قبوله؟ 

پرتردید و مشکوک نگاهش کردم که دوباره گفت: 

 کنی.تضمینیه! ضرر نمی

 

ترجیح دادم یکبار دیگر به او اعتماد کنم. لبخندی زدم 

 و سر تکان دادم یعنی باشه. 

او هم با لبخند پررنگی سرعت ماشین را باال برد و لب 

 زد.

 حاال شد. -

 

 238_پست#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

  

ام پارک کرد. نگاهی به ساختمان ماشین را مقابل خانه

مو بیاری خوای حوصلهانداختم و گفتم: اینجا می

 سرجاش؟ 

ت آنکه نگاهم کند، گفت: مگه خودت نگفتی که خونهبی

 کنه؟!  محیط امنته و حالتو بهتر می

 ی خاص و بهتر داری.  چرا اما فکر کردم یه برنامه -

 هایش. ی جا خوش کرد روی لبلبخند پهن

 خواست؟! ی خاص میدلت برنامه -

ی تاسف تکان دادم و انگشت تهدیدم سری به نشانه

 را سمتش گرفتم. 
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زنی ها. حاال هم بیا باال بار آخرت باشه منو گول می -

یه چای بدم بهت حداقل با گلوی خشک بر نگرد 

 کارگاه. 

 خودت چی؟ نمیای؟   -

ندارم این روزا خیلی. انقدر سمنِ نه راستش حوصله  -

 زندگیم زیاد شده که کارگاه رفته جز یاسمنا.

 

وارد آسانسور که شدیم نگاهی به تصویر خودمان در 

ی کثیف انداختم. هروقت دیگری بود و شاید اگر آینه

های اینستاگرامی، از دل شادتری داشتم مثل عکس

 یمان در آینهقامت خودم و او با استایل مشکی

 کردم. گرفتم و استوری میآسانسور عکس می

آنقدر جذاب بودیم که به چشم بیاییم و ذوق کنم از 

تعریف دیگران اما منِ رنگ پریده را چه به این کارها؟ 
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حتی یک رژ ناقابل هم بر لب نداشتم که رنگ به 

 صورتم بدهد. 

 در آسانسور را باز و سرش را کمی خم کرد. 

 اول شما.  -

لبخند محوی زدم و گام بلندی برداشتم. مقابل در 

 ایستادم و با کلید آن را باز کردم. 

 دمپایی هست توی... -

 

با صدای انفجار کوچک و جیغ و دستی که در خانه 

 پیچید، تکان سختی خوردم و حرف در دهنم ماسید.  

 تولدت مبارک.  -

ها و کیک دست ی خندان بچهمات و مبهوت به چهره

 های روشن روی آن نگاه کردم. حمید و شمع
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امروز تولدم بود؟! نه... هنوز یک هفته مانده بود تا 

 ها غافلگیرم کرده بودند. تولدم و دیوانه

دست روی قلبم گذاشتم و سعی کردم نفس بکشم. 

 زد.  مهیار با محبت کنار گوشم لب

 خوبی؟  -

 سرم را تکان دادم یعنی آره. 

 خیلی دیوونه اید!  -

 نسرین به سمتم آمد. 

بیا بغلت کنم عشق خواهر. تولدت مبارک باشه  -

 عزیزدلم. 

محکم در آغوشش کشیدم و عطرش را بلعیدم. آنقدر 

 خوشحال و ممنون بودم که زبانم بند آمده بود.
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 خفه شد نسرین! بذار زنده بمونه.  -

ه شوخی حمید خندیدند. از هم جدا شدیم و همه ب

 اینبار معین و الله همسرش جلو آمدند. 

 تولدت مبارک باشه شریک بدقلق.  -

ی الله را بوسیدم. با چنان با معین دست دادم و گونه

 اراده به رویش لبخند زدم. کرد که بیمهری نگاهم می

 شمارو هم زحمت انداختن الله جون.   -

شنگم، خیلی خوشحال شدم که معین نگو اینطوری ق -

 منو هم اورد به دیدنت. 

مان آمد و نسرین بشکن زنان و با قِر ریزی به سمت

 زیر لب با آهنگ زمزمه کرد. 

  

 ی من برات یه دنیا عشقه عزیزم هدیه
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 زندگیم با بودنت درست مثل بهشته 

 های سرخ و میخک تو خونه سبد سبد گل

 رک عزیزم دوست دارم تولدت مبا

  

با حرکات پرعشوه پالتو را از تنم بیرون کشید و من را 

 به سمت مبل هدایت کرد.

های کادوی روی عسلی اشک توی با دیدن جعبه

 اراده به مهیار نگاه کردم.هایم جمع شد و بیچشم

 

دانستم که برنامه ریزی جشن زیر سر نگفته می

 خودش است.

مان قول داده بود که برایم تولد زمانی در اوج بچگی

اش کرده بود. بگیرد و حاال بعد از این همه سال عملی
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به سختی آب دهانم را قورت دادم بلکه بغضم را کنترل 

 کنم. 

راضیه طفلک خیلی دوست داشت امشب اینجا  -

باشه اما انگار حال خاله خیلی خوب نبود، نتونستن 

 بیان. 

بود. مامان کی در تولدم حضور داشت که برایم مهم ن

بار دومش باشد؟ همین جمع کوچک کافی بود تا 

 ها با فکرش کیف کنم و حالم خوب باشد. مدت

 هارو چیکار کردین؟بچه -
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 شب، شب بزرگاست. حمید بیا وسط.  -
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های همسرش را گرفت و او را بلند جلو رفت و دست

وست. نسرین آنقدر درنگ به او پیکرد. حمید هم بی

 ریخت که مهیار چشم دزدید و لب زد. برایش ناز می

 گه خانواده اینجا نشسته ها. نمی -

 الله با سینی نسکافه مقابلم خم شد. 

 بفرما آیه جون.  -

 فنجانی برداشتم و تشکر کردم. 

 واه! بلند شید دیگه کمرتون خشک نشه.  -

ان تا حاال دو دقیقه دندون رو جیگر بذار نسرین ج -

 هارو فوت کنه. شمع 

 آخ جون شمع.  -

 قربون ذوقت خانم.  -
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لبخند محوی زدم و روبه نسرین گفتم: حمید دوست 

 داره ها. 

نسرین کنارش روی کاناپه نشست و از بازویش 

 آویزان شد. 

 عزیزمه!   -

ی مهیار از جا بلند شد و به سمت کیک کوچک و ساده

 سفید روی عسلی رفت. 

 اس. کبریت بدین. خب دیگه بسه، تولد یکی دیگه -

 

 فندک را از کیفم بیرون کشیدم و سمتش گرفتم. 

 شمع ها را روشن کرد و گفت: آرزو یادت نره. 

 آرزو...
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آرزویی ها بود که آرزوها همه رنگی بودند و من سال

 نداشتم...

هایم همه سیاه شده بودند و هیچ چیز روزها و خواسته

 ای در آن جا نداشت.  صورتی و یاسی

ای ی منتظرشان انداختم. لبخند لحظهنگاهی به چهره

 شد. هایشان دور نمیاز لب

خواست. که همینطور دور هم دلم تا ابد این جمع را می

 شد. مان باهایبنشینیم و خنده روی لب

ها از ته دلم برای همین هم چشم بستم و بعد از مدت

از خدا خواستم، آرزو کردم که به جای تمام 

 هایم این جمع را برایم حفظ کند.نداشته

 یک، دو، سه... -
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شمع ها را که فوت کردم معین سوت کشید و بقیه 

 دست زدند. 

 شه. الهی قربونت برم، بازم تولدت مبارک با -

دت سرکوبش کرده بودم، آب شد و بغضی که تمام م

ام ریخت که از شادی ی اشک ریزی روی گونهقطره

 بود. 

خندید و دلم عمیقا آرام بود و شاد.نگاه پر هایم میلب

محبت بقیه رویم و عزیزم پر مهری که الله گفت و در 

ها باعث شد از نهایت لبخند مهربان مهیار بعد از مدت

 د هستم. ته دل حس کنم که خوشبخت و شا

 *** 

 موندین. کاش یکم بیشتر می -

ی مامانن. دیر برم ها خونهقربونت خواهر، بچه -

 بینمت. کنن. بازم میاش میدیوونه
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 حمید چشمکی زد. 

 بازم تولدت مبارک باشه ته تغاری زمستون.  -

 مرسی، خیلی زحمت افتادین امشب.  -

تشکر  کردم انقدر اهلاون اوایل که دیدمت فکر نمی -

 و تعارف باشی شریک. 

ای صدای معین باعث شد سرجایم بچرخم. الله ضربه

 به بازویش زد و معذب به من نگاه کرد.

 

 ببخشید دیگه این شوهر من یکم شوخه.  -

 شم. من هم خندیدم و گفتم: نه، ناراحت نمی

توانست دروغی هم نگفته بودم. امشب هیچ چیز نمی

های بود که از ذوق و فکرهایی ناراحتم کند. از آن شب
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برد و دوست داشتم آرامش خوش تا صبح خوابم نمی

 خانه را بغل کنم. 

شه تو پوشید، گفتم: میاش را میبه مهیار که بارانی

بمونی یکم دیگه بری؟ راجع به کارگاه یسری حرف 

 دارم. 

خواستم دور از نگاه بقیه از مردشور کارگاه را ببرند! می

 او تشکر کنم. 

معین قصدم را فهمیده بود انگار چون لبخند شیطانی 

 هایش را بهم مالید. به مهیار زد و دست

آره داداش بمون، کارگاه خیلی مهمه باید دونفری  -

 بهش برسید. 

در  های همسرش او را به سمتپرانیالله کالفه از نمک

 کشید. 

 با اجازه آیه جون. -
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های شان کردیم. چشممن و مهیار با نیش باز بدرقه

دانست حتما زد و مینسرین هم بدتر از معین برق می

 ام. مان خوابی دیدهبرای تنهایی

 مهیار بالتکلیف وسط پذیرایی خانه ایستاد.

هایی که برایم آورده بود اشاره کردم و گفتم: به رمان

 کادوی تولدت. خیلی دوستشون دارم. مرسی از 

شو داری یا نه، اما یادمه که عالقه دونم فرصتنمی -

 داشتی به رمان خوندن.

 خوبه که اینارو یادت مونده.   -

 به سمت سیستم صوتی رفتم.
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بلوتوث موبایل را به سیستم وصل کردم و یکی از 

 ام را پلی کردم. های آرام مورد عالقهآهنگ

زده توجه به نگاه حیرتی پا چرخیدم و بیروی پاشنه

 اش، لبخند زدم. 

 یه رقص بهت بدهکار بودم، یادته که؟  -

 صدای گیتار الکترونیک و سینتی سایزر اوج گرفت. 

 چی باعث شد این افتخار نصیبم بشه؟!  -

  

 با تو خوشبخت ترینم، کافیه بودنت واسم 

 این راهو باید بریم تا تهش باهم 
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هایی آهسته به سمتش لبخند مهربانی زدم و با گام

رفتم. مقابلش ایستادم و تمام عشقی را که در وجودم 

 هایم ریختم. بود توی چشم

دونم که تمام تالشتو کردی که خوشحالم کنی می -

 و این خیلی واسم ارزش داره. 

دستم را به سمتش دراز کردم و گفتم: حاال افتخار 

 دی؟ می

  

 بذار عشقی که گم کردم با تو پیدا شه 

 هرچی جای خالیه جای تو باشه 

  

ام هایم باال کشید و خیرههایش از دستمردمک چشم

 شد.
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ی چموش کرد که آیههنوز سردرگم بود. انگار باور نمی

هم داشته  و عصبی، همچین خوی آرام و رمانتیکی

ای به رقص باشد که با چنین آهنگ آرام و عاشقانه

 دعوتش کند. 

 دستم را گرفت و من را به سمت خودش کشید. 

  

 هامی تو زیباترین اتفاق زندگیمی تو دلیل خنده

هامی تو تموم ها و سالتو روز و شب و هفته

 هامی لحظه

  

 میان بازوهایش که قرار گرفتم، سرم را باال بردم و

مان کم بود و صدای ی میاننگاهش کردم. فاصله

 کرد. هایش به راحتی گوشم را پر مینفس
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کمرم را نرم فشار داد و با ریتم مالیم آهنگ، آرام تکان 

 خوردیم.  می

  

 از تو ممنونم که تغییر بودی واسم 

 سازم اینو باورش کن دنیامو با تو می

  شیم اینو به تو قول دادمما سهم هم می

 و تغییر یعنی همین که باتو شادم 

  

اش مشت شد. انگار از حال دلم خبر دستم روی شانه

 داشت که سرش را پایین آورد و کنار گوشم لب زد.  

 تو تغییر کردی؟!   -

ی کم نگاهش کردم. حتی برق از همان فاصله

 کرد. هایش دلم را زیر و رو میچشم
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آمد و دلم ش میتر از قبل کهایم سادهاصال همینکه لب

شد یعنی تغییر کرده بودم با یک تولد ساده شاد می

 دیگر.

 

 آرام پلک زدم و مثل خودش لب زدم.  

 اینو مدیون شمام که بخاطرم جنگیدین.   -

ی مویم را که توی صورتم افتاده بود، پشت گوشم طره

 ام را نوازش کرد.  فرستاد و گونه

اشتباه نکن، ما کنارت بودیم که خودت توی این  -

جنگ برنده بشی. قهرمان این داستان تویی آیه، 

 نه ما.  

  

 تو زیباترین اتفاق زندگیمی 
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 هامی تو دلیل خنده

  هامیها و سالتو روز و شب و هفته

 هامیتو تموم لحظه

  

هایم جوشید. بغض گلویم را نش زد و اشک در چشم

این مرد به من ایمان داشت و بودنش چقدر خوب و 

 شیرین بود.

ی ام را بیدار کند، آیهتوانست احساسات مردهساده می

ها نور و چموش را کنار بزند و از دل تمام زمختی

از خود بیخود  آورد و چنان من رارا بیرون بی روشنایی

 کند که دلم آغوشش را بخواهد. 

اش تکیه دادم و گفتم: ام را به سینهاراده پیشانیبی

هنوزم واست یه سرگرمی هستم؟ کسی که حواستو 

 کنه از طالقت؟پرت می
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ام نوازش کرد و تنم رفته رفته دستش بازوی برهنه

 گرم شد.

 

کنی از همه چی آره، تو هنوزهم حواسمو پرت می -

تر ا یه سرگرمی نیستی. هرچی گذشت مهمام

شی شدی و دوست دارم همونطوری که باعث می

 حال من کنارت بهتر بشه، حال توهم خوب باشه. 

هایم جان گرفت. نگاهش کردم. دستم لبخند روی لب

اش کشیدم و گفتم: فکر کنم وقتش را روی سینه

 رسیده که اعتراف کنم. 

 به چی؟  -

د و نزدیکی و حرارت وجودش هایم گر گرفته بوگونه

 کرد.  حالم را عوض می

 که حالم خوب شده کنارت و موفق شدی.  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

اش زیر و رو شد. نفسم بند آمد و خندید و دلم با خنده

 در دل خدا را صدا زدم. 

 خواستمش. چقدر دوستش داشتم. چقدر می

های ملتهب و میان همین در این لحظه، در همین ثانیه

حرکت آرامِ همراه با موسیقی دلم لمس بیشتر و 

 خواست. عمیقش را می

های نگاهم روی صورتش سر خورد و روی لب

 اش نشست.برجسته

 

پروا شده بودم امشب. آنقدر که به جبران جشن بی

ر تولدم، به یه رقص عاشقانه دعوتش کنم، خودم را د

 آغوشش بیندازم و به بوسیدنش فکر کنم.

اش آنکه به چیزی فکر کنم، دستم را روی سینهبی

 هایش باال کشیدم.مشت کردم و خودم را تا لب
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مان کم شد. حیرت و تعجب را توی ی میانفاصله

های گرم و اش دیدم. نفسهای مشکیمردمک

تر ام را سستدارش روی صورتم نشست و ارادهکش

 هایش را به کام کشیدم.بستم و لبکرد. پلک
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آنکه واکنشی نشان تکان سختی خورد. شوکه و بی

هایش دورم دهد، سرجایش ایستاده بود. نه دست

 هایش تکان خورد. حلقه شد، نه لب

هایش را من اما پیرهنش را میان مشتم فشردم و لب

داز ای که بعتاب بوسیدم. با عشق و مثل تشنهبی

 ها به آب رسیده باشد.مدت
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اینکه چقدر گذشت و چقدر در آن وضع بودم را 

دانم اما وقتی واکنشی ندیدم، آرام فاصله گرفتم و نمی

 هایم را با تردید باز کردم. چشم

مان یی سینهمات و مبهوت به من زل زده بود. قفسه

مان درست و حسابی در رفت و نفسباال و پایین می

  آمد.نمی

معذب بودم از این همه تردید و بهتش. نباید 

 بوسیدمش.می

اشتباه بود، این نگاه بهت زده و این حیرت یعنی 

 اش را نداشت. آمادگی

 منِ احمق چیکار کرده بودم؟! 

آنکه نگاهش قدم بی تعادلی به عقب برداشتم و بی

هایم گذاشتم و کنم، خجالت زده کف دستم را روی لب

 نالیدم. 
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 من...  -

صورت سفیدش سرخ شده بود و بازدمش را پرصدا و 

 لرزان بیرون داد. سرم را تکان دادم و نالیدم.

 

 اشتباه کردم.  -

آنکه نگاهش کنم، سرجایم چرخیدم و به سمت در بی

 اتاق رفتم. 

 باید بر...  -

اما قبل از آنکه حرفم تمام شود، بازویم را گرفت و من 

 را با قدرت به سمت خودش چرخاند.

اش درآمدم. به سینه غ کوتاهی کشیدم و سینهجی

هایش موهایم توی صورتم افتاده بود و با هرم نفس

 شد. جابه جا می
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ام را کاوید و تا هایش صورت گر گرفتهمردمک چشم

 هایم پایین آمد.  لب

 نه، نرو... اشتباه نکردی.  -

 هایم را بوسید. آنکه مهلت بدهد، لبو بی

هایی که ده سال تصور مانمحکم و طوالنی. از ه

 رفت.کردم و با خیالش جان از تنم میمی

 

ای مرطوب و پرحرارت، آنقدر که تمام تنم لرزید بوسه

 اراده بازوهایش را چنگ زدم. و بی

هایم را صورتم را قاب گرفت و با خشونت بیشتری لب

 به کام گرفت.

هایم را دور گردنش پیچاندم و از خدا خواسته دست

 خودم را به تن گرمش چسباندم.
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دستش را پشت کمرم گذاشت و باهم به سمت دیوار، 

 هم قدم شدیم. 

به دیوار که خوردم، آخ آرامی گفتم اما صدایم میان 

 های مشتاقش گم شد.ها و بوسهلب
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پایینم گرفت و به سختی جدا شد.  گاز آرامی از لب

از او نداشتم.  آمد و من هم دست کمیانگار دلش نمی

ی پهنش گذاشتم و نگاهم به هردو دستم را روی سینه

زنجیرش افتاد که از پیرهنش بیرون افتاده بود. دستش 

 زد.ام نشست و سرم را باال آورد. لبخند میزیر چانه

 های من هم کش آمد.لب
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ام را به دندان گرفتم و گفتم: خجالت زده لب ورم کرده

 ه برکت داشت واسمون.گفت، کارگامعین راست می

 

ربطم بلند خندید و سرش عقب رفت. روی به حرف بی

 ی پا بلند شدم و سیبک گلویش را نرم بوسیدم.پنجه

مان از بین رفته بود آزاد بودم. ی میانحاال که فاصله

ی یک عمر دوری و حسرت، بند توانستم به اندازهمی

 بند وجودش را لمس کنم و ببوسم.

شده بود اصال. شبیه پسرهای تازه مان برعکس جای

 توانند خودشان را کنترل کنند!بالغ شده بودم که نمی

 ام کنار زد و نجوا کرد.هایم را از پیشانیبا مهر، چتری

 خوامت.رفت که چقدر میداشت یادم می -
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ام را نرم بوسید و من مسخ شده، گفتم: اما من شقیقه

 هیچوقت فراموش نکردم خواستنتو.

 

 ام را بوسید و لب زد. نینوک بی

 حسرت بودم واست؟ یا عشق؟  -

 چه فرقی داره؟ مهم خواستن نیست؟  -

تر آمد و نرم کنار لبم را بوسید. با لذت چشم پایین

 تر شد. بستم و لبخندم پررنگ

خوابه اما عشق نه. تب حسرت بعد از یه مدت می -

من یبار شکست خوردم، دوست ندارم یبار دیگه 

حسرتت خوابید، وقتی با من بودنو تجربه وقتی تب 

 کردی... 
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هایش تلخ بود و دوست نداشتم در این ی حرفادامه

 هایش گذاشتم. شرایط بشنوم. انگشتم را روی لب

این فقط تو نیستی که شکست خوردی، نکنه یادت  -

ی تلخ داشتیم اما قراره ازشون رفته؟ هردو تجربه

 درس گرفته باشیم.

لنگه. بنظرت اعتمادِ هردومون ضربه خورده، می -

 تونید یبار دیگه باهم بسازیمش و بهم اعتماد کنیم؟ می

 ترسیدم.دروغ چرا، می

 

ی جدی خودم بوسیده بودمش، اما االن وقتی به رابطه

کردم ترسی بزرگ کل وجودم را فرا با هرکسی فکر می

 گرفت.می
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خورده بودم و اگر دوباره به قول مهیار، یکبار ضربه 

شد چه؟ اگر به قول خودش صرفا یک تکرار می

 سرگرمی ساده باشم و حسی نداشته باشد چه؟

هایش را به کام ها لبچرا قبل از اینکه مثل احمق

ام را نوازش بکشم به این چیزها فکر نکردم؟ چانه

 کرد.

 کنی؟ به چی فکر می -

 پرده پرسیدم. رک و بی

 تو دوستم داری؟ -

 

تر هایش آرامش داشتند و مهمنگاهم کرد. چشم خیره

 از همه صادق بودند. 
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ره اما عقلم واسم مهمی، کنارت همه چی یادم می -

خوادت، تورو، ترسیده، چشمم ترسیده. دلم می

دونم آیه هیچوقت بهم آسیب این رابطه رو. می

دونم دوستم داری و خودتم چقدر زنه، مینمی

این وسط من تنها کسی  دونمآسیب دیدی. می

ترسم و تو حتی بیشتر از من نیاز به نیستم که می

پاک کردن اون خاطرات بد داری و تمام اینا باعث 

شه محتاط باشم، منطقی فکر کنم و دلم بلرزه می

 از گفتنش.

نظمش را دستش را روی قلبم گذاشتم بلکه تپش بی

 حس کند.

 

شته ترسم. نه اینکه به خودمون شک دامنم می -

ترسم از باشم، نه از تعهدش ها، نه، خب... می
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تونیم، جور اینکه شروع کنیم و ببینیم تهش نمی

 شه.  نمی

ام چسباند و خسته و درمانده اش را به پیشانیپیشانی

 چشم بست.

 

ای سال باید با این ترس چیکار کرد؟ با سی و خرده -

 سن، بلد نیستم!  

روبه رو شم. یاد  ولی من یاد گرفتم که با ترسم -

گرفتم که بترسم و انجامش بدم اما االن به زمان نیاز 

 داریم تا یکم فکر کنیم.

 فاصله گرفت و با شیطنت نگاهم کرد. 

 قبل از فکر کردن الزم بود که همو ببوسیم؟!  -
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شانه باال انداختم و خونسرد گفتم: چقدرم که بدت 

 اومد و ناراضی هستی! 

وز ندادم. خودم این بازی را خجالت کشیده بودم اما بر

خواستم حتی یک درصد پشیمان شروع کردم و نمی

 بنظر برسم.

 

 درست یا غلط این شخصیت من بود. 

 خوری واست بریزم؟ چای می -

 خوایم راجع به کارگاه حرف بزنیم؟!  حاال واقعا می -

 طاقت نیاوردم و بلند خندیدم. 

 شه؟!نمیدست شستم ازش. چرا باورتون  -

 شه آخه. ای که من شناختم بیخیال چیزی نمیآیه -

 های پر از چای را توی سینی گذاشتم.فنجان
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 درست شناختی.  -

ی سینی را روی عسلی گذاشتم و کنارش روی کاناپه

ی دونفره نشستم. دستش را پشتم گذاشت و فاصله

 مان کم بود.میان

رچه خواست همیل عجیبی به آغوشش داشتم. دلم می

ی وجودش را تجربه کنم اما هزار فکر زودتر ذره ذره

 شد.ریز و درشت مانع می

 

حاال که تب خواستن و بوسیدنش خوابیده بود، افکارم 

 شد. ام میپرواییبه راه افتاده و دوباره مانع بی

 آیه.   -

 جانم؟ -
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ناراحت نشدی از اینکه نگفتم دوست دارم؟  -

خوام برداشت می پیش بیاد، نمیخوام سوتفاهنمی

اشتباهی بکنی از سکوتم یا عکس حرفای منو 

متوجه بشی. اینکه سکوت کردم به معنی دوست 

نداشتن و نخواستنم نیست، نه. اتفاقا انقدر واسم 

خوام با توجه به ارزش داری و مهمی که نمی

و  ی سختی که داشتی، وارد یه رابطهگذشته

 نم.سر و سامونت کزندگی بی

  

توجه به ذوق عجیب من، هایم کش آمد و او بیلب

 ادامه داد.  
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خوام باید اول از خودم و وضعیتم مطمئن بشم، می -

یکم به ذهنم و احساساتم و این ترس و 

اعتمادیم نسبت به آینده سر و سامون بدم بعد بی

 ای رو بدم که الیقشی. بهت رابطه

ید اگه راحله دستش را فشار دادم و صادقانه گفتم: شا

کشست. کرد و دلش میجلوت نشسته بود، بغض می

ام خب گرفت ولی من آیهکرد حتی و ماتم میقهر می

 مهیار! یادت رفته؟

  

 انگشتش را نوازش وار روی پشت دستم کشید. 

 یعنی آیه هیچ احساسی نداره؟   -

دونه کی احساس خرج کنه و حرفا و نه، آیه می -

فهمه. آیه دیگه بچه نیست و میهای منطقی توردغدغه

هایی داره که باید بهشون برسه. پس و خودشم دغدغه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

خیالت راحت باشه، من هم احساس دارم، هم منطق و 

 دونم کی از کدومش استفاده کنم.می

  

های خم شدم و فنجان را برداشتم. گرمایش دست

 سردم را جان داد. 

 تو بخور تا سرد نشده.  حاال هم چای -

 باشه عزیزم.  -

  

روی کاناپه نشسته بودم و سرم توی گوشی بود. مامان 

نشسته بود روبه رویم و من برای فرار از نگاه کردن به 

 داد. یزدم که آمار کارگاه را ماو با مهیاری حرف می

ی جدید واسمون رسیده، دادم بذارن توی پارچه -

 انبار. 
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 فوری برایش تایپ کردم. 

 ی راننده رو دادی؟ هزینه -

 گردی؟ آره عزیزدلم، دادم. تو کی بر می -

اش انداختم. با سکوتی نگاهی به مامانم و رنگ پریده

ای که در آشپزخانه مدام که در پیش گرفته بود و راضیه

دانستم بتوانم رفت بعید میطرف می طرف و آن این

 خودم را تا دوساعت دیگر به کارگاه برسانم. 

 رسم کارگاه. چرا؟ من عصر می -

 رو بدم.  باید قسط اول مهریه -

 رایش گرفت. آه سردی کشیدم و نوشتم.دلم ب

  

 کنم زودتر برسونم خودمو. سعی می -

 ی خاصی داری؟شب چی؟ برنامه -
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ام برای او همیشه آزاد بود اما لبم را به دندان وقت

 گرفتم و با شیطنت تایپ کردم.  

 ی خاصی داری واسم؟  برنامه -

از این  و ایموجی چشمکی برایش فرستادم. اینکه بعد

کردم را دوست داشتم. مه سال ریز ریز شیطنت میه

 حال و هوایم عوض شده بود و چه بهتر از این؟ 

آخرین باری که همو دیدیم شب تولدت بوده توی  -

ت. بعد از اون فرصت نشده، دوست دارم خونه

 تنها باشیم یکم. به تنهایی باهات نیاز دارم.

  

رفت ی آخرش رژه هایم چندبار روی کلمات جملهچشم

آمد. او هم مثل من دوست داشت باهم تنها و لبم کش 

 باشیم.  

 بینمت.  ای ندارم. مینه، برنامه -
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 تولدت مبارک...  -

با صدای مامان و راضیه، سرم را باال اوردم و نگاه 

گنگم را با آن دو دوختم. از کی تا حاال برایم تولد 

 گرفتند؟ می

توجه به نگاه مات و مبهوت من، کیک را روی راضیه بی

 عسلی گذاشت و کنارم نشست. 

ببخشید اگه کیک یذره کوچیکه آبجی. پولم به  -

 همین رسید. 

جان مامان و زدن بی دستمغزم سعی داشت صدای 

 عذرخواهی راضیه را پردازش کند.

  

ها نداشتیم. حداقل نه بعد از  ما هیچوقت از این بساط

 مرگ بابا و سرگرم شدن مامان با یاور... 
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اراده باال آمد و روی صورت زردش هایم بیچشم

فروغ نم دارش، چروک های بینشست. کنار چشم

یک دست سفید شده  افتاده بود و موهای کم پشتش

 بودند. 

خواهد دیدم که میاش میهای الغر و کشیدهدر دست

کند که تا با همین بهم کوبیده جبران کند و جان می

ها بخشی از شدن و تشویق من برای فوت کردن شمع

 توانست؟ی نکبت بار را برایم جبران کند اما میگذشته

  

 کاش زودتر از اینا بهم گفته بودی.  -

ی کوتاهی که از دهانم بیرون آمد یعنی جملههمین 

هایش از حرکت ایستاد و گیج توانست. دستنمی

 نگاهم کرد. 

 چی؟  -
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 نفسم را بیرون فوت کردم.
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گفتی که یه کاش جریان فیلمارو زودتر بهم می -

خاکی به سرمون بریزیم نه که همه رو قربانی 

 ترس خودت بکنی.

 به کیک اشاره کردم. 

زنی و این االن؟ تولد گرفتی واسم و دست می چیه -

گور بابای چندسالی که بخاطر حماقت و ترست 

خوای فراموش کنم؟ انقدر خرم؟! یا جون دادم؟ می

ام ی شونزده سالهشایدم فکر کردی همون راحله

 اش.خواد برقصونیتونی هرجور دلت میکه می
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دست راضیه روی پایم نشست و صدای لرزانش باعث 

 نگاهش کنم. شد

 آبجی. -

 

هایش برق زد. اعصابم خراب رد اشک توی چشم

دیدم، در حال گریه و شد هروقت او را اینطور میمی

 ضعیف. کالفه بلند شدم و غریدم. 

خوای مثل این باشی؟ دم به دقیقه گریه تو هم می -

کنی، بغض کنی بزنی تو سر خودت؟! هیچ کار 

 مثبتی هم نکنی؟ 

های مبل گذاشت و به سختی مامان دست روی دسته

 از جا بلند شد.

 دیدم اما نگاهش نکردم.اش را میاز کنج چشم سایه
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دید که با یک کیک و چرا من را انقدر بچه و احمق می

چهار تا شمع رام شوم؟ دندان بر هم ساییدم و 

 هایم را مشت کردم.دست

 راحله.  -

 هایم را برهم فشردم و غریدم. پلک

 بهم نگو...  -

های خشکش گذاشت و دست الغرش را روی لب

 آهسته نجوا کرد. 

 آیه، آیه.  -

هایش را پر حرف نگاهش کردم. اشک توی چشمبی

های های لبش لکهلرزید. گوشهاش میکرده بود و چانه
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لرزاند برای همین هم سفید افتاده بود و دلم را می

 را دزدیدم.نگاهم 

 

 رسه که مادرتو ببخشی؟ یعنی یه روز می -

 نیشخندی زدم. 

های آبکی ببخشم؟ البد انتظار داشت مثل سریال

اندازیم و تلویزیون آخر قصه دست گردن هم بی

 صورتش را ببوسم. 

 

زندگیمون نه قصه اس نه سریال. واقعیته و نه یه  -

ی عادی که همه چیز توش روتین و واقعیت کلیشه

گل و بلبله. ما از اونا بودیم که تو فالکت دست و پا 

ترمون کرد. من یه مامان یچارهزدیم و ضعف تو ب

خواستم نه کسی که ده سال از ترس قوی می
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سرکوفت بقیه و به قول خودش آبروش سکوت 

کنه بخاطر یسری فیلم کوفتی و منو بندازه زیر 

 دست کسی که یه روانی به تمام معناست.

 

اش سر ی استخوانیی درشت اشک روی گونهقطره

ون توجه به حال بدش رحمی و بدخورد و من اما با بی

 ادامه دادم. 

سوال اصلی اینجاست که حتی اگه من تورو  -

 تونی خودتو ببخشی؟!ببخشم، تو می

اش بلند شد. بیشتر از این طاقت نیاورد و هق هق گریه

اش را گرفت خم شدم کیفم را بردارم که راضیه دسته

 ها آب شد آبجی.و با التماس گفت: شمع

 م بیشتر از این آنجا بمانم.توانستعصبی بودم و نمی
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 کنه راضی. باید برم. م میاینجا بودن داره خفه -

 و کیف را محکم کشیدم و به سمت در رفتم. 

 بخشم. من خودمو نمی -

ای کوتاه سرجایم خشک صدایش باعث شد لحظه

کوبید. حس نظم میپرید و قلبم بیشوم. پلکم می

ام دارد خفهکردم چیزی ته گلویم را پر کرده است و می

 کند. می

 توهم منو نبخش مادر جان.  -

 با نیشخندی زشت ادایش را درآوردم. 

 مادرجان!  -

اندازم از آنکه صبر کنم و نگاهی به پشت سر بیو بی

 خانه بیرون زدم. 

 *** 
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جایم را عوض کردم و صندلی راننده را برایش خالی 

ی ترافیک گذاشتم. آنقدر ذهنم آشفته بود که حوصله

 سرسام آور این ساعت پایتخت را نداشتم. 

از پنجره نگاه متعجبی به من انداخت و بعد داخل 

 ماشین نشست. 

 سالم، چرا خودت نشستی پشت فرمون؟   -

 حوصله ندارم. نزدیکه عیده و خیابونا شلوغه.  -

 رخم نگاه کرد. سمتم چرخید و به نیم

 ببینمت.  -

هایم چه دید دانم در چشمحرف سرچرخاندم. نمیبی

که سرجایش چرخید، سوییچ را چرخاند و آرام گفت: 

 ریم یه جایی که آروم شی. می
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 من آرومم.  -

 گه. آشوبی دختر، آشوب. چشمات که اینو نمی -

که با مهارت فرمان نگاهم روی یک دستش نشست 

 ماشین را چرخاند. 

 مهریه رو دادی؟  -

ربط بود اما او خم به ابرو نیاور. حتی لبخند سوالم بی

ی چشمش چین افتاد. انگار درک تلخی زد و گوشه

 خواهم وقت بخرم و ذهنم را جمع کنم.کرده بود که می

 

آره، قسط اولش بود. خیلی تالش کردیم که ندیم اما  -

انت دیدم این وسط و هم دارم مهریه نشد. هم خی

 دم. می

 دوتا بدبختیم که گره خوردیم بهم دیگه! -
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با این حرفم بلند خندید. سرش عقب رفت و دل من 

 هم با این حرکتش ریخت. 

رنگی زدم اما سعی کردم همچنان جدی لبخند کم

 باشم.

گم خب. تو بهت خیانت شده و داری راست می -

دی، از یه طرفم ورشکسته شدی و کلی مهریه می

بدهی داری. منم که امروز و فرداست فیلمام بیرون 

آد و امروز تازه بعد از ده سال مامانم یادش افتاده می

 که واسم تولد بگیره.

 بخاطر اینکه واست تولد گرفتن ناراحتی؟ -
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سرم را تکان دادم و نگاهم را دوختم به خیابان شلوغ. 

هایم محو بود و به نور قرمز ماشین جلویی در چشم

 دیدم. ی مامان را میجای آن صورت رنگ پریده

شد تا من هایم و بلند نمیانگار نشسته بود جلوی چشم

 به جای او از عذاب وجدان دق کنم.

شم اری خر میکنن با همچین کبخاطر اینکه فکر می -

 ناراحت شدم. 

ی خوب بدبین نباش. شاید فقط خواستن یه خاطره -

 بسازن واست، همین. 

 بلند اما تلخ خندیدم. 

 ده سال دیر یادش افتاده.  -

 دی؟فرصت جبران نمی -
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ی ماشین چسباندم. ی بخار گرفتهسرم را به شیشه

 رفتیم اما هیچ چیز شبیه بهار نبود.  روبه عید می

هوای سرد اسفند ماه و نه حال دل مایی که تا  نه

 زدیم.خرخره در مشکالت دست و پا می

  

کنی توی یکی از اون سریاالی ماه فکر می -

ی اعضای خانواده اولش به خون رمضونیم که همه

ان و بعد یهو سرشون به سنگ هم دیگه تشنه

 شه؟ خوره و همه چیز گل و بلبل میمی

داخت و از تابلوهای سبز راهنما ماشین را در اتوبان ان

رود. در دل ذوق کردم اما فهمیدم که به سمت بام می

 نشان ندادم.

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ی نرمالید که زمان سختی کنم یه خانوادهنه، فکر می -

رو پشت سر گذاشتید و هرکدوم به شکلی تاوان 

دادین. حاال شاید وقتش رسیده که یذره دلتون به رحم 

 آد برای هم دیگه و بتونید کنار هم قرار بگیرید.  بی

 چه خیال قشنگی... ولی من کینه ازش دارم مهیار.   -

 کنه؟ بد نمی حال بدش حالتو -

 خوای احساساتیم کنی؟!می -

  

هایش چروک ی چشمهایش کش نیامد اما گوشهلب

 ریزی افتاد.  

دونم که این کینه اول از همه نه عزیزم. فقط می -

ده و با توجه به حال مادرت خودتو آزار می

 آی و دیر بشه. ترسم به خودت بیمی
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مان کار آیم و دیر شود. یعنی سرطان مابه خودم بی

 خودش را بکند و بمیرد.

  

حرفش را رک زده بود و من ماندم و یک بهت بزرگ و 

سر و سامان که فکر مرگ او به قلبم احساساتی بی

 سرازیر کرده بود. 

کردم آنقدر نسبت به او ترها وقتی با یاور زندگی میقبل

 خواست خودم او را بکشم. خشم داشتم که دلم می

کنیم و وسط کردم که چطور بحث میمدام تصور می

 روم و بعدش هم تمام... دعوا از کوره در می

اما با گذشت زمان و بهتر شدن حالم این افکار سیاه 

 ای عمیق و غمی بزرگ. جایش را داد به کینه

 تو خودت شبنمو بخشیدی؟ -
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ام کرد و صدایی که تن خنده نگاه حق به جانبی حواله

ت: معیار سنجش همه چیز شده طالق من؟ داشت، گف

ری سراغ طالق خوای عوض کنی میحتی بحثو هم می

 ی من. و مهریه

گفت از وقتی که توی ام گرفت. راست میمن هم خنده

 ماشین نشسته بود گیر داده بودم به مهریه و طالقش. 

 زنی خب. خیلی راحت از بخشیدن حرف می -

 ش ولی... نه، منم هنوز نبخشیدم راست -

دوباره نگاهم کرد و دستم را میان دستش گرفت. 

ی گرمای دستش وسط سرمای اسفند، تداعی کننده

 بهار در راه بود برایم.
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مون، فصل بخشیدن شه فصل جدید زندگیمی -

آد همه چیز تازه ره، بهار میباشه. زمستون داره می

 شه.  شه، نو میمی

 دوخت و آه کشید.  نگاهش را دوباره به سرباالیی بام

 ماهم همه چیزو تازه کنیم.  -

رخ زیبایش که دستش را فشردم و همانطور که به نیم

کردم، در نور کم خیابان روشن شده بود، نگاهش می

 سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم.

  

تر از تو زنی. ولی شاعر قشنگقشنگ حرف می -

 خونه که بهار من گذشته شاید... می

و چرت نشو آیه. یه بهار  ین چیزای کلیشهدرگیر ا -

گذره آد. خاصیت زمان همینه، میره، بهار جدید میمی

 شه. و همیشه نو می
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صدای زنگ موبایلش که بلند شد، فرمان را رها کرد و 

 اش را از جیب کتش درآورد.گوشی

  

مثل دخترهای نوجوان احساساتی خوشم آمد که حتی 

 دستم را رها نکرده است. هم  برای جواب دادن تلفن

 جانم حمید.  -

دستش را نوازش کردم و نگاه خندانش را سمت خودم 

 کشیدم. 

رسیم. ی دیگه میآیم. پنج دقیقهآره، داریم می -

 معین و الله رسیدن؟ 

پس با بقیه برنامه ریخته بود. دم عمیقی گرفتم و 

 ها را داشتم. تر شد. چه خوب که آنلبخندم عمیق
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 های عجیبی دارد.زندگی بازی

تواند با یک اتفاق ساده چنان احواالت متغیر و می

عجیبی به وجودت جاری کند که انگشت به دهان و 

 بدتر از همه سرگردان بمانی میان چند حس متضاد.  

مثال روزی که خبر ازدواج راضیه را شنیدم، هم 

حال خوشحال بودم و هم ناراحت و هم مضطرب. خوش

ی پدری از اینکه باالخره راحت شده بود از دست خانه

و ناراحت از اینکه شوهرش آدم درستی نبود و 

 اش.مضطرب از آینده

 

رفتم ها میمثل یویو هرچند دقیقه یکبار میان این حس

 دانستم کنار کدام ماندگار شوم. آمدم و نمیو می
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های ام هم یکی دیگر از همان بازیحال این لحظه

ی زندگی بود. مقابل ساختمان زشت و مسخره

دادگستری ایستاده بودم و انتظار خواهری را 

اش شبیه به من شده بود. کشیدم که آیندهمی

میخواست طالق بگیرد و احتماال مقابل فریادهای 

توانستم حتی لرزید و نمیامان علی مثل بید میبی

 کنارش باشم.

می عمیق خودم را هایم را بستم و سعی کردم با دچشم

 آرام کنم. 

آورم. فصل اول سعی کردم اول داستان را به یاد بی

ها دویده این ماجرا و چیز زیادی یادم نبود. انگار سال

بودم و با ورق زدن برگ آخر خاطراتم داشتم یکبار 

 کردم.ها را چال میدیگر آن
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با بیرون آمدن راضیه، افکارم را رها کردم. تکیه از 

فتم و چند قدم محکم به سمتش برداشتم. ماشین گر

 خواستم بداند که من کنارش هستم.می

 

لرزید. برق هایش میرنگش مثل گچ سفید بود و لب

شد. هایش دیده میاشک از همان فاصله هم در چشم

 طاقت نیاوردم و آغوشم را برایش باز کردم. 

 جون دلم. -

 

مثل کودکی خودش را در آغوشم انداخت. تنش 

زید و سعی کردم با نوازش کمرش کمی از لرمی

 آشوبش کم کنم. 

ی آد واسه... وا... هیع... واسهگه... هیع... نمیمی -

 طالق. 
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 گرفت.اش میاوهم مثل من وسط گریه سکسکه

  

صورتش را با دستانم قاب کردم و گفتم: غلط کرده. 

تونه اما و مگه دست خودشه؟ قاضی حکم داده، نمی

 اگر بیاره. 

آد قشقرق راه شه بریم؟ االن میهیع... می -

 اندازه. می

نگاهم روی علی نشست که با عجله از در بیرون زد. 

ترسید فلنگ را ببندیم و دستش به جایی بند انگار می

  نباشد.

 تو برو بشین توی ماشین.  -

های سوئیچ را توی دست لرزان راضیه گذاشتم. تنش

اخیر زودرنجش کرده بود و توان بیشتر از این را 

 نداشت.
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دادم که تنهایی با شوهر برای همین هم ترجیح می

 الدنگش روبه رو شوم. 

 راض...  -

مهابا روی جلوی راهش را سد کردم و دستم را بی

 اش گذاشتم. سینه

 واسا ببینم.  -

انتظار این حرکتم را نداشت. ایستاد و نگاه گیجی به 

من و بعد به راضیه انداخت که حاال سوار ماشین شده 

 کرد. بود و احتماال داشت گریه می

 

حرفاتونو اون تو زدین، دیگه چیزی نمونده.  -

 باشه. خدانگهدارت 
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 ای به شیشه زد.شد و ضربهتوجه به من خم بی

 خوای طالق بگیری ازم؟ راض، حرف آخرته؟ می -

 پرسی حرف آخرشه؟!بعد این همه مدت تازه می -

ی عصبی به ی کمی از من صاف ایستاد. ضربهبا فاصله

 اش زد و غرید. پیشانی

 د المسب امون بده دو دِیقه. -

 

زده و آسیب پذیر ندیده وحشتتا حاال او را این همه 

 بودم. انگار تازه فهمیده بود که اوضاع از چه قرار است.

 شاید هم تازه باورش شده بود.

ای به راضیه انداختم که های درهم نگاه کافهبا ابرو

هایش را روی صورتش گذاشته بود و از ته دل دست

 زد. هق می
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 دادم به او.حق می

 

است به بن بست  کرد که رسیدهحتما فکر می

ای نخواهد داشت. این روی اش و آیندهزندگی

 انداخت به جانش.ی علی هم بدتر تردید میترسیده

راض منو نیگا کن. بابا چیزی نشده، دوباره حامله  -

 شی.می

 اراده پوزخند زدم. مغزش چقدر کوچک بود!بی

 

 بازویش را گرفتم و او را از جلوی پنجره کنار کشیدم. 

 علی.  برو کنار -

 تعادل به عقب برداشت. های مست قدمی بیمثل آدم
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پشت رل نشستم و همانطور که ماشین را روشن 

 ریم از اینجا عزیزم. کردم، گفتم: االن میمی

 هایش را پاک کرد. با پشت دست اشک

 دوست ندارم ببینمش دیگه آبجی.  -

 ی ماشین زد.  ی دیگری به شیشهعلی ضربه

 دونم، نگاهش نکن. می -

پایم را روی پدال گاز فشار دادم و او را پشت سرمان 

 جا گذاشتم. 

 

 247_پست#

 

 به در تکیه دادم و با محبت نگاهش کردم. 

 چند ساعت خوابیده؟  -
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 شه. بهش آرامبخش دادم. سه ساعتی می -

 ش بستم. وارد خانه شد و در را پشت سر

از وقتی اومدیم کنار مامان دراز کشیده. دلم  -

 سوزه واسش خیلی. می

ی کاناپه پالتوی کوتاهش را درآورد و روی دسته

 انداخت. 

باید این دوره رو بگذرونه. ماهم این شرایطو  -

 داشتیم، یادته که؟ 

 

لبم را به دندان گرفتم و همانطور که سرم را باال و 

حرفش را تایید کنم، نگاهم روی  کردم تا مثالپایین می

ی طوسی و پیرهن اندامش که در آن پلیور مردانه

 ای زیرش ترکیب خوبی شده بود، پایین رفت. سرمه
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 جونم؟  -

مهربانش برق  های مشکیقدمی نزدیکم شد. چشم

 زد. می

مان را آنکه ارتباط چشمیتر رفتم و بیمن هم نزدیک

 قطع کنم، نجوا کردم. 

 ن روزا کنارم دارمت. خوبه که ای -

 آرام و مردانه خندید.

 ریشش گذاشتم.   دستم را جلو بردم و روی ته

 شه واست. خندی دلم زیر و رو میوقتی می -

 

مچم را نرم گرفت و با انگشت کفت دستم را نوازش 

 کرد. 
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ی خشن و ی آیهاین قشنگه که زیر اون الیه -

 چموش، روح به این لطیفی داری. 

هایش گذاشت. از زبری ته کف دستم را روی لب

 ریشش قلقلکم شد و ریز خندیدم. 

سخت بود گذشتن از اون الیه. خیلی اذیتت کردم،  -

 نه؟ 

کردم. با سرم را کج کرده بودم و مظلوم نگاهش می

زدم بلکه تحت تاثیر پلک میهای درشت و آرام چشم

هایم را گرفت قرار بگیرد. دستم را خواند انگار که شانه

 و من را سمت خودش کشید. 

میان آغوش بازوهایش حال بهتری داشتم. حسی 

ها به وطن خود قشنگ و امن، مثل کسی که بعد از سال

 بازگشته است. 
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اش را روی سرم گذاشت و من هم صورتم را چانه

ای بعد از این اش پنهان کردم بلکه لحظههمیان سین

 روز شلوغ، آرامش را تجربه کنم. 

شم کنی. میقرارم مینگام نکن اینطوری دختر. بی -

همون مهیار بیست و چندساله که طاقت نیورد و 

 توی سینما بوسیدت. 

هایم کش آمد و تمام تنم گرم شد. اش لببا یادآوری

خون برای خودش  هایم گشاد شده بودند وانگار رگ

 ها. آن بازی راه انداخته بود درتاب

های اش برداشتم و به چشمسرم را از روی سینه

 اش نگاه کردم. مشتاق مشکی

دلم برای اون روز و اون حس و حال تنگ شده.  -

خبر بودیم از آینده، از همه جا. خیلی بچه بودیم، بی

فید که پفی سکردم تو لباس پفخودمو باهات تصور می
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پاشن روی سرمون و تو کنارم لبخند همه دارن نقل می

زنی. چی شد که یهو جدا شدیم؟ چی شد که می

 اینطوری شد زندگیمون مهیار؟ 

 

 کنی؟  االن چی تصور می -

خواست حواسم را پرت کند تا باز غرق نشوم در می

دانست هایم. انگار من را یاد گرفته بود. میبدبختی

ای از ام. دستهد گذشته رها نشدههنوز کامل از بن

ی موهایم را پشت گوش فرستاد و با نوازش الله

 گوشم کمی لرزیدم. 

راستش االن دیگه تصوری از چیزی ندارم. ترجیح  -

ای که دم در زمان حال زندگی کنم. همین لحظهمی

 کنی؛ اینطوری لذت بخش تره. داری نوازشم می
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لحظه. خوبه که درستشم همینه عزیزم. زندگی در  -

اش رویا داشته باشه، خیال پردازی کنه آدم برای آینده

و برنامه بریزه اما غرق شدن توی اونا لذت حال رو 

 گیره. ازت می

 

هایش سر تکان دادم و حواسم اما پی در تایید حرف

خورد و کلمات را اش بود که تکان میهای برجستهلب

 کرد. هجی می

ود و بخشی از که دقیقا احساساتم به جوش آمده ب

دانستم راحله است یا آیه، دلش شیطنت نمی

 خواست. می

هایم را دور گردنش حلقه کردم و آویزانش شدم. دست

 اوهم از خدا خواسته محکم تر در آغوشم کشید. 
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 پرواست. ای که ساختی خیلی بیآیه -

 سرم را کنار گوشش بردم و لب زدم. 

 این خوبه یا بد؟ -

 

 248_پست#

 

 کمرم را نوازش کرد و مثل خودم نجوا کرد. 

پروا باشی. اما برای من خوبه. اینکه یاد گرفتی بی -

پروا توی پروا باش فقط؛ باشه؟ مثال فقط بیبی

 آغوش من گم شو، منو ببوس...  

هایم را لبخند پررنگی زدم. خودم را باال کشیدم و لب

 روی گوشش گذاشتم. 
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یاری که توی سینما بودی؟ شه بشی همون مهمی -

 طاقت شد و بوسید منو؟  همونی که بی

هایش گفتم و کمی فاصله گرفتم تا ببینمش. چشم

خندید و احتماال به قول خودش از این همه می

 پرواییم بود. بی

 دوست دارم؛ دلیل آرامشم شدی.   -

و قبل از آنکه بتوانم حرفش را تجزیه و تحلیل کنم و 

نشان دهم، فاصله را به صفر  حتی واکنشی به آن

 رساند.

 

هایم را به کام کشید و ماهرانه بوسید. شوکه بودم لب

و مغزم در تالش بود تا حرفش را درک کند و او 

 بوسید. هایم را میتوجه لببی
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اش دوستم داشت؟ بعد از ده سال دوباره به عالقه

اعتراف کرده بود؟ قلبم با هیجان زیادی شروع به 

 دن.  تپیدن کر

ها و بند ها بودم با این تفاوت که گوشمثل قحطی زده

 بند وجودم انگار به این مصیبت دچار شده بود.

 

هایم را دور گردنش حلقه کردم و خودم را باال دست

 خواست حل شویم درهم.کشیدم. دلم می

ام بود دیگر نه؟! اینکه با بعد از ده سال حق طبیعی

بهم پیوند بخورد. نفس همین بوسه ذره ذره وجودمان 

های خمار که کم آوردیم، فاصله گرفتیم و با چشم

اش که باال و پایین هایم را روی سینهنگاهم کرد. دست

 شد گذاشتم. می

 منم دوستت دارم. -
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با صدای باز شدن در بالفاصله از هم فاصله گرفتیم. 

هایم گذاشتم که زوق زوق شوکه دستم را روی لب

خواستم ربط گفتم: این مبلو میبی کردند و کامالمی

 بفروشم. 

های گرد نگاهم کرد. انتظار هر حرفی را مهیار با چشم

داشت جز این. من هم شانه باال انداختم و با چشم و 

 ی راضیه اشاره کردم. زدهی خوابابرو به قیافه

کنم آبش کنی! سمساری خوب سراغ کمکت می -

 دارم.

 

 رفت. سرم را تکان دادم. ام گاش خندهبا لحن بازاری

 خوبه کم کم بزنیم تو کار خرید و فروش مبل.  -
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 زنیم. آره، جز تولیدی لباس، تولیدی مبلم می -

هایم را بیشتر از این طاقت نیاورد و خندید. من هم لب 

ام را بگیرم. دلم روی هم فشار دادم بلکه جلوی خنده

 آمد جلوی راضیه خودم را شاد نشان دهم. نمی

 خوبی عزیزدلم؟  -

نخی چروکش کشید و موهای  دستی به روسری

 اش را زیر آن زد. آشفته

دی تو هم وقتی طالق گرفتی انقدر سختی کشی -

 آبجی؟ 

اراده پوزخند زدم. وضعیت من کجا و او کجا! مهیار بی

 مان دخالت کرد.که لبخند تلخم را دید، در بحث
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دونم اما منم وقتی طالق گرفتم مثل تو آیه رو نمی -

اندازه. بودم. کال طالق برای مدتی ادمو از پا می

ت قراره دونی زندگیانگار گیجی، سردرگمی و نمی

ره اما اینا همه موقته. باید به خودت به چه سمتی ب

 فرصت بدی تا این مرحله بگذره. 

دست سردش را گرفتم و کمک کردم تا روی مبل 

 بنشیند. بعد از سقط جنینش آسیب پذیرتر شده بود. 

 این را دوست نداشتم اما به نظرم برایش الزم بود.

 

ها تا زمین باالخره تجربه ثابت کرده است که آدم

تر شوند و این سقوط هرچقدر دردناکنخورند بلند نمی

 باشد، اوج بلندتری خواهد داشت.

فقط به شرطی که بتواند خودش را جمع کند که قصد 

 داشتم کمک کنم تا خودش را پیدا کند. 
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دونی که توی این مسیر تنها نیستی عزیزم؟ ما می -

خوام از همین فردا ببرمت کارگاه پیش کنارتیم. می

کارو شروع کنی. از دوخت ساده هم شروع  خودم

 کن که دستت کم کم راه بیفته. 

 هایش آویزان شد و اشک به چشمش دوید. لب

 

آخه اصال حوصله ندارم آبجی. نه که عمدی باشه،  -

 گم به قرآن. دل و دماغش نیست. راست می

ابرو درهم کشیدم و ناراضی از روندی که در پیش 

حوصلگی بجنگی این بی گرفته بود، گفتم: باید با

راضیه. بخوای اینطوری پیش بری به هفته نکشیده 

 افسرده شدی.  
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خواست صبوری مهیار دستم را گرفت و نرم فشرد. می

بیشتری به خرج دهم و وضعش را از اینی که هست 

 بدتر نکنم. 

 چیزی که متاسفانه بلد نبودم.  

من عجول بودم و او صبور و چقدر کنار هم عجیب 

 یم.بود

 

کنم راضیه جان. تو تا هروقت من حالتو درک می -

که الزمه استراحت کن اما بعدش روی من و آیه 

 حساب کن، باشه؟  

پناه سرش را باال و پایین های بیراضیه مثل دختربچه

کرد یعنی باشه. بعد معذب به من نگاه کرد و مردد 

 پرسید.  

 شه بازم بخوابم؟  می -
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برد. م از من حساب میطفلک حتی در این شرایط ه

سعی کردم روند مهیار را در پیش بگیرم و با لبخندی 

 پررنگ گفتم: برو بخواب عزیزم. مامان خوابه هنوز؟ 

 آره. این روزا حالش خوب نیست اصال.  -

از جا بلند شد و به اتاق رفت. من و مهیار روی کاناپه 

 کنار هم نشستیم.

 

نباید باهاش تندی کنی آیه جان. االن شرایط  -

 حساسی داره. 

ده دست خودم نیست خب. وقتی ضعف نشون می -

 شم.  عصبی می

اما بیست و سه سال سنی نیست که اون همچین  -

 چیزایی رو تجربه کنه.
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 249_پست#

 

 زانوهایم را توی شکمم جمع کردم و

 اش تکیه دادم. سرش را به شانه

ای پسش بر نیاد. راضیه دختر قوی ترسم ازمی -

 نیست آخه مهیار. 

اوهم سرش را روی سرم گذاشت و آرام گفت: 

شی، نگران دی. الگوش میخواهرش تویی، یادش می

 نباش. 

دم عمیقی گرفتم و در دل دعا کردم که به همین 

 سادگی باشد.
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گل ده تا پیرهن مجلسی داشت که مزون سی -

 فاکتورشون آماده است.  

 اهی به لیست جلوی دستم کردم و پرسیدم.  نگ

 اش؟  چقدر شده هزینه -

 دوازده تومن. -

 

 ی رضایت تکان دادم و ورق زدم.  سری به نشانه

 مانتوهای پیج مانتوسرا چی؟   -

اونا هم پونزده تا سفارش داشتن که آماده شدن  -

 شون مونده.  فقط کار دکمه

ی آرامی روی هاینبار شاکی ابرو درهم کشیدم و ضرب

 میز زدم.  

 عجله کنید سوسن. تا ابد که وقت نداریم.   -
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 اش گذاشت.  از جا بلند شد و تخته شاسی را روی سینه

 چشم. برم به کارا برسم؟   -

 برو. -

 

سرم را پایین انداختم و نگاهم را دوختم به فاکتورهای 

اخیر و با دست اشاره کردم که برود. اوضاع کارگاه 

های مهیار و کمک او بود. مخصوصا با خیاطخوب 

 توانسته بودیم سود بیشتری به دست بیاوریم.

ای که به در خورد و شنیدن صدایش سرم را با ضربه

 بلند کردم. 

 اجازه هست؟   -

 بیا داخل.   -
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های خیسش را شد دستهمانطور که وارد اتاق می

 اش فرو برد.میان موهای آشفته

 

 بود. اش هم خاکی هودی

 هارو اوردیم. پارچه -

الزم نیست خودت کاری انجام بدی مهیار. حسابی  -

 خاکی شدی.  

 خودش را روی کاناپه انداخت و آخیش بلندی گفت.  

 ترم.  اینطوری خودم راحت -

 به حسابا رسیدگی کردی؟   -

بله خانم، رسیدگی کردم. خداروشکر اوضاع خوبه.  -

هارو پرداخت کردم و تونستم دو یسری دیگه از بدهی

 انداز کنم.  میلیون هم پس
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 از پشت میز بلند شدم و به سمت مبل رفتم.

 

 گم.  خیلی خوبه؛ تبریک می -

کنارش که نشستم، دستم را گرفت و محبت توی 

 هایم زل زد.  چشم

دادی بهمون، به نبود و فرصت نمی اگه اعتماد تو -

 رسیدیم.  اینجا نمی

خوبی مهیار همین بود. غرور داشت برای برای من 

ترین مرد ترین و خونگرمشد به مهربانتبدیل می

 کرد.ممکن. کسی که خاکی بود و از زحماتم تقدیر می

زحمت خودتم بود. با کمک تو وضعیت اینجا برای  -

فهمم بودن یه دارم میمنم خیلی بهتر شده. تازه 

 کمکی چقدر تاثیر داره.  
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ربط گفت: لبخندی از سر رضایت زد و بعد کامال بی

 خوام ماشینو بفروشم.راستی می

 

هایم از تعجب گرد شد. از نگاهم فراری بود. چشم

 اش به من جلب شود. دستش را گرفتم بلکه توجه

 چیزی شده؟  -

هایش کشید. نگاهش همچنان سر گردان زبان بر لب

 بود. 

نه. چیزی نیست که نگرانش باشی. خرج افتاده  -

 باید عوض کنم. 

گوید کار سختی نبود. دستم فهمیدن اینکه مزخرف می

اش گذاشتم و صورتش را به سمت خودم یر چانهرا ز

 برگرداندم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 ببینمت مهیار. -

 

هایش ریخت. نگاهم که کرد، دلم برای خستگی چشم

اش خنجری شد و انگار رنجش این مدت زندگی

 ام را شکافت. قلبم تیر کشید و ناراحت پرسیدم. سینه

 بدهی ها رو ندادی مگه؟  -

دانستم حرف میدم عمیقی گرفت و تند تند پلک زد. 

زدن از این چیزها برایش سخت است اما بهتر از 

 توانستم کمکش کنم. سکوت بود. باید هرطور می

چرا، گفتم که بخش زیادی رو تونستیم پرداخت کنیم  -

 بخاطر اون نیست. 

 پس چی؟  -
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آب دهانش را قورت داد و سیبک گلویش باال و پایین 

 رفت.

 

دار و و با صدایی خشنگاهش را دوباره از من دزدید 

حالی خراب گفت: باید پولشو بذارم توی بانک و به 

ی شبنم استفاده کنم. حداقل تا وقتی مرور برای مهریه

هارو با سودم از سهم شراکتمون از که تمام بدهی

خوام آتو بدم دستش و مجبور کارگاه پرداخت کنم. نمی

 شم توی این اوضاع خونه رو بفروشم. 

ع شد. انگار مشکلش، مشکل من بود و قلبم درهم جم

بست خورده بودم. دستم تیر کشید و دهانم به بن

خواست دانه دانه موهای شبنم را خشک شد. دلم می

 بِکنم که باعث آزار عزیزمن شده است.
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با این حال احساساتم را بروز ندادم و سعی کردم 

تر از این نکنم. لبخند زدم و دستش را حالش را آشوب

 دادم.  فشار

فکر خوبی کردی. اگه کمک خواستی حتما به من  -

 بگو باشه؟

تلخندی زد و باالخره نگاهم کرد. شرمنده بود و 

 ناراحت.

کنم آیه. اینکه دائما محتاج احساس شرمندگی می -

ام. اینکه ممکنه کمکم و تا خرخره زیر بار بدهی

 ها زندگیمو جمع کنم و اینکه...نتونم تا مدت

 

روحم را خراش داد. طاقت نیاوردم.  هایشدرد حرف

هایش را ای کوتاه لبخودم را باال کشیدم و با بوسه

 بستم.
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حرکت و با انتظار این حرکتم را نداشت که همانطور بی

ام را به چشم باز نگاهم کرد. فاصله گرفتم و پیشانی

 اش چسباندم. پیشانی

 

نزن این حرفارو. ماها جز هم کیو داریم مگه که  -

 بتونیم روش حساب کنیم؟ 

 هیشکی.   -

 هایم گرفتم.  دستش را میان دست

نه دیگه، گاهی پس شرمنده نباش. زندگی همی -

بست. اوج و فرود هیچکس خوری به بنمی
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هیچوقت ابدی نیست و اینطور وقتاست که آدم 

 نیاز به کمک دوستاش داره. 

ای که جان خندید و گفت: کجاست اون آیهاینبار بی

انداخت به من و جلوی کمک گارد خراش می

 گرفت؟ می

پشت چشمی برایش نازک کردم و خونسرد شانه باال 

 داختم.ان

 

ترسید از کنارت بودن اما خودت بد اون آیه می -

 عادتش کردی. 

ها مان در کارگاه و سر و صدای بچهتوجه به موقعیتبی

ام حلقه کرد و در بیرون از اتاق، دستش را دور شانه

 من را به خودش نزدیک کرد. 

 ترسید از کنارم بودن؟  چرا می -
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ه جای آنکه اش مغزم را مختل کرد و بهیجان نزدیکی

جواب دهم، دم عمیقی گرفتم و عطرش را وارد 

 هایم کردم.  ریه

 دی. بوی خوبی می -

 اش گذاشتم و با لذت چشم بستم.  سرم را روی شانه

 خاکی شدم.  -

سرم را توی گردنش فرو بردم و نفس کشیدم. دلم 

 خواست تاابد در همان وضع بمانم.می

 

 گرده!  میانسان از خاکه و در نهایت به خاک بر  -

ربط و چرت! همانطور که موهایم را حرفی کامال بی

 کرد، کنار گوشم لب زد.  نوازش می

 چه بانمک!   -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

و هردو بلند خندیدیم. زانوهایم را در شکمم جمع کردم 

 و بیش از پیش خودم را در آغوشش جا دادم. 

ای امن. ای را داشتم که پناه برده بود به نقطهحال بچه

هم میان بازوهای او بود و وقتی که اینطور کنج امن من 

گذاشت و موهایم را آرام سرش را روی سرم می

 کرد. نوازش می

 ما کجاییم مهیار؟   -

 کنارت بودن واسم جدی شده. -

 

 لبخندی از سر ذوق روی لبم جاخوش کرد. 

توی این بَلبَشو تو یهو از کجا پیدات شد که جدی  -

 بشیم برای هم؟  

 بَلبَشوی زندگی من؟ یا تو؟!  -
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 اش را توی مشتم فشردم و خندیدم. هودی

 همو کامل کردیم، نه؟  -

 آره عزیزم. -
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حوصله ام، نچ بلندی گفتم و بیبا صدای زنگ گوشی

 چشم باز کردم. 

 رم باز کرد و ریز خندید. هایش را در دودست

گوشی را از روی عسلی جلوی کاناپه برداشتم و با 

 ی نسرین، ابروهایم باال پرید. دیدن شماره

 نسرینه. -
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 خواد قرار بذاره بریم بیرون. شاید می -

 

آیکون سبز را لمس کردم و صدایش را روی بلندگو 

 گذاشتم. 

 سالم نسرین.  -

 سالم خواهر. خوبی؟ کجایی؟  -

ایش نگران بود. این را هم من فهمیدم و هم صد

 مهیاری که به من نگاه کرد. 

 کارگاهم. چیزی شده؟  -

 خوبی تو آیه؟  -

طاقت از جا بلند اضطرابش، آشوب به جانم انداخت. بی

 شدم و مهیار هم به تبع من برخاست.
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 خوبم من. چی شده نسرین؟ نگرانم کردی.  -

 زنگ زدی بهش؟  -

 صدای فریاد حمید به گوشم رسید. 

ای؟ فکر کردی باید بدونه یا نه حمید؟ دیوونه -

رسه؟ از ما بشنوه همچین چیزی به گوشش نمی

 بهتره.  

ی پشتم زد و عرق روی تیغهچیزی ته گلویم نبض می

لغزید. مهیار که حال بدم را دید، به سمت میز رفت و 

 لیوانی آب برایم ریخت. 

هایم را روی هم فشار دادم و . پلکلیوان را پس زدم

 غریدم. 

 بگو نسرین.  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

گم ولی هل نکن خواهر، باشه؟ دردت به جونم. می -

 شه ولی سعی کن آروم باشی. دونم حالت خراب میمی

 باشه، باشه... بگو فقط. -

 

 ای درهم نگاهم کرد. مهیار به سمتم آمد و با چهره

عموت  یامروز صبح مامان زنگ زد، گفت خونه -

شرف کار قیامته از وقت سحر. انگار اون بی

 خودشو کرده و فیلما پخش شدن. 

جان از پاهایم رفت و سست روی مبل افتادم. دروغ 

ای نیست اگر بگویم قلبم از تپش افتاد. مثل مجسمه

ای نامعلوم و صدای نسرین در مات زل زدم به نقطه

 گوشم پخش شد. 
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شه که ندونی حمید گفت نگم بهت ولی آخه نمی -

خبر به این مهمی رو. عموت داره در به در دنبال 

 گرده آیه. فکر کنم فقط فیلم اونه.مامانت می

 

هایم یخ زد و گوشی با صدای بدی از خون در رگ

 دستم افتاد روی زمین. 

 مهیار که حال بدم را دید کنارم نشست. 

 آیه جان.  -

 هایصدای نسرین در اتاق و میان هیاهوی دستگاه

 شد. بیرون پخش می

 قربونت برم پشت خطی؟  -

گفتم؟ زبانم من اما تمام مدت مات مانده بودم. چه می

 کرد. کوتاه شده بود و مغزم کار نمی
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انگار کل وجودم یکهو یخ زد و به معنای واقعی کلمه 

 کپ کرده بودم. 

مهیار به جای من موبایل را برداشت و صدای نسرین 

 ت. را از روی اسپیکر برداش

نسرین جان، یه توضیح بده به من ببینم چی شده  -

 دقیقا.

 

مان را پخش کرده بود؟ فیلم کسی را که زمانی فیلم

همسرش بود؟ کسی را که زمانی دخترهای خودش را 

 قربانی کرد تا با او باشد؟

پس غیرت کجا بود؟ مردانگی و شرف کدام گوری رفته 

 رفتند؟ یهایی مها به سمت همچین رذالتبود که آدم

دست مهیار که روی زانویش مشت شد، نگاه گنگم را 

به او دوختم. صورتش کبود شده بود و اخم وحشتناک 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

داد که اوضاع زیادی خراب بین ابروهایش خبر می

 است. 

 دونی؟ االن کجاست این عمو؟ نمی -

دانستم. حتما دربه در دنبال من و جوابش را نشنیده می

گشت و شاید هم تا لحظاتی دیگر به اینجا مامان می

 رسید. می

ای که مامان و راضیه در یا شاید هم رفته بود به خانه

 آن بودند.

 

با این فکر انگار برق ولتاژ قوی به تنم وصل شد. 

 هایم وق زد و صاف سرجایم نشستم. چشم

 شرف.  بی -

 ی مهیار از گوشم دور نماند. زمزمه
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رساندم. نه مامان و نه راضیه باید خودم را به خانه می

دانستم که مامان آدم ایستادن مقابل کاظم نبودند و می

به قول خودش فداکاری  شود تابه سادگی تسلیم او می

 کند!

 

زند. این مدل از خود ای که حالم را بهم میواژه

ی ما را ی غلط که همهنما و مسخرههای نخگذشتگی

 نابود کرده بود. 

از جا بلند شدم و با تنی لرزان به سمت چوب لباسی 

ام را تن زدم و شال دور رفتم. بارانی کوتاه خاکی

 کردم. هایم را روی سر مرتب شانه

 اگه خبر جدیدی شد بهم بگو نسرین جان.  -

به سمت میز رفتم تا سوئیچ را بردارم که گفت: کجا 

 ری؟ می
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صدایش خش داشت. واضح حالش خوب نبود. من هم 

کشیدم نگاهش کنم. انگار که در این خجالت می

 جریان مقصر صددرصد باشم.

 

تاب سرجایم این پا و آن پا شدم و گفتم: باید... بی

 ترسم کار دستمون بده. باید برم سمت مامان، می

بازدمی که بیرون داد پرحرص بود. به سختی و 

پرتردید نگاهم را باال آوردم. صورتش از کبودی به 

 های گردنش برجسته شده بودند. زد و رگسیاهی می

 رسونمت. می -

آشوبش حالم را بدتر کرد. اصال انگار جان از کل بدنم 

ب برداشتم و با صدایی که از ته چاه رفت. قدمی به عق

 آمد، نالیدم. در می
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 رم خودم. نه، می -

 لج نکن آیه. دوست ندارم جلوی اونا تنها باشی.  -

لحنش محکم بود و کلمات را بدون هیچ نرمشی بیان 

 کرد. آنقدر که دهانم بسته شد. 

یعنی توان بحث هم نداشتم. استرس چنان روح و جان 

خواست فقط این ر کرده بود که دلم میو قلبم را درگی

ی شوم تمام شود. برای همین هم سوئیچ را لحظه

 سمتش گرفتم و گفتم: باشه. 
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همیشه شنیده بودم که بین خوشبختی و بدبختی یک 

ی آن چیز متفاوتی مرز باریک وجود دارد و اما تجربه
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است. تا همین چند ساعت پیش با اطمینان از شکایتی 

کردم که کرده بودم، در آغوش مهیار لم داده و فکر می

 باالخره آرامش به من رو کرده است. 

 

ته بودم و از خشم و حاال اما توی صندلی ماشین فرو رف

ی کیفم را در مشتم فشرده لرزیدم. دستهترس می

هایم مشخص نباشد اما بودم بلکه حداقل لرز دست

 ای نداشت. فایده

داد. فکر سکوت توی ماشین سنگین بود و آزارم می

اینکه مهیار من را مقصر این جریان بداند، مثل خوره به 

د. پشت چراغ جویجانم افتاده و داشت اعصابم را می

هدف روی قرمز ایستاده بودیم و نگاهم تمام مدت بی

 چرخید.  مردم می
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رفت. ها روبه شلوغی میشدیم و خیاباننزدیک عید می

ی رنگی در دست گرفته بود و ای با ذوق جوجهپسربچه

ای شیرین اما داد. خاطرهبه مادرش نشان می

 ی ذهنم بیرون آمد و جلویخورده از گنجهخاک

 هایم نشست. چشم

 خواد بابایی. راضیه دلش جوجه رنگی می -

 

 هایش را پوشید. بابا با خونسردی کفش

 خواد یا خودت باباجون؟ راضیه دلش می -

هایم را خواستم اما طبق معمول خواستهخودم می

 تر خانواده انداخته بودم تا برآورده شود. گردن کوچک

لت کشید خواد..خودش خجانه بخدا! اون دلش می -

 شه بخری واسش. بگه. می
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ی سفید مدرسه خم شد و موهایم را که از زیر مقنعه

 بیرون زده بود، بوسید. 

 خرم واسش. چشم باباجون، چشم می -

هایم جمع بغض تا گلویم باال آمد و اشک توی چشم

 شد. 

ها قرار بود بخرد اما هیچوقت به آن جوجه رنگی

آن جریان رفت و داغ  نرسیدم. بابا یکی دو روز بعد از

 ها را به دلم گذاشت. خودش و جوجه

 چرا من هیچوقت عید نداشتم؟  -

ام سکوت ماشین را شکست. مهیار صدای خراشیده

خواست بفهمد چطور در متعجب نگاهم کرد. احتماال می

این شرایط یاد همچین موضوعی افتاده ام. لبخند 

 . هایم را گرفتمتلخی به رویش پاشیدم و نم چشم
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خره واسم اما نخرید... بابا قول داده بود جوجه می -

 عمرش قد نداد خب. 

 آه سردی کشید و فرمان ماشین را در مشتش فشرد. 

 

 سوزاند. ام حلقم را میکرد و اسید معدهسرم درد می

 کنی تقصیر منه؟ تو فکر می -

 اش دوباره رویم نشست. نگاه خسته

 چی تقصیر توئه؟  -

 اینکه اون فیلما...  -

دهانم خشک شد و حرف در دهانم ماسید. نفسم تنگ 

 شوم. کردم دارم خفه میشده بود و حس می

 کنم. نه، من همچین فکری نمی -

 پس... پس چرا اینطوری شدی؟  -
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 رمقی زد. لبخند بی

 کی دوست داره فیلم ناموسش پخش بشه؟   -

حالم به معنای واقعی کلمه بد بود. کشید و قلبم تیر می

جا ی زمین را یکخواست تمام حجم هوای کرهدلم می

 ببلعم. 

... گید به من؟! من چیه این... ناموس که هی می -

 خوام ناموس... کسی باشم.  نمی

آنکه نگاهم کند، با آرامش بیشتری گفت: غیرت، بی

ناموس، این مسائل تعریف درست و غلط داره آیه. تو 

چه قدیم چه این مدتی که باهم در ارتباط بودیم، رفتار 

اشتباهی از من دیدی؟ یا زمانی بوده که حمایتت نکنم؟ 

 یا حتی بد این حمایتو نشون بدم؟  

 سرم را باال انداختم یعنی نه. 
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او برای من همیشه معنای درست غیرت و حمایت بود. 

کرد، شکاک نبود کشید، مجبور نمیکسی که فریاد نمی

 گذاشت. و آزادم می

 

من وقتی شنیدم از نسرین که اون کثافت فیلما رو  -

پخش کرده، خونم به جوش اومد. این موضوع 

دیگه ربطی به جنسیت آدما نداره، برای کی آسونه 

عی؟ نسرین پشت گوشی آخه همچین موضو

شد از غم تو چون بهت اهمیت داشت هالک می

داد. منم اگه رگ گردنم بیرون زده و دوست می

ندارم تنها ردت کنم توی اون خونه پیش مادرت و 

دم. یا اینکه راضیه بخاطر اینه که بهت اهمیت می

سکوت کردم اصال به این معنی نیست که تورو 

ن فکری از ذهنت دونم آیه، چرا همچیمقصر می
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کنم که زودتر گذشته؟ من مادرتو سرزنش می

دنبال حقش نرفت و این ماجرا کش پیدا کرد. اصال 

خودم تورو تشویق کردم که ادامه بدی به جنگیدن 

 با این آدم و قید شکایتو نزنی چون حقته.

 

ام را تار کرده بود اما پرید و اشک دید لعنتیپلکم می

  دوست نداشتم گریه کنم.

 پس چرا... هیچی نگفتی؟ سکوت کردی؟ -
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چون ناراحتم. عصبانی هستم که دستم به اون  -

دونم چطوری باید از این رسه و نمیمرتیکه نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ت بیارم. چون سخته واسم قبول منجالب بیرون

اینکه تو بخاطر همچین موضوعی آسیب ببینی. 

ی دیگه هم چون سخته واسم تصور اینکه یه عده

فیلمو دیده باشن و بخوان شمارو قضاوت کنن  اون

 و حکم بدن واستون. 

نفسش را بیرون فوت کرد و دیدم که فرمان را 

 تر توی مشتش فشار داد. محکم

 مان خوب نبود. حال هردوی

 

غیرت این نیست که سر تو داد بکشم و تورو  -

مقصر بدونم. اتفاقا برعکس تا ته این جریان 

که ناراحت نباشم، نخواه که باهاتم اما ازم نخواه 

تو خودم نرم، نخواه که بهم نریزم چون سخته... 

 مون خرابه. برای هرکسی سخته حال همه
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ام لغزید. چرا این بغضیم ترکید و اشک روی گونه

ام دست از سرم بر بختک افتاده روی زندگی

های عالم بر سر منِ داشت؟ چرا تمام بدبختینمی

کشید و انگار کسی با یر میریخت؟ قلبم تبدبخت می

کرد. با دقت تمام سطحش را با سوزن سوراخ می

 دستی عرق کرده و لرزان زیپ کیفم را باز کردم. 

 خوبی تو؟  -

توانستم حرف بزنم. به زبانم سنگین شده بود و نمی

سختی سرم را تکان دادم یعنی نه. هول و دستپاچه 

دنبال قرصم کیف را از دستم کشید و همانطور که 

 گشت، غر زد.می

 

گی چرا عصبانیم. بخاطر اینکه گه زدن به بعد می -

 زندگیت.  
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 قرص را بیرون آورد و یکی کف دستم گذاشت.

 شی.  بخور عزیزم االن خوب می -

آن را زیر زبانم انداختم و چشم بستم. صدای بوق 

های پشت سرمان سرسام آور بود. مهیار ماشین

ین کشید و روبه یکی از را پای طاقت شیشهبی

گذشت و فحش های عصبی که از کنارمان میراننده

 داد، فریاد زد. می

 ببیند دهنتو بابا. -

 

دیدم. دستش را اولین بار بود او را این همه آشوب می

 رمق نگاهش کردم. گرفتم و بی

 بهتری؟  -
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فقط سرت تکان دادم یعنی آره. داشتم همه را زجر 

حال چیزی  هم خون بود. با ایندادم و دلم از این می

نگفتم بلکه بیش از این به هم نریزد. خودش را به 

و  سمتم کشید. دم عمیقی گرفتم و عطرش را وارد بینی

 ام کردم.ریه

 

هایم دوید. شبیه در آن وضعیت آرامش عجیبی به رگ

ی صندلی را لمس کرد و آب سرد بود روی آتش. دسته

 صندلی را خواباند.

 

 رسیم. اب تا مییکم بخو -

هایم را بستم. شنیدن آنکه چیزی بگویم چشمبی

داند و هایش و اینکه من را مقصر این جریان نمیحرف

کند و ترکیب عجیب بوی تن و همچنان حمایتم می
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عطرش معجون آرامش بخشی برایم ساخت. حالم را 

کمی، فقط کمی بهتر کرد و باعث شد خودم را پیدا 

 کنم. 

  *** 

در خانه باز شد، راضیه خودش را در آغوشم  همینکه

آنکه اعتراض کنم او را به خود فشردم و انداخت. بی

 سعی کردم آرامش کنم. 

 آروم عزیزم. چیزی نیست. -

 

از همانجا مامان را دیدم که پشت سرش ایستاده بود و 

مالید. دروغ چرا، دلم هایش را بهم میمضطرب دست

هایش شسته در چشمبرایش کباب شد. برای تنهایی ن

 کرد. و این حجم از حال خرابی که داشت تحمل می

 مهیار کنار گوشم گفت: بریم داخل عزیزم. 
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آنکه چیزی وارد خانه شدیم و در را بستم. مامان بی

 کرد. مان میبگویم نگاه

 عمو پایین نبود آبجی؟  -

 کیفم را روی مبل انداختم و شال را از سرم درآوردم. 

 نه، چک کردیم همه جارو قبل از اینکه بیایم باال.  -

 مهیار از مامان پرسید. 

 حال شما چطوره؟  -

مامان که انگار فقط منتظر همچین سوالی بود، بغضش 

 اش بلند شد.ترکید و صدای گریه

 

 چی بگم پسرم.  -
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رفت. پشت پنجره اش روی اعصابم راه میصدای ناله

ا نور چراغ روشن شده ایستاد و از باال به خیابان که ب

 بود، نگاه کردم. 

من شکایت کردم پس چرا این لعنتی فیلمارو  -

پخش کرده؟ یعنی هیچ کاری نکردن باهاش؟ 

 همینطوری ولش کردن به امون خدا؟
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 اصال گرفتنش آبجی؟  -

خواستم فردا به آگاهی بروم و سوال خوبی بود! می

 آمارش را بگیرم اما مهلت نداد. 
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ر که سکوتم را دید، گفت: االن وقت این حرفا مهیا

نیست، اتفاقیه که افتاده. باید فکر کنیم ببینیم از این به 

 شه کرد.بعدشو چه می

 

 من باید برم پیش کاظم.  -

های چنان به سمت مامان چرخیدم که صدای مهره

گردنم بلند شد. نگاه خشمگین و وحشتناکی به او 

 انداختم. 

زند و اصال برای همین هم به تن میدانستم دم از رفمی

 اینجا آمده بودم.  

 خسته نشدی از این همه ضعف نشون دادن؟  -

 آیه!   -
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مهیار تشر زد بلکه مراعاتش را کنم اما این چیزها 

آمد ضعف نشان ام نبود. از وقتی که یادم میحالی

 داد. می

اش را شروع همان اولش که یاور را دید و با او رابطه

کرد تا وقتی که فهمید از او فیلم و عکس دارد. به جای 

شکایت و گرفتن حقوقش من را انداخت در دامن 

خواست به سادگی خودش مردی روانی و حاال هم می

 را تسلیم کند. 

 ی من شماها...چیکار کنم مادر؟ بخدا که دغدغه -

 

 م را باال بردم و حرفش را قطع کردم. کالفه صدای

ت ماییم که اگه بودیم همون انقدر نگو که دغدغه -

وقتی که فهمیدی چه گندی باال اومده به جای 
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ی روانی، سکوت و دادن من به اون مرتیکه

 کردی ازش. شکایت می

اش لرزید و نگاه خیسش بهت زده بود. حتما چانه

انتظار نداشت که جلوی مهیار اینطور سرش فریاد 

 بکشم. 

اش نبود. خسته ما این چیزها حالیاعصاب متزلزل من ا

 و کالفه بودم. 

اصال مگر یک آدم چقدر جان دارد که هی بجنگد و 

جنگش با عالم و آدم تمام نشود؟! بس بود دیگر این 

 داستان؛ بس بود.

 

یکم بجنگ. یکم نترس و بجنگ بخاطر ماهایی که  -

تیم. بخدا دیگه خسته شدم از بس گی دغدغهمی

و سیاهی بودم. از ده سال پیش دنبال این بدبختی 
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افتادیم توی این بازی کثیف تا حاال و بخاطر ضعف 

بودی؛ تر میو اشتباهات تویی که باید از همه قوی

 تمومی نداره این ماجرا. 

هقش اوج گرفت و خودش را روی مبل صدای هق

های الغر و لرزانش را روی صورتش انداخت. دست

کرد. دلم اد میگذاشت. حسی غریزی در وجودم بید

خواست جلو بروم، تنگ در آغوشش بگیرم و بگویم می

توانستم. او مسبب تابی نکند اما نمیکه اینطور بی

هایم بود، اویی که هنوز دوستش داشتم و بدبختی

 مادرم بود. 

 

ای چشم بستم. دستم را بند دیوار کردم و برای لحظه

آید و میدانستم کاظم دیر یا زود دوباره به اینجا می

ای در سرم نبود. حتی کردم. ایدهباید خودم را آماده می
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توانستم خودم را مقابلش تصور کنم اما راهی نمی

برایم نمانده بود. به آخر داستان رسیده بودیم و باید 

 دادم به تمام اتفاقات. تن می

 آیه.  -

چشم باز کردم و به سمت مهیار چرخیدم. نگران فوج 

 بارید. یهایش مفوج از چشم

 خوبی تو خانم؟  -

لحن مهربانش لبخندی محو روی لبم نشاند. سرم را 

تکان دادم و گفتم: خوبم عزیزم. کم نداشتم از این 

 گذره. روزها، می

ام را توجه به حضور مامان و راضیه هردو شانهبی

 هایم. گرفت و زل زد توی چشم

 ببین من باید برم االن آیه، خب؟  -
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 ی خب. سر تکان دادم یعن

آم زود. قول بده وقتی عموت اومد در رو باز اما می -

 نکنی واسش تا من برسم. 

 تونم اینکارو بکنم مهیار. نمی -

 فشار دستش را بیشتر کرد. 

 قول بده بهم.  -

تونیم فرار کنیم. ابرو درهم کشیدم و کالفه گفتم: نمی

خوام که فرار کنم ازشون. اونم نه یعنی راستش نمی

 وی این شرایط.االن، ت

 

تر شد. رنگسرش را جلوتر آورد و صدایش کم

 هایش بین خودمان بماند. خواست حرفمی
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اتفاقا توی این شرایط باید فرار کرد. آیه انگار  -

شنوی چند نفر بخاطر مسائل توی باغ نیستی! نمی

ت در خطره میرن؟! جون تو و خانوادهناموسی می

دتونو در بخاطر تخسی و تفکرات اشتباهت خو

معرض خطر نذار عزیزمن. این جریان شوخی 

ترسم جز عموت، داییتم دنبالتون بردار نیست. می

 خوای چیکار کنی؟ وقت میباشه، اون

های حقش زبانم را کوتاه کرد. سکوتم را که دید، حرف

 ادامه داد.

 

سپرم که یه مدت کارگاه رو تعطیل کنن. توهم می -

 در رو باز نکن تا من برگردم پیشتون، باشه؟ 

 فقط سرم را باال و پایین کردم یعنی باشه. 

 آفرین دختر خوب.  -
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ام گذاشت. های داغش را روی پیشانیگفت و لب

لمس کوتاهش چنان حس خوبی به جانم ریخت که 

 راغانی شد. هایم چلبخند روی لبم آمد و چشم

 من برم دیگه.  -

 مواظب خودت باش.  -

اش کردم که بعد از خداحافظی از مامان با چشم بدرقه

 و راضیه از خانه بیرون زد. 
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 فصل بیستم: 
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حرف به نسرین بود و تمام مدت بی روی کاناپه نشسته

کرد که روسری دور سرش بسته بود و اشک نگاه می

 ریخت. می

ها نداشت. از وقتی که مهیار م دست کمی از آنمعین ه

با او تماس گرفته بود تاحاال به اتفاقات افتاده فکر 

فرستاد کرد و شانس بد آیه و برادرش را لعنت میمی

که انگار قرار نبود رنگ خوشی را ببینند. حمید لیوانی 

 قند سمت همسرش گرفت.  آب

 بخور اینو.  -

دستش گرفت و روی حوصله لیوان را از نسرین بی

 عسلی گذاشت.
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حاال باید چیکار کنیم؟ مامان گفت اوضاع اصال  -

های آیه هم خوب نیست. خبر به گوش دایی

 رسیده. 

زد که همچین اتفاقی افتاده باشد. اصال اینکه حدس می

شان پسنده کرده باشد ی پدرییاور آشغال به خانواده

 یک امر محال بود. 

 ه برای کسی. بهش گفتم درو باز نکن -

تا کی در رو باز نکنه؟ بحث یکی دو روز نیست که.  -

 دونی یعنی چی؟ فیلم پخش شده مهیار، می

ی هردو دستش را روی صورتش کشید و زدهکف یخ

 نفسش را بیرون فوت کرد. 

 دونم یعنی چی. می -

های درشت اشک صورت نسرین درهم جمع شد و دانه

 با شدت بیشتری روی صورتش ریخت. 
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 ذارن. شون نمیاین... این دفعه دیگه زنده -

 هایش را روی هم فشار داد و غرید.حمید پلک

 

 نسرین، این چه حرفیه؟  -

ها سر ی ما اون موقعگم؟ یادت رفته رابطهدروغ می -

ش چطوری چی آشوب شد حمید؟ یادت رفته خانواده

 بودن؟ 

 جلو رفت و کنار همسرش نشست. 

نه یادم نرفته اما با این فکرای منفی فقط خودتو  -

 دی. آزاری می

 مهیار دم عمیقی گرفت و ناامید نالید. 

 با نسرینه. کنم که حق متاسفانه منم فکر می -
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اش باال آورد و سپس نگاهش را تا صورت گر گرفته

 ادامه داد. 

 دونم اینبار بگذرن ازشون. بعید می -

 اش کشید. حمید دستی میان موهای آشفته

 دونم چی بگم. نمی -

های خشکش کشید و مستاصل مهیار زبان بر لب

 پرسید. 

 فیلمای آیه رو هم فرستاده؟  -

 

رد و بدل شد، جان را از  نگاهی که بین زن و شوهر

تنش پراند. حس کرد دیوارهای خانه روی سرش 

خراب شده و هرلحظه ممکن است زیر این آوار له 

 شود. 
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اش را گرفت و آهسته گفت: نه، نسرین با دستمال بینی

 فیلم نیست فقط یسری عکس فرستاده انگار... 

 توانست گردن یاور را بشکند. کثافت! کاش می

 پرسید.   اینبار معین

 دونی چه عکسایی هستن؟ می -

سرش را تکان داد یعنی نه اما حس مهیار هیچ خوب 

 انداخت. های دلش را چنگ مینبود. انگار کسی دیواره

 بنظرتون باید چیکار کنیم االن؟ -

 

گردم که بشه ازشون حمایت دنبال یه راهی می -

کرد اما نیست. کارگاه رو تعطیل کردم، بهش گفتم 

نکنه اما به قول تو تا کی؟ هرجا هم برن  در رو باز

کنن مگه این شهر چقدر بزرگه تهش پیداشون می
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برای فرار سه تا زن؟! همونطور که یبار پیداشون 

 کنه. کرد بازم می

 

هایش گرفت. حتی همین سپس سرش را میان دست

 حاال هم که کنارشان نبود استرس داشت. 

 ترسید به زور وارد خانه شوند. می

ی این سوزه واسهچه شرایط گهی ناموسا! دلم می -

 دختر. مگه نگفتی ازش شکایت کردین داداش؟ 

زد، خیره به مهیار که در عالم خودش دست و پا می

گفت: از یه طرف تو ذهنم بود که ای از زمین نقطه

بهش درخواست ازدواج بدم اما االن نه... االن شرایط 

 زندگیم خوب نیست، پایدار نیست. 

سکوتی که بعد از حرفش برقرار شد زیادی سنگین 

 بود.
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شان کرد. چنان عجیب به او سرش را باال آورد و نگاه

  ی دیگری آمده بود.زل زده بودند که انگار از سیاره

 به کوسن مبل تکیه داد و پرسید. 

 چیه؟   -

 حمید با صورت درهم پرسید.  

 خوای باهاش ازدواج کنی؟ واقعا می -

 سرش را تکان داد یعنی آره. 

اینبار معین خودش را روی کاناپه جلو کشید و با احتیاط 

 پرسید. 

خوای ی گند شبنم بازهم مییعنی با وجود تجربه -

 باهاش ازدواج کنی؟
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داشت آن دو را باهم مقایسه کنند. برای همین دوست ن

 هم کالفه سر تکان داد. 

آره معین، مقایسه نکن باهم. آیه به من آسیبی  -

 زنه. نمی

شد همچین زده نگاهش کرد. باورش نمیمعین بهت

 شنود. هایی را از مهیار همیشه منطقی میحرف

یعنی تو قبل از ازدواج با شبنم تصورت این بود که  -

کنه؟ اینطوری بودی که ایول برم یانت میبهت خ

کنه بهم بعد پنج بگیرمش چون تهش خیانت می

 دم؟! سالم طالقش می

 حمید برای آنکه بحث دو برادر باال نگیرد، صدایش زد. 

 معین.  -

 گه آخه!شر می -
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 مهیار عصبی از جا بلند شد و غرید. 

 گم؟! من شر می -

 کرد. هایش را پاک نسرین با دستمال اشک

واه! چتونه شما؟ جای اینکه دنبال راه حل باشید  -

 افتادین به جون هم؟ 

معین دستی به صورت شیو شده و صافش کشید. 

دانست چطور به مهیار حالی کند که ازدواج با نمی

 عجله حرکت درستی نیست. 

 ترسید از سر دلسوزی به آیه نزدیک شود و آیندهمی

 شان بدتر از عاقبتش با شبنم شود. زندگی

گم بخدا. به من که ی خودت میبرادر من واسه -

ای ته این داستان بشی خورسه. میچیزی نمی
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یکی مثل راس تو سریال فرندز که سه بار طالق 

 گرفت؟

 

 256_پست#

 

 

مهیار دهان باز کرد بلکه جواب محکمی بدهد اما حرف 

 حمید مانع شد.

 

ببین منم با حرفای معین موافقم. البته یکم بد بیان  -

 خواد قدم اشتباهی برداری.کنه اما نمیمی

 اینبار نسرین مقابل آن دو گارد گرفت. 

 ازدواج با آیه اشتباهه؟ -
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 نه عزیزم؛ ازدواج از سر احساس اشتباهه. -

 مهیار پوزخندی زد و به خودش اشاره کرد.

 

بنظرت منی که توی این سن طالق گرفتم و دارم  -

دم، جایی برای گرفتن یه تصمیم هر ماه مهریه می

 احساسی دارم؟! 

 ن بود. نفسش را بیرون فوت کرد. شان سنگیسکوت

 شما چند ماه پیش منو یادتون نیست؟   -

 من اصال خبر زیادی نداشتم ازت.  -

 معین اما سرش را تکان داد.  

 چرا داداش یادمه. -

 شباهتی به االن داشتم؟ -

 سرش را تکان داد یعنی نه.
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سال مشکالتم با چی به من گذشت توی این یک -

 دم؟! یادت رفته معین؟شبنم؟ تبدیل به چی ش

 

 آنکه منتظر جوابی بماند از حمید پرسید.و بی

گی خبری ازم نداشتی چون یا خود تو حمید. می -

من از همه فراری بودم، حوصله نداشتم و انقدر 

های ریز و درشت بودم که جونی درگیر خودخوری

 موند واسم. نمی

 نسرین با مهربانی گفت: آخ مهیار جان. 

 مهیار دم عمیقی گرفت و ادامه داد.

 بنظرتون من همون آدم چند ماه پیش هستم؟   -

 نه داداش نیستی. -
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آره، نیستم چون آیه رو دیدم. چون حواسمو پرت  -

کرد از همه چیز. اولش حکم یه سرگرمی داشت؛ 

دونستم دختری که قبال باهاش بودم و می

اش در تضاده و همین شخصیتش با زندگی گذشته

 کنجکاوم کرد تا دوباره کشفش کنم.  

رفت.  هایش رژهاولین باری که آیه را دید جلوی چشم

 توی دفتر بودند و شوکه از این همه شباهت او و راحله

 شان را انکار کند.  کرد یکی بودنسعی می

بازدمش را بیرون داد و گفت: اما به مرور وقتی بیشتر 

شناختمش دیدم نه، این آیه زمین تا آسمون با دختری 

شناختیم فرق داره. دیدم چقدر جنگیده تا که ما می

  قوی بشه و شده.

 سرش را زیر انداخت و لب زد. 
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ی قدرتش شدم. شخصیت عجیبی که من شیفته -

داشت، سمج بودن و حتی شاید همون عصبی 

گرفت تا بودنش! یا گاردی که جلوی همه می

باهاش دفاع کنه از خودش منو روز به روز بهش 

تر کرد و به خودم که اومدم انقدر غرقش نزدیک

سال پیش! من  خواستمش. نه مثل دهشدم که می

شه اون کنه و باعث میدونم آیه حالمو بهتر میمی

مهیار بدعنقی که تا همین چند ماه قبل اعصاب 

درست و حسابی نداشت بخنده و یادش بره که 

ی پدرش باید سکه مهریه بده و کارگاه ورشکسته

شه رو جمع کنه. قدرت آیه و شخصیتش باعث می

ط زن به دلم بهش قرص باشه. کی گفته که فق

ی همون مردی کنه؟! نه من نمونهمردش تکیه می

هستم که نیاز داره به زن قدرتمندی مثل آیه تا 

 هاشو، روی دوش اون بزاره.گاهی خستگی
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نسرین میان حرفش پرید و گفت: اما آیه هم ممکنه 

گاهی بشکنه مهیار. یعنی هرکسی ممکنه یه روز بشکنه 

ی یک ه، نه یه رابطهگاو نیاز داشته باشه به یه تکیه

 طرفه.

شم شم، پناه میگاه میاون موقع من واسش تکیه -

کنم. اصال برای همین توی این و حمایتش می

کنم؛ شاید شرایط به ازدواج باهاش فکر می

اینطوری بخاطر اینکه شوهر داره دست از سرش 

بردارن. باالخره در اون صورت شرعا و عرفان زن 

 رم باهاش.منه اما االن نسبتی ندا

دونی هایش قانع شده بود، گفت: میحمید که با حرف

تونی طالقش که این راه برای آیه برگشتی نداره؟ نمی

 تونی ازش کنار بکشی.بدی، نمی
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زنید انگار مقصر طالق از شبنم یه جوری حرف می -

 من بودم!

ها، گفت: یعنی دیگه توجه به این حرفمعین اما بی

 فکراتو کردی؟

 

فهمید دید. میین بار بود که او را انقدر جدی میاین اول

ی خودش است برای اش بابت آیندهکه تمام دغدغه

آنکه از کوره در برود، گفت: توی این شرایط همین بی

 رسه.ای به ذهنم نمیراه دیگه

 ای درهم و متفکر پرسید.حمید با چهره

ترسم ازش اگه اینم کارساز نبود چی؟ می -

تون ی و آیه اوکی بده اما ازدواجخواستگاری کن

 و بدتر کنه. شرایط
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دونم واقعا. باالخره اون موقع شوهرشم. شاید نمی -

 پای هم شکایت کنیم و پیگیر شم باهاش.بتونیم هم

ای از آب نسرین که حالش بهتر شده بود، جرعه

 قندش خورد. 

 کنی؟حاال کی ازش خواستگاری می -

 اول باید با مامان صحبت کنم.  -

 راضی هستن؟ -

 

معین نیشخند بلندی زد و گفت: یک درصد فکر کن 

 راضی باشه. 

نسرین که این حرف به مزاقش خوش نیامده بود، ابرو 

 در هم کشید و غر زد. 
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چرا آخه؟ طفلک خواهرم کم نداره. هم وضع مالی  -

ه دست اش کو گذشته خوبی داره هم بر و رو. خانواده

 خودش نبوده. 

نه سوتفاهم نشه؛ مشکل از آیه نیست. مادر ما  -

 سخت گیره.

 مهیار از جا بلند شد و سویی شرتش را برداشت.

 تونی بری پیش آیه؟نسرین جان تو می -

 رم.حتما، می -

 سری برایش تکان داد و از معین پرسید. 

 آی با من؟رم خونه، میمن می -

 صلی با مامانه.آره دیگه بریم. جنگ ا -

 کنار هم که ایستادند، مهیار آهسته پرسید.

 تونم روت حساب کنم؟می -
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های سپید میان موهای برادرش انداخت. نگاهی به رگه

ی کافی با شبنم تلخی کشیده بود دلش به اندازه

 آمد مانع حال خوشش با آیه شود.نمی

برای همین هم لبخند پررنگی زد و گفت: تا تهش 

 پشتتم داداش. 

ای از دل مهیار هم گرم شد. دم عمیقی گرفت و ضربه

 سر قدردانی به بازویش زد.

 

 257_پست#

 

روی کاناپه لم داده بودند و صدای حدیث بانو را از 

 آشپزخانه خانه را پر کرده بود.

 . تون برم. خوش اومدین پسرای منقربون قدم -
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 زبانی گفت: خدا نکنه عشق من.معین با چرب

سپس صدایش را پایین آورد و جوری که فقط مهیار 

 متوجه شود، ادامه داد.

بنظرت وقتی بشنوه چه فکری داری هم قربونمون  -

 ره؟می

با چشم مادرش را دنبال کرد که قوری چینی را روی 

 گذاشت و لب زد.کتری می

 شیم.میبه عنوان شام کباب  -

اش را کنترل هایش کشید بلکه خندهمعین دستی به لب

 کند.

 خیر باشه، هردو باهم اومدین. -
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معین نیم نگاهی به مهیار انداخت که عجیب سکوت 

 کرده بود.

 ما که هرروز اینجاییم. -

های حدیث میان دو پسرش چرخید. حس چشم

 گفت که خبری شده است.اش میمادرانه

 ن؟ شیرینی نداری ماما -

 خورید؟چرا دارم مادر. االن بیارم؟ یا با چای می -

: بنظرم بیار که ای به زانوی مهیار زد و گفتمعین ضربه

 خوایم دهنتو شیرین کنیم.می

 های حدیث برق زد.چشم

 خیر باشه. -

هایش کشید و گفت: اومدم ازت مهیار زبان بر لب

 اجازه بگیرم مامان.
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شید و با اشتیاق حدیث خودش را روی کاناپه جلو ک

 پرسید.

شاءاهلل که خیره. کی هست این دختر خوشبخت ان -

 مامان جان؟ تازه باهاش آشنا شدی؟

 

مهیار نیم نگاهی به معین انداخت. حدیث قبال موضع 

توانست خود را راجع به آیه نشان داده بود و می

 بینی کند.واکنشش را پیش

 ای کرد و گفت: آره مامان آشناست.تک سرفه

شان را سبک کند، با انرژی عین برای آنکه جو میانم

زیادی گفت: عجب دختری مادر من، عجب دختری. 

خوشگل، خوش سلیقه، خانم، با اعتماد به نفس، 

 کاردان، پولدار! 

 حدیث اخم مصنوعی کرد.
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با پولش چیکار داریم؟ ماشاءاهلل االن اوضاع کارگاه  -

 بهتر شده؛ خودتون گفتید. 

 آره گفتیم. -

 خوای باهاش آشنامون کنی؟خب حاال کیه؟ نمی -

 تا حدودی باهاش آشنا هستین. -

 

 رنگ نگاه حدیث کدر شد و دلش شور افتاد.

 کیه؟  -

 هایش را بهم کوبید. معین دست

 مون.آیه، همون شریک کاری -

سکوتِ حاکم بر اتاق چنان سنگین بود که معین 

 ماستش را کیسه کرد و لب زد. 

 خب اوضاع خیطه. -
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مهیار که انتظار چنین واکنشی را داشت؛ محکم بدون 

 ای تردید گفت: آره، با آیه.لحظه

های ریز نگاهی به معین و بعد او کرد. حدیث با چشم

 های آن دوتوجه به حرفسپس از جا بلند شد و بی

 خورید یا زیر گازو خاموش کنم؟! گفت: چای می

 قربون دستت شیرینی هم بیار مامان.  -

 ها خشک شدن. شیرینی -

 معین کالفه از واکنش مادرش ای بابای آرامی گفت.

 شه بیای بشینی؟مامان می -

 حدیث اما عصبی گفت: کار دارم مهیار. 

 منم کار دارم باهاتون. -
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اش را سمتش اشارهحدیث از همان فاصله انگشت 

 گرفت و پرسید. 

 پرسم تورو روح بابات راستشو بگو. یه سوال می -

اش مهیار هم از جا بلند شد. باید هرطور شده قانع

کرد. هرچند تصمیمش را گرفته بود و مخالفت می

 شد. حدیث باعث عقب نشینی او نمی

 

چشم مامان. هرچی بپرسی به روح بابا راستشو  -

 گم. می

های پسرش. تا قبل از این فکر زل زد توی چشم

آنقدر شناسد اما این اواخر مهیار کرد او را میمی

عجیب و یک دنده شده بود که تمام معادالتش را بهم 

 ریخت. می
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کرد و هرکاری که دلش هایش توجه نمیبه خواسته

 داد.خواست انجام میمی
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ون زد، اون شبی که اوردیش عروسی و یهو غیبت -

همون شبی که باهات اتمام حجت کردم؛ چیزی 

 تون بود یا نه؟بین

مامان، به روح بابا که نبود. اون موقع آیه فقط نه  -

برای من حکم یه دوست و همکار رو داشت که حس 

 کردم نیاز به کمک داره.می

های مادرش خیس شد و دلش لرزید اما عقب چشم

نکشید. خواستن آیه چیزی نبود که بابتش پشیمان 

 شود. حداقل نه در این اوضاع قمر در عقرب! 
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 اطر این دختر طالق ندادی؟و بخیعنی تو شبنم -

اینبار پرتاکیدتر از قبل گفت: به روح بابا نه. اگه طالق 

گرفتم از شبنم فقط و فقط بخاطر خیانتش بود. من 

مو باهاش پاک و متعهد زندگی کردم مامان و زندگی

 دوست داشتم.

 

شد. های پسرش صادق بود اما دلش راضی نمیچشم

این شده بود؛ وای به  اشبا شبنمِ همه چیز تمام زندگی

 ی درست و حسابی نداشت. حال دختری که خانواده

 دلت آروم گرفت مادر من؟  -

به او پشت کرد و تند گفت: نه. دلم راضی نیست به 

 این وصلت.

 معین هم از جا بلند شد و دخالت کرد.
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 مامان باور کن که آیه دختر بدی نیست.  -

 عصبی زیر گاز را خاموش کرد.

ی ای نداره چه سود؟! خانواده، ریشهدهوقتی خانوا -

 ریشه، اصالت نداره.آدمه. آدم بی

 اما شبنم خانواده داشت و زندگی مهیار این شد. -

حدیث در تایید معین گفت: رحمت به شیر مادرت! وای 

 دونیم کجا بزرگ شده.به حال دختری که نمی

 مهیار تلخندی زد. 

م باز دارم دونم کجا بزرگ شده. با چشاما من می -

دم مامان خودتو مدیون این دختر این کار رو انجام می

 نکن.

 شم؟من مدیونش می -
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کنی. شب آره این بار اولی نیست که قضاوتش می -

عروسی هم فکر کردی اون نشسته زیر پام تا شبنم رو 

 طالق بدم. 

هایش را درهوا تاب حدیث ابرو درهم کشید و دست

 داد.

 دوتا اومدین داخل!با اون وضعی که شما  -

 

ها را حوصله. نه وقت این حرفمهیار اما کالفه بود و بی

 خواست وارد بحث قدیمی شوند.داشتند و نه دلش می

ی آرامی به روی برای همین هم با کف دستش ضربه

 اپن زد و گفت: من تصمیم خودمو گرفتم. 

نگاه مات و مبهوت حدیث دلش را لرزاند اما توجهی به 

درهمش نکرد. پلک پایین انداخت و احساسات 

 تر از قبل ادامه داد.محکم
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یه عمر شما امر کردین و من گفتم چشم. حاال  -

 خوام به میل خودم زندگی کنم.می

معین هم دست کمی از حدیث نداشت. هیچوقت 

 برادرش را این همه مسر به انجام کاری ندیده بود.

خانواده بود که ناسالمتی مهیار همیشه پسر خوب 

 شکست.گفت و دل کسی را نمیچشم می

 حدیث ناباور نالید. 

 افتی توی چاه؟  حتی اگه بی -

ی مادرش باال آورد و نگاهش را تا صورت رنگ پریده

 آرام پلک زد تا حرفش را به این وسیله تایید کند.

اگه ازدواج با آیه افتادن توی چاه باشه، آره...  -

 افتم توی چاه باهاش.خوام یکبار دیگه بیمی
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انگار دنیا را دو دستی از زیر پای حدیث کشیدند که 

یکهو وا رفت و روی صندلی پشت میز ناهار خوری 

 نشست.

دلش آتش گرفت برای مادرش. به ناچار پشت کرد به 

 او تا احساساتی نشود و قید همه چیز را نزند.

ها به میل دیگران تصمیم گرفته برای کسی که سال

 این یکه تازی سخت و سنگین بود. بود،
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دروغ چرا، حتی رنجش حدیث هم کمی ترسانده 

های سبز بودش اما صدای مهیار گفتن آیه و چشم

منتظرش چنان پر قدرت در جان و ذهنش نقش بسته 

 داد.ی منصرف شدن، نمیبود که اجازه
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کرد و معین برایش آب صدا گریه میمادرش بی

 ریخت. می

 رم مامان.میمن  -

آمد انگار. حدیث تمام مدت صدایش از ته چاه در می

 سرش پایین بود. معین لب زد. 

 زنم. برو من باش حرف می -

برای برادرش سر تکان داد. خدا را شکر کرد که در 

 این شرایط او را کنار خود دارد.

 *** 

 فصل بیست و یکم: 

م توجه به نگاه منزجر مردکنار خیابان نشستم و بی

ام را توی جوی آب باال آوردم. محتویات معده

ی پشتم سر لرزید و عرق بر تیغهچهارستون بدنم می
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خورد. تمام مدتی که با کمک پلیس هویت یاور را می

شنیدم، قلبم یکی کردم و اعترافاتش را میتایید می

زد. صدای تپش اسلوموشنش را زد و دوتا نمیمی

ردم برای اینکه زودتر کشماری می شنیدم و لحظهمی

 از آن خراب شده بیرون بزنم. 

 

متهم اعتراف کرده قبل از دستگیری عکس و  -

ی هارو به دوستش سپرده تا به دست خانوادهفیلم

 شما برسونه. 

هایت را اسید معده ته حلقم را سوزاند. خدایا بنده

 زنی؟!بینی و دم نمیبینی؟ میمی

ظاهرا با شما درگیری هم گفتن  راجع به انگیزه -

 داشتن و شما ایشون رو کتک زدین!

 ها خندیدم. من کتکش زده بودم!مثل دیوانه
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شرفی را در ام. نگفته بود بینگفته بود چرا کتکش زده

 ام.حق من و مادرم تمام کرده است که کتکش زده

 که روزگارم را سیاه کرده است!  

خفقان و نگفته بود که آن سیلی حاصل طغیان یک عمر 

 سکوت بود.

حاصل ازدواج زورکی، تجاوز و بارداری ناخواسته و 

ای که با من و مادرم داشت، حاصل سقط، حاصل رابطه

 روح بیمار خودش...

   

ما برای دستگیری دوستشون هم اقدام کردیم؛  -

 خیالتون راحت باشه. 

 های من را پخش کرده بود تا ادبم کند!فیلم

 یک عمر کتک خورده بودم. 
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توانست عاشقانه باشد، سیلی وسط سکسی که می

خورده بودم، کبود شده بودم، درد کشیده بودم، زجر 

 دیده بودم، خدا را صدا زده بودم. 

های زمختش را تحمل کرده بودم که روی تنم دست

های نشست و حاال به جبران چند سیلی ناقابل فیلممی

ا ار از خودش تمن را سپرده بود به دوست آشغال

 پخش کند!

 

 ام بهم پیچید و باال آوردم.بازهم معده

حتی با گرفتن دوستش هم دیگر دردی از من دوا 

 شد.نمی

انداخت تا وقت داد و فریاد راه میعمو کاظم وقت و بی

 در را باز کنیم.
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اصال همین حاال هم اگر خیالم از بابت بودن نسرین 

 آیم.توانستم به آگاهی بیراحت نبود، نمی

هایم را روی هم فشار دادم و سعی کردم با دم و کپل

 بازدم عمیق التهابم را آرام کنم.

های تجویزی دکتر را باال انداختم و یکی از قرص

خواستم وسط این ی کوچکی آب نوشیدم.  نمیجرعه

بازی بمیرم. وسط هزارتویی که این جماعت برایم 

 جنگیدم تا تمام شود.ساخته بودند. باید می

 

 خودشان من را سر لج انداخته بودند. منِ زخمی، اصال

زجر کشیدم تا آیه شوم و حاال هم لج کرده بودم با 

 خواستم این بازی را به نحو احسن تمام کنم.همه و می

 ماندم.  برای این کار اول از همه باید زنده می
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های آشفته خودم را پشت رل خسته از این فکر

شد به سمت خانه ه میانداختم و با آخرین سرعتی ک

 راندم.

ترسیدم دیوانگی ام مامان بود. میفعال تنها برگ برنده

کند و دستی دستی خودش را تحویل کاظم بدهد و آن 

 شد.ها نمیوقت دیگر هیچکس حریف آن

برای همین هم پایم را روی پدال گاز فشار دادم تا 

 زودتر خودم را به او برسانم.
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با دیدن کاظم که روی دو پایش مقابل در نشسته بود، 

خواستم ریموت پارکینگ را بزنم و ترمز گرفتم. نمی

ی کافی جلوی در و همسایه وارد خانه شود. به اندازه
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مان را برده بود چه برسد به اینکه با حرکتی آبروی

 ی ورود به او را بدهم. ناشیانه اجازه

شاگرد برداشتم و  تلفن همراهم را از روی صندلی

 ی نگهبان ساختمان را گرفتم.شماره

 سالم دخترم. -

 سالم آقای سروی. ساختمونید شما؟ -

تمام مدت نگاهم به کاظم بود که آب دهانش را روی 

ریخت. از این حرکتش ابروهایم درهم جمع زمین می

 شد.

 بله دخترم، چیزی شده؟ باز کسی مزاحم شده؟ -
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ی که بهتون گفتم راهش ندین آره دوباره. همون آقای -

توی ساختمون االن نشسته دم در. من یکم این 

 تونم وارد شم.تر ایستادم، نمیطرف

 خوان خانم؟خدا ازش نگذره. چی از جون شما می -

ها را نداشتم برای همین هم ی این حرفحوصله

توجه به سوالش گفتم: لطفا شما حواسشو پرت کنید بی

 بیارم توی پارکینگ.  تا من بتونم ماشین رو

 به روی چشم دخترم. چند دقیقه مهلت بده.  -

تماس را قطع کردم و بعد از چند دقیقه سروی با آن 

قد خمیده و موهای سپیدی که کم و بیش ریخته بود، از 

 نگهبانی ساختمان خارج شد.

به سمت کاظم که رفت و او را از ساختمان دور کرد، 

 ا روی گاز فشردم.ریموت در را زدم و بی معطلی پ
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هایم انداز کوتاهی گذشت. چشمماشین از روی دست

ی جلوی ماشین بود و درب پارکینگ که با روی آینه

 شد.سرعت کمی بسته می

خواست کاظم با سرعت به سمت من دوید. انگار می

اش را گرفت ای را دستگیر کند. سروی یقهقاتل روانی

 و فریاد او به آسمان رفت.

 یکه.ول کن مرت -

 هایم را روی هم فشردم و لب زدم.  پلک

 بیچاره سروی. -

شان همان پشت جا درب پارکینگ بسته شد و صدای

ماند. نفس راحتی کشیدم و بعد از برداشتن وسایلم به 

 سمت آسانسور به راه افتادم. 
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کلید انداختم و بدون آنکه سرم را باال بیاورم وارد خانه 

هایم را درآوردم و همینکه در باز را روی شدم. کفش

هم گذاشتم، دستی بازویم را گرفت و به سمت خود 

 کشید. 

ای بعد در آغوش جیغ کوتاهی کشیدم و لحظه

ام را پر کرد، ای فرو رفتم. بوی عطرش که بینیمردانه

 لبخندی عمیق داد.  وحشتم جایش را

 ترسیدم. -

 

ام گذاشت و با هایش را درست روی نبض شقیقهلب

 اش زمزمه کرد. صدای بَمِ جادویی

من بیشتر. وقتی اومدم و دیدم نیستی، خیلی  -

نگرانت شدم. ترسیدم تنها اون بیرون گیر کاظم 

 بیفتی. 
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 دستانش را که روی شکمم بود نوازش کردم.

 خواستم ببینم... رفتم آگاهی. میباید می -

تنم را بیشتر به خود فشرد. حرارتش تن سرد من را 

 هم در خودش حل کرد. 

 هیش... فعال هیچی نگو. -

ریز خندیدم و با دلبری سرم را خم کردم تا عطر زیر 

 اش بپیچد. گوشم در بینی

 آرامش دارم واست؟! -

 ی سیب.داری؛ شکوفه -

 دوستم داری؟! -

کشید و نفس گرمش را همان جا  عطر موهایم را نفس

 جا گذاشت. 

 دوست دارم.  -
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های سفید که انگار دلم پر از پروانه شد. از آن پروانه

 رخت عروس به تن دارند!

 

 261_پست#

 

 یبار دیگه بگو.  -

 دوست دارم عزیزدل. -

 با لذت چشم بستم. بخدا که صدایش خودِ معجزه بود.

کثیفم را شست و جان دوباره به  های روزتمام سختی

 اش چسباندم.تنم ریخت. سرم را با به شانه

 شه بازم بگی؟!می -

مان را در هم قفل کرد و هایبه شیطنتم خندید. انگشت

 هایش را به گوشم چسباند. لب
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دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست  -

 دارم.

ی نسرین بی آنکه فاصله بگیریم سر با صدای سرفه

 زد.هایش برق میچرخاندیم. لبخند زده بود و چشم

 چقد قشنگید کنار هم.  -

زد. همانطور که در آغوش مهیار بودم، آرام حرف می

 پرسیدم.

 مامان و راضی کجان؟  -

هایش گذاشت و در اتاق نسرین دست روی بینی و لب

 را بست. 

کرد. چند ساعتی خاله خیلی درد داشت و ناله می -

یده. راضی هم باالی سرش هست با مسکن خواب

 نشسته. 
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 چشمکی زد و ادامه داد.

 البته مونده توی اتاق تا شما تنها باشید.  -

 ناراضی از مهیار فاصله گرفتم.

 چقدرم که گذاشتی!  -

اش بلند شد. خودم را روی کاناپه انداختم صدای خنده

 ام را باز کردم.های پالتوی پشمیو دکمه

 آگاهی چی شد؟ -

ده بودم تعریف کردم. در این هرچه را که شنی

چندساعت تنهایی توانسته بودم خودم را جمع کنم و 

 خونسرد باشم. 

زد و حرص مهیار اما همچنان رگ گردنش بیرون می

 خورد. با لذت نگاهش کردم و گفتم: بشین پیشم.می
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کنارم نشست. دستم را روی زانویش گذاشتم و 

خه االن آم. آمطمئن گفتم: از پس این روزها بر می

 دیگه شماهارو دارم کنارم. 

دونم تو خودت تنهایی یه دونم عزیزم. میمی -

خواد دندونامو فرو کنم تو کوهی اما باور کن دلم می

 همه چیز. ی اون بیخرخره

 نسرین هم انگشت اشاره به سمتش تکان داد. 

سوزیم. نامرد دقیقا. همه داریم از کار یاور می -

را زنده است همچین پست فطرت. کاش بمیره. چ

 ی ننگ. آدمی؟ لکه

کلیپس را از زیر موهایم کشیدم. پاهایم را روی عسلی 

گذاشتم و گفتم: راستش من االن خیلی به اون فکر 

 کنم. نمی

 کنی عزیزم؟ پس به چی فکر می -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 و ندیدی؟ تو وقتی اومدی کاظم -

 نه، پایین بود؟ -

 نشسته بود جلوی در. -

 دست جلوی دهانش گذاشت. نسرین هین کشید و 

 چطوری اومدی داخل؟ -

 با سروی سرگرمش کردم. االن یا... -

به اینجای حرفم که رسیدم، زبانم بند آمد. حتی دوست 

 نداشتم نامش را بیاورم.

هایم کشیدم و گفتم: اون نامرد که زندونه. زبان برلب

گیرن. نگرانیم پلیس گفت به زودی دوستش رو هم می

بخاطر کاظمه چون هیچ راهی نداریم که بتونیم بیشتر 

خواد مارو بکشه؟ با چه ازش شکایت کنیم. بگیم می

گیرنش و سند و مدرکی خب؟! نهایتش چند روز می
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شه و تمام. تازه زنن، بعد هم آزاد میباهاش حرف می

 افته.اونطوری بدتر لج می

 نسرین هم سمت دیگرم نشست و نگران پرسید.

 ای داری؟ تصمیمی گرفتی واسش؟ایدهخودت  -

 

ی مهیار گذاشتم و گفتم: نه. نه واقعا سرم را روی شانه

دونم باید یه کاری کنم اما هیچی توی فکرم نیست. می

به هیچ جا نرسیدم. کاظم چهار چشمی حواسش بهم 

ی جدید بگیرم. البته تونم حتی یه خونههست و نمی

نم همچین کاری االن انقدری موجودی ندارم که بتو

تونیم بیشتر از این اینجا بکنم. از طرفی هم نمی

ها شاکی شدن از گفت همسایهبمونیم. سروی می

 هاش. مزاحمت

 مهیار دستش را روی دستم گذاشت. 
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 ی ما آیه.بیاید خونه -

 

 262_پست#

 

اش برداشتم و متعجب نگاهش سرم را از روی شانه

 کردم.

کردم پیش تصور نمیی با توجه به واکنش تند دفعه

 دوباره تکرارش کند.

ریم سمت افتیم مییه شب که کاظم نیست، راه می -

مونیم تا یه تصمیم بهتر بگیریم. ی ما. اونجا میخونه

 نظرت چیه؟

 گه آیه، تخسی نکن. جز این راهی نیست.راست می -
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ی شه بیایم خونهاما من مطمئنم که مامان راضی نمی -

 تو.

 پرتشویشش لبخند مهربانی زد.برخالف نگاه 

خوام بفهمن با یه ی خودم نه عزیزدلم. نمیخونه -

کنید و اوضاع بدتر بشه پسر مجرد زندگی می

 ی مادرم. واستون. خونه

هایم را در هوا تکان کالفه از جا بلند شدم و دست

 دادم.

 وای نه مهیار؛ این درست نیست اصال.  -

ای واسمون مونده؟ چرا درست نیست؟ االن راه دیگه -

 شه انجام داد.نه. این تنها کاریه که می

 نسرین هم حرفش را تایید کرد. 
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گه آیه. تا وقت هست اینکارو بکن. راست می -

تونید اونجا یه تصمیم خوب بگیرید برای می

 بعدش.

نگاه معذبی به آن دو انداختم. برایم سخت بود که 

 همچین چیزی را قبول کنم. 

 های حدیث در عروسی. شنیدن حرفمخصوصا بعد از 

 خوای منو ببری اونجا؟ مادرت خبر داره که می -

منظورم را خوب فهمید برای همین هم از جا بلند شد و 

به سمتم آمد. با آرامش بازوهایم را گرفت و خیره در 

 هایم گفت: مخالفتی نداره عزیزم.چشم

نداشتم! تا همچنان دو دل بودم. هرچند راه دیگری هم 

 توانستیم حبس شویم در این یک وجب جا.ابد که نمی
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ی خودم را هم که بلد بودند. از طرفی هم کارگاه و خانه

سخت بود که مجبور به فرار باشم و تن بدهم له این 

 خفت.

 دم عمیقی گرفتم و نگاهم را دزدیدم. 

 دونم. نمی -

صدای باز شدن در باعث شد مهیار عقب بکشد و نگاه 

 مان به آن سمت بچرخد.ر سهه

 خاله، چرا بلند شدین شما؟ -

هایش ی مامان نگاه کردم. لببه صورت رنگ پریده

 خشک و پوسته شده و واضح حالش خوب نبود.

رسید اندامش در آن پیراهن بلند آنقدر الغر به نظر می

 شد.که انگار با نسیمی کوچک از روی زمین کنده می
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ز زیر روسری بیرون زده اش اموهای چرب و  ژولیده

بودند. دلم برایش گرفت اما لبم را گزیدم تا صدایم در 

 نیاید. 

 عموت هنوز اینجاست؟  -

 فقط سر تکان دادم یعنی آره.

لرزید. با کمک نسرین روی کاناپه نشست و بدنش می

اش ی سینهدیدم که همین حرکت کوچک چطور قفسه

 را باال و پایین کرد.

 م که با مریضی از پا در بیاید.کردهیچوقت فکر نمی

 من حرفای شمارو شنیدم پسرم. -

مهیار با احترام مقابلش ایستاد و گفت: قصد جسارت و 

کنم مدتی موندن پیش احترامی ندارم اما فکر میبی

 باشه. مادر من به صالح همه
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نگاهم به راضیه افتاد که از اتاق خارج شد. ترس را در 

 خواندم.بند بند وجودش می

لبخندی زدم و دستم را دراز کردم به سمتش. دست 

 سردش تضاد عجیبی با گرمای من برقرار کرد.

 آخر عمری آالخون باالخون شدم. -

 واه خاله این چه حرفیه؟ آخر عمری چیه؟ -

 ست.من اما تلخ گفتم: تاوان تصمیم اشتباه

 آیه! -

 

با تشر مهیار اخم کرد و شانه باال انداختم یعنی به من 

گفتم؟! اگر از همان اول شکایت اصال مگر دروغ میچه! 

کشید و احتماال من و مهیار کرد کار به اینجا نمیمی
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ی آراد و آرزوی نسرین االن دوتا بچه هم قد و قواره

 داشتیم. 

 مامان آه سردی کشید. 

 گه... نه پسرم راست می -

حرفش هنوز تمام نشده بود که نفس کم آورد و به 

سرفه افتاد. آنقدر شدید که ترسیدم. رنگ صورتش به 

زد. نسرین از تنگ روی عسلی لیوانی آب کبودی می

داد، گفت: برایش ریخت و همانطور که به خوردش می

 آروم خاله جان. به خودتون فشار نیارید. 

کرد ش قبول میاراده دست راضیه را فشار دادم. کابی

کردم و بردمش دکتر. یعنی کاش بیشتر اصرار میو می

 کشید. کارش به اینجا نمی

 شیم پسرم. ما... ما مزاحم شما می -

 چی؟!  -
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مهیار از خدا خواسته، اخم ظاهری به من کرد و گفت: 

 نپر وسط حرف خانم! 

 حرصم گرفته بود.

 

خوام بابت اشتباه من، این دوتا بچه تاوان نمی -

 ببینن. 

هایم گرد شد. این وضعیت ابروهایم باال پرید و چشم

زیادی خنده دار بود. نسرین هم خوشحال تشویقش 

 کرد.

مدت اونجا بمونید تا  این بهترین کاره خاله. یه -

دونم که آیه و مهیار جان خواد. من میببینم خدا می

 کنن. یه راهی پیدا می
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ی مامان شان چرخید. با دو جملهنگاه هاج و واجم بین

ی تصمیم بر این شد چه جابه جا شویم و بریم خانه

 حدیث بانو!

 چقدر هم که من را دوست داشت این زن. 

یلتون رو جمع کنید. من پس شما آماده شید، وسا -

گیرم با معین. هروقت کاظم رفت، تماس می

 کنیم.حرکت می

 

 بازویش را گرفتم و او را کنار کشیدم. 

 جانم عزیزدلم؟  -

 هایش. زل زدم به چشم

 تو مطمئنی مادرت مشکلی نداره؟  -

 نه، مشکلی نداره.  -
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اش کرده زد؟! اصال راضیچطور با اطمینان حرف می

 ریز و سرم را به سمتی کج کردم. بود؟! چشم 

شدی، حاال من اوایل این ماجرا تو حریف من نمی -

 شم. حریف تو نمی

خواست خندید و سرش کمی به عقب رفت. دلم می

 ی پا بلند شوم و سیبک گلویش را ببوسم.روی پنجه

ی ما. من و تو بره خونهمعین مادرت و راضیه رو می -

من چندتا وسیله باید یه سر بریم سمت آپارتمان 

 الزم دارم. مشکلی نیست؟ 

کردم، سر تکان دادم همانطور که مشکوک نگاهش می

 یعنی نه. 

 خیلی خب عزیزم. پس آماده باش.  -

ی من رفت سمت گفت و خونسرد مقابل نگاه خیره

 مادرم تا با او حرف بزند.
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دانم. چه حرف مشترکی داشتند که ی چه نمیدرباره

 بزنند؟!

 

 آوردم از کارهایش. داشتم شاخ در می

 آبجی، فکر کنم آقا مهیار خیلی دوستت داره ها. -

ی راضیه کنار گوشم بند افکارم را پاره کرد. زمزمه

 نگاهش کردم و لبخند محوی روی لبم آمد. 

 چطور؟  -

کنه! اون روزی هم که حالت بد بود توی ولت نمی -

 بیمارستان خیلی نگران شد.

هایم دوباره روی مهیار تر شد و چشمگلبخندم پررن

نشست. ذوقِ در دلم وصف شدنی نبود. راضیه حق 

 داشت.
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 اصال خودش هم گفته بود که دوستم دارد! 

 

 263_پست#

 

هایم را توی صندوق ماشین معین گذاشتم ساک لباس

 و برای بار هزارم پرسیدم. 

 مطمئنی مادرت راضیه؟  -

جان برادرش افتاده  چشم مهیار را دور دیده بودم و به

 بودم.  

های آره، راضیه بابا. چرا نباشه وقتی این لیدی -

برم واسش؟ تازه شامم درست خوشگلو دارم می

 کرده واستون. 

 ام اشاره کردم. به ساعت مچی
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 دوازدهه شبه!  -

مامان خیلی عاطفیه. میزو چیده، شمع روشن کرده و  -

 داره. غذارو هم واستون گرم نگه می

هایم را لوچ کردم و نمک بود! چشمه چقدر بیآخ ک

 ادایش را درآوردم. 

 آرام خندید و روبه مهیار گفت: ما بریم داداش؟ 

 برید دمت گرم. -

  

ها که رفتند، ماهم توی ماشین نشستیم. پدال فرمان آن

 را باز کردم. 

 ت؟ خب بریم سمت خونه -

 خوای مادرتو ببخشی آیه؟ نمی -
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سوالش آنقدر ناگهانی بود که خشک شدم. بهت زده 

 نگاهش کردم و گیج پرسیدم. 

 گفتید بهم دیگه؟  داشتید اینو می -

 سرش را تکان داد یعنی نه. 

 ؛ متوجه نیستی؟  حالش مساعد نیست -

 حرصی سوییچ را چرخاندم و دنده را عوض کردم. 

 هستم، خیلی هم خوب متوجه هستم.   -

 خوای این کینه رو ادامه بدی؟ پس تا کی می -

 پایم را روی پدال گاز فشار دادم و غریدم. 

 تا وقتی که بمیرم.   -

 درست صحبت کن.  -

 خوام.  نمی -

 آیه!  -
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کردم از تشری که زد، صدایم را پایین آورد. فرار می

ام را بگویم و ضعفم یترسیدم درد اصلجواب دادن. می

 را ببیند. دوست نداشتم در نظرش کوچک شوم. 

  

پرسی ازم مهیار. هرچند وقت یبار این سوالو می -

ول کن دیگه؛ اصال اگه کسی این بالهارو سر 

 بخشیدی؟  اورد میخودت می

 کالفه بازدمش را بیرون فوت کرد. 

 دونم واقعا. سوال سختیه.نمی -

  

اندازی ین بیاورم، از روی دستآنکه سرعتم را پایبی

 گذشتیم. 

 پس از من همچین چیزی رو نخواه.  -
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دستش را روی دستم که دور فرمان مشت شده بود 

 گذاشت بلکه آرامم کند. 

 خوام به خودت بیای و پشیمونی بمونه واست. نمی -

 اذیت شدم مهیار.  -

 دونم. می -

 اما...من هیچوقت از اون روزها باهات حرف نزدم  -

  

هایم دوید. به گلویم حجم گرفت و اشک به چشم

ام را سختی آب دهانم را قورت دادم بلکه جلوی گریه

 بگیرم. 

ش قربانی یه هوس شدم. شونزده سالم بود همه -

 خب. 
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دستش، دستم را از دور فرمان باز کرد و روی پایش 

 گذاشت. 

ش خواست بمیرم؟ همهدونی چندبار دلم میمی -

ترسید شکایت کنه و حرف نکه اون میبخاطر ای

بزنه؟ هزار بار به بخشیدنش فکر کردم، باور کن. 

سوزه، قلبم ام میمادرمه خب. اما هربار سینه

تونم مهیار نخواه ازم. بخشش قلب سوزه. نمیمی

خواد؛ قلب من انقد زخم خورده که بزرگی می

 تونه بزرگی کنه.نمی

  

هایم ابی برای حرفآه سرد و سکوتش نشان داد که جو

 ندارد. پس من هم سکوت کردم.

 نه، هنوز با خودم برای بخشش به صلح نرسیده بودم. 
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اش نه او حرف زد و نه من. حالم را تا مقابل درب خانه

گرفته بود و با سکوت فرصت داد تا کمی خودم را پیدا 

مونم کنم. به دیوار کنار در تکیه دادم و گفتم: می

 یلتو بیاری. همینجا تا وسا

او اما لبخند پرشیطنتی زد و یک تای ابرویش را باال 

 داد. 

 ترسی بریم داخل و بخورمت؟! می -

ام را بگیرم و هایم را غنچه کردم بلکه جلوی خندهلب

 ی آرامی به بازویش زدم. ضربه

 نخیرم. کتونی پامه، سخته در بیارم.  -

 ام را گرفت و در را نیمه باز کرد.کیف دوشی

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ی منو با حضورت نورانی بفرما داخل خانم؛ خونه -

 کن. 

آمد. چشم گرد کردم. این مدل حرف زدن به مهیار نمی

 هایم را باز کردم. زانویم را باال آوردم و بند کتانی

 شه. دوتا برادر امشب یه چیزیتون می -

 ها را همانجا گذاشتم.کفش

مچ دستم را گرفت و من را به سمت خودش چرخاند. 

پای هم نطور که با لبخندی مرموز عقب عقب و همهما

 شدیم، زمزمه کرد. ی تاریک میوارد خانه

 شه مثال؟! چی می -

هایش در را که بست در تاریکی خانه جز برق چشم

 صورتش را گم کردم. 

 زیادی بانمک شدین.  -
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ام انداخت. من را پشت به بلند خندید. دست دور شانه

 خودش چرخاند. 

 ی ما سرکار خانم. اینم خونه -

 ی مقابل جا خوردم. کلید برق را زد و با دیدن صحنه

ای از مغزم عمال هنگ کرده بود و قلبم برای لحظه

 تپش ایستاد.
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 این چیه؟  -

های رز برگمات و مبهوت به سرامیک پوشیده از گل

 سرخ نگاه کردم. 

 سوپرایز من برای توئه. -
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هایم روی ام گذاشتم. مردمک چشمدستم را روی سینه

های کوچکی که راه را تا میز انتهای پذیرایی شمع

 روشن کرده بودند، سر خورد.  

قدم سستی برداشتم و سرجایم چرخیدم. بوی خوش 

 ستم کرده بود. ها سرمگل

 اینا برای چیه مهیار؟ تولدم که نیست.   -

شد. کیفم را روی هایش دور نمیای از لبلبخند لحظه

 مبل انداخت و دستم را نرم گرفت. 

 بیا اینجا ببینم.  -

 ها به سمت میز کوچک هدایتم کرد.از میان شمع

ی روی آن و با دیدن مینی کیک سفید و تک فشفه

 لبم را به دندان گرفتم.  ی مخمل کنارش،جعبه

 وای.  -
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توانستم هیجانم را آنقدر غافلگیر شده بودم که نمی

دانستم دقیقا چه بگویم تا کنترل کنم. حتی نمی

 احساساتم را دقیق نشان دهد. 

  

 چند ساعت پیش با مادرت صحبت کردم. -

من مثل کسی که در رویا دست و پا بزند، مدام نگاهم 

 چرخاندم.یم را گوشه و کنار خانه

ام گذاشت و متوجه حیرتم شد. دستش را زیر چانه

هایش صورتم را سمت خودش چرخاند بلکه روی حرف

 تمرکز کنم. 

 آیه جان. -

 جانم؟ -
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های ی کوچک مخمل را برداشت و مقابل چشمجعبه

 ی من آن را گشود.زدهگرد و نگاه بهت

ازدواج دی همسر و همراهت باشم؟ با من اجازه می -

 کنی؟می

 همسر و همراهم باشد؟!

 با او ازدواج کنم؟! 

 اش گرفته بود حتما؟شوخی

ترسیدم از کوبید که میام چنان میقلب ذوق زده

 ام بیرون بزند.ی سینهقفسه

 هایم دویده بود. لرزید و اشک به چشمبدنم می

ی هایش سرخورد روی انگشتر سادهنگاهم از چشم

 کرد.ظریف رویش خودنمایی می توی حلقه. یک نگین

 ناباور سرم را به دو طرف تکان دادم. 
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 این یه خوابه؟  -

 نگاهش کردم و دوباره نجوا کردم.

 شم؟االن بیدار می -

 انگشتر را از جعبه درآورد و مقابلم گرفت. 

 بیداری عزیزدلم. -

 

 کنی؟داری ازم خواستگاری می -

 

ستگاری آرام پلک زد و مطمئن گفت: آره، دارم ازت خوا

 کنم.می

ام سر خورد. نه از غم بلکه از بهت و اشک روی گونه

 شوق!
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آمد و رفت و میها حس متفاوت میدر دلم میلیون

 دانستم به کدام بها دهم. نمی

 میون این بَلْبَشو؟!  -

خوام کنارت باشم. دوست دقیقا میون همین بَلَشو می -

 کنی، کسی کهدارم اونی باشم که بهش تکیه می

 کنه.مونه و ازت حمایت میکنارت می

 

اش هایم را روی صورتم کشیدم بلکه خیسیکف دست

 ای نداشت. را بگیرم اما فایده

 بغضم با شدت بیشتری آب شد و صدایم لرزید. 

 شم خب! اما من... من بچه دار نمی -
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برعکس من او آرام بود. تمام مدت با اطمینان نگاهم 

کرد و لبخند شیرینش حس خوب به جانم می

 ریخت. می

داشتن بچه واسم مهمه اما نه انقدری که بودن تو  -

و حال خوب کنارت رو از دست بدم. تو قوی ترین 

دونم در زنی هستی که دیدم آیه؛ کسی که می

حساب  تونم روی قدرت و بودنشهرشرایطی می

کنم. برای داشتن بچه هم راه حل زیادی داریم که 

خوام حاال که کنیم. االن فقط میبعدا بهش فکر می

فرصتش هست، کمکت بشم و بیشتر از قبل کنارت 

 دی؟ باشم. اجازه می

 

ام گرفت. سرم را تند تند باال و پایین میان گریه، خنده

 کردم و لب زدم. 
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 آره...  -

را دور گردنش حلقه کردم.  هایمطاقت دستو بی

تعادلش بهم خورد و قدمی به عقب برداشت. سرم را 

 تر از قبل جواب دادم. در گردنش فرو بردم و اینبار بلند

 آره، هزاربار آره...  -

 اوهم محکم در آغوشم گرفت و کنار گوشم لب زد.

 دوست دارم.  -

 اش چسباندم.ام را به گونهگونه

 عاشقتم. -

 

 آیندی بود.ی خوشداشتم. عجب لحظهچه حال خوبی 

این روز را بارها در رویاهایم مرور کرده بودم اما واقعی 

 شدنش چیز دیگری بود! 
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 انقدر رویایی و عاشقانه...

از هم فاصله گرفتیم و با کبریتی فشفشه را روشن کرد. 

 ذوق زده دست زدم.

ای که با کوچکترین دوباره شده بودم همان راحله

 داد.کرد و احساساتش را ساده بروز میمیچیزها ذوق 

هاس درخشانش شادم کرده سوختن فشفشه و جرقه

 بود.
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کرد و موهایم را خندید، بغلم میاوهم پابه پایم می

 بوسید.می
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مان خوب ها تنش و شنیدن اخبار بد، حالبعد از مدت

 کردم. بود و خدا را بابت این احساس شکر می

 مان کرده است. بابت این شعف عمیقی که نسیب قلب

نه که آدم معتقدی باشم اما انصاف نبود. تمام لحظات 

هایم. عمرم خدا را سرزنش کرده بودم بابت بدبیاری

 گزار باشم.  اما حاال وقتش بود کمی سپاس

 خوری عزیزم؟ کیک می -

اش نگاهم رنگ شیطنت گرفت. با انگشتم کمی از خامه

 و به سمت دهانش بردم.  برداشتم

 با مامان راجع به همین حرف زدین؟  -

 ی روی انگشتم را با لذت مکید.  اوهم خامه

دونم یکم غیرمتعارف بود اما ازشون می -

 ت کردم. خواستگاری
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 چی گفت بهت؟  -

هایم مالید ی کیک برداشت، روی لباینبار او کمی خامه

 و صورتش را به صورتم نزدیک کرد. 

 کنی؟ چی فکر می خودت -

هایم را آرام نفس گرمش پوستم را نوازش کرد. دست

 اش کشیدم و نجوا کردم.  روی سینه

 بله رو گرفتی ازش؟!  -

هایم نگاهش توی صورتم چرخید و با طمانینه روی لب

 نشست.

کمرم را میان دستانش گرفت و به تنش چسبیدم. 

 هردو گرم بودیم و پرحرارت. 

  

 ون! بله رو گرفتم ازت -
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ی روی آن زیر لبم را به دندان گرفتم و طعم خامه

 دندانم نشست.

هایم را دور گردنش حلقه روی پنجه بلند شدم، دست

کردم و با شیطنت گفتم: پس چرا دهنتو شیرین 

 کنی؟  نمی

آنکه ببوسمش به فاصله را به حداقل رساندم و بی

 هایش زل زدم. چشم

 کردم. عطشش را به وضوح حس می

 هایم شد.  هایش مماس با لبرم را فشار داد و لبکم

 مثل عسل شیرینی.  -

ی لبم، گرم شدم. با هایش با گوشهاز برخورد گرم لب

 هایش کردم.لذت چشم بستم و خودم را تسلیم بوسه
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ی صورتم ای نداشت. نرم و آرام گوشه به گوشهعجله

 کرد. هایش وجب میرا با لب

ی عاشقانه را که این بوسهانگار تا ابد وقت داشتیم 

 ادامه دهیم. 

تاب موهایش را چنگ زدم و خودم را باال کشیدم. بی

مان خواست جسمچنان به خودش فشارم داد انگار می

 را درهم حل کند. 

هایش خمار نفس که کم آوردیم عقب کشیدیم. چشم

 دار.بود و صدایش خش

  

 کرد بعد از ده سال... کی فکرشو می -

 اش گذاشتم. سرم را روی سینه

 دیدم. حتی تو خواب هم نمی -
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دانم چه مدت در آن وضع بودم. بازی انگشتانش با نمی

 موهایم شبیه حرکت نسیم بود. نرم و دلنواز... 

ترین کار ممکن بود اما دل کندن از آن موقعیت سخت

 باالخره گفتم: بریم خونه؟ 

 نگران مامانی؟ -

 بیشتر راضیه. -

دونی که من از این به بعد شوهرتم و باید باهام می -

 صادق باشی؟ احساسات مخفی نداریم دیگه.

متوجه منظورش شدم. بازدمم را بیرون فوت کردم و 

 گفتم: آره، نگران مامانم.

 

صورتم را قاب گرفت و با محبتی عمیق نگاهم کرد. 

 کرد انگار. هایش صورتم را نوازش میچشم
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آفرین عزیزدلم، حاال شد. بریم سمت خونه که  -

 دلت قرص شه. 

 کیفم را از روی کاناپه برداشتم. 

 شه؟اینجا چی می -

 کنم بعدا؛ نگرانش نباش. جمع می -

 بیرون زدیم.ای بعد از خانه ای گفتم و لحظهباشه

 

جایی خواندم که نوشته بود بهترین چیزی که در 

زندگی می توان نگه داشت یکدیگر است. ) آدرى 

 هپبورن ( 

را تا وقتی که وارد حیاط قدیمی و دلباز  این حرف معنی

مهیار نشده بودم و حدیث و مادرم به همراه باقی 

مان نیامده بودند، درک اعضای خانواده به استقبال
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کردم. آن لحظه اما کنار حوض ایستادم و بعد از نمی

ی آن نشسته بود، چشم ای که لبهنگاه طوالنی به گربه

ای که انتظارمان را دوختم به تک تک خانواده

 کشیدند.می

 

های کدر حدیث، بشاش صورت مامان برعکس چشم

 بود. 

ی الله انداخته بود و با لبخند معین دستش را دور شانه

 کردند.میمان نگاه

مان. ریخت برایاز همه بهتر راضیه که اشک شوق می

 انگار همه از این وصلت راضی بودند جز مادر داماد!

 

ساعت از دو نیمه شب نشسته بود و همچنان دور هم 

 جمع شده بودیم.
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مامان و حدیث بانو باهم گرم صحبت بودند. صورت 

شد و میزد، درخشان حدیث وقتی که با او حرف می

 رفت!رسید، در هم فرو میوقتی که به من می

 

دوست داشتم برایش توضیح دهم که اشتباه متوجه 

قضایا شده است اما امشب هیچ چیزی جز نشانِ 

 ی توی انگشتم اهمیت نداشت.ساده

 کی قرار عقد دارید داداش؟  -

 ی خیار توی دهانش را قورت داد.مهیار تکه

جان اجازه بدن که  اگه حدیث بانو و مادر آیه -

 هرچی زودتر بهتر.

مامان با خوشحالی گفت: هروقت خودتون بخواید، من 

 مشکلی ندارم.
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حدیث بانو اما با ناراحتی نگاهی به من انداخت و گفت: 

 شما که صالح دارِ خودتونید.
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مان را تلخ کند اما اجازه خواست کامبه هرنحوی می

 دادم. نمی

 مهیار خیلی مهمه. نظر شما برای  -

 گفتم برای مهیار، نه من!

اش کنم که نظر و طاقچه باال خواستم حالینیامده می

گذاشتنش برایم پشیزی ارزش ندارد. مهیار فشار 

 کوچکی به دستم وارد کرد.
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ای به من رفت و از حدیث بانوهم چشم غره

 مان رو گرفت.  هردوی

 هروقت خودتون مساعد دونستید.  -

کردم اما دست خودم نبود. آن لش صبوری میباید مقاب

 انداخت.ام یکهو به همه چنگ میخوی وحشی

  

 تون ما بخوابیم. با اجازه -

حتما حاج خانم. زیر زمین مهیاست. یه وقت خدایی  -

نکرده فکر نکنید که کثیفه ها، نه. چون فکر کردم اونجا 

 ش کردم. ترید واستون آمادهراحت

 یه بلند شد. مامان با کمک راض

 دست شما درد نکنه.  -
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ها این اولین باری بود من هم برخاستم. بعد از مدت

سوخت و میل عجیبی به هایم از خستگی میچشم

 خواب داشتم.

تالطم وجودم آرام گرفته بود و دوست داشتم زودتر 

سرم را روی قسمت خنک بالش بگذارم و بدون فکر 

 بخوابم.به مشکالتم یک دل سیر 

صبح روز بعد هم که بیدار شدم به نشان توی دستم 

 های کم سن و سال ذوق کنم. نگاه کنم و مثل عروس

 وقت بذاریم بریم حلقه بگیریم و آزمایش بدیم.  -

ای به مهیار انداختم و فقط سر تکان نگاه خمار و خسته

 ام شد و خندید. دادم یعنی باشه. متوجه منگی

 خوابِ خوابی.  -

: یید حرفش فقط سر تکان دادم و باعجله گفتمدر تا

 برم بخوابیم، شب بخیر.
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آن شب بیشتر از هروقت دیگری به راحله نزدیک 

های خاص خودش را بودم. دختری شاد که شیطنت

دارد اما با این وجود چیزی از سرتقی و سر و زبانم کم 

گرفتم چطور هم آیه را نشده بود. انگار داشتم یاد می

 م هم او را. حفظ کن

ها دراز کشیدم و چشم روی هم روی یکی از تشتک

 گذاشتم. خنکی بالش نیمی از صورتم را نوازش کرد. 

 آیه جان.  -

 های خمارم را باز کردم. چشم

 هوم؟  -

دونم حرف شنوی از من نداری اما سعی کن می -

 احترام مادر مهیار رو نگه داری دخترم. 
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 منو؟! اون مگه نگه داشته احترام  -

گی؛ همه چیزو تعریف کرده اما من می دونم چیمی -

قسم خوردم به روح بابای خدا بیامرزت که دختر من 

 اهل موش دووندن تو زندگی دیگران نیست. 

 با آمدن اسم بابا عصبی شدم. 

 االن چرا فاز نصیحت برداشتی؟!  -

  

من هیچوقت مادر خوبی نبودم واست دخترم؛  -

حسرت اینو داشتی که مثل بقیه دونم. همیشه می

مادری کنم، بتونید بهم تکیه کنید اما شما بخاطر 

 من مجبور شدین توی بچگی بزرگ شید.
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 هایش خواب از سرم پرید. با حرف

اشتباهات زیادی داشتم و خدا خودش شاهده که  -

شون. من در حق بخشم بابت هیچکدومخودمو نمی

قربانی من  تو خیلی بد کردم مادرجان، خیلی. تو

شدی و انقدر ترسو بودم که کاری جز تماشا از 

دستم بر نیومد. حق داری نبخشی، حق داری 

حاللم نکنی و حق داری منو مادر خودت ندونی اما 

 راحله جان... 

یکهو لبش را گاز گرفت. بازهم گفت راحله! چرا عادت 

 کرد؟! نمی

آیه جان، حدیث زن خوب و دلسوزیه. اونو بذار  -

جای من. اجازه بده واست مادری کنه. تو منو 

و به هیچوقت مادر خودت ندونستی اما حدیث

 عنوان مادرت قبول کن. 
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 داد.هایش تلخ بود اما بوی صداقت میحرف

قلبم برایش جمع شد. غصه در دل داشتم درست اما 

تواند چقدر میهایی دانستم زدن همچین حرفمی

 سخت باشد.

 آه سردی کشیدم و کوتاه گفتم: باشه. 

 الهی قربونت برم دخترم.  -

 بخواب دیگه.  -

 خوابم. باشه مادر، قرصامو بخورم می -

سرجایم چرخیدم و پلک روی هم گذاشتم. حواسم اما 

هایش بود که تمام مدت پی روکش آلومینیومی قرص

هایش را آرام دردشد تا یکی پس از دیگری پاره می

 کند. 

 *** 
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نگاهم را از لیوان معجون دستم گرفتم و صاف زل زدم 

 فروخت. ها. هرکدام چیزی میفروشبه بساط دست

ی عید، یکی سنجد و سمنو و یکی ماهی یکی سبزه

 قرمز.

ها بود که به هیچ رسمی پایبند نبودم اما امسال سال

ی بود که کنار مهیار همه چیز فرق داشت. اولین سال

 خواست. ی هفت سین میگرفتم و دلم سفرهجشن می

همین دیروز با هاشمی صحبت کردم و پیشنهاد داد 

کنار هفت سین امسالم، یک شین اضافه کنم و آن هم 

 شروع تازه باشد. 
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 افته ها. خوری؟ تازه خون دادی، فشارت میچرا نمی -

 چینید شما؟ سین میهفت -

 ها رسید. را دنبال کرد و به سبزهرد نگاهم 

 اندازه هرسال. آره مامان می -

 سرچرخاندم و کنجکاو پرسیدم. 

 کنیم؟بنظرت تا قبل از سال جدید عقد می -

  

 منظورم را فهمید حتما چون لبخند دلبری زد. 

کنیم. جواب آزمایش که آماده بشه بله خانم، می -

 مونه. دیگه کاری نمی

ر دلم نشست. سرم را جلوتر برای بار هزارم ذوق د

 بردم و برایش چشم و ابرو آمدم. 
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و تو کنه اگه عید امسالمونو نمیبنظرت مامانت کله -

 ی خودمون باشیم؟! خونه

هایش را بهم فشار داد و اش شدت گرفت اما لبخنده

 سعی کرد اخم کند. 

 کنی نیست. مامان من اون هیوالیی که فکر می -

 آد خب. از من خوشش نمی -

 زنی؟ چرا باهاش حرف نمی -

 های توی پیاده رو دوختم. نگاهم را دوباره به سبزه

 عادت ندارم خودمو برای کسی توضیح بدم.  -

قرار نیست چیزیو توضیح بدی فقط صحبت باهاش  -

 کنه. تون کمک میبه رابطه

 گفت اما من هنوز آماده نبودم. ت میدرس
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ی جدیدمون. تا عید برم سبزه بخرم برای خونه -

شه ها ولی خب دوست دارم از االن توی پژمرده می

 مون باشه.  خونه

 کنی. و عوض میخیلی ناشیانه بحث -

 لبخندی زدم و پشت چشمی نازک کردم.

  

 مون سبز باشه. خواد زندگیدلم می -

 گرفتم و لیوان را برایم نگه داشت.  معجون را سمتش

 مواظب باش عزیزم.  -

ها پیش، ای گفتم و از ماشین پیاده شدم. سالباشه

ها را انجام زمانی که بچه بودم با بابا این خرید

 دادیم.می
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کرد برای همین ی نود کار میمامان همیشه تا دقیقه

زدیم. های شلوغ قدم میهم من و او باهم در خیابان

پریدم و او با صبر خاص خودش به من باال و پایین می

 خندید. شیطنتم می

سرم را روبه آسمان گرفتم و نفس عمیقی کشیدم. 

چقدر آن روزها دور بودند از من. چه زندگی پر فراز و 

 نشیبی را از سر گذرانده بودم. 

ترین و سبزترینش را های حصیری، بزرگاز میان سبد

 انتخاب کردم.

سنجد و سمنو را هم خریدم و دوباره به ماشین 

 برگشتم.  

 ماهی نگرفتی؟ -

  

 ها را روی صندلی عقب فیکس کردم.  خرید
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نه، دوست ندارم حیوون زبون بسته رو حبس کنم  -

 ده. س خفگی بهم میتوی تنگ کوچیک. احسا

 افتادم.دیدم یاد خودم میاصال ماهی که می

 من هم زمانی توی تنگ بودم خب!  

راه فراری نداشتم و هرچند وقت یکبار از سر طغیان 

 کوبیدم.ها میخودم را به دیواره

کردند که همه چیز های احمق اطراف هم فکر میآدم

 طبیعی است.  

 بریم سراغ خرید حلقه عزیزم؟  -

لیوان معجون را از دستش گرفتم و هیجان زده گفتم: 

 بریم.  

 *** 

 دورت بگردم من خواهر. -
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صدای شاد نسرین در گوشم نشست. لبخندی به 

تصویرش در آینه زدم و یکبار دیگر به خودم نگاه 

 .کردم

ی آرایشم راضی بودم. یک میکاپ صورتی از نتیجه

 ام را بیشتر کرده بود.رنگ محو که طراوت چهره

ای و خیلی ساده باالی سرم بسته موهایم را هم گوجه

بودم. دستی به پیرهن سفیدم کشیدم و دور خودم 

 چرخیدم. 

 لباسم چطوره؟ -

اش پشت گردنم گره خورده بود و دامن ی هالترییقه

 ن را تماما از تور دوخته بودم.کلوش آ

قصد نداشتم جشن عروسی بگیرم و برای همین هم 

 درخشیدم. باید در روز عقدم می

 اش دست کشید.ی توریراضیه با ذوق به پارچه
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 خیلی خوشگله آبجی، خوب کردی که خودت دوختی. -

 ی فروش.خوام به عنوان مدل بذارمش واسهمی -

 ید.نسرین ناراضی ابرو درهم کش

 وا! ول کن بابا بذار تک باشی دختر. -

 حدیث بانو در اتاق را زد و نسرین گفت: بفرمایید. 
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 وارد اتاق شد.

اول از همه نگاهش به من افتاد که با غرور به او زل زده 

هایش و لبخند محو روی لبش حال بودم. برق چشم

صدایش، خوبی به دلم داد. انگار با گرفتن تایید بی

 ازی را برده بودم. ب
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 مهیار اومده، جلوی در منتظره.  -

خواد عروسو الله چشمکی روبه او زد و گفت: نمی

 ببینه؟

 خوام توی محضر ببینمش. نه لطفا. می -

 پس با معین بریم؟  -

در تایید الله سری تکان دادم و چشم چرخاندم بلکه 

 مامان را ببینم.

در این لباس خواست من را احمقانه بود اما دلم می

 ببیند.

ی ی ننگی بود در کارنامهام نقطهازدواج قبلی

جورهایی انتقام آن خواستم یکمان و حاال میهردوی

 روزها را بگیرم. 
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دانم اما حق داشتیم که امروز ذوق کنیم و از که؟ نمی

 اوهم تحسینم کند.

حدیث که متوجه نگاه سرگردانم شده بود، گفت: 

 کنه. د میمادرت داره اسپند دو

 نه دنبال اون نیستم. -

 راضیه و نسرین اما با لبخندی پهن نگاهم کردند. 

 معین منتظره.  -

 دلواپس پرسیدم. 

 مهیار کجاست؟  -

حدیث چادر مشکی سنگینش را سر کرد و گفت: من با 

 رم محضر جلوتر تا شما برسید. مهیار می
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ای گفتم. مستقیم باهم حرف از خدا خواسته باشه

مان با یکدیگر بیشتر از یکی دوتا و جمالت زدیمنمی

 شود. کم نرم میکردم که دلش کمشد اما حس مینمی

 

با کمک نسرین تور سفید ساده را روی موهایم فیکس 

 کردم.

ی پیرهنم را بلند راضیه دستم را گرفت و الله دنباله

 کرد تا خاک را به خود جمع نکند.

گفت: قراره امروز  معین با دیدنم در حیاط، سوتی زد و

 دل داداش مارو ببری حسابی خانم خانما.

 

دم عمیقی گرفتم. توجه و انرژی خوبش، اعتماد به 

 نفسم را افزایش داد.
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 مخالفت نکرد با تنها رفتنش؟  -

 مان باز نگه داشت. در حیاط را برای

 چرا دهنمو سرویس کرد تا راضی شد.  -

 با کمک بقیه توی ماشین حمید نشستم. 

 معطل شدی حمید. خیلی -

تر ببیند. نگاه آینه را تنظیم کرد تا صورتم را راحت

ام را پر لبریز از مهر و محبتش جای برادر نداشته

 کرد.می

خوشبخت بشی آیه جان. بعد از اون همه سختی،  -

 . حقته دیدن رنگ آرامش
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های زیادی باخته بودم اما خدا برایم در این زندگی چیز

ی هم جدا کرده و به جبران خانوادههای خوبش را بنده

 ام فرستاده بود.نداشته

 اش گذاشتم.کمی به جلو خم شدم و دست روی شانه

 ممنونم. -

 نسرین و راضیه که سوار شدند، راه افتادیم.

ی کردم که زودتر به محضر برسم و بلههم دل دل می

لعنتی را بگویم بلکه این ده سال دوری به پایان برسد 

از این همه آرامش و خوشبختی  و هم اینکه

 ترسیدم. می

نقص جلو نرفته بود خب زندگی من هیچوقت انقدر بی

 ترسیدم ازدواجم طوفان عظیمی به پا کند.و می
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 بفرمایید عروس خانم، اینم باغ عقد.  -

 نگاهی به درب بزرگ باغ انداختم.

 شه.باورم نمی -

ار زمزمه کردم اما راضیه صدایم را شنید. دستم را فش

رسی داد و با آرامش گفت: باالخره داری به آرزوت می

 آبجی. 

 آرزوم نبود، حسرتم بود.  -

 شان پیاده شدم.در ماشین را باز کردم و با کمک

معین و الله هم همزمان با ما رسیدند. بغض مامان با 

هق افتاد. در این شرایط به دیدنم ترکید و به هق

 آغوشش نیاز داشتم.
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ام پناه های نرمال در روز عروسیدختراینکه مثل باقی 

ببرم به عطر خوش او و التهاب و آشوبم را آرام کنم اما 

 کجای زندگی من طبیعی بود که این بخشش باشد؟!

 

 هایش را ماساژ داد. الله به جای من، شانه

 عزیزم؛ امروز باید شاد باشید، گریه نکنید لطفا. -

گره نشسته  تند تند پلک زدم و دم عمیقی گرفتم بلکه

 هایم شروع به باریدن نکند.در گلویم باز نشود و اشک

 بریم داخل که دوماد خیلی وقته منتظره. -

 از در ورودی گذشتیم و وارد باغ کوچکی شدیم.

 چیز شبیه یک رویای شیرین بود. همه
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های همیشه سبز و از فضای سبز باغ گرفته تا کاج

 شکوفه داده بودند.هایی که به تازگی درخت

های کریستالی های گرد و سفید با چراغمیز و صندلی

 شان فضا را کامل کرده بودند. روی

 دومادو ببین یه جا آروم و قرار نداره.  -

صدای شوخ و شنگ نسرین باعث شد لبخند کج و 

 هایم بنشیند.ای روی لبکوله

مهیار پشت به ما در جایگاه متعلق به عروس و داماد 

 شد.تاده بود و مدام این پا و آن پا میایس

کردم کوبید که حس میقلبم چنان در سینه می

 ام همان لحظه تمام خواهد شد. زندگی
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هایم هرچند که شکایتی هم نداشتم. به تمام حسرت

 خواستم از این زندگی؟! رسیده بودم دیگر و چه می

 با صدای کِل مامان و حدیث بانو، مهیار باالخره متوجه

حضورمان شد. سرجایش چرخید. نگاهش که به من 

 افتاد به وضوح جا خورد.

 

نتوانستم خودم را کنترل کنم. لبخند پررنگی زدم و دلم 

اش در آن کت و شلوار مشکی سر برای هیبت مردانه

 خورد. 

 ها که رسیدم، دستم را نرم گرفت.پایین پله

ر ها باال رفتم و مقابلش دهایی سبک از پلهبا گام

 جایگاه ایستادم. 

 ها.بشینید روی مبل تا قند و پارچه رو بیاریم بچه -
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 توجه به دستور نسرین، لب زد.مهیار اما بی

 چه خوشگل شدی. -

 

صورتم گر گرفت و قند در دلم آب شد. لبخند 

 ی کتش کردم. نمایی زدم و دستم را بند یقهدندان

هارو توی توهم خوشتیپ شدی. همیشه این لحظه -

 دیدم. ام میرویاه

اش چنان شیفته بود انگار که نوازشم نگاه خیره

ت بهم کرد. دم عمیقی گرفتم و با لذت گفتم: نگاهمی

 قشنگه.

 که خودت قشنگی. چون -

  تکراری ندارند! ِهای تکراری، لذتحرف
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ای به تواند برای بار هزارم هم لذت تازهیک جمله می

من هم همینطور جان و روح شنونده القا کند و برای 

 بود.

 آد.ها! بشینید. عاقد داره میبچه -

 

با صدای الله به خودمان آمدیم. روی مبل سلطنتی 

سفید نشستیم و نسرین و راضیه پارچه را باالی 

 سرمان نگه داشتند. 

 ها کرد. الله هم شروع به سابیدن کله قند

 اینکه عاقد چه گفت و چه شنیدم یادم نیست. 

ی گرد روی جوری محو تصویر خودم و مهیار در آینه

شنیدم. تمام های هیچکس را نمیسفره بودم که حرف

ی جیوه کوب شده، بهم مدت در همان یک تکه شیشه

 زل زده بودیم. با نگاهی پر بهت و هیجان.
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 عروس خانم بله رو بده دلمون آب شد.   -

صدایش به خودم آمدم. سری چرخاندم و به نگاه با 

 منتظر بقیه نگاه کردم.  

 عروس رفته تو فضا!   -

معین گفت و بقیه خندیدند. من هم اینبار بر خالف 

نمکش خندیدم و بلند های قبل به شوخی بیدفعه

 گفتم: بله. 

 آقا مبارکه. -

همه دست زدند و دوباره صدای کِل مامان بلند شد. 

خطبه را برای مهیار خواند و اوهم با صدایی  اینبار عاقد

 رسا و محکم بله را گفت.

 شه. باورم نمی -
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اش گرفت و کنار دستم را توی دست قوی و مردانه

 گوشش گفت: باالخره تموم شد. 

 مان انداخت. معین جلو آمد و ناغافل خودش را بین

مبارک باشه داداش. اون روزی که پیشنهاد  -

کردم فامیل ر فکرشم نمیهمکاری دادم به مهیا

 شیم باهم.

سپس خم شد و سرش را به گوش برادرش نزدیک 

 کرد.

 

ولی دمت گرم ناموسا مهیار. در عرض چند ماه یکیو  -

طالق دادی و یه جدید گرفتی. رکورد زدی اصا، دست 

 راستت روی سرم. 

 معین! -
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توجه به تشر مهیار، خندیدم و سری به من اما بی

 ان دادم. ی تاسف تکنشانه

هاتو تحمل کنم دونم چطوری باید شوخینمی -

 معین. کاش حداقل بانمک بودی. 

 آنکه ناراحت شود، لبخند محجوبی زد. معین بی

همینکه یکم صداتو بیاری پایین و آبروداری کنی  -

 کافیه زن داداش. 

 دیگه نبینم با من سرشاخ شی ها.  -

: از مهیار نفسش را بیرون فوت کرد و کالفه گفت

 ذارم. دست شما دو نفر سر به بیابون می

حاال فعال نرو تازه زن گرفتی. اونم دوم! بخدا که  -

 همه دوست دارن جای تو باشن.  
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ها شدم اما اینهروقت دیگری بود ناراحت می

 ام بودند!خانواده

نمک بود و ها بیاز آن همین ترکیب عجیب که یکی

ام بودند و باید به همه خانوادهدیگری دوستم نداشت، 

 کردم.چیزشان عادت می

 

 رقصن واسمون؟ عروس و دوماد نمی -

صدای پرشرم راضیه بود. مهیار سرش را سمتم خم 

 کرد و آهسته پرسید. 

 خسته نیستی عزیزم؟  -

 نه تو چی؟ دوست داری برقصی؟  -

 کنیم. هرکاری که تو دوست داشته باشی می -

 لند شد. بازهم صدای معین ب
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خب حاال بابا چه خبره شورای حل اختالف تشکیل  -

 دادین؟! 

 معین دیگه ول کن ما نیست.  -

 دستم را به بازویش بند کردم و هردو بلند شدیم. 

اشکالی نداره. فقط مهیار، یادته یه آهنگی گوش  -

دادیم چند وقت پیش؟! وقتی که حالم خوب نبود و 

 ش واسم؟ خودت گذاشتی

ایستادیم. یک دستم را توی دستش قفل وسط استیج 

 اش گذاشتم.کردم و دست دیگرم را روی شانه

 ابروهایش در هم گره خورد و متفکر پرسید.
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 گی؟ کدومو می -

صدای آهنگ که اوج گرفت، صورتش از هم باز شد و 

 هایش را پر کرد.لبخند محوی چشم

 برای روز عقدمون یذره غمگین نیست؟!   -

 بیرون فوت کردم و نجوا کردم.  نفسم را

 این آهنگ ترکیب من و توئه.  -

شدیم و روی استیج با ریتم ویلن و پیانو جابه جا می

مان را در آغوش کشیده صدای گرم خواننده هردوی

 بود. 

 

 ای به داد ِ من رسیده 

 تو روزای ِ خود شکستن 

 ای چراغ ِ مهربونی 
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 تو شبای ِ وحشت ِ من 

 ای تبلور ِ حقیقت 

 توی ِ لحظه های ِ تردید 

 تو شبو از من گرفتی 

 تو منو دادی به خورشید

های مشکیِ سرم را باال گرفتم و زل زدم به چشم

ها را از زبان من نوشته درخشانش. انگار تک تک واژه

 بودند. 

 

 اگه باشی یا نباشی 

 برای ِ من تکیه گاهی 

 که غریبم  برای ِ من

 تو رفیقی، جون پناهی 
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مان با ریتم آهنگ بیشتر شده بود. توی استیج سرعت

های موسقی جابه جا میان رقص نور و روی نت

 شدیم.می

 

 یاور همیشه مومن 

 تو برو سفر سالمت 

 غم من نخور که دوری 

 برای من شده عادت 

 ی منناجی ِ عاطفه

 شعرم از تو جون گرفته

 ن ِ منرگ ِ خشک ِ بود

 از تن ِ تو خون گرفته
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 اگه مدیون ِ تو باشم

 اگه از تو باشه جونم

 قدر اون لحظه نداره

 که منو دادی نشونم

 

اش ام را به پیشانیمان کم شد و پیشانیسرعت

های این آهنگ ده سال چسباندم. با تک تک بیت

 دیدم.عمرم را می

اولین روز ی سینما نشسته بودم و از انگار مقابل پرده

مان را ام با مهیار تا جدایی از او و وصال دوبارهآشنایی

کردم. بغضی که به گلویم هجوم آورده بود، تماشا می

 شکست. همزمان با خواننده در گوشش نجوا کردم.
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 وقتی شب، شب ِ سفر بود 

 های ِ وحشت توی ِ کوچه

 وقتی هر سایه کسی بود 

 واسه بردنم به ظلمت 

 یه ی ِ شب وقتی هر ثان

 تپش ِ هراس ِ من بود 

 وقتی زخم ِ خنجر ِ دوست 

 بهترین لباس ِ من بود 

 تو با دست ِ مهربونی 

 به تنم مرهم کشیدی 

 برام از روشنی گفتی 

 ی ِ شبو دریدی پرده
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توجه هق افتاده بودم. کمرم را محکم گرفت و بیبه هق

به حضور دیگران من را به خودش فشرد و مثل من با 

 کرد.صدای بم و جذابش زمزمه می

 

 ای طلوع ِ اولین دوست 

 ای رفیق ِ آخر ِ من 

 به سالمت، سفرت خوش 

 ای یگانه یاور ِ من 

 مقصدت هرجا که باشه 

 هر جای ِ دنیا که باشی 

 اون ور ِ مرز ِ شقایق 

 پشت ِ لحظه ها که باشی 
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 خاطرت باشه که قلبت 

 سپر ِ بالی ِ من بود 

 تنها دست ِ تو رفیق ِ 

 دست ِ بی ریای ِ من بود

  

مان های خیس و لب خندانش نگاه کردم. حالبا چشم

های مشکی او هم نم چه تناقض عجیبی داشت. تیله

 داشت اما مرد خودداری بود. 

روی  دم عمیقی گرفت، با آرامش خم شد و اشک

 هایم را بوسید.گونه
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یاور همیشه مومن؛ ببخش که رهات کردم و وقتی  -

یر نشدم. بودم، نبودم. ببخش که پیگکه باید می

 ببخش که راحت گذشتم؛ ببخش. 

خبر بخشیدم؟ صددرصد. او که مقصر نبود. من بیمی

رفته بودم. اصال شاید اگر همه چیز را همان موقع 

 کرد.گفتم اوضاع فرق میمی

 الهی که خوشبخت شید مادر.  -

با شنیدن صدای پربغض و آه مامان، صورت خیسم را 

 داد.پاک کردم. مهیار به جای من جواب 

 دم که خوشبختش کنم.مرسی حاج خانم. قول می -

 

هایش اینبار نوبت حدیث بود تا جلو بیاید. ته چشم

مان دیدم هنوز اما انگار رقص دونفرهکدورت را می
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اش کرده بود که صدایش بغض داشت و احساساتی

 لرزید. می

 مبارکتون باشه.  -

 واسمون دعا کن مامان.  -

من و گفت: مادرت واسم همه  توجه زل زد بهحدیث بی

ی چیزو تعریف کرد. از امروز توهم جای دختر نداشته

 مونی واسم.می منی. مثل الله

جانی دانم از ته دلش گفت یا نه اما من لبخند بینمی

 تحویلش دادم.

دستم را در دست لرزان و سردش گرفت و توی دست 

 مهیار گذاشت.

به اینجا هردوتون سختی دیدین، رنج کشیدین تا  -

سپرمتون اول لرزه واستون اما میبرسید. دلم می
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دست خدا و بعد دست خودتون. امونتی خوبی 

 باشید برای هم. 

 هایش گوشت شد و به جانم چسبید.حرف

اش بازهم حق با مامان بود؛ حدیث با تمام بدجنسی

 مان.شد برایمادر مهربانی می

 

 مهیار پیشانی مادرش را بوسید. 

 تخم جفت چشمام.  حرفات رو -

 مان را شکست. صدای معین اتمسفر احساسی بین

قربون صدقه رفتن دیگه بسه. واسید عکس  -

 بگیریم. 
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روی کاناپه نشستیم و همه کنار و پشت سرمان 

ایستادند. تا حاال از فرش به عرش رسیدن را تجربه 

 ای؟کرده

 

 271_پست#

 

حس خاصی دارد. منی که تا آن لحظه فقیرترین بودم 

به یکباره تبدیل شدم به ثروتمندترین دختر روی 

 زمین. 

ای نداشت. حاال دوستانم کسی که دیگر آرزو و خواسته

و خواهر و مادری مریض که در کنار تنفر گاهی 

 دادند.ام را تشکیل میش داشتم، خانوادهدوست

رار گرفته بودیم در مستطیل ربط و باربط کنار هم قبی

 گوشی موبایل.
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یک قاب کوچک اما زیبا که تشکیل شده بود از 

مان غم بود، ای که ته دلای رنج دیده. خانوادهخانواده

 کینه بود و در عین حال عشق هم بود.

 

ای که داشتیم کنار هم ایستاده بودیم و فارغ از گذشته

کرده و  ای فیکسشروبه لنز دوربین معین که گوشه

زدیم و امید روی تایمر گذاشته بودش لبخند می

مان حداقل بهتر از گذشته و حال داشتیم که آینده

 باشد!

 ای عزیزم؟  خسته -

 این کفشای پاشنه بلند خیلی اذیتم کرد امروز.  -

 دیگه تمومه، رسیدیم خونه. -

اش چسباندم و گوشی را جلوی سرم را به شانه

ام را پنهان کند. موهای صورتم گرفتم تا خستگی
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مشکی او هم پریشان بود و با لبخندی خسته اما جذاب 

 ی گوشی خیره شد.به صفحه

ی آسانسور زیبا بود و دلم تصویرمان در آینه

 ای را از دست بدهم.خواست همچین خاطرهنمی

 کابین که ایستاد، عکس را گرفتم. 

در را برایم باز کرد و پشت پیراهنم را گرفت تا 

 تر قدم بردارم.راحت

 بفرمایید عروس خانم. -

 

لبم را به دندان گرفتم و پوستش را کندم. اولین بار 

مان و گذراندن اولین شب نبود اما برای رفتن به خانه

 ازدواج استرس عجیبی داشتم. 

 ی خوبی نداشتم خب. تجربه
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ای که ذهنم شد به آن مرتیکهتمام خاطراتم ختم می

 زد.میآوردن نامش را پس 

اینکه حاال مرد مقابلم مهیار بود. کسی که این  به عالوه

 ها را بیش از هزاربار با او تصور کرده بودم. لحظه

 

 خوای بری داخل؟ نمی -

 خوام برم. می -

 در را باز کرد. 

 خب پس منتظر چی هستی؟  -

اش کردم. دختر ای حوالهنگاه گیج و آشفته

گوش بسته هم نبودم اما ای نبودم، چشم و تجربهبی

 کوبید.قلبم انگار در دهانم می

 ای زد. لبخند خسته
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 ترسی آخه دختر سرتق؟ از چی می -

 دم عمیقی گرفتم و سعی کردم خودم را نبازم.

 ترسم!نمی -

ام. آرام خندید و دستش را به سمت در دراز ارواح عمه

 کرد.

 پس بفرمایید خانم. -

از گفتم: سخته پشت چشمی برایش نازک کردم و با ن

آنکه چیزی بگوید، مقابلم واسم بند کفشمو باز کنم. بی

ی من بند روی پنجه نشست و مقابل نگاه بهت زده

 های سفیدم را باز کرد.کتانی

ریا و انتظار همچین واکنشی را نداشتم. اینکه انقدر بی

خونسرد مقابلم زانو بزند. دروغ چرا، دلم رفت برایش. 

شاید که برای دل من زیادی  با همین حرکت کوچک

 بزرگ بود.
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 مچ پایم را گرفت و آرام از کفش خارج کرد.  

 ای دارید خانوم؟! االن چه بهونه -

 با انگشت شصت آن را نرم نوازش کرد و گر گرفتم. 

 ای. ای ندارم دیگه. بریم داخل خستههیچی! بهونه -

ای از میان موهایش از جا بلند شد و تار موی مشکی

 اش افتاد و روح و روانم را درگیر کرد. یشانیروی پ

 اول من وارد شدم و او هم بعد از من آمد. 

صدای بسته شدن در را که شنیدم، تپش قلبم بیشتر 

 شد.

آنکه نگاهش کنم، به سمت کاناپه رفتم و گفتم: بی

 آد؟خوابت نمی
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ها از آن ها منتظر این لحظه بودم و حاال مثل احمقسال

 م. کردفرار می

 ام.خیلی خسته -

آمد، شنیدم. تنم هایش را که به سمتم میصدای قدم

هایم را روی هم لرزید و دهانم خشک شده بود. پلکمی

فشار دادم و سعی کردم با دمی عمیق آشفتگی را از 

 خودم دور کنم.

 جمع کن خودتو آیه خب. اون مهیاره، یادت رفته؟ -

 

 شه که نبوسمت. اما خستگی دلیل نمی -

 

هایش که دور شکمم حلقه شد و من را به دست

 خودش چسباند، تکان سختی خوردم.
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 کنار گوشم لب زد.

 هیــش... آروم، چیزی نیست. -

 لبم را به دندان گرفتم و گفتم: آرومم. 

 ترسی؟ از من؟ نیستی عزیزم. از چی می -

 سرم را تکان دادم یعنی نه. 

 ز چی؟ از رابطه و سکس؟ خب پس ا -

م ها اما اینکه انقدر واضح آفتاب و مهتاب ندیده نبود

ی این موضوع با او حرف بزنم، خجالت زده ام درباره

 کرد. می

شوهرم بود، محرم بودیم به هم اما بازهم حس عجیبی 

 داشتم.

 اش کنم.دیدم که تجربهچیزی که در خواب هم نمی

 نداشتم.  ی خوبیمن... خب... تجربه -
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دونی که با من هیچوقت مجبور به انجام کاری می -

 شی؟نمی

 دونم.می -

 

 272_پست#

 

ام نشست و آرام در گوشم نجوا هایش روی شقیقهلب

 کرد.

کنم عزیزم. نگران هیچی نباش، من حالتو درک می -

کنیم تا زمانی که خودت برای باهم صبر می

 بودنمون آماده باشی. 

و چقدر ممنونش بودم. نفس راحتی  چقدر باشعور بود

 کشیدم و گفتم: مرسی مهیار.
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نبض رگ گردنم را هدف گرفت و بوسید. تمام تنم گرم 

شد و خون به صورتم دوید. تا به حال همچین حس 

 خوش و شیرینی را تجربه نکرده بودم.

کنیم تا وقتی که توهم کنم. صبر میخواهش می -

 بودن با منو بخوای.

نرم روی پوست بازویم کشید و  هایش راانگشت

 آرامش را به جانم تزریق کرد.

کارش را بد بلد بود! از این رو به آن رو شده بودم. 

خواست دیگر خبری از آن اضطراب اولیه نبود و دلم می

 حل شوم در آغوشش.

 

هایم را دور ناگهانی به سمتش چرخیدم و دست

خندید و نگاهش برق هایش میگردنش انداختم. لب

 شیطنت داشت. 
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 چی شد؟ -

یک تای ابرو باال انداختم و با لحنی شبیه به خودش 

 شه که نبوسمت.ترسم اما دلیل نمیگفتم: می

 ی لبم را بوسید. سرش را جلو آورد و با محبت گوشه

  عروس قشنگم. -

ای از موهایم را از صورتم کنار زد و غرق شدم در دسته

 هایش. های چشمستاره

 ما روزهای زیادی رو از دست دادیم.  -

 ام را بوسید. ی برهنهشانهخم شد و سر

روزهای خیلی زیادی پیش رو داریم که باید  -

 بسازیمشون باهم.

م، کاش این آرامش ابدی باشه مهیار. دیگه خسته -

خواد کنارت خب. که دیگه دلم یه زندگی آروم می
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واست دامن چین چین قرمز بپوشم و سر بذارم روی 

پات. توهم با موهام بازی کنی و کل روزهای 

 مون رو باهم دیگه تنها باشیم.تعطیل

اش گذاشتم و همانطور که در سرم را روی شانه

 خوردم، ادامه دادم.آغوشش تاب می

 

نگم، دلم یه صلح عمیق دیگه دوست ندارم بج -

 خواد با زندگی. می

 ی کمرم را نوازش کرد. دستش بخش برهنه

 بیا امشب فقط به چیزهای خوب فکر کنیم، باشه؟ -

 مثال چی؟  -
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دستم را گرفت و با هم به سمت کاناپه رفتیم. سنگینی 

ها باالخره ام کرده بود. بعد از ساعتلباس خسته

 نشستم. 

 آخیش.  -

 به پایش اشاره کرد.  کنارم نشست و

 دراز شو. -

از خدا خواسته، دراز کشیدم. سرم را روی پایش 

ی کاناپه تا خون به گذاشتم و پاهایم را روی دسته

 بدنم برگردد. 

های بینش دستش را نرم میان موهایم کشید و سنجاق

 را باز کرد. 

مون فکر کنی. به اینکه تونی به آیندهمثال می -

اینی که هست گسترش دادیم کارگاه رو بیشتر از 

 تر خریدیم. ی بزرگو یه خونه
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 چشم بست و خودم را سپردم به حرکات آرام دستش. 

نقلی  هم یه خونه به این فکر کن که برای راضیه -

 کنیم.کنار خودمون دست و پا می

 

 لبخندی روی لبم آمد. 

 دوست دارم بازم ازدواج کنه اما اینبار با عشق.  -

شه. این کنه عزیزم... سنی نداره، حتما عاشق میمی -

دفعه عاشقانه یه مرد سالم و زندگی خوبی هم برای 

 ندازه. خودش راه می

چشم باز کردم و با هیجان گفتم: نظرت چیه دوتا بچه 

 به سرپرستی بگیریم؟ یه دختر یه پسر؟ 

مهیار هم برق زد. سرش را پایین آورد و های چشم

 صورتش را نزدیک صورتم گرفت. 
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تر شد، پیگیر فکر خوبیه. یکم که اوضاع آروم -

 شیم. می

 هایم را بهم کوبیدم. تر خندیدم و دستاینبار بلند

 داره از آینده خوشم میاد خب.  -

 ام را نوازش کرد و زمزمه کرد.با انگشت اشاره پیشانی

 همیشه بخند، باشه؟  وقتی با منی -

هایم را بوسید. تبدار ام جمع شود، لبقبل از آنکه خنده

 و مرطوب. 

ای داشته باشد. چنان صبور که آنکه عجلهآرام بی

 آرامش به بند بند وجودم تزریق شد. 

 

خانه پیچیده بود و با  هایمان در سکوتصدای بوسه

  تیک تاک ساعت، ترکیب جذابی را درست کرده بودند.
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تر آورد و به سمت گردنم دستش را از صورتم پایین

 برد. 

ام میان اراده خندیدم. صدای خندهقلقلکم گرفت و بی

 هایش گم شد. لب

به ناچار فاصله گرفت تا نفسی تازه کنیم و با لبخند 

 نگاهم کرد. 

 چیه دیوونه؟  -

 سرم را به سمت دستش خم کردم. 

 دی. اینطوری قلقلکم می -

واکنشی نشان دهم، ابرو باال انداخت و با  قبل از آنکه

 شیطنت گفت: اینطوری چی؟ قلقلک نداره؟ 

و سرش را در گودی گردنم فرو برد. دلم ریخت و 

 حسی شبیه به کرختی خاص در جانم پیچید. 
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لبم را به دندان گرفتم و ریز خندیدم. موهایش را بهم 

بویید و ریختم و در همان حال که گردنم را می

سید و به نفس نفس افتاده بودم، گفتم: قرار بومی

 بود... صبر کنی تا... وقتی که بخوام. 

 دم عمیقی گرفت و خودش را عقب کشید.

 

 کنیم. چشم، صبر می -

ای شکست خورده صورتش ناراضی بود. شبیه به بچه

 ام انداخت. و این بیشتر به خنده

کند تا من را بخنداند و ها را میدانستم تمام این کارمی

حواسم را از آشوبی که داشتم پر کند برای همین هم 

 بلند خندیدم، خودم را بیشتر در آغوشش جا دادم. 

 گوشم را پر کرد. ی مردانه و آرام او هم صدای خنده
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 عزیزدلم.  -

 ام را بوسید. سرم را در آغوشش کشید و پیشانی

ام تا آن ی زندگیدرواقع آن لحظه، بهترین لحظه

 دقیقه بود! 
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ها باعث شد مغزم هوشیار صدای جیک جیک گنجشگ

 شود.

آنکه چشم باز کنم. سرجایم غلت زدم و بالش بی

 کوچکی را میان دستانم گرفتم. 

دوست نداشتم از تخت جدا شوم. لذت دیشب و شب 

 بیداری با مهیار هنوز در جانم بود. 
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ی تنم را ام رفته بود و نقطه به نقطهآنقدر قربان صدقه

 بوسیده بود که هنوز روی ابرها بودم. 

آنکه فراتر رود، عقب ا دید، بیام روقتی هم خستگی

خواست بفهمم که سکس و نشینی کرد. انگار می

 ها هم بد نیست. ی با او انقدررابطه

قصد داشت خاطرات بدم را کم کم پاک کند و به جای 

 های شیرین جدید بنشاند.آن لحظه

  

هایش روی گردنم، دلم زیر و رو شد. با یادآوری بوسه

های بسته انگشتم همان چشم لبخند پررنگی زدم و با

 ام کشیدم. را روی ترقوه

بخش دیدم که بودن با او انقدر لذتدر خواب هم نمی

 باشد.

 خندی با چشم بسته؟ به چی می -
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ام را باز کردم. های پف کردهبا شنیدن صدایش، چشم

خودم را سر جایم باال کشیدم و به او نگاه کردم که با 

 آمد. سینی صبحانه به سمت تخت می

 صبح بخیر. -

 صبح بخیر خانم. -

سینی چوبی را روی تخت گذاشت و کنارم نشست. با 

 کرد. محبت نگاهش، نوازشم می

 خوب خوابیدی؟  -

 دستی به موهایم کشیدم. 

 هوممم؛ ساعت چنده؟  -

 یازده. -

 

 وای خیلی خوابیدم.  -
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 ای مربای آلبالو و خامه برایم گرفت. لقمه

 برای رفتن عجله داری؟ -

ام نچ، دیگه جایی رو ندارم که برم؛ خونه -

 جاست.همین

از حرفم خوشش آمد انگار که آنطور بازدمش را با 

خیال راحت بیرون فوت کرد. از جا بلند شد و روی 

 موهایم را بوسید.

 ریده. تو. کامل، رنگ و روت پبخور صبحانه -

ی دیگری گرفتم و داخل دهانم گذاشتم. طعم لقمه

 ترش و شیرین مربا و خامه زیر دندانم پخش شد.

شرت و شلوار به او نگاه کردم که اندامش با آن تی

 تر شده بود.گرمکن طوسی کشیده

 خودت چیزی خوردی؟ -
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ی کافی خوردم. خوشمزه هم دیشب به اندازه -

 بودی، سیر شدم!

 

ای نان برداشتم و نتش خندیدم. تکهبه لحن پر شیط

 ای گرفتم.برایش لقمه

ی اتاق را کنار زد. نور چنان با قدرت وارد اتاق پرده

 هایم را تنگ کردم.نیمه تاریک شد که چشم

 پنجره را باز کرد و دم عمیقی گرفت. 

 امروز هوا برعکس روزهای قبل سرد نیست. -

 بیا عزیزدلم. -

را به سمتش  ن دستم که لقمهبه سمتم چرخید و با دید

 دراز کرده بود، لبخند زد. 
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 دستت درد نکنه. -

 

به سمت تخت آمد، کمی خم شد و لقمه را توی 

 دهانش گذاشتم.

 کسی از خونه زنگ نزده؟ -

 نه، همه چیز امن و امانه نگران نباش.  -

ترسم حاال که من نیستم مامان امیدوارم باشه! می -

 ای بکنه.احمقانهکار 

به راضیه سپردم اگه خبری شد تماس بگیره، انقدر  -

 بهش فکر نکن.

کنارم روی تخت نشست و گفت: ماهم بعد اینکه 

زنیم تا خیالت راحت ریم اونجا سر میدوش بگیری می

 بشه، خوبه؟ 
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سرم را تند تند تکان دادم و خواستم از روی تخت بلند 

 شم که مچ دستم را گرفت.

 ؟ کجا -

 حموم دیگه. -

 با انگشتش عدد دو را نشان داد. 

 دوتا چیزو یادت رفت. یک، لیوان شیرتو نخوردی... -

 

 تند گفتم: به شیر حسیاست دارم! 

 از کی تا حاال؟! -

لحنش مچ گیرانه و عاقل اندر سفیه بود. کم نیاوردم و 

 با شیطنت سرم را کج کردم.
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تون عجله دارم. خونهی رفتن به از وقتی که واسه -

خواد مادر ببین چه عروس خوبی هستم که دلم می

 شوهرمو ببینم زودتر!

اش را کنترل کند. هایش را بهم فشار داد بلکه خندهلب

ام انگشتش را روی بخشی از گردنم و نزدیک به ترقوه

خوای عروس کشید و گفت: دو، یادت نره حاال که می

نی. اینطوری خوبی باشی کبودی گردنتو بپوشو

 شیم. هردومون رسوا می

صاف ایستادم. به سمت میز آرایش رفتم و به تصویر 

 خودم در آینه نگاه کردم.

خون مردگی روی گردنم چنان بزرگ بود که دست 

 روی دهانم گذاشتم و هین کشیدم.

 

 مهیار!  -
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ها تکیه هایش را پشت سرش ستون کرد و به آندست

 داد.
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 جانم؟ -

 طوری اینو بپوشونم؟چ -

 یقه اسکی نداری؟! -

کرد. انگار نه انگار ام میاش داشت دیوانهخونسردی

 که کل جانم را کبود کرده بود.

 همراهم نیست خب. -
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خندید اما صورتش واکنشی نداشت. هایش میچشم

هایی آرام به سمتم بلند شد و همانطور که با گام

 آمد، نجوا کرد. می

 خوشت نمیاد از کبودی؟ -

ها صورتش را شیو کرده بود. بوی خوش بعد از مدت

ها، ام پیچید و مثل مستشامپو و افترشیو در بینی

 گفتم: هوم؟

را گرفت و روی میز توجه به گیجی من، کمرم بی

 آرایش نشاندم.

بعد از ده سال بهم رسیدن حق ندارم یکم کبودت  -

 کنم؟

اراده سرم را عقب بردم. صورتش جلو آمد و بی

هایش روی گردنم نشست و نفس گرمش قلقلکم لب

 داد.
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 حق داری.  -

انگشتانم را در انگشتانش قفل کرد و گردنم را نرم 

 بوسید. 

 حق دارم چی؟ -

 ام گره خورد و پاهایم کرخت شد. هنفس در سین

شرتش را بدنم سست شده بود. با دست آزادم تی

 طاقت گفتم: کبودم کنی!چنگ زدم و بی

هایش و نفسی که با شتاب خندید. حرکت خاص لب

 بیرون داد، باعث قلقلکم شد. 

 باید برم حموم. -

 باید بریم روی تخت! -

 ای به بازویش زدم.خندیدم و ضربه
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 ی مامانت.ریم خونهباید ب -

 رگ گردنم را مکید و جان از تنم رفت. 

 ریم. وقت هست، االن باید بریم کجا؟! شب می -

وار های خمارش زل زدم و دستم را نوازشبه چشم

 اش کشیدم.روی گونه

 روی... -

صدای تلفن باعث شد تکان سختی بخوریم. مهیار 

 ابرو درهم کشید و غر زد. 

 خاموش کن گوشیتو.  -

 روی میز آرایش پریدم و به سمت پاتختی رفتم.از 

 

 راضیه اس. یعنی چی شده؟  -

 جواب بده خب عزیزم. -
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ی شدید آیکون سبز را لمس کردم و صدای گریه

 راضیه در گوشم پیچید. 

 الو آبجی. -

اش به نگاه منگم را به مهیار دوختم. صدای ضجه

 گوش او هم رسید. 

 ی...آبجی بیچاره شدیم. بدبخت شدیم آبج -

 به سختی آب دهانم را قورت دادم و کوتاه پرسیدم.

 رفته؟ -

 اش شدت گرفت.هق گریههق

آره. قبل اینکه ما بیدار شیم رفته آبجی. راست  -

 گم بقرآن من نفهمیدم.  می

جان از نوک انگشتان پایم خارج شد و روی تخت 

 نشستم.
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داد. تمام مدتی که با بیخود نبود که دلم گواه بد می

دانستم مامان در نبود بودم، دلشوره داشتم. می مهیار

 کند. رود و خودش را تسلیم کاظم میمن، می

 مهیار کنارم نشست و گوشی را از دستم گرفت. 

 الو راضیه جان. -

 هایم را پر درد بستم. همین بود!پلک

ای به طرز پایان این داستان چند صد صفحه

شد. باید دست روی میانگیزی با مرگ مادرم تمام غم

 گذاشتم تا قربانی شود؟دست می

 عده زبان نفهم؟قربانی تعصب و ناموس پرستی یک

دونی حدودا چه آروم باش راضیه. بگو ببینم می -

 ساعتی رفته؟
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چه فرقی داشت که چه ساعتی رفته است؟ مهم این 

 بود که ما آنجا نبودیم تا جلویش را بگیریم.

 انم مثل کویر خشک بود.ای بزاق نداشتم و دهذره

تمام خاطرات بد یکباره به ذهنم هجوم آورده بودند و 

 مثل یک احمق تمام عیار سعی داشتم مثبت باشم.

کشت و به مامانی که به کاظمی که حتما مامان را می

 آمد.عمرا از پس خودش بر نمی

 

 ما میایم اونجا، نگران نباش.  -

رفتم کرد. باید مینمیمان چیزی را درست آنجا رفتن

 سراغ مامان.

هرچند احتماال دیر بود و احتماال رفتنی بی بازگشت 

 رفتم.داشتم اما با این حال بازهم باید می
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دانستم که پایان این داستان از همان ده سال پیش می

 اند و حاال نوبت بازی آخر بود.را با خون نوشته

 باید برم مهیار.  -

 آماده شو.  ریم عزیزمباهم می -

 نه.  -

دست روی زانوهایم گذاشتم و با کمی فشار بلند شدم. 

 حقیقتا از پا افتاده بودم. 

شدم، وا رفته بودم حاال که داشتم به پایان نزدیک می

 رسما.

ی عمو کاظم انتظارم با تصور اینکه چه چیزی در خانه

 شدم. کشد، دیوانه میرا می

 باید برم سراغ مامان. -
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 ه آیه.خطرناک -

 راهی ندارم. -

دم. باید با پلیس صحبت کنیم، این آدما اجازه نمی -

 تعادل روانی...

هایش گذاشتم بلکه لب جلو رفتم و دستم را روی

 ساکت شود.

گره میان ابروهایش سفت و سخت بود و از 

 بارید.هایش نگرانی میچشم

 این بازی رو من باید تمومش کنم مهیار.  -

 رد و بازوهایم را گرفت. دستم را پایین آو

این یه بازی نیست آیه، بفهم. یه جنگه که تهش  -

خوام اتفاقی برای شما عاقبت خوشی نداره. نمی

 افته.بی
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 دم عمیقی گرفتم.خودم هم وحشت کرده بودم.

از اینکه دیر برسم، از اینکه مامان از دست رفته باشد 

 و از اینکه من هم از دست بروم.

 

ی عمو ها دوباره پا بگذارم در خانهسالاز اینکه بعد از 

 ترسیدم.کاظم می

 تلخندی زدم و سر تکان دادم.

تونه بکنه، باور کن. راهی نیست. پلیس کاری نمی -

اصال شاید پلیس ببریم و خبری نباشه، اینطوری همه 

افتن. تازه اونا هم من رو شه... سر لج میچیز بدتر می

ه برم، اگه برسم بتونم خوان و هم مامانو. شاید اگمی

 بکشمش بیرون از اونجا...

 آیه...  -
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توجه به او، به سمت چوب رختی رفتم و لباسم را بی

 لرزید اما سعی کردم محکم باشم.برداشتم. بدنم می

 

خواستم شکستنم را ببیند. نه از سر غرور ها! نه، نمی

 ترین آدم این دنیا به من بود. مهیار االن نزدیک

ی ای تردید در من ببیند، اجازهدانستم اگر ذرهفقط می

 دهد.رفتن نمی

 آم.باهات می -

 

رب دوشامبر ساتن را روی زمین انداختم و بافت 

 طالیی رنگ یقه گردی پوشیدم. 

لم بد بود که کبودی روی گردنم را فراموش آنقدر حا

 کرده بودم. 
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 نه، نیا.  -

 حوصله غرید.او هم شلوار کتانش را برداشت و بی

مونم دم در تا حرفاتونو آم، میحرف اضافه نباشه. می -

گردیم بزنید و مامانتو بیاری بیرون. بعد باهم برمی

 خونه. 

 باشه. -

ترین لبم با کمآمد انگار. قصدایم از ته چاه در می

ترسیدم قبل از اتمام کارم در کوبید و میقدرتش می

 جا بایستد. 

 

بودن مهیار دلگرمی بود اما ته دلم حال بدی داشتم. 

کشید که نترس پایم به رفتن نبود و مغزم اما فریاد می

 و برو! 
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خواست دوباره بدنم به اختیار خودم نبود و دلم می

میان بازوهای مهیار آرام بخزم زیر پتو، تمام مدت را 

 بگیرم و او کنار گوشم زمزمه کند. 

 بریم؟ -

کیفم را ضربدری روی شانه انداختم. سرم را تکان 

 ای بعد از خانه بیرون زدیم. دادم یعنی آره و دقیقه
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شد. تمام شدیم، حالم بدتر میتر میهرچه نزدیک

کندم و میمدت طی حرکتی هیستریک پوست لبم را 

هایی نصف و نیمه خودم را آرام کنم. سعی داشتم با دم

گفت و مهیار هم متوجه آشوبم شده بود اما چیزی نمی

 ممنونش بودم.
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تر کردن ممنون بودم که به جای غر زدن و سخت

 کرد. ام میشرایط، همراهی

 زنم به پلیس. اگه دیر بیای بیرون زنگ می -

ی خانه نگاه کردم. همه چیز مقابل به در رنگ و رو رفته

 پایان بود. چشمانم تار و در تالطمی بی

 کشه. کار به اونجا نمی -

خوام بدونی که تنها نیستی آیه. هر مشکلی که می -

 بود، حتی اگه صداشون بلند شد بهم زنگ بزن باشه؟ 

هایش نداشتم اما سرم را تکان تی از حرفدرک درس

 دادم بلکه خیالش راحت شود. 

 ی قرصم را بیرون کشیو.  از داشبورد بسته

 کنه.قبلِ رفتن اینو بخور قلبتو آروم می -
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 ای آب خوردم.حرف قرص را به همراه جرعهبی

 من برم مهیار.  -

 بهم زنگ بزن.  -

ه خطوطی کج سعی کردم لبخند بزنم اما تالشم شبیه ب

 و معوج بود. 

 آم. زنم، نگران نباش. زود میبهت زنگ می -

مقابل نگاه نگرانش از ماشین پیاده شدم. تا جلوی 

 درب خانه حتی یکبار هم پشت سرم را نگاه نکردم.

ای ترسیدم. برای اولین بار به خودم ذرهراستش می

ترسیدم برگردم و با دیدن مهیار اطمینان نداشتم و می

 مامان را بزنم و برای همیشه از آنجا فرار کنم. قید 

سرم گیج رفت. دستم را به دیوار آجری بند کردم و 

 هایم را روی هم فشار دادم. پلک
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 چیزی نیست آیه، جمع کن خودتو.  -

ام در کسری از ثانیه و مثل خاطرات کودکی و نوجوانی

 گذشت. هایم میدفتری پاره و سوخته جلوی چشم

توی حیاط بودیم و موتورش را تعمیر همراه بابا 

 کرد.می

من هم عروسک یک چشمم را روی پاهایم گذاشته 

زدم. صدای دعوای مامان و بودم و با او حرف می

 آمد.مادربزرگ از داخل خانه می

کردند اما بابا تمام مدت با یادم نیست چرا دعوا می

خواند. شاید او هم با ای درهم زیر لب آواز میچهره

 کرد. شان فرار میش خودش از شنیدن صدایرو

 آیه. -
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صدای مهیار باعث شد از گذشته جدا شوم. 

 سرچرخاندم و نگاهش کردم. 

 خوبی؟!  -

خوب نبودم راستش اما لبخند محزونی زدم و سر 

 تکان دادم. 

 خوبم.  -

 نگاهم را به در خانه دوختم.

آمد که این محله و این خانه در همچین کم پیش می

لرزاند اما با سکوتی فرو برود. ترسناک بود، پشتم را می

 این وجود زنگ زدم. 

 کیه؟  -

زن عمو لیال بود. آب دهانم را قورت دادم و تمام قدرتم 

 را جمع کردم. 
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 ام. آیه -

ی فلزی در با صدای بلندی باز شد. دستم را روی بدنه

 اش گذاشتم. و رفتهرنگ و ر

جا هم را از همین ی اهالی این خانهنبض ضعیف و مرده

 کردم. حس می

 داد اصال. همه چیز این محل بوی مرگ می

در را هل دادم و باالخره وارد حیاط شدم. بعد از ده 

 سال برگشته بودم.

 نه به عنوان راحله، بلکه به عنوان آیه!

وزی که بابتِ سقط ی بخت برگشته را همان رمن راحله

 ها چال کردم.خورد، میان همین موزائیکجنین کتک می

 ربط بازهم در سرم جوالن داد.ای بیخاطره
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هفت سالم بود شاید. روی پای عمو کاظم نشسته بودم 

گفت که بعدا در مدرسه یاد خواند. میو برایم شعر می

ام کند. در عالم کودکی خواست آمادهگیرم و میمی

دانستم بعدها به بزرگترین وستش داشتم. نمیچقدر د

 کابوسم تبدیل خواهد شد. 

 ببین کی تشریف اورده. -

آنکه ی لیال شروع شده بود. بیهنوز نیامده تیکه و کنایه

 خودم را ببازم سرم را باال گرفتم و غریدم.

 مامان کجاست؟ -

 

به گوشم رسید اما  صدای عمو کاظم از پشت پنجره

 خودش را ندیدم. 

 بیا داخل.  -
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رفتم عقل و احساسم هردو با هم اخطار داد. نباید می

 ی دیگری هم داشتم؟ اما مگر چاره

هایم را در بیاورم وارد آنکه کفشها باال رفتم و بیاز پله

 پذیرایی کوچک شدم.
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 نجسه کفشات، درشون بیار.  -

توجه به تشر لیال، سرجایم چرخ زدم و نگاهی به بی

اطراف انداختم. هنوز هم همه چیز همانطور فقیرانه بود. 

نه پیشرفت کرده بودند و نه پسرفت. درجا زده بودند و 

 به من چنگ انداخته بودند فقط.
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این خونه نجس شده قبال. مامان کجاست؟  -

 مامان؟؟

دور خودم چرخیدم و بلند صدایش زدم. عمو کاظم به 

هایش شمسمتم آمد و سرد نگاهم کرد. از حالت چ

 ترسیدم اما عقب نشینی نکردم.

 کولی گری نکن، توی اتاقه. -

خواستم به سمت اتاق بروم که بازویم را گرفت و عقب 

 هلم داد.

 واسا بینم.  -

 کالفه بازویم را از دستش کشیدم و غریدم.

 من برای جنگیدن با شما نیومدم اینجا.  -

 پوزخند صدا داری زد.
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سرتونو ببرم. فیلم کارتون از جنگیدن گذشته؛ باید  -

 تون اومده بیرون آخه!پورن

هایم از وقاحت کالمش صورتم سرخ شد و چشم

اش کنم. آنقدر به خواست خفهسیاهی رفت. دلم می

 سر و صورتش بکوبم تا بمیرد.

 حرف دهنتو بفهم. -

آنکه چشم از من بردارد، روبه لیال گفت: اون بی

 ماسماسک من کجاس لیال؟

آماده به خدمت، موبایل را سمتش های لیال مثل کنیز

 گرفت.

بریدم، و میهمون ده سال پیش باید سر جفتتون -

غیرتی چرخوندم توی شهر که االن ننگ بیمی

 م.نچسبه رو پیشونی
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ای بعد صدای من و یاور در با موبایلش ور رفت و لحظه

 خانه پیچید.

اراده قدمی جان از تنم رفت و دنیا دور سرم چرخید. بی

لرزید که بیشتر از این ب برداشتم. تنم چنان میبه عق

 اش کنم.توانستم این مخفینمی

 خوام یاور؛ دست نزن بهم.نمی -

هایم را درمانده به دیوار پشت سر تکیه دادم و چشم

 بستم.

شنیدم و تصاویر مثل روز روشن از پشت صدا را می

هایم جیغ گذشت. مثل باقی رابطههایم میپلک

کردم که دست دادم، ناله میش میکشیدم، قسممی

 کرد.بردارد و اوی وحشی کار خودش را می
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لرزید. ام به وضوح میدهانم خشک شده بود و چانه

هایم را مشت کردم و به هر زور و ضربی بود دست

 خودم را جمع کردم. 

 خوام مامانو ببینم. کجاست؟می -

 ها جیغ کشیدم. گفتم و مثل دیوانه

 مامان. -

 

هایم را گرفته بود. صدای یاور توی جلوی چشمخون 

کردم زد و من افسارگسیخته شیون میگوشم زنگ می

 تا مامان را پیدا کنم.

 کاظم صدای گوشی را قطع کرد و بازویم را گرفت.

هایم تا کبودی شال از سرم افتاد و نگاهش از چشم

ام. گردنم پایین رفت. تازه یادم افتاد که چه گندی زده
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و هم مهیار آنقدر آشفته بودیم که به کل  هم من

 فراموش کردیم آن را بپوشانیم.

صورت سردش، آتش گرفت. رگ گردنش بیرون زد و 

 غرید.

 تی.ی ننهتوهم یکی لنگه -

قبل از آنکه واکنشی نشان دهم، با قدرت به عقب هلم 

 داد.

 

تعادلم را از دست دادم و به دیوار خوردم. کیف از 

ای که به ی زمین افتاد. با ضربهدستم رها شد و رو

 ام پیچید.ی سینهکمرم خورد، درد شدیدی در قفسه

دستم را به پشتی قرمز بند کردم و وحشی و پرخشم 

 زل زدم به او.
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نفرت در وجودم چنان به جوش و خروش افتاده بود که 

 کشتمش.شک میاگر چاقو داشتم بی
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 چه بالیی سرش اوردی؟ -

 ی زد و پشت چشم نازک کرد. لیال پوزخند

 مادر و دختر چه سلیطه هم هستن. -

توجه به کیفم، با پاهایی سست از جا بلند شدم و بی

 اینبار فریاد کشیدم.

 چه بالیی سر مامانم اوردی؟ -

 توی اتاقه. -

 لرزید حتی دلم!بند بند وجودم می
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خواستم هرچه هایی تند به سمت اتاق رفتم. میبا قدم

ی جهنمی بیرون را بگیرم و از این خانه زودتر دستش

 بکشم. 

 جای ما اینجا نبود. میان این جماعت هرز و وحشی... 

ام پیچید، قلبم تیر کشید. خیاالتی بوی خون که در بینی

شده بودم حتما وگرنه چرا باید همچین بوی تند و 

 تیزی وارد مشامم شود؟! 

ام سر خورد. دندان روی هم عرق روی پیشانی

دراز کردم و قبل  ساییدم. دستم را به سمت دستگیره

 از آنکه در اتاق را باز کردم صدایش زدم.

 مامان؟ -

 

جواب نداد. عاجز به پشت سرم نگاه کردم. 

ترسیدم تنها وارد اتاقی شوم که از پشت در آن می
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احساس من را نگاه خبر نداشتم. کاظم و لیال سرد و بی

 کردند.می

 تر نفس کشیدم.تر بردم و اینبار عمیقنزدیکسرم را 

ام پیچید و بوی تند خون با شدت بیشتری در بینی

تر شد. جرات باز کردن در را نداشتم؛ به بغضم سنگین

 همین خاطر هم دوباره صدایش زدم.

 مامان اونجایی؟ -

. ام ریخت. رفته بودم به پیشواز فاجعهاشک روی گونه

 ر را باز کردم.دستگیره را فشار دادم و د

نگاهم رد باریک قرمز خونِ کشیده شده تا جلوی در را 

های باز و فرق دنبال کرد و به مامان رسید که با چشم

 شکافته شده روی موزائیک افتاده بود.
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دانستم اما تا آن لحظه معنی دقیق شکستن را نمی

همین که مامان را در آن وضع دیدم قلبم از حرکت 

 ایستاد.

روی زمین افتادم و شکستم. درد در پا و کمرم با زانو 

ام هیچ پخش شد اما در برابر درد روح تکه تکه شده

 بود. 

 

های از حدقه بیرون زده و مامان تمام مدت با مردمک

 نگاهی سرد و ترسناک به من خیره شده بود.

بازوهایم را در آغوش کشیدم بلکه جلوی لرزش 

گرم روی رد خشک امان تنم را بگیرم. نگاه عصیانبی

 اش نشست.اشکِ روی  گونه

 آتش گرفتم. انگار تمام جانم در کوره افتاده بود.
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آنکه پلک بزنم، زل زدم به پیشانی شکافته و بی

 اش.خونی

 مرده بود، کشته بودندش.

ش ی آغشته به خونی که کناربا چاقوی بزرگ آشپزخانه

 افتاده بود. 

سرعت بیشتری روی آرام و ناباور پلک زدم و اشک با 

ام نشست. کمی خودم را جلو کشیدم و چهار گونه

 دست و پا کنارش ایستادم. 

 مامان؟ -

فروغش همه جا دنبالم بود انگار. حتی حاال که نگاه بی

 ای کم کنارش چهار دست و پا ایستاده بودم.با فاصله

اش پایین بردم به امید خم شدم و سر لرزانم را تا بینی

 ش به پوست صورتم بخورد. اینکه نفس گرم
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انگار شک داشتم که مرده باشد. مغزم هنوز در انکار به 

خواستم از این حقیقت فرار کنم. سرم برد و میسر می

تر کنارش را بلند کردم و دوباره همانجا و اینبار نزدیک

 نشستم.

 باالخره تموم شد؟!  -

 

کشید و دهانم طعم زهرمار گرفته بود. قلبم تیر می

 آمد و صدایم خش داشت.به سختی در مینفسم 

 مردی؟!  -

ی ام واقعی شده بود. من کنار جنازهکابوس همیشگی

مامان نشسته بودم، با چاقویی خونی و لباسی که حاال 

 با خونش آلوده شده بود.

 ی سردش گذاشتم. دست لرزانم را روی گونه
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 چرا اومدی اینجا؟  -

موهای خونی و خیسش را از صورتش کنار زدم. به هق 

 هق افتاده بودم. 

چرا... مگه بهت نگفتم نیا؟ نگفتم نکن؟ چیو  -

 خواستی ثابت کنی بهم؟ می

 اش گذاشتم و زار زدم. سرم را روی شانه

 مامان...  -

 پیچید. ام بهم میکشید و معدهشانه و کمرم تیر می

 . ببخش مامان؛ غافل شدم ازت، ببخش -

 

ام اسید معده، گلویم را سوزاند. با پیچش شدید معده

 بیشتر از این طاقت نیاوردم.
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ای محتویات اش برداشتم و گوشهسرم را از روی شانه

ام را باال آوردم. آنقدر اوق زدم که جان از تنم معده

شد عقب کشیدم و رفت رسما. خودم را تا آنجا که می

 ب در ایستاده بود.به کاظم نگاه کردم که در چهارچو

 

ی ما یک قاتل خاموش وجود داشته دارد در وجود همه

نفر، آن هم مادری که کس کُش کردن یکاما اینطور بی

ای هایش کرده است کار سادهخودش را سپر بالی بچه

 خواهد.نیست؛ قلب سنگی می

 صورتش هیچ حالتی نداشت.
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یدم که دزد. میهایش به سرخی میسفیدی چشم 

 زند.پلک راستش ریز نبض می

 خوای منو هم بکشی؟! می -

ترسیدم ها، از چطور مردن چیزی نگفت. از مردن نمی

 وحشت داشتم.

ی مامان افتاد و نگاهم دوباره به پیشانی شکافته شده

سرم گیج رفت. انگار دنیا با آن عظمتش شروع به 

 ایستاد.چرخیدن کرده بود و یک لحظه هم نمی

یم را روی هم فشار دادم بلکه این حال گند هاپلک

 تمام شود اما همچنان در تالطم بودم.

 

صدای بسته شدن در و چرخش قفل را که شنیدم 

 چشم باز کردم.
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ای که راضیه تماس گرفت و دانستم؛ از همان لحظهمی

گفت مامان رفته است حدس زده بودم که کار تمام 

 است.

. شاید هم نباید با علم به این موضوع آمده بودم

کردم و آمدم. باید دوباره مامان را در تنهایی رها میمی

اش های باز تهیدادم. نگاهم روی چشماهمیت نمی

 نشست.

 هم مرده بود.  اما او مرده بود؛ در تنهایی

ام قلبم تیر کشید و نفسم تنگ شد. دستم را روی سینه

 مچاله کردم و اخ آرامی گفتم.

 شده بودم.من هم اسیر 

ی هشت حرفی که طناب اسیر ناموس کشی؛ یک کلمه

 دار شده بود دور گردنم.  
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ام رنگ کردم زندگیای که فکر میدرست همان لحظه

ای گرفته است، گرفتار شده بودم در اتاقی ده تازه

متری با مادری که باالخره مرده بود و منی که انتظار 

 کشیدم.رسیدن قاتلم را می

 

لرزید و قلبم رو به انفجار بود. س میتنم از تر

زد بلکه راه هایم حریصانه اطراف را دید میچشم

هایم پی صدای فریاد عمو فراری پیدا کند و گوش

کشید تا لیال به خیال گشت که فریاد میکاظم می

 خودش در کشتن من دخالت نکند.

 

چرخید. باید کاری گیج بودم و دنیا دور سرم می

ه؟! من احمق آمده بودم اینجا تا مادرم کردم اما چمی
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را نجات دهم. مادری که دیر مرگش را فهمیده بودم و 

 مردم. حاال هم نوبت من بود! می

شد این زندگی کوفتی و این نقاشی بد قواره تمام می

 نشست.چقدر زود به تنم می

مردم. مثل همانی که همیشه حداقل کاش سریع می

 د، آرام مثل یک خواب... آرزویش را داشتم. بدون در

خوابی ابدی که جانم را در آغوش بکشد و روحم پرواز 

کند به آسمان های خیلی دور. جایی که آیه نشانه ای 

 باشد از معجزه، روشنی و نور. 

 گفت.ای باشد از همان چیزهایی که مهیار مینشانه

 

گرفت. کشید و درد رفته رفته شدت میقلبم تیر می

شد و سعی داشتم با هایم تار میچشم همه چیز مقابل

 ام را بهتر کنم. هایم دید واماندهدرشت کردن چشم
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کاش قرص همراهم بود تا حداقل این درد لعنتی را 

 آرام کنم. اصال کیفم کدام گوری بود؟ 

نگاه گیجی به اطراف انداختم و ذهنم سعی کرد سر و 

ار سامانی به خودش بدهد. وقتی کاظم هلم داد به دیو

 خوردم و کیف از دستم افتاد.

 

صورتم در هم جمع شد و فحش رکیکی به خودم دادم. 

ام را بر نداشته بودم؟! باید به مهیار چرا کیف کوفتی

گفتم بیاید و ما را از اینجا نجات زدم و میزنگ می

 دهد. 

جان مامان افتاد. یعنی یکبار دیگر نگاهم به جسم بی

شدم؟! با همچین ی میمن هم بعد از مرگم این شکل

 نگاه سردی؟ 
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خودم را کنج دیوار مچاله کردم و زانوهایم را بغل 

 ام زیاد بود. گرفتم. از شدت استرس فشار روی مثانه

 کرد.صدای فریاد کاظم توی گوشم وز وز می

تر شد و سرم رفته رفته سنگینهایم زوق زوق میلب

کاش  مردم.شد. کاش قبل از آمدن کاظم خودم میمی

 کردم اصال. جراتش را داشتم و خودکشی می

کردم یا روی چاقوی خونی را در شکمم فرو می

 کشیدم و تمام.ام میشاهرگ اصلی

 با باز شدن در، تکان سختی خوردم. 

ی دیوار جمع کردم و نگاه وحشت خودم را گوشه

هایش به خون نشسته و ای به کاظم انداختم. چشمزده

 برق انداخته بود. اش را عرق پیشانی

گه یه جنازه بسه که مونده رو دستمون. لیال می -

 گه ببخشم جونتو. می
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ام ریخت. چقدر راحت دم از قطره اشکی روی گونه

 زد.مان میکشتن
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ی ننگید واسم، کثافت خالص. تک اما شما لکه -

آبرویی تا ابد تونو باید پاک کنم که داغ این بیتک

 م نمونه. رو پیشونی

شد و تصویرش گاهی زرد صدایش توی گوشم اکو می

کوبید که بود و گاهی سیاه. قلبم با چنان شدتی می

ام بیرون بزند. تمام جانم ی سینهترسیدم از قفسهمی

 هایم کوتاه شده بود.کشید و نفستیر می

 تونم یه امشبو راحت بخوابم.با مردن شما می -
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خم شد و چاقو را از روی زمین برداشت. سرم سنگین 

 افتاد.هایم روی هم میبود و پلک

گردی به همون خونه و بگو غلط کردم. بگو برمی -

 زندگی قبلی تا ببخشمت حیف نون.

بازهم خودم را از  خجالت آور است اما بعد از ده سال

ترس و فشار خیس کردم. زبانم سنگین شده بود و 

 خورد.هایم تکان نمیلب

حتی نفسی هم نداشتم که بتوانم حرف بزنم. مقابلم 

 هایم.ی پا نشست و خیره شد در چشمروی پنجه

 ی خیره سر.دختره -

 

ترسیده بودم، درست. مادرم مرده بود، درست. قصد 

درست اما من دیگر آدم  کشتن خودم را هم داشت،

 عقب نشینی نبودم. 
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دیدم. زانوهایم را در آغوشم اش را واضح نمیچهره

فشردم. تمام توانم را جمع کردم و تکه بزاق باقی 

 ی درون دهانم را تف کردم توی صورتش.مانده

های اش پرههای عصبیمنزجر چشم بست. نفس

 کرد. اش را باز و بسته میبینی

 کشمت.می -

از آنکه متوجه شوم، موهایم را چنگ زد و سرم را  قبل

هایش را چسبیدم و عقب کشید. جیغ زدم، دست

 هایم را روی هم فشار دادم. پلک

ی هرزه. هر قسمت کنم دخترهت میتیکه تیکه -

ندازم یه سر شهر که واس همه عبرت بدنتو می

 شی. 
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غرید. با ناخن مچ دستش مثل دیوانه ها در گوشم می

 نگ انداختم و جیغ زدم. را چ

چرخید و شوک روحی زبانم به گفتن هیچ حرفی نمی

 باعث شده بود که فقط جیغ بکشم و شیون کنم.

گذشت. هایم میخاطرات ده سال پیش از مقابل چشم

های پاره و تن کبود مامان وسط خانه افتاده بود با لباس

 و خونی.

یش خواستند او را بکشند و من خودم را سپربالمی

کرده بودم. حاال اما دیر رسیده بودم و کسی هم حریف 

 کاظم نبود.

ی چشمم ریخت پایین. تمام توان و اشک از گوشه

شد ام داشت رفته رفته از نوک پاهایم خارج میانرژی

هایم هر لحظه تار و تارتر و تصویر کاظم مقابل چشم

 شد.می
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را چنگ افتادم. زمین  باقدرت هلم داد. روی موزائیک

زدم و خواستم از دستش فرار کنم که دوباره موهایم را 

 کشید و سرم را روی زمین فشار داد.

زدم بلکه رهایم کند. باید جیغ دست و پا می

 زدم اما صدایی نداشتم.کشیدم، فریاد میمی

روی بدنم نشست و با دست قدرتمندش سرم را کج 

 کرد.

فشارش  اش گذاشتم و محکمهایم را روی سینهدست

 دادم اما راه به جایی نبردم.

 لیال بیا دستاشو بگیر. -

تیزی چاقو را روی گلویم حس کردم و با آخرین توانم 

 نالیدم.
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 نه... -

دستش را روی دهانش گذاشت و صدا در گلویم خفه 

شد. چاقو را روی گلویم فشار داد و با سوزشی که 

 پوستم را پر کرد، به هق هق افتادم.

جانم را زیر بدن زدم و تن بیلباسش را چنگ 

 قدرتمندش رها کردم.

 آواز آیه ها:
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 کاظم، بیچاره شدیم. خدا لعنتت کنه.  -

 صدای فریاد لیال توی گوشم پیچید.

کاری هاتو نیار توی این خونه. بهت گفتم کثافت -

 خدا لعنتت کنه؛ پلیس جلوی دره. 
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م ام برخاست و حجبا شنیدن این حرف، از روی سینه

هایم شد. به خودم پیچیدم و عظیم اکسیژن وارد ریه

 دم عمیقی گرفتم. 

چنان دردی در روح و جانم پیچیده بود که تا به حال 

 تجربه نکرده بودم. 

خواستم فریاد بکشم و کمک بخواهم اما جان می

کشید و همه چیز مقابل چشمانم نداشتم. قلبم تیر می

 تار بود.

رد مثل چاقویی بزرگ عرق سردی روی تنم نشست. د

های خاکی و کثیف ام فرو رفت. موزاییکدر کمر و سینه

 را چنگ زدم ونالیدم. 

 مامان. -

 آمد رسما.صدایم خش داشت و از ته چاه در می

 آیه.  -
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تصویر تارِ قامت بلندِ مهیار را دیدم که هول و دستپاچه 

 آمد.به سمتم می

ی بیشتری در قفسهبه تنم تکانی دادم و درد با شدت 

 ام پیچید.سینه

 اخ، مامان...  -

 صدایش را نزدیک گوشم شنیدم. 

شه. همه چیز چیزی نیست عزیزم، درست می -

 شه. درست می

مردم. مادرم را کشته بودند و خودم هم داشتم می

شد؟! دست گرمش روی چطور همه چیز درست می

 صورت سردم نشست. 
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بیار عزیزدلم  رسه. طاقتآیه، االن آمبوالنس می -

 باشه؟ طاقت بیار. 

ام دیدم های خستهصدایش بغض داشت. از میان پلک

 که اشک روی صورتش لغزید. 

اش را به صورتم چسباند. خیسی خم شد و گونه

 صورتش، شوک ریزی به تنم داد و هوشیار ترم کرد.

 

دادم تنها بیای داخل این خراب نباید اجازه می -

یگه بمون باهام دختر شده. بمون باهام، یبار د

 قوی. یبار دیگه معجزه باش و بمون باهام.

صدایش توی گوشم گنگ بود. انگار که هرلحظه بیشتر 

آمد برای گرفتیم و از من کاری بر نمیفاصله می

 نزدیکش ماندن.
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با نهایت جانی که داشتم، دستم را به سمت دستش 

و  هایم را فشاری داددراز کردم و آن را گرفتم. انگشت

 لب زد. 

 جام... کنارت.من همین -

 ای بود که شنیدم.و این آخرین جمله

 *** 

 فصل بیست و سوم: 

 با صدای شیون راضیه، چشم باز کرد. 

م؟! مامانم کجاست؟ چه خاکی به کجاست آبجی -

 سرم شده؟ 

سرش را از دیوار جدا کرد و به سمت راست نگاهی 

نور رو، میان رقص انداخت. جایی در اواسط راه

خورشیدی که از در ورودی داخل شده بود و بوی تند 
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الکل بیمارستان راضیه خودش را روی زمین انداخته 

 کرد.بود و شون می

یکی از پرستارها به همراه نسرین سعی در آرام 

 کردنش داشتند.

آرام پلک زد. به حمید نگاه کرد که به دیوار تکیه زده 

 کرد.میتابی راضیه را رصد بود و با درد بی

 کرد.باید کاری می

به عنوان همسر آیه و تنها مرد این خانواده از جا بلند 

کشید. رفت و راضیه را در آغوش میشد، جلو میمی

شد برایش اما توان هیچ کاری را پشت و پناه می

ی کاظم کنار نداشت. ذهنش هنوز در اتاق کوچک خانه

مانده  ی نیمه جان و جسم غرق در خون سودابه جاآیه

 بود. 

 مهیار، کجایی مادرجان؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 

سرش را باال آورد و گنگ به حدیث نگاه کرد. 

هایش نم اشک داشت و نگرانی از جز به جز چشم

 بارید.صورتش می

خودتو نباز مادر، خودتو نباز... بلند شو این دختر  -

 االن به تو نیاز داره. 

زد. های سرش با شدت مثل طبلی نبض میتمام رگ

 لرزید. پیچید و تنش همچنان میاش بهم میمعده

 ی مادرش بلند شد.دستش را دراز کرد و با کمک شانه

افرین دورت بگردم. گناه داره این طفلک، مادرش  -

 نطور، خواهرش هم که...که او

اختیار تمام محتویاتش را اش منقبض شد و بیمعده

 باال آورد.
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یا ابالفضل! خانم پرستار، پرستار توروخدا بیاید  -

 اینجا.

هایش را روی زانوهایش لرزانش گذاشت و دست

 سعی کرد با نفسی عمیق خود را پیدا کند.

 صدای ظریف پرستاری توی گوشش پیچید.

 ببریدشون اورژانس لطفا.  -

اصال نفهمید حمید چطور خودش را به او رساند و زیر 

 بازویش را گرفت. سرش را تکان داد و نالید. 

 آیه تنهاست. -

 من و نسرین هستیم داداش. -

حدیث هم با صدای لرزان، گفت: منم هستم مادرجان. 

رسونه. تو برو یکم استراحت معین هم داره خودشو می
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رم بزن رنگ به روت برگرده. بتونی واسی کن، یه س

 باال سر زنت و خواهرش.

 

روی تخت سبز رنگ اورژانس دراز کشید. پرستاری با 

 دستگاه فشارسنج کنارش ایستاد.

 یکم چشماتو ببند. -

 تونم.نمی -

ترسید. تا به حال انقدر وحشت نکرده دروغ چرا، می

 بود.

چه  گفتن اوضاع قلبش خوب نیست؛ ناپایداره... -

دونم من که سر در نمیارم ولی اگه بهتر نشه می

نیاز به پیوند فوری داره حمید. چه خاکی به سرم 

بریزم؟! قلب پیوندی از کجا واسش گیر بیارم 

 االن؟
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 تیزی سوزن در ساعدش باعث شد ابرو درهم بکشد.

 

 282_پست#

 

 ناامید شدی؟  -

دونستم یه چیزی دادم بره داخل. مینباید اجازه می -

 دونستم اوضاع خرابه اما... غلطه. من احمق می

 حمید میان حرفش پرید. 

رفتی داخل باهاش دیگه راه نجاتی اگه خودتم می -

تونستی به پلیس زنگ بزنی و نه نبود مهیار. نه می

شد آیه رو بکشی بیرون. صددرصد با کاظم می

 شد.شدی و اوضاع خیلی بدتر از این میدرگیر می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ی دهانش را قورت داد. گلویش مثل کویر آب نداشته

 داد رسما!ی گه میخشک و برهوت بود. مزه

با فرق شکافته دراز به دراز افتاده بود وسط اتاق  -

لرزه. افتم چهارستون تنم میحمید. یادش که می

 ها... شو شکافته بودن لعنتیپیشونی

اش بهم پیچید و اسید ته گلویش را هبازهم معد

 سوزاند.

 از اولشم این مرد وجدان نداشت.  -

آیه رو هم انداخته بود روی زمین، نشسته بود روی  -

اش. رد چاقو روی گردنشه، زخمی شده. یعنی اگه سینه

 رسیدم اونم... دیر می

 

 زبانش کوتاه شد. حتی تصورش هم ترسناک بود.
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ی مادرش ده بود با جنازهدختر بیچاره رو حبس کر -

 توی یه اتاق پر از خون. 

 حمید آه سردی کشید و دستش را مشت کرد.

 از شوک همونه که وضع قلبش به اینجا رسیده.  -

اگه وضعیت قلبش بهتر نشه چی؟ چه خاکی سرمون  -

 کنیم؟ قلب پیوندی از کجا گیر بیارم واسش حمید؟ 

ر خراب شه! اوضاع انقدچرته اگه بگم درست می -

 هست که دلت با این حرفا آروم نگیره. 

پلک روی هم گذاشت و به سختی آب دهانش را قورت 

 داد.

اش این اواخر شبیه به بغضی سنگین شده بود زندگی

 توانست آن را فرو خورد و نه حتی آبش کند. که نه می
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سرم که تمام شد، از روی تخت برخاست. حالش بهتر 

 د! شده بود. نه که خوب باش

با چیزهایی که دیده بود حاال حاالها رنگ خوبی را 

 دید اما مجبور بود سرپا بماند. نمی

به قول حدیث بانو، راضیه و آیه به او و قدرتش نیاز 

داشتند. به اینکه در این دنیای پراز نامردی، او مردی 

 شان.کند برای

  

حال روی صندلی راهروی انتظار کنار راضیه که بی

 ، جا خوش کرد. نشسته بود

 رو.  بخور این لیوان آب -

حرف لیوان را از دستش گرفت. در همین چندساعت بی

 آمد. آنقدر گریه کرده بود که صدایش در نمی
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 آیه بهت نیاز داره راضیه جان.  -

 تقصیر منه که مامان مرده.  -

 کنی؟ چرا همچین فکری می -

 اشک روی صورتش دوید و صدایش دو رگه شد. 

آبجی سپرده بودش به من اما منِ خنگ خوابم برد.  -

گم خسته بودم آخه، نه که عمدی باشه؛ راست می

بقران. بیدار که شدم دیدم نیست. همون موقع 

 فهمیدم که رفته پیش اونا.

  

 هق افتاد.  هایش لرزید و به هقشانه

در تازه بود که با هیچ آه سردی کشید. داغ دلش آنق

یافت. دستمالی از جیب سویی التیام نمی حرفی

 شرتش درآورد و سمتش گرفت. 
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مادرت خودشو قربانی کرد تا شما دو نفر بعد از  -

اون آزاد و رها زندگی کنید راضیه جان. سخته، درد 

بزرگیه اما به این فکر کن که در نهایت به 

 ی قلبیش رسید. خواسته

 ش را توی دستمال فین کرد. اراضیه بینی

ی مامانو؟ اجازه ندادن من نگاهش شما دیدی جنازه -

 کنم. مستقیم بردنش پزشکی قانونی. 

 آره، دیدمش.  -

های لبریز از اشک به سمتش چرخید و با چشم

 نگاهش کرد. 

 چطوری مرده؟ خیلی درد کشیده بود، آره؟  -

ی ضربه خورده با تصویر سودابه با فرق شکافته و سینه

 هایش نقش بست. چاقو، یکبار دیگر جلوی چشم
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ای پلک بست بلکه سرش را چرخاند و برای لحظه

 بتواند خودش را پیدا کند. 

 درد کشیده پس.  -

 متاسفم راضیه.  -

 هایش را پاک کرد. با دستمال اشک

 مرسی که آبجی منو نجات دادی.  -

ش از بغض سنگین و لحن مظلوم دخترک گرفت. دل

 هایش نشاند.دستش را فشرد و لبخند زورکی روی لب

  

 نیازی به تشکر نیست عزیزم.  -

 مهیار کجایی تو بابا؟ -

 سرش را به سمت صدای معترض معین چرخاند. 

 چی شده؟ -
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گرده. راجع به وضعیت آیه دکتر میری داره دنبالت می -

 بزنه. خواد باهات حرفمی

 

آورد، برای همین هم تا دیدن میری دلش طاقت نمی

 تاب تر از قبل پرسید. بی

 حال آیه چطوره؟  -

 صورت معین از هیجان سرخ بود. 

بهتر شده انگار... دکتر گفت امید داره به  -

 وضعیتش. این دختر خودِ قدرته مهیار. 

هایش شک کرد. در آن وضعی که آیه را پیدا به گوش

دانست زیر بار چنین فشاری طاقت کرده بود، بعید می

 بیاورد. 
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راضیه زودتر از او خودش را جمع کرد و پرهیجان 

 پرسید. 

 گید؟توروخدا راست می -

 بله خانم، دروغم چیه توی این شرایط؟  -

ها نگاهش به نسرین و حمید افتاد که به سمت آن

دویدند. نسرین از همان فاصله با صدای بلند، گفت: 

مهیار چشم و دلت روشن. شرایط بحرانی رو رد کرده 

 خواهرم. 

 یکی از پرستارها از پشت استیشن، غرید. 

 خانم آروم! چه خبرته؟ -

از آن بود که بتواند خودش را کنترل  تراو اما ذوق زده 

 کند.
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حمید دستش را گرفت و سعی کرد همسرش را مهار 

کند. روبه روی مهیار که همچنان در شوک به سر 

 برد، ایستادند. می

 معین بهت گفت؟ -

 شما مطمئنید؟ -

 بجنب مهیار؛ برو با میری صحبت کن.  -

 کجاست االن؟ -

 .... منتظر تو موندهicuجلوی  -
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هایش جان خودش را به میری رساند و با شنیدن حرف

 اش شد. ای وارد تن خستهتازه
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فعال خطر رفع شده اما این به معنی بهبود  -

صددرصدی اوضاع نیست. بیمار باید در شرایط 

صددرصد استیبل قرار بگیرن تا زمانی که پیوند 

 قلب واسشون انجام بده.

  

یگه نیاز به جراحی و پیوند ـ االن چی آقای دکتر؟ د

 نیست؟ 

ـ در حال حاضر خیر، خطر رفع شده هرچند بعید 

دونم که بیشتر از شش ماه با این قلب دووم بیارن. می

بنا به اورژانسی بودن شرایطشون، اسمشون رو باالتر 

 میاریم تا انشاا... به زودی عمل رو انجام بدن. 

 هایش را ماساژ داد. با انگشت شصت و اشاره چشم

 ای. ؟ خستهری خونه پسرمساعتی نمییک -
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نگاه پرمحبتی به مادرش انداخت. اتفاقات اخیر باعث 

 شده بود بیشتر او را دوست داشته باشد.

  

باید وقتی میاد بخش باالی سرش باشم. شما برید  -

مامان، نگران من نباشید. راضیه رو هم ببرید؛ امروز 

 روز سختی داشته.  

 باشه پسرم.  -

سرش را به دیوار تکیه داد و چشم بست. آشوب دلش 

توانست تا آمدن آیه، به فقط کمی آرام گرفته بود و می

 مغزش استراحت دهد. 

 *** 

به صورت خیس از عرقش نگاه کرد. ابروهای دخترک 

 کرد. درهم جمع شده بود و زیر لب ناله می
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 درد داره؟ -

  

آرامش پرستار آرامبخشی برای آیه تزریق کرد و با 

 گفت: از نظر جسمی مشکلی ندارن.  

تاب تر از قبل دست روی پیشانی داغش گذاشت و بی

 گفت: اما تب داره. 

 معین اینبار به جای پرستار جواب داد. 

روحش آسیب دیده داداش من. تب و لرز اتفاقیه  -

 که افتاده. 

کالفه کنار تختش نشست و دست سردش را میان 

هایش مثل چشم دستانش گرفت. همسرش جلوی

شد و هیچ کاری از دستش بر صدا آب میشمعی بی

 آمد. نمی
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 خاک بر سر من کنن. -

  

اش فقط به گوش خودش رسید. پرستار با همان زمزمه

شون رو به دکتر گزارش آرامش قبل گفت: وضعیت

 دم تا بهشون سر بزنن. می

آمد. دانست که کاری از دست کسی بر نمیخوب می

ا مصیبت پیش آمده رفته بود و باید آیه به جنگ ب

 برد. خودش این نبرد را می

ترسش هم از همین بود اصال! اینکه موفق نشود، اینبار 

 برعکس همیشه شکست بخورد.

  

 هایش گذاشت و نجوا کرد. دستش را روی لب

 ت معجزه باش... معجزه باش آیه، مثل اسم -
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 اش گذاشت و چشم بست. دستش را روی یپشانی
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 فصل بیست و چهارم:  

 فصل آخر:

 

ام، بارها به خط آخر در بیست و هفت سال زندگی

 ام اما گذشتن از آن کار من نبود. رسیده

ام را به به سختی آب دهانم را قورت دادم و نگاه خسته

و مهیار دوختم. آرنجش را روی تخت گذاشته بود 

 سرش را به آن تکیه داده و خوابیده بود. 
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ام را برهم فشار دادم و یکبار های ترک برداشتهلب

دیگر چشم بستم. در چند ساعت گذشته آنقدر کابوس 

های ریز و درشت روحم دیده بودم و خونریزی خراش

کن را چنان دردی به جانم ریخته بود که حال فرهاد کوه

 داشتم! 

  

 انده و عاجز... خسته، کالفه، درم

هایم کنار ی مامان یک لحظه هم از جلوی چشمچهره

رفت؛ حتی وقتی که خواب بودم. انگار باهم وارد نمی

پایانی شده بودیم که تمامی نداشت و تونل سیاه بی

تر و نگاهش رفتیم صورتش زخمیهرچه جلوتر می

 شد. تر میتهی

ره روی دم کوتاهی گرفتم و چشم باز کردم. نگاهم دوبا

مهیار نشست. چقدر مدیونش بودم. تمام مدتی که من 
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کردم در حال خودم نبوده و با درد دست و پنجه نرم می

 او جور همه چیز را کشیده بود.

   

شنیده بودم که همراه دایی به آگاهی رفته است تا از 

توانست عقب نشینی کند، حتی کاظم شکایت کنند. می

پیش آمده سرزنش کند ی من ومامان را بابت فاجعه

اما او مرد بود. دستم را میان موهایش ابریشمی 

 ای دلتنگ آرام گرفتم.  اش کشیدم و مثل بچهجوگندمی

شدم و کاش کمی قدرت داشتم، بلند می

 بوسیدمش.  می

 هوم.  -

های تکانی خورد و سرش را با هول برداشت. چشم

اش سرخ بود. گنگ نگاهم کرد و با حالت مشکی خوش

 صدای دو رگه پرسید. 
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 عزیزم، بیدار شدی؟ خیلی وقته؟   -

 سرم را تکان دادم یعنی نه.  

 تازه بیدار شدم.   -

دستم را محکم گرفت و با لبخند مهربانی گفت: تموم 

 شد، از پسش براومدی.

 هایی.  تر از این حرفدونستم که قویمی

 چشم بستم و نالیدم.  

ش ره. همهصورت مامان از جلوی چشمام کنار نمی -

 کابوس دیدم.  

ای از اش جدی شد. دستهدم عمیقی گرفت و چهره

 موهایم را دور انگشتش پیچید و لب زد.
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تر واست اتاق خصوصی گرفتیم که راحت -

 استراحت کنی، نه که غرق شی توی فکر و خیال. 

کردم و با هایم را گرد توجه به حرفش، چشممن اما بی

 شه بغلم... کنی؟ ترین حالت ممکن گفتم: میمظلوم

کشید، کنار از جا برخاست و همانطور که کنارم دراز می

 گوشم نجوا کرد.  

 باشه اما اگه پرستار بیاد چی جواب بدیم؟   -

هایم با نزدیک شدنش انگار خون منجمد توی رگ

اش ذوب شد. قلبم آرام گرفت. سرم را روی سینه

 کردم و عمیق نفس کشیدم. تنظیم

  

شدیدا دلتنگ آغوشش بودم و نیاز داشتم به عطر 

خالص تنش. همین عطری که هیچ ادکلنی نداشت. بکر 

 داد. و ناب بود و بوی مردانگی و غیرت می
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 شه؟ بنظرت تکلیف... کاظم چی می -

این مدت کامال پیگیر کارها بودم. نگران نباش،  -

ی دیگه است و اگه رضایت ندین دادگاه نهایی دو هفته

 شه فقط اول باید دیه رو پرداخت کنید.  که قصاص می

گذرم اما... دایی چی؟ ندیدمش من ازش نمی -

مهیار... نظرش چیه؟ ای... این چند وقت که نیومده سر 

 بزنه به من.  

 ناراحته؟   -

 شه نباشه؟ خواهرشو کشتن. خیلی... اصال مگه می -

  

 نوشداروی بعد از مرگ سهرابه!   -

کرد عاقبت می بیشتر به ما توجه میشاید اگر ک

 شد.  خواهرش این نمی
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گاهی باید یه چیزی رو از دست بدی تا یه درس  -

 بزرگتر بگیری.  

از دست دادن ما خیلی سنگین بود مهیار. هنوزم  -

 افتم...  وقتی یادش می

نفسم تنگ شد و زبانم بند آمد. انگشت نوازشی روی 

 ام کشید.  گونه

 ش حرف بزنی؟  بارهخوای درمی -

تونم... باید با این جریان انقدر سنگینه که نمی -

هاشمی حرف بزنم دوباره؛ باید شروع کنم جلساتمو 

 بلکه این تصویرای نحس از جلوی چشمام پاک شه. 

 لرزی... تنم را به تنش فشرد و آهسته گفت: داری می

  

 عاجز پلک بر هم فشار دادم.  
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 خواد مهیار، بگو.  بگو که دایی هم قصاص می -

آرامشش برایم عجیب بود وصدالبته ضروری. آنقدر 

التهاب داشتم که بند بند وجودم این سکون را 

 خواست.  می

خواد عزیزم. باهاش حرف زدم؛ اونم قصاص می -

 گذرید، اصال نگران حکمش نباش. هیچکدوم نمی

تم و صورت خونی مامان دوباره به پشت چشم بس

 هایم چسبید.پلک

 

 285_پست#

 

اش را بستم؛ چهرههایم را که میهنوزهم چشم

های از حدقه بیرون زده به من زل دیدم که با چشممی
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خواست و شاید هم دلخور زده بود و انگار حاللیت می

 بود. 

 دلخور از اینکه به موقع نبخشیده بودمش. 

 کنی؟ میبه چی فکر  -

هایش میان موها و روی پوست با حس نوازش انگشت

 سرم، چشم باز کردم. 

رفتم از دیدن مامان؟ از دونی چرا طفره میمی -

کردم از نزدیک شدن به بخشیدنش؟ یا حتی فرار می

 تو و شکل گرفتن ارتباط بیشترمون باهم دیگه؟  

 چرا عزیزم؟ -

  

ک شدن ترسیدم بخشیدن مامان یا نزدیچون می -

به تو تمام چیزی که سعی در ساختنش داشتم رو 
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ترسیدم خودم رو از دست بدم خراب کنه. می

مهیار. خودم رو، آیه رو... تالش کرده بودم، جون 

خواستم بخاطر کنده بودم برای ساختنش و نمی

 شما به راحله برگردم.  

 هایش روی موهایم نشست و سرم را بوسید. لب

هر لحظه از زندگی و  ممکنه من یا تو توی -

هایی که داره خودمونو از دست بدیم اما سختی

تونیم دوباره خودمونو اش این نیست که نمیمعنی

پیدا کنیم و بسازیم. اتفاقا برعکس، بعد از 

شیم و اون موقع است که هرسختی دوباره بلند می

 کنه.شخصیت و قوی بودنمون معنا پیدا می

  

های من عمیق. هرچه هایش مرهم بود و زخمحرف

 گفت بازهم خونریزی داشتم.  می
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ش بودم مهیار. شاید کاش روز خاکسپاری -

اینطوری بتونم تصویر اون روز لعنتی رو از پشت 

 پلکام پاک کنم.   

گرفت ها اما اشکی برای ریختن دلم از داخل آتش می

 نداشتم.  

 ریم سر خاکشون. وقتی مرخص شدی می -

 مهیار...   -

 م؟ جان -

های خوب و مثبت گیر شده بودم. دنبال حرفبهانه

 کند.  گشتم تا طعم این پایان گس را برایم شیرینمی

 مون خوشه؟بنظرت آخر داستان -
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دونست چی در انتظارشه و کنم مادرت میفکر می -

برای همین هم رفت آیه. رفت تا تو و راضیه آزاد 

خواست با باشید. تا بهتون یه پایان خوش بده... می

 جون خودش بهتون زندگی بده. 

 یعنی تهش خوشه؟  -

 نفسش را بیرون داد و یکبار دیگر موهایم را بوسید. 

 آره عزیزم، خوشه.   -

اش گذاشتم و عطرش را بو ام را روی سینهبینی

 کشیدم. 

 مهیار؟   -

 اینبار ریز خندید و گفت: جانم عزیزم؟  

های دکتر میون تب و تابی که داشتم، شنیدم حرف -

خوام وقتی قلب پیدا شد واسم، زنده بمونم رو. می
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باهاش و زندگی کنم. بخاطر خودم، بخاطر تو، بخاطر 

 کرد ببخشمش... راضیه و بخاطر مامانی که تالش می

 دونی چرا؟شه. میمن ایمان دارم که پیدا می -

  

رف نگاهش کردم. یک دنیا حسرم را باال گرفتم و بی

 هایش بود. ستاره توی چشم

ی های دنیا واسهی معجزهای و همهچون تو آیه -

 توئه. 

هایم شاد اراده از تعبیرش خندیدم. با کش آمدن لببی

ام را بوسید. پیرهن چروکش را توی شد و نوک بینی

مشتم فشردم. خوب بلد بود که حالم را زیر و رو کند. 

مان شد و پایانِ گسداشت دورتر میتصویر مامان 

 کمی طعم عسل گرفت.  
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هوای دم صبح خنک بود. به طناب دار که در آن گرگ و 

رنگی انداخته بود روی زمین نگاه ی کممیش سایه

لرزید و مهیار با گرفتن دستم، کردم. تنم می

 خواست برایم قدرت باشد.می

ی کاظم هم وندهشد که راستی راستی پرباورم نمی

 شد.داشت بسته می

مهیار خیلی جدی خواسته بود که برای تماشای اعدام 

به آنجا نروم و من اما قصد نداشتم این لحظه را از 

 دست بدهم.

یعنی مجبور بودم که ببینم از بین رفتن مسبب تمام 

شد که دیگر نیست و هایم را. اینطور باورم میبدبختی

 ه و سفید تمام شده است. باالخره این داستان سیا
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تورو روح مادرت ببخش دختر عمو. به حرمت  -

 مون. بچگی

دو پسر کاظم ناالن به دست و پای من و راضیه افتاده 

کردم روزی این دو را در بودند. هیچوقت فکر نمی

 چنین حقارتی ببینم. 

آن هم بخاطر ندانم کاری پدر و مادرشان. قلبم درد 

شان را کرد. دوست نداشتم بیشتر از این خرد شدنمی

 ببینم. 

 

 پلک برهم فشردم و سرم را چرخاندم. 

 آیه؟ خوبی -
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لرزید و بغض داشتم. نه برای کاظم، برای ام میچانه

 مان... هایش. برای بچگیخودم و بچه

ها از هم ای که بخاطر تعصب بزرگتربرای خانواده

 پاشیده بود. 

 شه بگی برن؟می -

با آمدن کاظم به همراه دو سرباز، پسرعموهایم از جا 

بلند شدند و به سمتش رفتند. صدای هق هق 

 شان فضا را پر کرده بود.همردان

 پشیمون شدی از قصاص؟  -

آنکه نگاهم را از کاظم بگیرم، سر تکان دادم و لب بی

 زدم.

 نه، حقشه.  -
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کرد. احمقانه بود که توقع اوهم به من نگاه می

ی سر سوزن شرمندگی داشتم؟ منتظر بودم اندازه

هایش ببینم اما خبری نبود. حتی اگر تاسف در چشم

 کشت!داشت من را هم میشرایطش را 

های چوبی باال رفتند و مردی طناب را دور از پله

 گردنش انداخت. 

های وق لرزید. چشمبا هر حرکت، تن و بدنم بیشتر می

 ام روی او زوم بود.زده

اش التماس کند؟ اصال خواست برای زندگیحتی نمی

افتاد خب! ما به درک، حداقل به دست و پایی دایی می

 ارزش بود؟مه چیز برایش بیانقدر ه

 

 سرم گیج رفت و خسته به بازوی مهیار تکیه دادم.

 نگاه نکن آیه جان.  -
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 باید ببینم.  -

کرد. از ی ریز راضیه توی گوشم وز وز میصدای گریه

کنج چشم دیدم که سرش را زیر انداخته است و 

 طاقت دیدنش را ندارد. 

وان داده، که باید ببینم تا یادم بمونه که رفته و تا -

 تموم شده.

زیر پایش خالی شد و طناب با شدت گردنش را باال 

هایم را روی کشید. فریاد پسرهایش بلند شد. دندان

هایم را توی دست مهیار فرو هم فشار دادم و ناخن

کرد و بردم. کاظم برای رهایی و نفس کشیدن تقال می

 پیچید.ی من هم با هر خرخرش به هم میمعده

هایم گرفت و کنار گوشم دستش را جلوی چشممهیار 

گفت: به من گوش کن عزیزم. چند روز دیگه عیده، 
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ای که گرفتی پالسیده شده باید یکی دیگه اون سبزه

 بخریم.

سعی کردم با نفسی عمیق خودم را آرام و روی 

 هایش تمرکز کنم.حرف

 

ی خودمون باشیم؟  مامانت یعنی برای عید خونه -

 شه؟ ناراحت نمی

چشمم شیطنت کرد و از الی انگشتش، پای کاظم را 

 آورد.دید که برای زنده ماندن خودش را کش می

ی خودمون آره عزیزم. اولین عیدمونه، باید خونه -

تونی به راضیه هم بگی باشیم. حتی اگه بخوای می

 با ما باشه.

 تر شد. یفخرخرش ضع
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باید سفره هفت سین بچینم، گل سوسن بذارم و  -

خوام کلی سکه هم بذارم به نیت پر رونق سمنو. می

 بودن کارمون. 

 خیلی خوبه. یه خبر دیگه هم هست که بهت نگفتم.  -

 چی؟  -

تر آورد تا صدایش میان آن هیاهو سرش را پایین

 واضح تر در گوشم بنشیند. 

رم که صاحب یه پرورشگاه با یکی از دوستای پد -

است صحبت کردم. قرار شده برای روز عید، 

ها رو بازدید داشته باشیم از مرکزشون. هم بچه

ی خوشگل بینیم و هم شرایط پذیرش یه بچهمی

 شنویم.رو می

 

 ذوق زده سمتش چرخیدم. 
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 گی مهیار؟ راست می -

خوشحال از اینکه باالخره توانسته است حواسم را 

 پرت کند، لبخند زد. 

آره عزیزم... یادته که برنامه ریخته بودیم برای  -

هامون تموم شده دیگه؛ وقتشه آینده؟ سختی

 یکی به هدفامون برسیم. یکی

اش گذاشتم و مان دست روی سینهتوجه به موقعیتبی

 از ته دل گفتم: ممنونم ازت. 

 ؟آبجی -

صدای لرزان راضیه من را به آنجا برگرداند. نگاهی به 

 ی دار انداختم. چوبه

جان کاظم آویزان بود. پسر کوچکش مهدی جسم بی

 زد. روی زمین نشسته و بر سر خود می
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هایش گذاشته بود و ایمان هم دست روی چشم

 کرد. صدا گریه میبی

 

مام باد سردی وزید و تنم را لرزاند. راستی راستی ت

شده بود؟ کاظم مرد و یاور هم که بابت تهدید و 

مان در های بیخود و پخش فیلم خصوصیمزاحمت

 برد. زندان به سر می

 دم عمیقی گرفتم و روبه راضیه گفتم: جونم؟

 هایش را گرفت. با دستمال نم چشم

 بریم پیش مامان؟  -

خودم هم قصد داشتم برای همین سر تکان دادم و 

گفتم: بریم. باید بهش خبر بدیم که رفتنش، واسمون 

 نتیجه داشته. 
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بعد از تایید مرگ کاظم، دایی با خداحافظی کوتاه به 

برگشت. انتظار بیخودی بود اما دوست داشتم  خانه

انید توبگوید حاال که این قیل و قال خوابیده است، می

 ام بیایید.به خانه

خواست اما انگار او هم از این جنگ خسته بود و می

ی پر ی ما؛ از خانوادهمدتی فاصله بگیرد از همه

 دردسرش!

ها کم هوای آخر اسفندماه سوز کمتری داشت و درخت

 و بیش شکوفه داده بودند. 

ای را که خریده بودیم روی قبر راضیه خم شد و سبزه

 گذاشت.
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های تراش خورده نگاه ف به سنگ سفید با لبهحربی

کردم. بعد از مرگش این اولین دیدارمان بود. چیزی در 

خورد. حسی شبیه غم، حسرت و عذاب دلم تکان می

 وجدان.

 سالم مامان. -

 

به خواهر کوچکترم نگاه کردم که ساده کنار سنگ 

ی بلندی نشست، سرش را روی آن گذاشت و گریه

 سر داد.

ام شد. اینکه انقدر راحت خودش را حسودی دروغ چرا،

اش هم توانست حتی با جنازهکرد و میخالی می

 آورد.صحبت شود، دلم را به درد می

 خوای بهش سالم کنی؟نمی -

 که چشم بگیرم از سنگ، لب زدم. آنبی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 شنوه مهیار؟صدامو می -

دستش را پشت کمرم حس کردم. پرمهر نوازشم کرد 

 شم به راهت بوده.و گفت: مطمئنم که چ

ای کاغذ از کیفم دراوردم و روی زمین حرف تکهبی

گذاشتم. روی آن نشستم و یکبار دیگر به نام مامان 

 نگاه کردم.

سودابه غالم پور. اسم کوچکش را با رنگ مشکی 

کشیده بودند و به جای عکس، گل قرمزی روی سنگ 

کرد. دستم را روی سنگ گذاشتم و لب خودنمایی می

 زدم. 

 لجبازی من به تو رفته! -

توجه به او، اش شدم. بیهای مهیار و دوریمتوجه قدم

 تلخندی زدم و ادامه دادم. 
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بهت گفتم نرو اونجا، تنها باهاش روبه رو نشو و  -

دونستی قراره چه گه میرفتی؛ چرا؟ مهیار می

 گه اینکارو بخاطر ما کردی.افته. میاتفاقی بی

 شدت گرفت. های منهق هق راضیه با حرف

پدر شدن هم حاال ببین دوتا دخترتو؛ هم بی -

 مادر...بی

 

 ام را لرزاند. بغض تارهای صوتی

میری کردم هیچوقت نمیراستشو بگم فکر می -

کردم هرچی بشه بازهم تو مامان! فکر می

خواستم باور مونی، هستی! ته دلم انگار نمیمی

کنم که چقدر آسیب پذیری اما حاال رفتی و من تو 

بهتم، گیجم. باورم نمیشه که بدون اینکه حاللت 

گفتی تا کنم رفته باشی! آخه خودت همیشه می
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ری، خودت اصرار م بیرون نمیاز زندگی نبخشمت

 داشتی... 

اش گرفت و من هم خندیدم. راضیه میان گریه، خنده

 چرکین.تنگ بودیم و هم دلمان عجیب بود. هم دلحال

 بازوهایم رادر آغوش کشیدم و قوز زدم. 

 کمرم خم شده بود. 

ها رو بفهمم، تا قبل از اینکه جریان عکس و فیلم -

کردم ازم متنفری که اون بالرو ش فکر میهمه

کردم سیاه و چرکی که به سرم اوردی. فکر می

دختر خودت خیانت کردی اما فکر اینکه توهم به 

ده مامان. کاش نوعی توی منگنه بودی، عذابم می

گشتیم و همون موقع اینارو بهمون به عقب بر می

گرفتی و شبونه فرار گفتی، دستمونو میمی

ی آقاجون و خودمون سه تایی کردیم از خونهمی
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ساختیم. منم همون راحله مون رو میزندگی

شدم و موندم. یه خیاط و مزون دار موفق میمی

 دادم آب توی دلتون تکون بخوره.اجازه نمی

 

ام سر بعد از چند وقت بغضم آب شد و اشک روی گونه

 خورد. 

سوخت، انکارش اونطوری وقتی دلم واست می -

گرفت و ی ازت توی دلم جا نمیکردم. نفرتنمی

 شاید االن کنار من و راضیه بودی.

کف دستم را روی صورت خیسم کشیدم بلکه جلوی 

 ای نداشت.هایم را بگیرم اما فایدهبارش اشک

این همه روز خونسردی و نباریدن، کار دستم داده بود. 

 کردم. داشتم یک جا خودم را تخلیه می
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قوی داشته باشم  خواست یه مادرهمیشه دلم می -

اما حاال که ندارمت و رفتی، دارم حسرت 

خورم راستش. حسرت اینکه بهت و مینبخشیدنت

محلی کردم. مقصر بودی ها، نه که بگم نبودی بی

موندی و من اما ای کاش همینطوری کنارم می

شدم واست که اجازه ای میی قویهمون راحله

 ده کسی آزارت بده.نمی

کرد ه اوج گرفت. قلبم درد میصدای هق هق راضی

 برای خودمان. 

و از هم پاشیده.  ای زخم خوردهبازماندگان خانواده

اش انداختم و او را سمت خودم دست دور شانه

 کشیدم.
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ی چهار نفره بیا اینجا آبجی. بیا که از اون خانواده -

های هوس، فقط من و تو موندیم؛ تنها بازمانده

 تعصب و ناموسی پرستی.

 را روی سرش گذاشتم و نالیدم.  سرم

 مون قربانی شدیم.ماها هر سه -
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با حس نزدیکی مهیار، سرچرخاندم و نگاهش کردم. 

هایش حلقه پشت سرم نشسته بود. اشک توی چشم

 کرد.زده بود و به سختی احساساتش را کنترل می

همانطور که راضیه را در آغوش گرفته بودم، به 

 اش تکیه دادم و او هم دستش را دورم حلقه کرد. شانه
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های بدخیم وجودم هایم هنوز تمام نشده بود. غدهحرف

ترکد و خودش را بیرون یکی یکی داشت می

 ریخت. می

این اشتباه از تو شروع شد مامان. تمام مدت  -

ی بودم ازت اما ته دلم کردم ها، عصبانسرکوبت می

دادم که بخوای بعد از بابا زندگی همیشه بهت حق می

 ای آشنا شی.کنی. دوباره ازدواج کنی و با آدم تازه

 گفتی آبجی.کاش اینارو بهش می -

لرزید و مهیار با آهسته تکان دادنم سعی در تنم می

 آرام کردنم داشت.

نگفتم، گفتم. چرا نگفتم خب؟ اصال من کاش می -

مامان چرا بدون شنیدن حرفام رفت؟ اون که همیشه 

کنم! چرا ولم کرد بدون گفت تا حالل نکنی ولت نمیمی

 اینکه حاللش کنم؟
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مادرت اینطوری خودشو فدا کرد تا حاللش کنید آیه  -

 جان.

 

هایش راضیه خودش را از آغوشم بیرون کشید. چشم

 کرد.سرخ بود و خون گریه می

گم به بقرآن. تو چی کنم. راست میمن حاللش می -

 آبجی؟

های ورم کرده به سنگ قبر دم عمیقی گرفتم و با پلک

کرد ای بدخیم روی روحم سنگینی میخیره ماندم. غده

 و رفتن مامان بدجوری تحریکش کرده بود.

بخشم، دل چرکینم و کینه دارم اما حاال گفته بودم نمی

نش گریه دل داشتم زار زار برای نبودمنِ سنگ

 کردم.می
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مادرم بود خب! خودش را بخاطرم فدا کرده بود. هنوز 

بست. خم صورت غرق در خونش در خاطرم نقش می

شدم و دستم را روی سنگ قبرش گذاشتم. برعکس 

 تن همیشه گرم مامان، سرد بود.

ده سال حسرت حمایتتو کشیدم مامان، حسرت  -

اینکه بفهمم دوستم داشتی و خوشحال نیستی از 

بالیی که سرم اومده. ده سال طول کشید و توی 

این مدت هربار گفتی حاللت کنم، نکردم. 

ی خواستم توهم حسرت بکشی، مثل من مزهمی

 ی ساده رو بچشی.انتظار یه کلمه

ام لرزید و صدایم لرز برداشت. به سختی آب چانه

ام را روی سنگش دهانم را قورت دادم و پیشانی

 گذاشتم.
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مه چیز عوض شده. کاظم مرده، زن عمو اما حاال ه -

لیال و یاور زندانن و کسی نیست که نمک به 

دونم که دل دایی کم کم زخممون بپاشه. می

شیم و شه. ما دوباره یه خانواده میباهامون نرم می

 این بخاطر فداکاری توئه. 

 

ی اشک از کنج چشمم سر خورد و روی سنگ قطره

درست کرد و نگاهم را ای خیس روی آن افتاد. دایره

 دنبال خود کشاند. 

داستان ما یه شروع تلخ داشت با یه پایان خوش  -

 که رفتن تو واسمون رقمش زد.
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سرم را برداشتم و دستم را روی سنگ کشیدم. انگار 

خواستم به جای تمام مدتی که خودم را از او دریغ می

 کرده بودم، نوازشش کنم. 

 حاللی مامان، حاللی... -

خوشحال، میان گریه خندید و من را هم خنداند. راضیه 

مهیار هم فشار کوچکی به تنم وارد کرد و گفت: ممنون 

 عزیزم. 

دم عمیقی گرفتم. نگاهم همچنان به حروف روی سنگ 

ای سبک پرواز قبر بود و ذهنم اما همچون پرنده

 کرد. می

ای از گذشته مهاجرت کرده بود به سمت آینده. آینده

 کشید. ان را میکه انتظارم

 وقت رفتنه دیگه، باید برای عید آماده شیم. -

 *** 
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 آیه، دو دقیقه مونده! -

 اومدم اومدم.  -

هایی تند به ای سوسن را برداشتم و با گامگلدان نقره

 سمت عسلی رفتم.

 راضیه قاب عکس مامان و بابارو گذاشتی؟ -

 آره آبجی، اینجاست. -

نزدیک شدن عید را صدای احسان علیخانی نوید 

ها ی آبی کنار باقی سینداد. گلدان را روی ترمهمی

 گذاشتم و نگاه اجمالی به سفره انداختم.

 چطوره؟ -

 

 ام را بوسید. مهیار کمرم را گرفت و شقیقه

 عالیه عزیزم. -
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ی پا بلند شدم و توجه به حضور راضیه روی پنجهبی

 اش را محکم بوسیدم. گونه

 ایم.یدمونو کنار هم دیگهخوشحالم که اولین ع -

خواستم او هم عاشقی کردن را ببیند و دلش یک می

 ی درست را بخواهد.رابطه

اش با علی کمتر به اینطور شاید شکست زندگی

 آمد.چشمش می
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 ایم. خوشحالم که اولین عیدمونو کنار هم دیگه -
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ای من را نزدیک به خود نگه داشت. خندید و لحظه

شامپو و افترشیوش باهم ترکیب جالبی عطر خوش 

 درست کرده بود. 

 ی عیدمو یادت نره بهم بدی. بوسه -

 ریز خندیدم و با ابرو به راضیه اشاره کردم. 

 داخل اتاق در خدمتم!  -

صدای دعای عید که بلند شد، هردو روی کاناپه 

نشستیم. راضیه بر تشکی روی زمین مقابل عسلی 

 را روشن کرد. های رنگی مکعبی نشست و شمع

 یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ 

 ها ها و چشمی قلبای دگرگون کننده

 یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ 

 ها ها و شبی روزای گرداننده و تنظیم کننده
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 یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ 

 ی حال انسان و طبیعت ای تغییر دهنده

  حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ 

 حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما

  

مثل هرسال توپ در کردند و صدای خوش آهنگ عید 

 در خانه پیچید. راضیه ذوق زده دست زد. 

 عیدتون مبارک.  -

ر آویزان لبخند پررنگی زدم و یکبار دیگر از گردن مهیا

 شدم. 

 عیدت مبارک عزیزدلم.  -

 موهایم را نفس کشید و بوسید  

 ی سیب. عید توهم مبارک باشه شکوفه -
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از او فاصله گرفتم و به سمت خواهر کوچکترم رفتم. 

چندسال از آخرین باری که عید را جشن گرفته بودم 

 گذشت؟ یادم نیست...می

یه را کنارم ها مهیار و راضدانم که بعد از مدتفقط می

داشتم، قاب عکسی از مامان و بابا کنار گلدان سوسن 

 داشتیم و حالم خوش بود.

چهلم مامان هنوز نگذشته بود اما لباس سیاه هم 

ای زدن این نپوشیده بودم برایش. شاید از من کینه

حرف بعید باشد اما ولی هم او و هم بابا را کنار خودمان 

 کردم و آرام بودم.حس می

 ی راضیه را بوسیدم.گونه

 قربونت برم عیدت مبارک. -
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مرسی آبجی جونم. خیلی خوشحالم که امسال باهم  -

 گم بقران. هستیم، راست می

مهیار تراول صد تومانی نویی از میان قرآن بیرون آورد 

 و سمت او گرفت. 

اینم عیدی شما راضیه جان. عیدت مبارک باشه  -

 خواهر کوچیک من. 

 تراول را از دستش گرفتم.راضیه خجالت زده 

 مرسی آقا مهیار، زحمتتون شد. -

شیرینی نخودی توی دهانم گذاشتم و در همان حال 

 شم مهیار. گفتم: من آماده می

ی مامان ذاریم خونهباشه، راضیه رو سر راه می -

 اینا.
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 راضیه از جا بلند شد. 

 رم. نه من خودم می -

 رسونیمت دیگه آبجی. می -

خوام یکم روی پای او اما لبخند محجوبی زد گفت: می

خودم وایسم آبجی آیه. باید از یه جایی شروع بشه 

 دیگه، دوست دارم شبیه تو بشم. 

گفت. احساساتم به اولین بار بود که همچین چیزی می

 اش را بوسیدم. جوش آمد، جلو رفتم و گونه

؛ یه دختر قوی و مستقل. یه مثل خودت باش راضی -

 فرستم واست که راه رو گم نکنی، خوبه؟ اپلیکیشن می

 آره، ممنون.  -

طفلک در این بیست و سه سال زندگی اولین باری بود 

 رفت. که تنهایی جایی می
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 به اتاق رفتم تا آماده شوم.

های پرورشگاه و آشنای مهیار استرس برای دیدن بچه

دانستم موفق به پذیرش عجیبی داشتم. حتی نمی

و مشکالت  شویم یا نه. با توجه به گذشتهفرزندی می

 ام بعید بود.خانوادگی

ام را که با پیرهن مهیار با دلی آشوب شومیز زرشکی

 ست کرده بودم، از روی تخت برداشتم.

تاپم را درآوردم و قبل از اینکه لباسم را بپوشم، صدای 

 مهیار متوقفم کرد.

ذاره به دی، میی تو اتاق جوالن میاینکه اینطور -

 کارامون برسیم؟

 

به سمتش چرخیدم. تای ابرویی باال انداختم و لبخند 

 هایم را سمتش دراز کردم.پرشیطنتی زدم. دست
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 قرار بود عیدیتو بدم دیگه!  -

پروا از هایم را نرم گرفت. نگاهش بیجلو آمد و دست

 گردنم پایین کشید و نجوا کرد. 

 انصافیه اذیت کردن من. ونم االن؟ بیاینطوری؟ ا -

ی پا بلند شدم و سیبک ریز خندیدم. روی پنجه

 گلویش را بوسیدم. 

 هنوز وقت داریم.  -

 سرش را عقب داد و با لذت هوم کشید. 

خوام دو ساعت و پنجاه و نه سه ساعت! می -

ت کنم توی همین اتاق، اجازه ندم شو حبسدقیقه

 از کنارم تکون بخوری. 

گ در آغوشم کشید. نفسش را در گردنم رها کرد و و تن

 ام کشیده شد.انگشتانش نرم روی ستون فقرات برهنه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ام گرمایش را بدون حریم حس کرد. دم بدن برهنه

 شه یه کارایی کرد. تاب گفتم: میعمیقی گرفتم و بی

ام گذاشت و لب ی برهنههای داغش را روی شانهلب

 زد.

 هوم، یه کارایی کرد؟  -

 

ام گرفت. حرصی از حرف من، گاز آرامی از شانه

 ترکیبی از درد و لذت در جانم پخش شد و خندیدم. 

 پس چی؟  -

دستم را پشت گردنش بردم و موهایش را نوازش 

 کردم.
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 شه؟ گفتی دوره از اینجا مرکزشون. دیرمون نمی -

ام سر آیند از شانههایش نرم شبیه یک بازی خوشلب

 ام را نشانه گرفت و بوسید. خورد و باالی سینه

 ترسی از رابطه باهام؟! هنوز می -

های پر از نیازش زل صورتش را باال آوردم و به چشم

 زدم.

 خواستمش.ترسیدم، مینمی

اش شتر از او. موهای خوش حالت مشکیحتی شاید بی

شد، به های سفید آن اضافه میکه روز به روز به رگه

 هم ریختم. 

 ترسم.نمی -
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ی کمی از هایش با فاصلهصورتش را جلو آورد و لب

مان باال رفته هایم قرار گرفت. حرارت تن هردویلب

خواست هرچه زودتر در این رابطه حل بود و دلم می

 را باال کشیدم.  شرتششوم. تی

 درو قفل کنیم مهیار. -

 قفلش کردم عزیزم، حواست نبود که ترتیبشو دادم.  -

 

شرتش را روی زمین انداختم. دستش نوازش وار از تی

تر رفت و تنم رابه خودش روی ستون فقراتم پایین

 فشرد. 

 پس فکر همه جاشو... -

هایم را به کام کشید. حرفم تمام نشده بود که لب

توانستم آن را جله و آرام. با مهر و محبتی که میعبی

 در جز به جز بدنش دریافت کنم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 خواست آشوب احتمالی من را هم آرام کند.انگار می

دستش را پشت سرم گذاشت و با توجه به هدایتش، 

بوسیدیم روی تخت دیگر را میهمانطور که یک

 نشستم.

 

ش. رویم خم شد و صورتم را قاب گرفت میان دستان

اش کشیدم و کمی به عقب ی برهنهدستم را روی سینه

 هل دادم بلکه نفسی تازه کنیم. 

 ای؟ آماده -

زد. لبم را به دندان گرفتم و از صورتم حرارت بیرون می

 پر تمنا نگاهش کردم. 

 م. آماده -

 و اینبار خودم بوسیدمش. 
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 *** 

 ی ماشین چک کردم. رژ لبم را توی آینه

کنن؟ آخه شنیدم که خیلی بنظرت قبولمون می -

 ها.سخت گیرن برای واگذاری بچه به خانواده

 ماشین را مقابل مرکز پارک کرد. 

 

باید دید چی پیش میاد. حتی اگه قبول نکنن هم  -

تونیم هروقت خواستی بیایم افته، میاتفاقی نمی

ای رو که بخوای تحت بچهاینجا یا هر چندتا 

 پوشش بگیریم. 

هایش گرم شد. حق با استرس داشتم اما دلم با حرف

او بود. هزار راه وجود داشت برای حضور فرزندی در 

 مان. زندگی
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 ها رو من میارم.اسباب بازی -

ها خریده پالستیک بزرگ کادوهایی را که برای بچه

ین پیاده بودیم، از صندلی عقب برداشتم و هردو از ماش

 شدیم.

نگاهم را در حیاط بزرگ و سرسبز مرکز چرخاندم. 

دیوارهایش را تماما نقاشی کرده بودند و چندتا از 

ی پالستیکی نارنجی رنگ بازی ها روی سرسرهبچه

 کردند.می

ها با دیدن ما، چیزی گفت و بقیه هم به یکی از بچه

مان چشم دوختند. دلم برای پالستیک پر و پیمان دست

 ها گرفت.بازیشان به اسباباین انتظار و نگاه براق

 چقدر مظلومن مهیار، مگه نه؟ -

 آره عزیزم، خیلی.  -

 ی کوتاه باال رفتیم و وارد سالن خنک شدیم.از سه پله
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ها محیط را پر کرده بود و هراز ی بچهصدای همهمه

 شد.ها بلند میی یکی از آنچندگاهی جیغ و خنده

ی پایین یک و بزرگی بود. طبقهی قدیمی خانه

ی آشپزخانه و سلف داشت با چند اتاق که همهمه

 آمد.ها از آنجا میبچه

به سمت اتاق مدیریت در انتهای راهرو، درست کنار 

 راه پله رفتیم.

 مهیار در زد و با تعارف مردی مسن وارد اتاق شدیم. 

 به به، مهیارخان. -

 

ن باالیش، به سمت پیرمرد کچلی رفت که برعکس س

 فرز و چابک بود. 

 سالم آقای پورنسب، مزاحمتون شدیم.  -
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 مراحمی پسرم این چه حرفیه؟ بفرمایید بنشینید. -

روی کاناپه مقابل مقابل میزش نشستیم و خودش هم 

 روبه روی ما نشست.

شاءاهلل که ت رو مهیارجان، انگم ازدواجتبریک می -

 پر خیر و برکت باشه برای هردوتون.

از سر ادب لبخندی به رویش پاشیدم اما دلم مثل سیر 

ام ترسیدم با شنیدن گذشتهجوشید. میو سرکه می

مان مثل بقیه چاقوی قضاوتش را تیز کند و بیرون

 بیاندازد.

 ها؟ خب چه کاری از من بر میاد برای شما بچه -

واال ما توانایی بچه دار شدن نداریم. مدارک پزشکی  -

 دیم که بررسی کنید.الزم روهم اور
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ی کیفم را فشردم و معذب نگاهش کردم. انتظار دسته

واکنش خاصی داشتم اما او خیلی آرام و خونسرد به 

 کرد. مهیار نگاه می

 اینجا هستیم تا شرایط فرزندخواندگی رو بدونیم.  -

پورنسب روی کاناپه جابه جا شد و نفسش را بیرون 

 رها کرد. 

ان شما هم جای پسر من، با توجه به واال مهیار ج -

ی خوبت دارم هرکاری شناختی که از تو و خانواده

کنم اما خب الزم باشه برای انجام این کار می

سری شرایط داره که الجرم پذیرش فرزند یک

ترین اون هم پنج سال باید رعایت بشه. اصلی

 زندگی مشترکه. 
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هیار روی مبل وا رفتم رسما. ناراحت نگاهی به م

 انداختم که خیلی جدی به او زل زده بود. 

اش را لبم را به دندان گرفتم و پوست رژی خورده

 کندم.  

یعنی برای پذیرش بچه باید پنج سال صبر کنم؟ پنج 

شدم و چه وقت سال دیگر که سی و یک ساله می

 دار شدن است اصال؟!  بچه

: شان، آهسته گفتمهایتوجه به باقی حرفکالفه و بی

 تونم چند لحظه برم بیرون؟ من می

هردو متوجه حال خرابم شدند. پورنسب لبخند مهربانی 

 زد و گفت: راحت باش دخترم. 

 

شان از اتاق بیرون زدم. هایحرف توجه به باقیبی 

فهمیدم، شنیده بودم. آنجا ماندن هرآنچه را که باید می
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برای خواستم آمد. من فرزندی میکه دیگر به کارم نمی

 خودم و این امر حداقل تا پنج سال آینده محال بود. 

ای دار به گوشهی حفاظوسط سال ایستادم و از پنجره

 از آسمان آبی نگاه کردم. 

 یعنی قرار نیست هیچوقت بچه دار شم خدایا؟  -

ای متعجب ی کودکانهبا شنیدن صدای زمزمه

 سرچرخاندم. 

ردی دختر گم که خودتو کثیف کبه خاله مهربون می -

 بد. 

ی در به اراده من را تا اتاق کشاند. از گوشهپاهایم بی

ای که تک و تنها داخل نگاه کردم. با دیدن دختر بچه

اش روی قالیچه نشسته بود و با عروسک کاموایی

 زد، دلم رنگین کمانی شد.  حرف می
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کنم! توهم نباید خرابکاری ببین من جیش نمی -

 بکنی. 

 شدم.  آهسته وارد اتاق 

 عروسکت خرابکاری کرده؟  -

 به سمتم چرخید و متعجب به من زل زد. 

 شما کی هستی؟  -

گونش دلم را هایش و پوست گندمدیدن سبزی چشم

 لرزاند. 

 من... -

  

وجب بچه احساساتی شده و کم آورده بودم. مقابل نیم

سعی کردم بهت و هیجان را از خودم دور کنم. کنارش 

 نشستم.روی قالیچه 
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من دوست توام، امروز هم واستون کلی عروسک و  -

 اسباب بازی اوردم.

اخم بانمکی میان ابروهای کوچکش نشست و 

 اش فشرد.عروسکش را به سینه

 خوای مو بافتنی رو ازم بگیری؟می -

 گیره.نه عزیزم، هیشکی مو بافتنی رو ازت نمی -

خیالش آسوده شد انگار که پرذوق خندید و روبه 

 سکش گفت: خاله واست دوست جدید اورده.عرو

ام نشست. عطر گونش توی بینیبوی پوست گندم

خوبی داشت. عطر پاکی و نجابتی که فقط مخصوص 

ای در ها بود. دستم پرتردید سمتش رفت و لحظهبچه

 هوا قفل شد.

دانستم کار درستی است یا نه اما در نهایت موهای نمی

 کردم. اش را نوازشنرم ابریشمی مشکی
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ده دیگه جیش نکنه خاله! گه قول میمو بافتنی می -

دم تازه، به خاله مهربونم قول دادم که منم قول می

 دیگه توی تختم بارون نباره. 

هایم گرفت و با ذوقی سپس عروسکش را جلوی چشم

وصف نشدنی گفت: آفرین به خودم، آفرین به 

 عروسکم. 

یدم و با اش ضعف رفت. بلند خنددلم برای سادگی

 مهربانی گفتم: اسم شما چیه قشنگم؟ 

 نیکی. -

 چه اسم خوشگلی داری. -

دانم چرا با دیدنش یاد خودم افتاده بودم. بخاطر نمی

های سبزی که اش بود؟ یا چشمپوست گندمی

 درخشید؟می
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که هنوز موفق به  کسی و تنهاییشاید هم بخاطر بی

 درک درست آن نشده بود. 

 شی عزیزم؟ میاینجا اذیت ن -

 نه اینجا همه باهامون مهربونن.  -

 هوووممم، خب بگو ببینم چند سالته؟  -

های عروسکش را روی زمین گذاشت و با انگشت

 کوچک و تپلش عدد شش را نشان داد. 

 شیش تا. -

اراده بوسیدم. منی که رفتنی هایش را گرفتم و بیدست

اما  شدم، درست نبود.بودم نباید انقدر نزدیکش می

 ای هم نداشتم.اراده

در همین چند دقیقه آنقدر به دلم نشسته بود که دلم 

 مان ببرم. خواست او را با خودم به خانهمی
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 آیه... -
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با شنیدن صدای مهیار سر چرخاندم. توی چهارچوب 

کرد. لبخند پردردی به در ایستاده بود و ما را نگاه می

 رویش زدم.

 

حالم را درک کرد. وارد اتاق شد و کنارمان روی قالیچه 

زانو زد. دستش پشت کمرم نشست و کنار گوشم 

 گفت: باید بریم عزیزم. 

آنکه چشم از نیکی اش تکیه دادم و بیسرم را به شانه

 بردارم، گفتم: شبیه من نیست؟ 
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 هست.  -

های گرد زیبایش نگاه مظلومی به ما نیکی با چشم

 ید. انداخت و پرس

 شوهرته خاله؟  -

مهیار آرام خندید و به جای خودش، سر کاموایی 

 عروسکش را نوازش کرد. 

 آره خانم خانما، شوهرشم.  -

های کوچکش را پایین داد و گفت: کاش منم شوهر لب

 کنم. 

مان بلند خندیدیم. نیم وجبی چه زبانی اینبار هردوی

 ریخت.  می

 چرا شوهر؟  -
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ه فقط وقتی شوهر کنیم گآخه خاله مهربون می -

 تونیم از اینجا بریم.  می

 نفس گرفت و تند تند ادامه داد. 

  

؛ بعد... دیگه کنیمگه اگه اذیت کنیم شوهر نمیمی -

 مونیم.  ش اینجا میهمه

هایم ماسید. طفلکی بخاطر ترس از خنده روی لب

خواست شوهر کند. مهیار برعکس من اینجا ماندن، می

 .  با آرامش پرسید

 خاله مهربون کیه عزیزم؟  -

 کنه. اتاقامونو تمیز می -

عجب. باید یه صحبتی داشته باشم با پورنسب راجع  -

 تون.  به خاله مهربون
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 سپس فشار آرامی به بازویم داد.  

 بریم عزیزم؟  -

مان اشتباه بود. به هرحال بچه بود دیگر. ببشتر ماندن

 گرفت و دل کندنش هم سخت بود.  ساده خو می

از جا برخاستم. دخترک سرش را باال گرفت و نگاهم 

 کرد. 

 خوای بری خاله؟  می -

رفت و در دلم برایش همزمان موجی پروانه و ملخ می

 آمد.  می

ای هم چارهخواست بیشتر بمانم و از طرفی دلم می

 نبود. 

 دیدم. های درخشانش میخودم را در مردمک
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مهیار از سکوت من استفاده کرد و گفت: باید بریم اما 

 زنیم بهتون، باشه عموجون؟  بازهم میایم اینجا سر می

اش روی صورتش سرش را تکان داد و چتری مشکی

 افتاد. 

 چشم.  -

  

دستی برای تکان دادم و گفتم: خداحافظ نیکی 

 قشنگم. 

اش را نشان های افتادهاوهم با لبخندی که دندان

 داد، برایم دست تکان داد و گفت: بای بای خاله. می

به سمت در رفتم اما قبل از اینکه خارج شوم به 

سمتش چرخیدم و یکبار دیگر نگاهش کردم. مشغول 

حرف زدن با عروسکش شده بود. گویی که در این دنیا 

وبافتنی کوچک وجود نداشت. هیچ چیز جز خودش و م
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آه پرحسرتی کشیدم و نرم پلک زدم زدم بلکه از آن 

 عکس ابدی بگیرم برای ذهنم. 

 آیه جان.  -

 با صدای مهیار به خودم آمدم و از اتاق بیرون زدم. 

  *** 

 صدای بشاش معین در خانه پخش شد. 

 دوربین آماده است، همه بیاید اینجا.   -

مان ی بگیرد تا هرکدامقصد کرده بود عکس خانوادگ

ی جالبی بود. بخصوص یکی از آن را داشته باشیم. ایده

ای که طعم این چیزها را نچشیده برای من و راضیه

 بودیم.
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مان راجع به مهیار داشت برای حدیث تصمیم

داد. قرار گذاشته بودیم فرزندخواندگی را توضیح می

یکی را حاال که توانایی گرفتن فرزندی را نداشتیم، ن

اش های زندگیتحت پوشش بگیریم و بخشی از هزینه

خواهم این را پرداخت کنیم. به مهیار گفته بودم که می

های دیگری کار را کم کم گسترش دهم. جز نیکی بچه

 شان را پرداخت کنیم. را هم قبول کنم و مخارج

توانیم هرچند وقت یکبار پورنسب هم گفته بود که می

م اما نه آنقدری که وابستگی خاصی یکدیگر را ببینی

ها مان ایجاد شود. به هرحال هرکدام از این بچهبین

ی دلبستن به شان آمادهبخاطر سن کم و شرایط خاص

 شان بودند.   اولین فرد واقعی زندگی

 حداقل تو بیا وایسا زن داداش.  -

 کنی!  باشه معین چقدر تکرار می -
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 بیا و خوبی کن. -
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هایم را برایش لوچ کردم و او فقط لبخند زد. چشم

شان باز کرده بودم و هیچ حسی جایم را میان خانواده

تر از این نبود. معین زن داداش صدایم بخشلذت

کرد ، زد. هربار هم که حدیث دخترم خطابم میمی

 ریخت.شد و دلم میهایم از اشک پر میچشم

 بابا را برداشت.راضیه قاب عکس مامان و 

شه این قاب رو هم بغلم بگیرم که توی عکس می -

 باشه؟ 

 الله لبخند مهربانی به رویش پاشید. 
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 ی خوبیه راضیه.خیلی ایده -

حدیث و مهیار هم کنار راضیه ایستادند. روبه معین 

ی شاتر دوربینو گفتم: توهم برو پیش الله. من دکمه

 زنم برای عکس. می

لند سمت الله رفت. دستش را دور هایی بمعین با گام

 اش انداخت و هردو روبه دوربین لبخند زدند.شانه

 با لبخندی محو به قاب روبه رویم نگاه کردم.

بعد از ده سال باالخره کنار این خانواده آرام گرفته 

بودم. ده سال دویدن، ترسیدن، زمین خوردن و 

ی روزهای خوب و بدی که هیچوقت از ذهنم تحربه

 شود.نمیپاک 

به قاب دست راضیه نگاه کردم و با دیدن عکس مامان 

 هایم نم گرفت. و بابا کنارمان چشم

 کنی آبجی؟گریه می -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 

 هایم را دزدیدم. با نوک انگشت خیسی زیر چشم

 نه فقط...  -

 تر شد. ام لرزید و بغضم خشنچانه

 خوشحالم که دارمتون خب.  -

 الله پر مهر گفت: آخی عزیزدلم.

ی نه خواست به سمتم بیاید که دستم را به نشانهمهیار 

 برایش تکان دادم. 

من از سن کم سختی کشیدم، توی شونزده  -

سالگی یه شبه بزرگ شدم و بعد از اونم معنی 

درست خانواده رو نفهمیدم. خانواده واسم کسی 

کرد و بهشون اعتماد زد، خیانت میبود که زخم می
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رو واسم عوض نداشتم اما شما معنی این واژه 

 کردین.

 حدیث با لحنی مادرانه و پرمحبت صدایم زد.

 آیه جان، دخترم... -

ام چکید. با پشت دست فوری قطره اشکی روی گونه

 پاکش کردم.

کنید. اصال چه خوب چه خوب که دخترم صدام می -

 ی شما شدم خب!که جز خانواده

 

توجه به حضور بقیه نرم در مهیار به سمتم آمد و بی

 آغوشم کشید.

نازک شده بودم.  با اتمام این ماجرا احساساتی و دل

انگار فقط نیاز داشتم تا خیالم بابت نبودن کاظم و یاور 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نگاییاسما چ                                                                               آواز آیه ها 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

تر، راحت شود که دوباره برگردم به خود سابقم اما قوی

 تر از گذشته.صبورتر و زرنگ

ی شاتر را زدیم و با مهیار به سرعت پیش بقیه دکمه

خندید، حتی نگاه مامان و مان میهایبرگشتیم. چشم

 بابا در قاب.

یک جمع کوچک خانوادگی که روزهای سختی را از سر 

چیز عبور کردند و در نهایت به  گذرانده بود و از همه

 هم رسیدند.

 

ی حدیث بانو ی قدیمی خانههمراه مهیار روی کاناپه

گاه پشت سرم  نشستیم و دستش را روی تکیه

 گذاشت.

خواست نامحسوس در آغوشم بکشد. معین با انگار می

 کرد.مان را نگاه میهایلذت عکس
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خوایم، یکی واسه کارگاه، یکی ازش چهارتا می -

ی ی شما، یکی هم خونهی من، یکی خونهخونه

 مامان.  

 ی خوبی بود. ایده

 یاور همیشه مومن.  -

متعجب سرچرخاندم و به مهیار زل زدم. کنار 

افتاده بود و نگاهش هایش چروک ریزی چشم

 خندید.می

خوام اینطوری صدات کنم؛ یاور از این به بعد می -

 همیشه مومن.

 چرا؟  -

تر آورد و کنار گوشم گفت: چون تو سرش را نزدیک

ای که همیشه مومن بودی به خودت، به من، به آینده

 داری. تو اوج سختی مومن بودی و همین نجاتت داد. 
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یم نشست. خیلی خوب بلد بود هالبخند غلیظی روی لب

 حالم را دگرگون کند. 

ای یا راحله؟ با حاال بگو ببینم؛ ته این داستان آیه -

 زنم؟کی دارم حرف می

مان کشیده بلند خندیدم و نگاه مهربان حدیث سمت

 شد.

 الهی دورتون بگردم. -

 قربونت برم حدیث بانو. -

 

 نگاهش دوباره روی من چرخید.

ی مهربون و ن هنوز راحلهگفتی، مراست می -

شم و شیطنت ام، گاهی دوباره ساده میاحساساتی

تر شدم، جنگیدن با دل و جون رو یاد کنم اما قویمی
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گرفتم و طعم استقالل رو چشیدم. راحله فقط رشد 

کرده و تبدیل شده به یه زن کامل. دیگه وجود کسی 

ترش تونه باعث ضعفش بشه و عشق تو بالغنمی

 کرده. 

 پس باالخره با خودت کنار اومدی.   -

با نگاه پرشیطنتی انگشت تهدیدم را سمتش تکان 

 دادم.

بله اما هنوز باید آیه صدام کنی، آیه رو بیشتر  -

 دوست دارم.

اش هوا رفت و سرش به عقب خم شد. قهقهه مردانه

رخ اش را به نیمای به نوک انگشتم زد و پیشانیبوسه

بم و زیبایش تمام حجم گوشم صورتم چسباند. صدای 

 را پر کرد.
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 زنم... من تورو فقط و فقط یه چیز صدا می -

مکث و صدای نفس گرمش باعث شد با لذت چشم 

 ببندم.

 یاور همیشه مومن!  -

**** 

 سالم سالم

 .ها هیآ آواز پایان هم نیا

 و یقو دختر هیآ کنار ابد تا من قلب از کهیت هی بگم راستشو

 ...مونهیم جا زمیعز

 .کردم یزندگ شماهم با کردم، یزندگ باهاش مدت نیا

 هی و بهتون کنم میتقد رو خودم کار نیبهتر داشتم یسع

 نشون رو جامعه نیا یتو زنان مشکالت از کیکوچ بخش

 ️❤بدم
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 کنم، عوض رو یتفکر که بودم موفق چقدر دونمینم

 هارو نایمب و مونا امثال یصدا تونستم چقدر دونمینم

 و هایشاد ها،غم تمام و هیآ دوارمیام صادقانه اما برسونم

 ��باشه نشسته دلتون به احساساتش

 .نیبود همراه من با رو ماه چند نیا که ممنون

 ن،یموند لحظه نیآخر تا که ییشما ارزش و بود تلخ رمان

 .من یبرا باالست یلیخ

 .ندارم یاطالع یبعد رمان شروع زمان به راجع فعال راستش

 ارتباط در باهم اونجا د،یکن فالو منو نستاگرامیا اگه اما

 خبر بهتون کنم شروع رو دیجد رمان یوقت حتما و میهست

 ��دمیم

 پایان 

16/3/1401 
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