
 

 

 

 

 

  



 

صدای زنگ بلبلی میاد... لبخند میاد رولبم، غذاهایی که جا گذاشته رو اومده 

 .درو باز میکنم و تند سمت غذا ها میرم .ببره..

ظرف غذا هارو تو سبد میزارم:_سپهرم چطور این همه غذا رو جا گذاشتی... خوب شد 

 یادت افتاد گشنه می موندی تور....

میشینه دستای سپهر نیست،سپهر دستاش به این بزرگی نیست دست سنگینی رو دهنم 

میترسم قبل اینکه بخوام حرکتی کنم ی چیز گرد و سخت روی شقیقم گذاشته میشه و 

 صدای بمی از پشت سرم میگه:

 _هیش... نمیخوام بکشمت ..

هردو دستام بند دست روی دهنم میشه ... تقال میکنم ...سپهر نبود که اومد داخل ؟.... 

 من که هیچی ندارم.....وای خدا .... کتک..تجاوز...قتل..

میخوام تقال کنم که منو به سینش میچسبونه و عقب عقب میره سمت در .... با نوک پا 

 به گلدون شمعدونی که دور حوض میزنم گلدون با صدای بدی میشکنه.

 محکم تر من رو میگیره و به در میچسبونم .

 ری اروم بگیر ._لعنتی ... اگه نمیخوای بمی

بیشتر به شقیقم فشار میاره اشک توی چشمم حلقه میزنه ، هرچقدر بیشتر دست پا 

 میزنم بیشتر توی این منجالب غرق میشم.

از اون ور در صدای قدما و مکالمه دو نفر میاد درست پشت دری که من این طرفش 

 داشتم خفه می شدم.

 ،همین جا بود._زدمش ب خدا نمیدونم کدوم گوری رفت صاب مرده

 _گمشو پیداش کن کره خر اگه زنده بمونه امیر اتیش مون میزنه.

_بچه ها اومدن، همینجا میمونم جای دوری نرفته تا فردا هم شده میمونم پیداش میکنم 

. 

اون شخصی که حاال با شنیدن این حرفا مطمئن شدم آدم خطرناکیه هلم میده پخش  

 زمین میشم.

 ش بر میگردم:_ اقا من هیچی ندارم .... توروخدا نفس نفس میزنم تند سمت



 یک مرد هیکلی با شونه هایی فراخ و بلند قد با چشم و ابروی مشکی .

 _گمشو تو ... زود 

 _آق..

میاد جلو صورتش از خشم مشکی شده، اخمای در همش ترسناکن :_زر نزن ...گمشو 

 تو.

با وحشی گری  سمت خونه هلم قبل از  اینکه چیزی بگم بازومو میگیره بلندم میکنه 

 میده خودش تند در خونه میبنده لرزون میگم:

 _اق..ا...اقا ... چی...کار میکنی...برو بیرون به خدا ...هیچی ندارم

 بی توجه به حرفم  دستشو تخته سینم میزاره هل میده محکم تا رو زمین بیوفتم 

 _دهتتو ببند...کی دیگه اینجاست؟... پدر،مادرت کجان؟ 

حرف نمیزنم،نمیزنم و نمیخوام خطری دردونمو تهدید کنه چیکار میکردم ؟!کاش منو 

 بکشه و با اون بچه کاری نداشته باشه.

 _کجان؟

 با مشت های سر شدم به ساق پاش میزنم_گمشو بیرون عوضی

 صداش باال میره _گوه نخور بچه.... کسی نیست اینجا نه؟!....

 و میشهصداش با صدای گریه دردونم مخلوط 

 _مامان...مانی..

جونه دوباره میده صداش بهم ولی اون مرد خیلی سریع جلو میاد و منو با خودش به 

 .اتاقی میبره که صدای گریه اون بچه میاد

 عسل کوچولو توی رخت خواب  دست و پا میزنه

هر لحظه بیشتر وحشت می کنم بازوم رو ول نمیده و باز تقال میکنم:_ولم کن ... اقا  

 ... بچم...

 کم کم دستش شل شد و به طرف عسل پرواز میکنم. 



با گریه منو صدا میزنه ، وقتی که بغلش میکنم  رو به اون مرد با گریه و وحشت  

 میگم:

 _ توروخدا اذیتمون نکن ... برو بیرون.

 ه به من لب زد_صداشو به بر.بی توج

و سمت قاب عکس هایی که روی میز چیده شده رفت و من هر لحظه با دیدن اسلحه در 

 دست چپش بیشتر وحشت میکردم .

خودم نیاز به آرام شدن داشتم ولی عسل هر لحظه گریه و جیغ هاش وحشتناک تر  

 میشد  و می ترسیدم که بالیی سرش بیاد .

 عزیز دلم آروم.... آروم فدات شم...  پیشتم مامان فدات ...._جانم ....جانم ....

 همینطور که در هوا تابش میدادم شعری که همیشه ارومش میکنه زمزمه میکنم: 

 _یه دختر دارم شاه نداره از خوشگلی تا نداره ...

و کم کم اروم گرفت توی بغلم، سمت مرد برگشتم که تمام این لحظات در حال دیدن قاب 

 ا بود و همینطور که نگاه اونا می کرد گفتعکس ه

 _ این بچه توئه؟

 بی توجه به حرفش گفتم: تورو .... 

 _ بچته ؟

 بینیم رو باال میکشم

 _ نشنیدم

 _ا..اره

 _شوهرت کی میاد؟ 

 و باز ی دروغ دیگه _شب میاد  

یهو قاب عکس در دستش رو توی دیوار میکوبه صدای مهیب قاب عکس و جیغ خفه 

می شه، عسل باز گریه میکنه ولی این بار اروم اونم میدونه که وضع خیلی من یکی 

 بدیه .



 _دروغ میگی سلیطه؟

جوابشو نمیدم... یعنی دهنم قفل شده از ترس...دستام میلرزه و به زور عسل بغل 

 گرفتم....

 باز میگه_گوشیتو بده

 نمیخوام... گوشی واسه چیشه؟....فکرای زیادی توی سرم چرخ میخوره!

 _گوشی

 تکونی از صدای بلندش میخورم _بی..بی..بیرونه

 کلت توی دستشو تکون میده_راه بیوفت

 جلوتر میرم و اون بادیدن گوشی ،گوشی که روی کاناپه مونده برمیداره.

 _رمزش

 ی قدم عقب میرم_اقا ...  خواهش میکنم...

شو روی شونم از زیر ابروهای پهنش نگاهم میکنه و جلو میاد من عقب میرم نوک کلت

میزاره و هل میده_ببین من اگه قاطی کنم خیلی بد میشه...مخصوصا واسه این 

 کوچولو..رمزش

لبام روی هم فشار میدم هر لحظه ممکنه با صدای بلند گریه کنم نمیخوام عسل بترسونم 

دردونه من تهدید میکنه بچه منو یادگار خواهرم ،خانوادم ...تنها کسی ک دارم توی 

 جهان.

_۱۳۶۵ 

نیم چرخی میزنه و زنگ میزنه نمیدونم به کی ... ولی هرلحظه من بدتر میشم نکنه به 

دوستاش زنگ میزنه....شنیدم که دخترا رو چیکار میکنن همین پارسال بود که ی 

 دختر بعد سرقت و تجاوز توی خونش خاک کردن .

 ستی هق هق میکنه_مانی..مامان..

 _جانم ....دختر خوشگلم

 میگه_میترسمبا گریه 



_مهمونه عزیزم ...زود میره... تا تو بخوابی و بیدارشی میره... گریه نکن دیگ 

 دردونه.

فریاد که نه نعره میزنه_کدوم گوری دیوث...شغاالی اون حروم زاده زدن منو....پاشو 

 با بچه ها بیا اینجا....

 عسل توی بغلم فشار میدم و اونم بیشتر خودشو توی بغلم گم میکنه 

هو نعره میزنه:گوه نخور یعنی چی یک روز....دستم بهت برسه کشتمت...ادرس این ی

 سگ مرده ....

 به من نگاه میکنه:_ادرس اینجا بگو؟....فریاد میزنه:کری تو؟

 _پامنار ...

 اونم تکرار میکنه:_خیلی زودتر از این باید میکشمت میثم 

 با عصبانیت گوشی روزی کاناپه میندازه

کالفس...دزد نیست... مافیاست؟!...ن.. مافیا رو چه من چه به  میره میاد...

 اینجا..هرچی هست خطرناکه خیلی خطرناکه!

روی کاناپه میشینه و سرشو بین دستاش میگیره..دقیقه ها میگذرن...نیم ساعت...ی 

ساعت...فقط میدونم اونقدر گذشته که عسل خواب میره.... این بچه چه گناهی کرده 

بدشانسی من دامنشو میگیره.... اون باید ی پدر و مادر واقعی داشته باشه ن همیشه 

 من ... کنارم روی کناپه درازش میکنم

 _شوهرت کجاست؟چرت و پرت تحویل من نمیدی...جد و ابادتو درمیارم بعدا .

 اب دهنم قورت میدم:_ندا.رم ...یعنی....اوم...مسافرته

 فرته ؟تند میشه_درس حرف بزن... نداری مسا

 بذاق جمع شده توی دهنم قورت میدم_نامزدیم

 خشن میپرسه:_پس این بچه؟مطلقه ای؟!

 _نه

 _خواهر زادمه

 _خواهرت کجاست؟پدرومادرت؟



 _مردن...همشون

خیلی کوتاه سکوت میکنه خب اره ی دختر جوونی مثل من حاال توی این سن مادر شدم 

 و کسیو ندارم...

 _سپهر،کیه؟

 میرفت...اگه فقط ی روز دیرتر میرفت...لعنتیسپهر لعنتی...اگه ن

 _نامزدم

 _کجاست؟قسطی حرف نزن دوساعته منو معطل کردی!

 چقدر پرو...با اسلحه تو دستش بازی میکنه... بازجوییه؟

 _رفته سفرکاری.... چند ساعت پیش رفت ....دو سه روزی طول میکشه .

اسش کنم بره دست از سرما بلند میشه چند قدمی توی خونه راه میره میخوام التم

 برداره ولی میگه

_ببین بچه....من یک روز اینجا میمونم....فردا صبح میرم..انگار نه انگار ک منی رو 

دیدی فقط یک روز....فکرکن خونتو بهم اجاره دادی...کاری به کارت ندارم... هیچ 

 خطری تورو تهدید نمیکنه نه تو ... نه اون بچه  ....

رست جلوم می ایسته کامل باید سرمو باال بگیرم تا بتونم اونی که نزدیکم میاد د 

 ایستاده ببینم_ولی تا زمانی که دختر خوبی باشی .. هستی نه؟

از من چ کاری برمیاد اگ بخوام ساز مخالفت بزنم؟.. فقط ی درصد زورش برای گرفتن 

 ...ولی ته دلم نا ارومه ... شور میزنه..خیلیو کشتن و شکنجم بسه.

سرمو به نشونه اره تکون میدم و اون لباش کج میشن ....دور میشه ازم.



 

 _مامان...توگفتی بیدارشم... میره...دروغ تفتی؟!

 _نیم وجبی.... به من میگی دروغگو؟

دستامو زیربغلش میبرم و قلقلکش میدم غش غش میخنده و دلم ضعف پشت بندش 

میره .... تمام وجودم پر حس های خوب میشن...بی توجه به اون مرد که با گوشیم 

 تماس های مختلف میگیره...مردی که نفهمیدم هنوز چیه؟...کیه؟...چیکار داره؟....

 _مان....مانی....آیییییی....ملدم...

 دستمو پس میکشم و با خنده توی بغلم لم میده_شکمم صدا میدهبا نیشکون ریزی 

 گشنشه....من هنوز نمیدم چیکار باید کنم.

 اروم توی گوشش زمزمه میکنم:_همین جا میشینی ،ساکت....اتیش نسوزونی!

 لباشو جمع میکنه از زیر چتری ها مشکی نگاهم میکنه.

یده زنگ میزنه به کسی که نگامو به اون میدم،چندقدم اون طرف تر زیرلب فحش م

جواب نمیده،حواسش نیست.... میتونم برم.. شاید تونستم ی کاری کنم.....به این طور 

 ادمی نمیشه اعتماد کرد،بلند میشم.

 _کجا؟

 خشک میشم....خب اره اون معمولی نیست.

 _اشپزخونه...گشنشه

 سری تکون میده

... گفته که میره .... گفته فقط استرس دارم....نمیدونم چمه.... همش به خودم میگم .

 ی شب.... ولی اون اسلحه.

 صدای قدماشو میشنوم اونم همراهم میاد.

 کته ستی از یخچال در میارم و روی شعله میزارم. 

 _اسمت چیه؟



...... خود به خود اخمام میره برمیگردم بطری اب توی یخچال توش دستشه سر میکشه

 توهم...

 _لیوان هست

 _وسواس داری؟

 _نه

 _داری!.....گفتی اسمت چیه؟

 میرم سمت در  و زمزمه میکنم_ روشنک

 قبل اینکه رد بشم دستشو دراز میکنه و تکیه میده به چهارچوب در، جلومو میگیره.

 _بدش!

 _چی..چیو بدم؟

 _همونی که توی سوتینت گذاشتی!

قطره های سر عرق روی کمرم غلت میزنن ازار دهندن،چطور؟...چطور 

 ...اون چطور  دید؟فهمید؟...

 _خودم ... خودم درش بیارم؟

 دستشو جلو میاره که سریع میرم عقب_خودم... خودم....میدم.

سرد و بی روح نگاه میکنه پشتمو بهش میکنم و اون چاقو ضامن دار کوچیکو میکشم 

بیرون میدونم .... میدونم که باالی سرمه و دارم نگاهم میکنه حتی قبل برگشتم از 

 میگیرش....سمتش برمیگردم نفسام یکی درمیونه.دستم. 

ضامن چاقو میزنه....با تمسخر نگاش میکنه_میخواستی با این منو بکشی جوجه؟!.... 

 بظرت این میتونه خط بندازه روی من؟!

 ۱۹لباش کج شدن،بغضم هر لحظه میترکه ....من میترسم....من.....من همش 

 دم کرده اسلحه داره ... وحاال..سالمه...یکی حمله کرده بهمون .... تهدی

 ی قدم عقب برمیدارم و نزدیک میشه ی بازومو میگیره چشمام درشت میشن 

 _اذیتم ...نکن



توی چشمام خیره هست ....با چشم های پر از اشک منم بهش نگاه میکنم .... ی لحظه 

 چشماش انگار برق میزنن.

 _:میخوای امتحان کنیم میبره یانه؟

قو زیر گلوم میگیره و بغضم میترکه با صدای بلند گریه میکنم دستم پشت بند حرفش چا

جلوی دهنم میگیرم و هق میزنم:_چرا....چرا نمیری؟....برو ... میفهمی چه حسی 

داره.... ی غول تشن وارد خونت شه و بخواد بکشت ....نمیفهمی .... بخدا نمیفهمی 

 برو ... اون بچه گناه داره....

ایدم بیشتر،به چشمام..... به اشکام که چطور تند تند میریزن دستشو خیره چند دقیقه ش

 پشت گردنش میکشه و این ور اون ور نگاه میکنه دست اخر میگه:

_بیا بگیرش... پیشت باشه.....اگه احساس امنیت میکنی... گفتم کاری با تو یکی ندارم 

 خداهم زمین بیاد حرفم دوتانمیشه. 

... نمیفهمش ....هر لحظه یک چیزی میگه... چشه....دستای چاقو مقابلم تکون میده ..

 لرزونم جلومیرن و میگیرمش .

 با شک نگاش میکنم، یکی از صندلی های میز نهار خوری عقب میکشه :_بشین 

پاهای سر شدم هرکاری ک اون میگن انجام میده و ترس برم میداره نکنه... قراره 

 ببندم به صندلی..

 ه و من سمت چپشم ... تکیه میدهروی صندلی باال میشن

دستی پشت گردنش میکشه :_بیا سختش نکنیم... گفتم که نمیخوام اذیتت کنم....ی 

 سریای افتاده بودن دنبالم ... و خب مجبور شدم وارد این جا شم.

خم میشه سمتم_من دوبرابر پولی که باید به ی اتاق میدادم بهت میدم ... خوبه ؟هیچی 

 ه!تورو تهدید نمیکن

بهم برمیخوره.... خب درسته  من خیلی مشکل دارم... درسته که نتونستم زندگی خوبی 

 واسه عسل بسازم و اون خیلی ضعیف تر از بچه های هم سنش هست  ولی ...

 دودل لب میزنم_من پول نمیگیرم اقا،شما ی شب مهمون منید ...ولی...ولی ...

 کنار بیام ،نمیشه ...خیره به اسلحه روی میز من نمیتونم با این 

 خودش میفهمه که برش میداره و پشت کمرش میزاره _این فقط برای دفاع از خودمه 



ساکت میشم و برای بار اول خوب نگاهش... نگاه چشماش ... مشکی...مشکی ... بدم 

 میاد .... من عاشق چشمای سپهرم .. آبی زالل که زندگی توشون جریان داره.

شو میبینم سوراخ شده و خون ازش میره بلوزشو خیس کرده.... حاال که نزدیکشم بازو

فکرمیکردم ابه ولی حاال میفهمم گلوله خورده ... میخوام حرفی بزنم که ملودی ارامی 

 پخش میشه.

صدای گوشیمه ... میکشش بیرون از جیبش.... هل میشم....ابروهاش گره میخوره 

 توهم

 

 

_darling 

 دورش میکنه:_ میخوام باهاش حرف بزنم....لطفادستمو سمت گوشی میبرم و اون 

 خیره به چشمام که باز میگم _چیزی نمیگم شما فقط ی مهمونی ... مگه نه؟!...

 باز نگاهی میکنه به گوشی_فقط چند ثانیه

روی پخش میزارش صدای سپهر توی اشپز خونه میپیچه:_کجایی نیم وجبی دیر جواب 

 منو میدی دیگه؟

میره... کاش اینجا بود:_خوبی سپهر؟...به سالمت رسیدی؟...اذیت گوشه های لبم باال 

 نشدی توراه؟غذاهارو یادت رفت ببری

_اخ اخ نگو بهم،اون وحید تخم سگ اونقدر عجله کرد که یادم رفت غذاهای اینجا همه 

 زهرمارن دربرابر دستپخت تو....من بی تو چیکارکنم حاال...خانوم؟

و اهمیت نمی دم ... به اون مردی که به عکس من و نمیتونم جلوی لبخندمو بگیرم 

سپهر زل زده باز سپهر میگه_منو از صدات محروم میکنی حاال دیگه توله...وقتی بیام 

 صداتو درمیارم؟

خجالت میکشم اون ی چیزایی میشنوه که باعث سرخی گونه هام میشن تند میگم 

 زنه...من برم دیگ ..._سپهر....)صدای خنده هاش میپیچه(...عسل...عسل جیغ می

 نمیزاره خداحافظی کنم و قطعش میکنه.



زود بلند میشم و سمت فرنی ستی میرم که گرم شده و گازو خاموش میکنم ... فقط 

میخوام دور بشم ازش.... سپهر لعنتی ...حاال خوبه تا حاال ی بوس هم نداشتیم .. خیلی 

 و صداشو در اورده بود درمورد این چیزا حساس بودم و نمیزاشتم نزدیکم بیاد

 _جعبه کمک های اولیه دارید ؟

 بی حرف جعبه زیر گازو بیرون میکشم _بفرمایید

میگیره و بیرون میره.





 

 قاشقو پر میکنم _دهنتو باز  کن ... افرین... دختر خوب

_اون صمد بی پدرو من بیچاره میکنم بار کوکائینش تو مرزه .... ببین ...میفرستی 

 بارشو ببرن رو هوا ... بیام ببینم نکردی من میدونم افتاد؟!

 فضولی خیلی کار زشتیه و خب فقط میگم که کنجکاوم...ی کمی...

ی قاشق دیگه دهن عسل میزارم... بچم خیلی حرف گوش کن ساکت شده ... از این 

 مورد دعا میکنم همینجا بمونه حداقل دیگ پیرم نمیکنه این فسقل بچه

.بعدش...نه نفرستی.... فعال اون طرفا بگیره ببنده .... میبری شمال میگردی _ ...خب..

 دنبال سروان اسفندیاری ...

 باالخره قطع میکنه یک ساعته داره حرف میزنه البته فریاد و فحش.

پرت میکنه خودشو روی مبل گوشیمم میندازه رو عسلی شیشه ای تعجب میکنم 

تموم نشده میخوام پاشم سرش فریاد بزنم ولی نمیشکنه، گوشی بیچارم هنوز قسطاش 

 اوضاع بد میشه خیلی بد.

ی قاشق دیگ میگیرم جلوی دهنش سرشو به نشونه نه تکون میده _اینم بخور 

 دیگه...اون موقع قوی میشی.

 باز سرشو تکون میده و نزدیکم میاد : _مانی... اون مرده نمیره ؟

... مهمون مونه ... تو که مهمون دوست منم به تعبیت ازش زمزمه میکنم_فردا میره 

 داشتی 

 _ترسناکه

*سوسیس هارو هم میزنم همش فکرم میره پی اون مرد اسمش کی بود اصال؟...تاحاال 

این طور شخصی ندیدم از نزدیک... همش ی چیزی بهم میگه این مرد سرتاپاش بوی 

بوده... اول منو اتیش دردسر میده .... سپهر..... وای که اگه سپهر بفهمه ی مرد اینجا 

میزنه... این خاصیت مرد های زندگیم بود ... سه چهار سال پیش یادم میاد یکی از 

اشنا های دورمون در غیاب شوهرش یکی بزور وارد خونشون میشه و بعد تجاور 

سرشو روی سینش میذاره .... وپدرم مادرم سپهر همه میگفتن کرم از دختره بوده 

 حتما ...



 ی توی پذیرایی باعث میشه سریع بزنم بیرون از اشپرخونه .صدای خنده ا

 _مانیمم بهم میگه من خوجلم.... ولی...ولی... ولی شپهر بهم میگه ژتم....

عسل کنارش نشسته شیرین زبونی میکنه...عجیبه... اون که ازش میترسید . نمیخوام 

 امشب بی شام بمونیم و به ادامه کارم میرسم .

 _شام امادس 

گردم که گوجه هارم بیارم ولی اون مردو میبینم که عسل به بغل توی چهارچوب برمی

 دره.... دلهره میگیرم... دوست ندارم نزدیکش بشه..به هیچ عنوان

 عسل نیم تنشو سمت من میکشه _مامان... گفت خیلی خوجلم

 میدش بغل من و لب میزنم_بله که شما خیلی خوشگلی

 لبخند ذوق زدش سر حالم میکنه.

 پشت میز میشینیم 

 _بدم بدم از شپهر میاد همش ... همش مشخرم میکنه ولی عمو خوبه

 نکاهی به اون میندازم که خیره عسله.

د... اینقدر درد داشت... دعواش _عمو دعواش کن.... اون دفعه...دفعه لپام در اور

 نمیکنی؟

یغ من و خنده یهو اون مرد با انگشت شصت و اشاره هردوتا لپام میگیره و میکشه ج

 عسل یکی میشه:_وای ولم کن.... عسل بیشعور.

 دست روی لپ های ملتهبم میزارم و به نگاه های خندان اون چشم غره میرم. 

 بشقابی جلوی صورتم گرفته میشه_یکم دیگ میشه بکشی؟ 

با دقت نگاش میکنم تا حاال سوسیس نخورده که این طور میخوره اخه این کیه 

 باز پرش میکنم  اصال...میگیرمش و

 _مامان،بلم...بلم ... آفتاب خانومو بیارم؟

 شاکی ابرومو باال میندازم_عسل بازم؟

 _گودم چیزامو جمع میکنم باژ



و تند از صندلی خودشو پایین میندازه میترسم بخوره زمین ولی اون زرنگ تر از این 

 حرفاست .

 خیلی وقته غذام تموم شده و فقط بازی... بازی میکنم

 ممم..._ام

نگاش میکنم توی این ی روز فهمیدم وقتی کالفس وقتی میخوادراه بیاد این حرکتو .

انجام میده زیادم انجام میده .... همون طور که بقیه جاهارو جز چشم های من نگاه 

 میکنه میگه:

 _ممنون...بابات غذا

 توی دلم کوفتی میگم_خواهش میکنم 

طرفی میشن و من نمیدونم لبخنده یا  ی سوسیس دیگ به دهنش میزاره و لباش یک

 پوزخند:_من هیچوقت طعم غذا خوردن جمعی نچشیدم.... مثل ی خانواده

و سریع میره بیرون.... من توی تیکه دوم حرفش جا میمونم خانواده؟.... االن مارو 

مثل ی خانواده دید؟! ... این مرد خیلی عجیبه.... دلهرم بیشتر میشه نمیدونم چرا 

ن االن حس خوبی ندارم کاش االن خانواده خودم اینجا بود... کاش برمیگشتیم من.... م

به گذشته وقتی که دستامو میگرفتن و تابم میدادن توی هوا.... وقتی با نهایت بی پولی 

پدرم ولی میرفتیم شهربازی من از باال بهشون دست تکون میدادم .... چقدر زود گذشت 

.... االن فقط چند تصویر محو ازشون یادم میاد...بازم .... چه روزایی بود و نفهمیدم 

میخوام... میخوام دور هم جمعشیم .... که باز ی خانواده خوشبخت باشیم ... و اون 

 یعنی حتی اون تصاویر محور رو هم نداره؟!.

ظرفارو جمع میکنم و میشورم عسل پشت میز نشسته و شعر میخونه واسه 

مردی که توهم میزد ی خانواده یعنی ی زن و  عروسکش... اون مردم نیست....

شوهربچشون؟!.... خنده دار حاضر بودم بمیرم .... ولی هیچوقت به عقد کسی مثل این 

 درنیام.

 من االن مجبورم که راه بیام که اگه نیام ممکنه کار هایی بکنه که اصال خوشایند نباشه.

رونه ، در قفل میکنم و فقط میخوام ی چند من و عسل تو اتاق میخوابیم و اون بی

ساعتی ارامش داشته باشم و این اتفاق هارو هضم کنم 



 

 _آیییی...نتون.....مام....مانییی....نتون...اه

با هیی که خودم میکشم از خواب بیدار میشم،عسل نیستش نمیدونم چطوری  میدوم 

. من با سرعت وارد پذیرایی توپذیرایی  صدای جیغاش بلند میشه دلم پیچ میخوره ....

میشم صدای نفسامم خودم مینوشم ،عسل سالمه رو کاناپه دراز شده اون داره قلقلکش 

 میده.

 _کاریش نداشتم ... سالم...سالمه....

تند میرم و بدون اینکه نزدیکش بشم عسلو برمیدارم توی بغلم میگیرم:_نزدیکش نشو 

 ... 

 چی شده حاال؟!پوزخندی میزنه_ شلوغش میکنی الکی...

 دور تر میشم ازش:_برو... بروبیرون ... گفتید صبح میرم .... 

 بلند میشه و تو خودم جمع میشم_حاال هم میگم هروقت بخوام برم میرم .

میخوام سرش جیغ بزنم ولی سمتم میاد و اسلحشو از پشت کمرش در میاده_باید از تو 

 اجازه بگیرم؟!

 . اون قول داده بود.عقب میرم و خیره اون اسلحه ام..

 _مامان.. دعوا نتونین... عمو داشت قلقلم میداد ... 

بغض گلومو فشار میده گیر چه دیوونه ای افتادم ....راهمو کج میکنم ولی سریع باز 

 جلوم میاد _کجا؟... بودی حاال!

با خشم نگاهش میکنم با این که ازش میترسم ولی ب ستوه اومدم_نمیتونم بفمهم از 

 و این بچه چی میخواید ؟!... برید کنار میخوام برم اتاقم. جون من

 بازومو میگیره_چیکار میکنی..

 _االن فقط میتونی بری توی اشپز خونه 

 _ولم کن نمیخوام...برو بیرون

یهو وای میسته، بدون نگاه به من رو به عسل میگه:_عسل خانوم ... میتونی بری ارد 

 تم بیایم ...و تخم مرغارو دراری تا من و مامان



عسل نمی تنشو جلو میکشه و نمیتونم کنترلش کنم میزارمش زمین ...شلوار اونو 

 میگیره میگه:_عمو زود بیای من مطتررم

و تند میره...دلشوره دارم عسل از کی با این بر خورده اصال این موجود ترسناک و 

 نفرت انگیز چطور تونسته با عسل ارتباط بگیره.... 

 یره تو اشپز خونه هردو نگاهش میکنیمتا وقتی عسل م

یهو بدون اینکه بتونم عکس العملی انجام بدم لوله اون اسلحه لعنتی رو روی شقیقم 

 میگذاره و فشارش باعث میشه به دیوار بچسبم.

_بل بل زبونی میکنی  بهت گفتم، گفتم دختر خوبی باشی؟! .... همه چی به تو بستگی 

میخوای اول دخل اون توله بیارم جلو  طور حرف میزنیداره ...تو گوه میخوری این 

 چشمت بعدخونه رو بفرستم رو هوا....هان؟همینو میخوای؟

اشکام کی راه گرفتن نمیدونم ... زانوهام میلرزن ...نمیتونم خودمو کنترل کنم درست 

جلوی پاش میخوام سقوط کنم و بازومو میگیره که ولونشم مگه...مگه من چی خواستم 

باید این مصیبت روی خونه من بیوفته .... چیکار کردم که تاوانش اینه؟قصه ای چرا 

 که دیروز شروع شد چیز خوبی نیست مخصوصا اخرش .

چشمامو میچرخونم سمت چپ تا ببینمش اونقدر خم و نزدیک شده که نفساش روی 

 صورتم پخش میشه

 _چی...چیکار....چیکار....کنم ... ولمون کنی؟

 خیرست بعد نگاهشو به لبام میده...درگردشه نگاهشتوی چشمام 

 پوزخند میزنه وچند قدمی عقب میره

_اون توله تولدشه تو باید یادت باشه ...مامانش!)پورخندش عمق تر میشه( گفت 

 میخوای کیک  درست کنی!

میره به اشپز خونه من همونجا میشینم ... بدنم میلرزه اشکامم تمومی نداره... من از 

 الص نمیشم اصال از کجا معلوم چون قیافشو دیدم منو نکشه!دستش خ

 _کجایی پس؟!

صدای بلندش باعث به حرکت درومدن دست و پاهام میشن .. باید خودمونو نجات بدم 

 ...حرفاش همه کشک بود.



بعد شستن دست صورتم وارد اشپز خونه میشم عسل همه مواد غذا و ادویه هارو روی 

 م صورتشو باحات قهر برمیگردونهمیز گذاشته نگاش ک میکن

 _بات َگلم...تولدم یادت تفت

 _ن عزیزم 

مواد اضافی برمیدارم..نگاهشم نمیکنم  نمیفهمش که چرا اینقدر اذیتم میکنه که چرا 

 نمیره، تخم مرغ هارو هم میزنم.

... عسل با ترس نگام میکنه  به میز یک دفعه کاسه پر از اراد چپه میشه رو زمین .

میدم واقعا ظرفیتم پره نمیتونم خودمو کنترل کنم و سرش داد میزنم:_چه غلطی تکیه 

 میکنی ،حاال چطور جمعش کنم ...سریع برو تو اتاقت 

 با صورتی اشکی روبه اونی که داره نزدیک میاد میگه:_عمو...ببینش...

 عسل بغل میگیره :_کاری نکرده که ... جیغ نکش سرش

نمی فهمم ....من فقط االن میخوام تنها باشم  پشیمونم میبرش بیرون بقیه حرفاشونو 

 نباید  که دق و دلیمو سر این بچه خالی میکردم.

کیک تزیین میکنم و میرم اتاقم دوست دارم مرتب باشم و شومیز و شلوارمو میپوشم 

 فقط دستم میره موهامو مرتب کنم و کمی رژگونه باز سراغ کیک میرم.

عسل رو پاهاش گذاشته بدم میاد:_تولد...تولدت مبارک...بیا در اروم هل میدم و میبنم 

 شمعارو فوت کن تا صد سال زنده باشی....

کنارش روی تخت میشینم .. عسل که بادیدن کیک قهرش یادش میره محکم میخنده نیم 

تنشو جلو میکشه شمعو میخواد فوت کنه ولی نمیتونه ...خندم میگیره ... باز امتحان 

 وش میشه برای خودش دست میزنهمیکنه ..و خام

 دست میزنم منم :_تولدت مبارک عزیزدلم 

 _تولدت مبارک خانم کوچولو

نگاهش میکنم... خیره منه... دوست ندارم... پشیمون میشم که چرا به خودم 

 رسیدم....عسل از همه جا بی خبر سفت بغلش میکنه که جا میخوره 

 _ملسی عمو



ماهگی بهش محبت نکرد .... فقط  ۱... هیچکس از  دخترمن عقده داره... عقده محبت

من بودم و من .... و این محبت های زیرپوستی این مرد باعث شده اینقدر باهاش اخت 

 بشه.

 _عسل خانم ... کادوت نمیخوای ببینی؟

 _هدیه.....)روبه من(مانی واسم هدیه ِگفته...کجاست ...کجاست عمو؟

 _تو اتاق مامانت

... کاراش همه عجیبن... متعجب میشم از کجا اورده این که بیرون نرفته.... میترسم .

نکنه چیز عجیبی باشه... اصال نکنه بخواد از دستمون راحت شه .. هزارتا فکر میاد و 

 میره تو سرم 

 قبل اینکه بتونم بگیرمش میدو بیرون ... بلد میشم:_وایسا عسل...

 ت گرفته میشه و یخ میبیندم نکنه فکرام راست بودن؟!میخوام برم ولی دستم از پش

 دستمو تکون میدم:_ولم کن میخوام برم... باتوام

 هلم میده سمت دیوار _چیکار میکنی؟!

باز نفس نفس میزنم منو بین خودش و دیوار گیر انداخته جیغ میزنم:_عسل کجا 

 رفت....تو هدیه ای نخریدی... برو کنار .... عسل ...عس....

 ت میزاره رو دهنم:_ساکت سلیطه دس

سرشو خم تر میکنه :_کاریت ندارم.... دارم میرم  اما ... اما ... اینجا زندگی جریان 

 داره.. زندگی که من هیچوقت نداشتم .... تو....

دستشو بر میداره و من اینقدر شوکه ام که نمیتونم کاری کنم....حاال درست یک سانتی 

 لبمه

 _تومثل زندگی ...

نمیتونم باور کنم نمیتونم تقال هم کنم  فقط یخ کردم شوکه شدم منو میبوسه لب هایی که 

سپهر تاحاال حتی نزدیکشون هم نیومده .... هرکاری میکنم تا بتونم تکونی به خودم 

بدم  نمیتونم....اشکام فقط مسابقه میزارن از اشک صورتم خیس میشه و اون ولم میده 

ر گوشم میاره:_من هیچوقت دیروز...امروز.... االن فراموش نمیکنمسرشو کنا



 

 _سپهر.....وایی

 _جانم

 _بیا عسلو بگیر..... وای خدا...)روبه عسل( دیوونم کردی 

 میخنده و منم خندم میگیره_بچه پرو 

 سپهر بغلش میگیره و میگم:_ از دست تو آسایش ندارم بچه

 _ خودم نوکرشم هستم

روزی از صیغمون میگذره که سپهر با با بزرگترها به خونمون اومدن بیرون میرم دو 

 و بعد از یک سال تقریبا ما رسمی شده بودم؛ ماه بعد مراسم عروسی بود .

 از طرفی عسل هم خیلی شیطونی می کرد و کارهای زیادی هم سرم ریخته بود .

راموش نمیشه قضیه شیش ماه پیش کم کم دارم فراموش می کنم البته که هیچ وقت ف

 فقط تالش می کنم .

سپهر هیچ چیز در مورد اون نمیدونه و عسل فهموندم در مورد اون ادم حرفی نزنه 

البته که همیشه دلشوره دارم که نکنه از دهنش بپره بعد، از اون بوسه اجباری از اتاق 

 بیرون رفته بود منم نمیدونم چقدر روی زمین شده ولو بودم که عسل اومد گفت عمو

 رفته.

 با حلقه تو دستم بازی می کنم همین دیروز بهم داده بود .

 _عروس خانم چرا تو فکره ؟عزیز دلم کی فکرتو مشغول کرده؟

 _هیچی داشتم به لباس و کارهای عروسی فکر میکردم

 _خودشون جور میشن ... توکه از خیلی وقت پیش همه رو انتخاب کردی.

زیرنظر داشتم و بهتریناشونو انتخاب کرده بودم سال بود که همه رو  ۱راست میگفت 

 ولی دلم شور میزد ... یعنی همه عروسا اینقدر استرس داشتن؟!

خیابونارو باهم می گشتیم و هیچکدوم از لباس عروسا بنطرم خوب نبودن هرچقدرم و 

 اون مدلی که من میخواستم نبود 

 رن سپهر کالفه گفت_بابا اینا خم لباس عروس با حجاب هم دا



_ساکت ببینم ی عروسیه لباس عروس من که هیچکاری هم نمیتونم کنم حداقل نمیشه 

 لباسم خوشگل باشه

 _تیکه ننداز ... همون اول گفته بودم لباست چطور باید باشه.

با اینکه ناراحت میشم ولی بازوشو گرفتم و با عشوه گفتم _سپهر نمیخوای منو توی 

 ی لباس عروس رویای ببنی؟

میغره_ برو اور ... حیان از دست من اویزون شدی میخوای بقیه بگن دختر با اخم 

 اویزونه 

 _سپهر!

از این اخالقاش بدم میومد از این تفکراتش بدم میاد.... اینکه زن باید توی خونه باشه 

 نباید هیچکاری در بیرون انجام بده.

خند دست راه برو چه سری تکون دادم و دنبالم اومد، خرید با سپهر یعنی اخر دنیا ، ن

 ثانیه به این مرد نگاه کردی و... ۳بیشتر از 

 

 _اقا داماد بفرمایید

 باالخره یکی انتخاب کردم تن زدم .... زیبا بود ...با اون دست گل کوچیک بد نبود.

همیشه ارزو داشتم لباس عروسم بلند باشه و دنبالش روی زمین کشیده بشه .... توی 

 ر بشه ... ولی این لباس عروس ساده با کاله حجاب ...موهای بازم مروارید کا

 سپهر از اینه خیره شده بود بهم .

 _خیلی زیبا شدی!

لبخند گشادی زد جلو اومد ...سرش و درست بین گردن شونم گذاشت و دستاش رو 

 .شکمم قفل شدن 

 چشماش می درخشید 

باس تصور کردم.... با _روشنکم... خیلی دوست دارم ... من... همیشه تورو توی این ل

 این تصور زندگی کردم 



لبخند روی لبم پاک نمیشه..... سمتش برمیگردم و دستمو رو گونش میزارم :_تمام 

 عمرمو میخوام با نگاه دریایی تو زندگی کنم 

جلومیرم و قبل اینکه ببوسمش میگم_عاشقتم



 

 

 _جانم مامان .... به به بدم بخوری 

 شپز خونه شد کالفه گفت:_دارم میرم بیرون چیزی نمیخوای؟سپهر وارد ا

 _ن عزیزم... کجا میری؟

 همین طور ک میرفت بیرون گفت _برم پیش سعید 

 از این رفیقش بدم میومد ... بدون هیچ دلیلی  دنبال شر میگشت.

 دل نگرونم.... ولی کارهارو انجام میدم با ستایش میریم و وقت ارایشگاه میگیرم  چندتا

چیز میز میخرم و سعی میکنم مراعات کارت سپهر کنم . درسته هیچوقت نمیگفت ولی 

 .میدونستم چقدر فشار روشه

 ستایش_برادرم چقدر باید از دست تو حرص بخوره !

چپکی نگاهش میکنم و با شوخی میگم_ زیاد  حرف میزنی...برادرت میخواد عروس 

نمیرم.... سر اون لباس عروس کوفتی ببره دیگه .... ولی منم هیچوقت باهاش خرید 

 عصابی ازم خورد شد!

 _حق داره دیگه

 بلند کشدار میگم_ستایش

 _چیه مگ دروغ میگم اقات هرچی بگه همونه من دیگ جون ندارم بریم خونه 

باهاش موافقم شب شده االنا که سپهر برسه بازم فردا قراره بار ببره ... هروقت میره 

 ،کاش میشد ی کار دیگ دست و پا کنه.به کل ناراحت عصبی میشم 

 _چته قیافت در همه؟

 _چیزی نیست ... اسنپ بگیرم ؟

_اوم



 

 

ستایش خیلی وقته رفته ، عسل خوابیده.... نگرانم ... سپهر جواب زنگ هامو نمیده 

 شبه ..... نکنه اتفاقی ۱.... تا حاال حتی یک بارم نشده که جواب زنگامو نده... ساعت 

براش افتاده؟!فردا قراره بره و هنوز نیومده .... پوست لبمو میکنم ....کجا مونده اخه 

؟! ... چقدر من از رفیقش بدم میومد ... هرچی باشه زیر سر اونه....لعنتی ...طعم گس 

خونو توی دهنم حس میکنم ولی باز نمیتونم دست بکشم از کندن پوست لبم ...هیچوقت 

موش کنم ....ی بار دیگ نگاه ساعت میکنم.... دقیقه ها خیلی نمیتونم این عادت فرا

کند میگذرن .... در میزنن ..تند با همون ساپورت و تیشرت عروسکی میرم در باز 

 میکنم 

 _مردم تا بیای

 اشکم میچکه ، هلم میده تو :_صد بار گفتم این طور درو باز نکن بیشعور ...

ونی چقدر نگران شدم ...فکر کردم ی چیزی بغلش میکنم :_کجا بودی... میدونی ،مید

 شده ....چرا جواب تماسو ندادی؟

 خودشو از بغلم میکشه بیرون،صورتمو بین دستاش میگیره 

 _ببخش خانمم.... ببخش ی اتفاقی افتاد... بعدا میگم باشه؟!

با دیدن نگاهم تند ادامه میده:_به قران چیزی نشده،فقط ی باری گرفتم باید همین االن 

 برم . باشه؟... اومدم ازت خداحافظی کنم.

 _کجا بری... مگه صبح نباید میرفتی؟

 باعجله میگه:_صبح زنگ میزنم همه چیزو بهت میگم باشه قربونت برم؟!

 لبامو بهم میفشارم خیلی عجله داره ، دلم شور میزنه...

ه این چه ...اخ_نمیشه صبح بری... دل نگرانم توکه... توکه چیزی ازم قایم نمیکنی؟

 باید بری؟! ۱باریه که ساعت 

 گونمو میبوسه_پولش عالیه... تا حاال چیزی شده نگفته باشم؟!



این بار لبامو میبوسه_سعی میکنم زود بیام...باز که پوست لبتو کندی عزیزم..؟!حتی 

اگ مردمم حق نداری به خودت اسیب بزنی ،ی کارت گذاشتم توی کشو دومی میزت 

 د دیر اومدم.... مراقب خودت و عسل کوچولو باش .ازش اسفاده کن شای

محکم بغلش میکنم ... امشب ی طوری شده اصال نمیفهممش ، نمیگه ...نمیگه چی 

 شده با صدای بلند گریه میکنم:_م...مراقب...خودت باش

 _نوکرتم االن گریه واسه چی اخه؟!.... نمیرم که بمیرم 

 اشکامو پاک میکنه :_زود میام 

یک بار دیگ میبوسم .... با تمام وجود از اون بوسه هایی که خودش میگفت پر از 

 دوست دارم ها و عاشقتم هاست 

 _خداحافط

 تند میره سمت در... میدونم نمیتونه بیشتر از این اشکاهامو ببینه.

در باز میکنه ولی بیرون نمیره خیره شده به ی جایی ... جایی از اون بیرون .... در 

 رومو نمیتونم ببینم چیو داره اینقدر شکه نگاه میکنهروبه 

 _جایی تشریف میبری اقا سپهر...؟!

 این... این صدا .... خدای من....

 سپهر عقب عقب میره....من حالم بهم میخوره چرا باز سرکلش پیدا شده .

 وارد حیاط میشه ... چندتا هم پشت سرشن ... ترسناکن  هیکلی و مشکی پوش.

نه شایدم میبینه ولی اهمیت نمیده خیره سپهر با ی قیافه یخی سرمایی که منو نمیبی

 خیلی شدیده....

 دور سپهر میچرخه _ تا کجا فرار میکردی؟...پیش خودت چی فکر کردی ؟

روبه روش می ایسته....نمیفهمم درمورد چی حرف میزنه.... بخاطر من اینجا 

 و وحشتناک داشته باشه؟!نیست؟سپهر.... سپهر چه کاری میتونه با این دی

 پوزخند میزنه:_تو فقط توی جهنم از دست من خالص میشی!

الل شدم، اصال هروقت میبینمش الل میشم...کر کور میشم...فقط امید دارم منو فراموش 

 کنن



سپهر با تتپته میگه:_اقا....اقا غلط کردم....من ی خبطی کردم شما ببخش .... ب قران 

 . نمیخواستم اون کارو کنم ....غ..من نمیفهمیدم چی شد ..

 میلیارد پول منو زنده کن .... ۳_سوسه نیا واسه من ... 

 نیشخند میزنه:_ میثُم میکشی پیزوری؟! خون با چی جبران میکنن؟ ....خون!

حرفایی که میشنوم نمیتونم هضم کنم .... سپهر چیکار کرده چه خاکی به سرمون 

شلوارشو باال بکشه حاال... این طور کارهایی کرده ریخته؟! اون ... اون نمیتونست 

 نمیشه....من شوهرم میشناسم .... این طور ادمی نیست.

 چهره سهیل درد داره :_منو بکشید ولی االن بریم ببرون.... خواهش میکنم .

 باز نیشخند میزنه_ مرگ خودت.... خیلی راحت نیست؟

ن میاد عقب میرم ...سپهر جلو همون لحظه یکی از اون گنده بک های پشتش سمت م

 میاد ولی یکی دیگه جلوشو میگیره.

بازومو میگیره و به جیغ خفه ام اهمیت نمیده....به جلو هلم میده درست پیش اون 

 موجود نفرت انگیز 

 قبل اینکه سرمو باال بگیرم موهام به شدت کشیده میشه جیغ میزنم

 ..اقا..._ولش کن...اقا توروخدا.... ولش کن... منو بکش.

اونقدر کشیده که روی نوک پا ایستادم دستام روی دستاش میزارم ولی نمیتونم فشارش 

 کم کنم ....صداش از کنارم بلند میشه:_اینه عزیزت نه

 _توروجان مادرت ولش کن.... هرکاری میخوای با من کن.... اون ربطی به ما نداره...  

 زمزمه میکنه زیر گوشم _ربطی به من نداری؟!

ق میزنم اشکهایی که تا االن نگهشون داشتم میریزه....نگرانم... نگران همه چی... ه

 مخصوصا عسل... بیدار نشه ... نبینه 

 _ولم کن بی شرف)روبه ما(هرکاری بگی میکنم .... دست از سرمون بردار 

پوزخندشو میشنوم و بعد با تمام توانش منو با مو روی پله های دم در میندازه.... 

 خونو حس میکنم . گرمی

 _ببریدش 



گیج و منگم ...دونفر زیر بازومو میگیرن ... باالخره به زبون میام :_ولم کنید... 

 سپهر... سپهر بگو ولم کنن.... عسل ... سپهر عسل....

صدای دادهای سپهر میاد لحظه اخر میبینم زیر مشت و لگد میگیرنش ...شیشه های 

هل داده میشم _ولم کن کثافت.... سپهر.... دست  خونه رو میشکونن و بعد توی ماشین

 بهم نزن ...

زورش زیاده تقال هام جواب نمیده .... هیچکی به دادمون نمیرسه .... هیچکدوم از 

اون همسایه های پست فطرت میدونم دارن میبینن ولی جرعت نمیکنن بیان بیرون 

تیکه پارچه بسته میشه  ...هردو دستمو از پشت دستبند میزنه بعدهم  دهنمه که با ی

 ... هنوز صدای دادفریاد سپهر میاد... هرکاری میکنم نمیتونم تکون بخورم ..

 _برو کنار 

 صدای همون هیوال .... سنگینی مرد کنار میره و  حس کنم اون داره نزدیکم میشه 

 _میخوای به جای تو عسل باشه؟

 با وحشت نگاهش میکنم ادامه میده:_دختر خوبی باش 

نیم تنه خم شدش توی ماشینو عقب میکشه _حرکت کنید



 

 

منی که نمیتونم و نمیخوام تکون بخورمو هل میده جلو .... نمیدونم کجاییم تمام راه 

 چشمام بسته بود و االن توی ی قلعه ام ... ی قلعه بزرگ ...

 زنی به این سمت میاد مرتب و خیلی شیک ...

 پشتم میاد_ اقا گفت تحویل شما بدمش . صدای اون غول تشن از

 با دقت نگاهم میکنه دستپاچه میشم ... اصال من چرا اینجام؟! 

 سری تکون میده:_میتونی بری

 و اون دور میشه و این بار سمت من میگه:_ دنبالم بیا

 حرکت میکنه و من از جام تکون نمیخورم... میخوام برگردم و فرار کنم

 ه دختر جون_اینجا راه فراری ندار

خودمم میدوستم که هیچ راهی نیست حتی اگه فرار کنم میدونم که تهران نیستم.... 

 پوست لبمو باز میکنم و دنبالش میرم ..

از پله ها میگذره و به طبقه دوم میره خیلی بزرگه..... بزرگه چشم نواز شبیه خونه 

م.... ولی حاال فقط های داخل فیلم ها... همون خونه هایی که همیشه حسرتشو میخورد

 میخوام اینجا نباشم 

 در ی اتاقی باز میکنه و پشت سرش وارد میشم

_اینجا اتاقته .... )ی در نشون میده(اونجا سرویسه ... میتونی دوش بگیری توی کمد 

 لباس هست....چیزی خواستی میتونی بهم بگی 

 ن چیکارکنه؟!میخواد بره بیرون که تند میگم:_من چرا اینجام؟....میخواد با م

 ._من از چیزی خبر ندارم دختر

نمیذاره حرفی دیگه بزنم بیرون میرم .... توی دلم دارن رخت میشورن ... نمیدونم 

بابت کدوم یکی نگران باشم؟... عسل که االن نمیدونم توی چه حالیه که نکنه اون 

یانه اخرین باری که  عوضی بهش صدمه زده باشه یا سپهری که نمیدونم حالش خوبه



دیدمش سر وصورتش خونی بود... یا نگران خودم باشم... نگران اینکه اون قراره چه 

.... که تا فردا زندم یا نه؟بالیی سرم بیاره 



 

یک هفته که توی این اتاقم .. تنها فقط همون خانم که االن فهمیدم بهش میگن ستی 

میبرش  ... هیچی از گلوم پایین نمیره ...  خانم غذا واسم میاره که البته همون طور هم

 به التماس هام گوش نمیده یعنی به هیچ حرفیم .

از اون باغ زیبا چشم نمیگیرم نگاهم به گل های یاسه و بارونی که نم نم میزنه و فکرم 

 حول و حوش خانوادم ، خانواده ای که تازه داشت پا میگرفت.

 خیس کرده ...بازم مثل این چند روز اشک گونه هامو 

صدای در میاد و قدم های ستی خانم... صدای تق بشقابی که روی عسلی میزارش 

،حضور ی شخص نااشنا حس میکنم درست مماس با تنم، دو دستی که از کنار بدنم رد 

میشن باعث اینن که تکونی میخورم از ترس.... دست های مردونه و قوی که یک 

 گرفته . ساعت با بند چرمی مشکی اون رو قاب

 از وحشت تند به عقب برمیگردم و اون در تراس میبنده.

نگاهم در یک جفت چشم گره میخوره... چشم هایی سرد و ترسناک ....مرد ترسناک 

 این روز ها امده بود.

 با همون پوزخند به صورتم اشاره میکنه _ کارت این مدت این بوده؟حدسشو میزدم!

 ز ذهنم فراری شدن نمیتونم دهن باز کنم ..همه حرفای که میخواستم بهش بزنم ا

 _غذا هم نمیخوری میخوای خودتو بکشی؟

 باید حرف بزنم ولی انگار الل شدم

دستامو روی سینش میزارم با ته مونده جونم هلش میدم و میدونم که خودش میخواد و 

 عقب میره.

 تیشرت ساده مشکی و جین مشکی ، مشکی که از خودش ظلم رو ساطع میکنه 

 اب دهنمو قورت میدم:_ م...ن چرا اوردی اینجا؟

 پوزخند میزنه:_نمیدونی؟

 _سپهر چیکار کرده؟اون با تو چیکار میتونه داشته باشه؟!



پوست لبمو میکنم و ادامه میدم:_اصال...اصال واسم مهم نیست من فقط میخوام برم 

 خونه.

 با همون پوزخند خودشو روی کاناپه پرت میکنه

 _خونه خالس؟

 اختیار که اشکام شدت میگیرن میشن وقتی این مرد میبینم فقط گریم میگیره! بی

_من ... من چه سودی واست دارم؟!... بزار برگردم سر خونه زندگیم... شوهرم 

 ....عسل بدون من...

 نمیتونم ادامه بدم فکم از شدتت بغض میلرزه  بهم خیرس ... 

 ر...  تو فقط صیغشی!_شوهر؟بزار در کوزه ابشو بخور.... کدوم شوه

 تند میگم:_ شوهر دوهفته دیگمه!

 نیشخند میزنه :_ اون دو هفته هیچوقت نمیاد!

 تومن منو جور کنه؟یا میثم..؟۳بلد میشه _میتونه 

 نیشخندش بیشتر میشه ... نمیدونم بابت چی!

سمت در میره و من بدو خودمو بهش میرسونم میخوام دستشو بگیرم ولی این کارو 

 ، ملتمس میگم :_صبر کن،من اینجا بمونم پولت زنده نمیشه....بزار برم!نمیکنم 

سرشو فقط برمیگردونه نیم رخش شیطانیشو و وحشتناکشو میبینم ،ازش شرارت 

 میباره.

 _تو با کفن سفید فقط میتونی از این خونه بری!

 دستم توی هوا خشک میشه و اون بی اهمیت بیرون میره.

  



 

بود ولی دلم هنوز داشت میبارید از دیشب مطمئن شدم هیچوقت امروز ی روز افتابی 

 قصد اینو نداره منو برگردونه...

 _خانم چه لباسی میپوشید؟

چرا باید این طور عذابم میداد؟ چرا باید باهاش غذا میخوردم وقتی دوست داشتم باال 

 بیارم روش

 _ ی چیز پوشیده لطفا بهم بده 

ه در میخوره و ستی خانم وارد میشه روبه اون دختر قبل اینکه حرکتی کنه چند تقه ب

 میگه:_من انجام میدم میتونی بری ریحان

 از اتاق بیرون میره.

منتظرحرفی که میخواد بزنم ولی با اقتدار و دقت یکی از لباس های مارک دار داخل 

 کمد رو در میاره سمتم میگیره 

 _اینو بپوشید .

توی تنم مرتب کنم و اون دنبال ی شال می  کاری که میگه میکنم سعی دارم شومیز

گیرده:_ میخوام در جایگاه مادرت بهت ی حرفی بزنم ... میدونم که به سختی داری 

همه چیزو تحمل میکنی ... ولی تو اسیر این خونه نیستی بلکه مهمون اینجایی .... اقا 

 نمیخواد بالیی سرت بیاره

ادامه میده:_حداقل من این طور فکر این بار اون شال حریر طوسی سمتم میگیره و 

 میکنم ...تو نمیدونی کسایی رو که بخواد اذیت کنه چیکار میکنه !

موهای زیر شال مرتب میکنم و اون در باز میکنه و کناری می ایسته_ سعی کن ی 

 مهمون بمونی نه زندانی.

دیدم تهدیدش خوب میگیرم میدونم اون مرد خطرناک خیلی بدتر از چیزی هست که من 

 ولی باز هم با این حرفا.....

 _بفرمایید خانم

پشت سرش حرکت میکنم و این بار بیشتر اون عمارت میبینم .... مخلوطی از طالیی و 

 سفید،



 ی کاخ سلطنتی... به همه خوب نگاه میکنم تا شاید روزی تونستم فرار کنم.

 ه نمیزارهبا خودم فکر میکنم که این بار باید التماس کنم تا بزاره برم؟ن

صدای فریاد کل عمارت برداشته با کنجکاوی و ترس جلو میرم... سر جام خشکم  

میزنه اون هیوال روی یک مرد افتاده و وحشیانه میزنش قلبم گومپ گومپ صدا میده با 

دیدن این کتک ها! کسی که زیر دستشه التماس میکنه و بیشتر میزنش ... ی قدم عقب 

روی مرد بلند میشه و لگد اخرمیزنه بهش:_بیا این تنه لشو میرم واون منو میبینه از 

 ببر انبار !

دو نفر زیر بازی مرد میگیرن و میبرنش ... داره سمت من میاد باز ی قدم میرم عقب 

 ... میترسم ازش دستی به پیرهن تنش میکشه. 

 _اومدی !

 واقعا روانیه ... االن داشت یک نفر به قصد کشت میزد و خونسرده ..!

 با فاصله کنارش می ایستم و سعی میکنم حرفی بزنم با صدای ریزی میگم:_سالم

 خم میشه تا هم قدم بشه:_علیک 

چشمام کم کم باال میان و نگاهش میکنم نگاه دوگوی مشکی سردی که تغییری نکردن 

 باز چشمام به جا اولیه نگاه میکنن.

 به کاری که کرده میگه:راست میشه و دستاشو از پشت بهم گره میزنه و بی توجه 

 _اینجا خیلی چیزا کم داره ،دادم اینجارو گل کاری کنن  ... ی حوضم گوشه حیاط بزنن

 با گالی شمعدونی.

بی اختیار نگاهش میکنم... چرا این طور رفتار میکنه؟ از حرفش خوشم نمیاد ... بدم 

 بشه؟!میاد بهم اهمیت میده میخواد اینجارو مثل خونم درست کنه که چی 

 _فقط بزار برم

 _دیشب ی چیزایی گفتم

 _میرم .... خودم هرکاری میکنم تا پولت جور کنم

 با تمسخر نگاهم میکنه_توی جوجه؟!

 خودمم میدونم چرت میگم من چطور میتونستم اون پولو جور کنم !



_سپهر هرکاریم کنه نمیتونه اون پولو جور کنه ... ازش شکایت کن بندازش زندان 

 ه راضیه تا االن که...میدونم ک

با صدای خیلی ریزی که خودمم بزور میشنوم ادامه میدم_من... من ی بچه دارم 

 میمیره بدون من

 _فقط بچه خواهرته..

 از بی رحمیش کمی فقط کمی جا میخورم اون بچه بدون من میمیره

 چشمام که نم اشک گرفتنو میگیرم از اون دو قطب خونسردش_میخوام برم اتاقم .

 توجه میگه_ ستی شام حاضره؟ بی

بله ستی خانم از پشت سرم میاد .... از کنارم میگذره ... نمیتونم برگردم دست ظریفی 

 بازومو میگیره_بهتره االن همراهم بیای دختر جون.

پشت سرش میرم میدونم نمیتونم مخالفت کنم و اون سر میز روبه روش روی صندلی 

 که ستی خانم کشیده میشینم.

 ی بری._میتون

قدم هایی که از ما دور میشه توی گوشم زنگ میزنه.... نمیخوام با این هیوال توی این  

 سالن درندشت تنها باشم

 _چرا نمیکشی؟

این همه خونسرد بودن عجیبه اصال میفهمه منو از تو خونم دزدیده از خانوادم گرفته 

 صحبت کنم؟!االن انتظار داره بشینم باهاش غذا بخورم و درمورد امروز 

 _میخورم

 بیشتر از چند قاشق نمیتونم از پلو، توی بشقابم بکشم و باهاشم بازی میکنم

میخوام برگردم به همون دخمه ولی اینجا نباشم روبه روش که خیره نگاهم میکنه 

 نباشم هر لحظه بیشتر از قبل معذب میشم 

 _میدونی کجایی؟

 نگاهمو باال میکشم و ادامه میده:_ماسال



و تا حاال نشنیدم و گنگ نگاهش میکنم ماسال دیگه کدوم گوری بود؟! مطمئنا اسمش

 جزو تهران نبود 

 _گیالن .... این جا جاذبه های زیادی داره خواستی میگم ببرن بگردوننت

چنگال از دستم میوفته توی بشقاب و صدای بدی میده ... منو اورده شمال و شهری که 

 اسمشم تا حاال نشنیده بودم؟!

کم روی هم فشرده میشه بغضم هر لحظه بیشتر میشه:_چرا منو اوردی اینجا؟ چه ف

ماه پیش هم همه نقشه بود که با تهدید بزور موندی توی  ۶نقشه ای برام داری؟ ... 

 خونم؟ مگه من چیکار کردم؟من فقط همون زندگی سادمو میخوام

هستی که بخوام  چشماش خونسردن و نیشخند میزنه:_دختره احمق نقشه؟اخه تو کی

 نقشه بریزم واست؟ تو فقط واسه غلط اضافه اون بی وجود اینجایی.

 اشکام شدت بیشتری میگیرن و نیم خیز میشم 

 _بتمرگ

فریاد بلندش تکونی به بدنم میده و سقوط میکنم روی همون صندلی:_ اون روزی که 

 پا توی خونه تو گذاشتم....

ی قضیه سپهر برمیگرده به بعد پا گذاشتنم پوزخند میزنه و ادامه میده_ولش کن ول

 توی خونت.... 

بلند میشه ولی هر دو دستشو روی میز میزاره و خم میشه:_من از سپهر نمیگذرم اینو 

 توی کلت فرو کن دیگه هیچوقت نمیخوام اسمی از سپهر یا گذشتت توی این خونه بیاد

ل میکنه .... از سالن نگاهش از چشمی به چشم دیگه میره و قطره های اشکمو دنبا

 بیرون میره و من می مونم ... من ویرونه

  



 

گلبرگ های گل افتاب گردونو لمس میکنم فکرمیکنم که تخمه هاش کامال رسیدن ... از 

 این قست باغ خوشم میاد گل های متفاوت و زیبا .

 _خانم زیاد بیرون نمونید سرده!

 توی بدنم میشهبلند باشه ای میگم  و سوز مهر ماه باعث لرزی 

دستی نوک موهای بافته شدمو میکشه .. تند برمیگردم  ... با اون نگاه خونسرد تمام 

 ... ی پوزخند روی لبشه شایدم لبخند صورتمو میکاوه

 _اینجا چیکار میکنی؟

 _خواستم ... قدم بزنم

تند از کنارش میگذرم و میخوام برم اتاقم ولی مچم با خشونت کشیده میشه و 

 ردم_چیکار میکنی؟!برمیگ

 _میخواستی قدم بزنی!

 راه میوفته و منم دنبال خودش میکشه_دستمو ول کن ...اهای..

 لبامو آویزون میشه واقعا ی موجود زبون نفهمه:_کجا میریم خب؟!

جواب باز نمیده ... تقالهام فایده نداره ..کلبه کوچیک کنار باغ دور میزنه و بعد ولم 

 اش دوست دارم ی فحش پدر و مادر دار بهش بدممیکنه با حرص خیره ام ب

 _اینجارو فکرکنم بیشتر دوست داشته باشی!

با تردید نگاهمو ازش میگیرم و با دیدن بهشت روبه روم حتی نفس هم نمیکشم 

زیباست واقعا ی تیکه بهشته گل های رنگارنگ درخت هایی که سربه فلک کشیدن و 

  سایه انداخت از یکیشون ی تاب اویزونه

 ...جا..._این

 _ وقتی بچه بودم مال من بود ی تیکه از بهشت

بی اردس که نیشم باز میشه تا حاال جایی به این زیبایی ندیدم بی اختیار سمت تاب میرم 

تابی که با طناب درست شده و ی بالشتک وسطش گذاشتن...بهش تکیه میکنم اونو 



بهشت ایستاده مثل ی بادیگارد  نگاه میکنم که با لباس های سر تا پا مشکی وسط اون

 و منو نگاه میکنه ....

اونقدری خیرس بهم که دستی به صورتم میکشم شاید چیزی روی صورتم هست که 

 همچین نگاه میکنه... ولی چیزی نیست....بی اختیار میگم_چیزی شده؟!

چند قدمی جلو میاد و من برای دور شدن فقط میتونم کامل روی تاب بشینم دستش جلو 

 میاد تره موی جلو چشمم میگیره باهاش بازی میکنه_تو واقعا منو ...

ادامه نمیده و خیرش میمونم چی میخواست بگه بی اختیاره که قلبم تند تند میکوبه باز 

 میگه:_وقتی میبینمت همه چی اروم میشه تمام اشوب درونم ... انگار که نعشه میشم!

میزنه ... یاد اون روز میوفتم اون لحظه چی میگه؟چرا باز داره عجیب غریب حرف 

 اخر ...

کمی عقب میرم و اونم فاصله میگیره ازم روی کنده درختی میشینه_قبال وقتی بچه 

بودم و ناراحت میشدم به اینجا پناه میبردم صدای پرنده ها و آب ... ارامش بخش 

 بودن... اما فقط وقتی بچه بودم.

 

 اراحت بودم و به کمد پناه میبردم .یاد بچگی های خودم میوفتم وقتی ن

سیگاری روشن میکنه:_تاحاال شده ی چیزی از ته دل بخوای ولی نتونی بگیریش؟.... 

 بزار حدس بزنم ... تو میخوای ی بار دیگه کنار خانوادت باشی!

 تجعب و ترس هردو بهم هجوم میارن_تو ..از کجا....؟

ی خیلی سخته عین مرگه ...ولی باید _خانواده ای که در اوج نوجوونی از دستشون بد

 ازش درس گرفت ... دردی که نکشتت قویت میکنه!

بی اختیار پوزخند میزنم:_خوبه که میدونی... میدونی که قبل از اینکه وارد زندگی من 

بشی چه بدبختیایی داشتم... چه سودی میبری که بخوای منو اذیت کنی؟...پوالت 

 برمیگرده؟

و له میکنه و گل نرگس زیبایی که جلوشه درمیاره و من دردم جوابی نمیده و سیگارش

 میگیره .



همین طور که سمتم میاد زمزمه میکنه:_من نمیخوام اذیتت کنم ... نمیخوام که اگه 

 بخوام تو االن اینجا نبودی ... 

گلو توی دستش میچرخونه و ادامه میده:_ وقتی میبینم توی این خونه ای لذت میبرم 

روزی که کنار تو بودم معنی زندگی فهمیدم... اون واسه تو دیگه شوهر ... اون دو 

 نمیشه.... فکرشو از سرت بیرون کن  فقط دو هفته دیگه تموم میشه 

گل نرگس توی دستش الی موهام میذاره و نگاهم میکنه با چشم هایی که حاال نمیتونم 

 حس درونشون بخونم ... چشم هایی با ی حس تازه !

 وری نیستم_من ادم صب

میچرخه و منه شوکه میزاره و میره... منظورش از اون حرفا چی بود؟



 

 

سرده.... تهران هیچوقت به این سردی نبود... از سرما بدم میاد.. از هرچیزی که 

 متنفرم این روزا سرم میاد .

باز هم با اون بلوز کلفت و شلوار پشمی و پاپوش هاش بنفشی که ازشون خوشم میومد 

 سرما رو حس میکردم

امروز یکم بهتر بودم...فقط یکم حداقل خیالم از عسل راحت شده بود ، ستی خانم 

میگفت که فهمیده عسل پیش سپهر و خانوادشه میدوستم ستایش به بهترین نحو ازش 

 مراقبت میکنه .

حمل ستی خانم بعد در زدن وارد میشه دوتا دختر دیگه هم دنبالشن و جعبه هایی رو 

 میکنن. 

 ستی خانم_اقا اینارو واستون فرستاده ... بزاریدشون روی میز

 کاری که میگه میکنن و با ، با اجازه ای که میگن بیرون میرن.

 حتی فرصت حرف زدنم بهم ندادن، چی فرستاده؟! ...

با کنجکاوی ساک بزرگ برمیدارم روی تخت میشینم چی فرستاده؟ منتظر ی نشونه از 

 .خانوادم...

 ولی با دیدن جعبه های روی هم پیچیده شده اخمی میکنم 

 دستم سمت جعبه قرمز رنگ میره و بازش میکنم ،  سرویس کامل طالست.

 قلبم تند میکوبه ..... حاال مطمئن میشم نگاهاش حرکتاش حرفاش چه معنی دارن!

حتی  از اون جعبه جواهرات حالم بهم میخوره ... من شوهر داشتم... چطور .. چطور

 میتونست به این موضوع فکر کنه.

من توی دستشم میتونه هر کاری که میخواد بامن بکنه.... من هیچوقت نمیتونستم در 

 مقابل ی غولی مثل اون مقابله کنم.



جعبه رو توی ساک هول میدم و توی سطل زباله پرتشون میکنم کارتون اول باز میکنم 

لباس هایی از برند های خیلی گرون قیمت...  و چیزاشو بیرون میارم.... انواع لباسن..

 ازاونا که میتونست تمام زندگی منو بخره.... بیشتر حالم بد میشه.

 اونارم تو سطل  زباله میندازم.

کیسه بعدی الز میکنم لباس خوابن....نفسم میگیره و گر میگیرم ... اینا رو چرا خریده 

 ه گلوم فشار میاره؟!خدا من ...چه فکرایی که توسرش اومده !بغض ب

 من فقط اینارو از کسی قبول میکردم که با دیدن چشمای آبیش مدهوش میشدم.

 .باید هر طوری میتونم از این کثافت خونه بزنم بیرون... هرچه زودتر

از اتاق بیرون میرم .... میخوام از این اتاق دورشم بغضم هرلحظه بیشتر میشه من 

دوست دارم برم خونه.... خونه ای منتظر سپهرم و با تنهای تنهام ... اینجا جهنمه، 

 عسل کلنجار میرم.

 _دختر جون چیزی میخوای؟

 برمیگردم سمت ستی خانم فقط میتونم سری تکون بدم

 _اگه حوصلتون سر رفته میتونید برید طبقه پایین، استخر هست .... باغ هم اماده شده!

 _میخوام...میخوام باغ ببینم

 اهم بیالبخندی میزنه_همر

 تا االن فهمیدم درسته که کم حرفه ولی ادم خوبیه... مراقبمه... 

 _از کادو ها خوشت نیومد؟

 سرمو تکون میدم:_حالم از اونا بهم میخوره

 _اقا نمیخواد شمارو اذیت کنه.

 _غیرممکنه 

 سرشو به طرفین تکوم میده

 درو باز میکنه_ چیزی خواستی صدام کن



میره ...  بازم با دیدن این  باغ زیبا لبخند میزنم ... ی  زیرلب باشه ای میگم و اون

عالمه درخت و گل حوض گوشه حیاط با شمعدونی های قرمز منو یاد حیاط خودمون 

 میندازه.... یاد وقتی که با سپهر لبه حوض می شستیم و ....

 _باباجان چیزی میخوای ؟

 بز ی گلدون دستش :_نهسالس با لباس فرم س ۶۰،۷۰نگاهمو برمیگردونم ی پیرمرد 

 _شما مهمون اقایی؟

 سری تکون میدم و اون میگه :

_هی خدا خیلی خوشحال شدم اقا بعد این همه سال باز به اینجا سر زد .... خیلی وقت 

بود اینقدر نمیومد اینجا ... ماهی ی بار ی ساعت میومد مادرشو ببینه... بیچاره این 

 زن نگاهش خشک میشد به در .

راه میوفتم ... سمت ی گوشه از باغ میره .... مادرش...مادرش پشت سرش 

 اینجاست؟... ممکنه ... یعنی....

 ذوق میپیچه تو تنم و تند میگم_ اینجاست ؟مادرشون؟

 گل از گلدون در میاره :_اره بابا جان .... نمیدونی یعنی؟!

میگه:_از من نشنیده سری تکون میدم و خودم معنیشو نمیدونم ... و این بار اون تند 

 بگیر باباجان.

 و اینبار با کنجکاوی میگه:_ شما کیه اقا میشی؟

 بگم چی؟ اسیرش؟

 _مهمونشون هستم ... حاج اقا من بخوام برم بیرون از کدوم در باید برم؟!

گل توی خاک میزاره_همون در جلوی عمارت دیگه ....اون پشتی راهش دور تره ... 

 ههیچکی ازش استفاده نمیکن

 _اون جا چیکار میکنی؟بیا برو تو 

برمیگردم و اونو میبینم دور از منه.... بعد از سه روز اومده!کاش هیچوقت نمیومد ، 

 نمیدیدمش.

 _بروباباجان اقارو منتظر نزار هوا سرده



 لبخندی میزنم_خداحافظ

سمت اونی که پشتش به منه و ستی خانم میرم هرچقدر نزدیک تر میشم صداشو واضح 

 میشنوم:_واسه چی اوردیش باغ؟نمیفهمی هوا سرده تر 

نگرانمه؟! حالم ازش بهم میخوره که این طور داره با ستی خانم حرف میزنه کسی که 

 همسن مادرشه! مادرشه :_خودم خواستم بیام بیرون

 با اخم برمیگرده سمت من_تو غلط کردی!

زش دارم نگاهش میکنم:_ نمیدونم چرادیگه نمیتونم ساکت بمونم و با تموم نفرتی که ا

 یادم رفته من اینجا ی زندانیم ... ولی زندانیام حق هوا خوری دارن نه؟!

 دستی پشت گردنش میکشه و ی قدم سمتم برمیداره، میترسم.

 ستی خانم با ترس اقایی میگه

 پوزخند میزنه_دم دراوردی!گمشو باال.

انگار میشکنه  بی توجه باال با تمام نفرتم نگاهش میکنم  .... ی چیزی توی نگاهش 

 میرم ....کاش میشد همین االن بمیرم و دیگه هیچوقت این عذاب و الهی نمیدیدم!

صدای قدم هایی که پشتم میاد ناخداگاه باعث ترسم میشه ... دنبالم میکنه و میدونم چیز 

 خوبی در انتظارم نیست.

 ث میشه پهن بشم روی زمین !قبل اینکه در اتاقو ببندم وحشیانه هلش میده تو میاد باع

 _کی تورو پر کرده که جرعت میکنی این طور با من حرف بزنی؟هان؟

 حرف نمیزنم،صدای بلندش باعث بغضم میشه.

 _نکنه هوا برت داشته با اون دوتا جعبه؟هوم ؟که خرت شدم؟

 با اینکه صدام میلرزه میگم:_ارزونی خودت 

 به سطل زباله اشاره میزنم.

قتی اونارو توی سطل زباله میبینه، لگدی به سطل میزنه و همشون کف دیوونه میشه و

اتاق ریخته میشن:_گو خوردی،گو خوردی... پرتشون دادی؟! .... هوای خدا بودن 

 برت داشته انگاری!



اون بغضی که ته گلوم مونده قورت میدم داد میزنم مثل خودش:_ واسه چی واسم 

شتی؟باور کنم واسه طلب سپهره؟دست از سرم اونارو خریدی؟واسه چی  اینجا نگهم دا

 بردار....

 با دیدن اون هیبت ترسناکش که خیلی سریع جلو میاد خفه میشم خود به خود

 موهامو میگیره میکشه :_ای ولم کن....ولم کن روانی

بیشتر موهام میکشه و تو گوشم داد میزنه:_خیلی زرمیزنی... تو گوه میخوری با من 

 ،بدم  بندازنت جلو سگا؟ این طور حرف میزنی

 از ریشه موهامومیگیرم و جیغ میزنم:_دست از سرم بردار حروم زاده

شدت توی دهنی که بهم میزنه اونقدره که به پشت میوفتم طعم خون حس میکنم و 

 شوکه ام منو زد ! 

باز موهام اونقدری کشیده میشه که از زمین فاصله میگیرم:_میدونی االن میتونم 

از اب تکون نخوره ....تا حاال هیچ خری با من این طور حرف نزده  بکشمت و اب

 ...مواظب خودت باش این روزا!

 تهدیدش تنمو میلرزونه

 یکهو موهامو ول میکنه.

با بینی روی سرامیکا میوفتم و تیر میکشه بینیم... ناله میکنم و اشکام مسابقه  

 گذاشتن سرم، موهام،بینیم دهنم همشون جیغ میکشن،

 دونم کی بیرون رفته.نمی

دستمو ستون میکنم که بلند بشم ولی نمیتونم باز میوفتم.... وضعیت رقت انگیزیه .... 

 اون دیوونست ... ی روانی که باید توی تیمارستان باشه نه این بیرون!

 گرمی خونی که صورتمو خیس کرده حال بهم زنه.

 داشته باشه کسی که الل باشه.زندم گذاشته که زجرم بده؟اون فقط میخوایی برده مطیع 

 صدای در میاد و توی خودم جمع میشم بازم اومده!

 ولی صدای ستی خانم میاد:_چی شدی ... وای خدا !

 بازوم میگیره بلندم میکنه و صدای نالم بلند میشه:_چیکارش کردی دختر؟!



 من.... من چیکارش کردم؟!...اون غولتشن این بالرو سر من اورده !

ی میشیم وصورتمو میشوره .... صورتم....داغون شده.... لب پاره شده... وارد روشوی

 جای انگشتاش... بینی باد کرده!

سمت تخت میبرم :_چی بهش گفتی این کارو کرد؟! .... خودش بیشتر داره درد 

 میکشه...

 میدونم حرکتم خیلی زشته ولی میگم:_ میخوام تنها باشم!

ه ولی بیرون میره .نمیبینم چیکار میکن



 

روی صندلی های تراس نشستم سرمایی که به لبم میخوره دوست دارم شایدم دارم 

 خودمو مجازات میکنم ، که چرا خفه نشدم مثل همیشه؟که این طور غرورم خورد نشه!

 دلم واسه سپهر تنگ شده .. اگه سپهر االن اینجا بود چیکارا که نمیکرد !

عسل...خانوادم...عروسیم! عروسی که سه روز دیگس... لباسی که خریدم سپهر .... 

ارایشگاهی که رزرو کردم اونا چی؟میخواستیم کارت هارو پخش کنیم... یعنی ممکنه 

 معجزه بشه و سه روز دیگ جشن بگیریم؟جشن عروسی من !

 یشم یک باره با دیدین سینی که روی میز مقابل گذاشته میشه به این دنیا پرتاب م

 سینی با دو لیوان چای ، ستی خانم روبه روم میشینه .

 سکوت بینمون خیلی سنگین .

_بهت گفته بودم بزار ی مهمون باشی .... اون خیلی روی صدا بلند حساسه ....میدونم 

 که نمیخواست دست روت بلندکنه ...هرچی جلوی دستش بود خورد و خاکشیر کرده.

وشنک جان .. تو مثل دخترم هستی بدتو نمیخوام... چیزی ندارم که بگم باز میگه:_ر

من با خشایار  زندگی کردم .... میدونم چطور ادمیه .... میدونم که به تو حسی داره ... 

از وقتی تو اومدی به اینجا با خودت ارامش اوردی اون ارام تره ..... من میدونم چشه 

کی دوبار طعم محبت و خانواده ،اون تشنه محبت و عشق از وقتی به دنیا اومده شاید ی

 چشیده.

 _چرا ایناروبه من میگید؟

 _میدونم تو میتونی این مردو تغییر بدی از سیاهی ها دورش کنی.

پوزخند میزنم و میگه:_ فکرمیکنی چرا دست روت بلند کرد درسته که به صدا بلد 

کمکش حساسه ولی میدیدم که چطور نگاهش میکنی ....ازت خواهش میکنم دخترم 

 کن.

 بعد از دقیقه هایی که میبینه به حرف نمیام بلند میشه که بره

روز دیگه عروسیمه... نمیتونم به این مردی  ۳_ از من چیزی نخواید من شوهردارم  

 که این همه ظلم کرده محبت کنم!



... من به یک حیوون چطور محبت کنم ؟!اون نه تنها در ستی خانم بی هیچ حرفی میره.

 ظلم کرده بلکه مطمئنم در حق بقیه هم همین کارو کرده .حق من  

 دستی به بینیم میکشم و تیر میکشه.

* 

شبه بزور نفسم باال اومده من امروز باید  ۱۱ثانیه ها کش میان تا االنی که ساعت 

عروس میشدم ... وقتی به حال خودم به حال سپهر فکر میکنم دلم واسه خودمون 

 باطل شده ....و من بیشتر از اون مرد میترسم.میسوزه حتی اون صیغه هم 

 _خانم لطفا دنبالم بیاید

 _برو بیرون 

 _اگه نیاید اقا خودشون میان

 اشکمو پس میزنم بلند میشم بعد سه روز من یادش افتادم حتما باز میخواد منو بکوبه!

ا...گل دنبالش میرم و به سالنی میرسم. میز طویلی با انواع غذا و دسر و فینگر فود ه

 های رز  و شمع و... کیک بزرگ به شکل قلب ....میز عروسی!

اونم هست پشت میز نشسته .. بلند میشه و صندلی کنار خودشو بیرون میکشه:_بیا 

 بشین!

 بی اختیار دستی به دهنم میکشم هنوز ذق ذق میکنه.

 ارام جلو میرم و میشینم... همون صندلی که اون کشیده بیرون واسم .

اشک توی چشمام هست که گنگ میبینم من االن باید با سپهر سر این میز  اونقدری

 باشم نه با یکی از خطرناکترین مردها!

بشقابمو برمیداره پلو میریزه مرغ و کوبیده میکشه تو بشقابم و جلوم میزارش:_خیلی 

 الغر شدی!

نمیخوره  با گوشت توی بشقابم بازی میکنم و از گوشه چشم میبینم که اونم زیاد چیزی

 ... به لبم خیره شده

_من نمیخواستم دست روت بلند کنم .... اما تو .... ببین من وقتی عصبی میشم 

 خداروهم نمیشناسم پس رو عصابم نرو که بعدش پشیمون بشم .



 نگاهشم نمیکنم میخواستم سریع تر از این فضا راحت بشم.

عروسیت بود نه؟ اما  سیگاری روشن میکنه و صدای پوزخندشو میشنوم:_امشب، شب

 عروس بغل دسته من نشسته!

 قطره اول سر میخوره رو صورتم

_میخوای بدونی اون بی سرپا کجاست؟هوم؟ .... مست و پاتیل داره توی خیابونا 

میچرخه .... تمام کارش همینه اخه سگ تو روی اون میمون نگاه میکنه که تو بهش 

 پادادی

 ..هق میزنم .... بازم نگاهش نمیکنم .

.اگه صدای بلند پوزخندش میاد_اون بچه بی پدر و مادرم که زیر دست این و اونه..

 تواین حالی هم تقصیر خودته.

این بار نمیتونم تحمل کنم و زار میزنم .... برای خودم سپهر.... عسل... پاره تنم یادگار 

 خانواده ای که جزغاله شدن.

 _چ...چرا من؟

 با جون کندن میگم 

سمتم گرفته میشه:_پاک کن اشکاتو... چرا تو؟.... چون من با تو طعم ی دستمالی 

 خانواده چشیدم

ساکت میشه و فقط صدای بینی منه که میپیچه سیگار دومو روشن میکنه:_اگه تو 

اینجا بمونی.... تا اخر عمر ... فرار نکنی ... هر چی که بخوای بهت میدم پول رفاه 

 ته باشیشاسایش سفر و... عسل میتونی داش

 با بهت نگاهش میکنم بمونم؟!تا ابد!

 دستش تره موی روی صورتم میگیره و نوازشش میکنه ...معدم پیچ میخوره.

_من تورو میخوام ...از همون لحظه ای که ...مهم نیست ....ولی من نمیزارم حتی به 

 اون پلشت فکر کنی ...بمون و

 با صدای خیلی ارامی زمزمه میکنه:_زندگیمون بساز

 _زندگیمون؟



نگاهش مثل همیشه نیست میدرخشه_من همه چیزو درست میکنم... همینجا بمون ... 

 .... ولی با من بمون.تو عسل میخوای،همین فرد بغلته .... هرچی که اراده کنی 

با تنفر نگاهش میکنم حتی فکر کردن بهش خود مرگه .... حاال میخوادبا عسل منو گول 

 ئنن پیش سپهر جاش امن تره تا اینجا ...کنار یک جانی.بزنه.... اون بچه مطم

 با تنفر کلمه هارو تو صورتش پرتاب میکنم:_حتی اگه بمیرم.

نکاهش ی خونسردی وحشتناکی میگیره بلند میشه وپشت صندلیم قرار میگیره .... 

اونقدری نزدیکم شده که گرمای دهنش باعث میشه سرمو خم کنم:_تو نه.... ولی اگه 

 بمیره چی یا اون بچه؟ .... هان؟سپهر 

 ...لبام بهم میدوزم تا فحشی بهش ندم ... عزیزای منو بگیره فقط بخاطر ی هوس .

_به اون بچه فکر کن که  داره بازی میکنه تو پارک  یهو چندنفر ببرنش قطعه قطعه 

 پس بفرستنش

اقم پناه میبرم و پلکام روی هم میوفتن صدای هق هقم بیشتر و بیشتر میشه ... تند به ات

 چیزی نمیگه!

همه چی برمیگرده اون شب به اون شبی که موندگار شد توی خونه کاش هیچوقت 

نمیذاشتم ... با فکر به اینکه چه بالیی میتونه سر عسل بیاره میخوام باال بیارم ...من 

چیکار میتونم کنم ؟!



 

 ... چند ساعت دیگه مهمونا میرسن._ستی خانم گفت، بیاید خودتون سفره تزیین کنید

 _االن لباس بپوشم؟

 لبخند ملیحی میزنه_نه فعال خیلی زوده ... بریم دیگه

راه میوفتم و با لحن ذوق زده ای میگه_شب های یلدا اینجا خیلی قشنگ میشه آتیش 

 بازی ی عالمه خوراکی های رنگارنگ و اونجا رو میبینی... سفره اونجا میندازیم 

 ا باید شب بیام ؟حوصله شلوغی ندارم اخه!_منم حتم

 _مگ میشه نباشی اصال! اقا خودش لباس فرستاده!

 اقات بمیره انشاال.... که از اون شب نفرتم بهش بیشتر شده

 _ خانم چه حالتی سفره بندازم؟

کفری میگم:_ یبار دیگه به من بگی خانم خودت میدونی من اسم دارم خب ،بگو 

 روشنک ... روشنک

 ده_اوکی روشنک میخن

 _سفره من میندازم لطفا تو چیزایی که قراره بزاریم روشو بیار 

 سری تکون میده و به اشپز خونه میره

عجیبه که بعد از این همه از اتاق بیرون اومدم اونم به بهانه تزیین سفره من تو یه 

 اتاق زندانی بودم،شدم مثل همیشه.

گذاشته شده به سمتم میاد تازه باهاش آشنا ریحانه با کاسه هایی که روی سینی بزرگ 

 شدم دختری ترک که یکی از افراد این خونه بود

 سینی روی زمین میزاره و میگه :_آخ کمرم

 _ یکی یکی می آورد ایشون... ولی چقدر این سفره بزرگه

_ آره خیلی بزرگه اخه مهمون های خیلی زیادی دعوت میشن ...راستی میدونستی که 

ون رسم داریم پوست هندوانه و انار ها رو صبح توی رود میندازیم آخه ما توی شهرم

 خوش یمنه



 _واقعاً ؟

میخنده و میگه :_من هرسال پوست هندوانه ها رو توی آب بیندازم به امید اینکه سال 

 بعد با ساشا این کارو کنم 

 _ساشا دیگه کیه 

 چشمکی میزنه :_ عشقم

 ه هارومیخندم :بچه پررو بده به من اون کاس

یکی یکی روی سفره مرتب میکنه از گوشه چشم می بینم که هرکی به سمتی میره و 

 کاری میکنه یعنی  امشب اینقدر مهمه؟!

 ریحان :_اینجا پر از پسرای خوشتیپ میشه می خوام مخ چندتاشون بزنم 

 _حاال یکی هم نه چند تا ؟

 _آره دیگه که جایگزین ساشا بشن

 میخندم:_الشیبا صدای بلند 

 داره میخنده که خندش خشک میشه و تعجب می کنم میگه:_ صاحبش اومد 

 برمیگردم و اون هیوال رو میبینم که در سایه ایستاده و به من زل زده

 معذب میشم از نگاهش.... سنگینه .... طوریه که تا حاال ندیدم 

ثانیه با نگاه  طول نمیکشه و مردی چیزی بهش میگه ... مرد میره و بعد از چند

 اخرش اونم حرکت میکنه.

_عجب .... من که دستشوییم گرفت... بریم باال که حاضر بشیم با سردرگمی سر تکون 

 میدم به دنبالش میرم.

لباس های زیبای هستند پیراهن قرمزی تا زانو کت کوتاه مشکی که روش میخوره با 

تم که رژ قرمزی بزنم تا چکمه های مشکی  دلم برای هیچ گونه آرایش نرفت و تونس

 صورتم بیشتر از این بیروح نباشه.

بیرون میرم....آروم آروم دوست ندارم که به سالنی برسم پر از آدم های ناشناخته و 

مخصوصاً اون  هیوال بدون جلب توجه گوشه ترین صندلی را انتخاب می کنم که کسی 



تن پیر و جوان زن و مرد و دیده زیادی به این قسمت نداره آدم های زیادی اینجا هس

 همینطور آهنگ شاد زیادی دارند می رقصند.

 ریحانه از دور میاد و میگه : 

 _اگه چیزی بهم بگو یکم سرم شلوغه نمیتونم که اینجا بشینم 

 _باشه عزیزم

 ... هیوال اینجا نیست و خیالم راحت تره .میره ،کار من تماشای دیگران  

 کنم واقعا حوصلم سر رفته و دوست دارم به باال برگردم .با تکه های خیارم بازی می 

از در پشتی عمارت به باغ میرم... روی پله ها میشینم ،توی این تاریکی انتهای باغ 

 مشخص نیست .

اون پیرمرد گفت که اینجا یه در داره اگه بتونم فرار کنم ... ولی نمیشه بچه نیستم 

 میدونم باز برمیگردونم.

 را نشستیم بفرمایید تو_خانم اینجا چ

 دنبالش می میرم. 

پیرزنی ویلچری تنها نشسته ... اون اینجا چیکار داره؟... تنها کسایی که نشستن ما 

 هستیم همه یا اون وسط هستن یا گوشه به گوشه سالن جمع شدن 

 به اختیار کنار پیرزن میشینم .

میکشه .... تخته بازی  اونم پیداش شده با چندتا پیر مرد داره حرف میزنه و سیگار

میکنن... شرط بندی؟دلم پیج میخوره .... چقدر کثافت ... از اون سلف و سرویس دو 

بشقاب با تخلفات شام میکشم برای خودم و اون پیرزن ساکت و سرد جلوش 

 میزارم_بفرمایید

لبخندی میزنه و سر تکون میده ... هنوز ننشستم که ریحانه از دور اشاره ای میکنه و 

 یشش میرم زیر راه پلهپ

 بخاطر اهنگی که قصد داره سالن بترکونه صداش ضعیفه:_چیکار داری میکنی؟

 با تعجب ابرو باال میندازم_چیو چیکار داری میکنی؟

 صدای مردونه ای میگه_تو برو



اونه که باز اومده و قصد اذیتمو داره نه چیز دیگه ای .... ریحانه خیلی سریع منو 

 میزاره و میره

 و میاد تا چند سانتیم:_اون پیرزن میشناسی؟جل

سرمو باال میدم که یهو کمرمو میگره منو به تخته سینش میزنه جیغ خفه ای 

 میزنم:_چیکار میکنی ....ولم کن 

هیچ راهی نیست گوشه دیوار بین بازوهاش حبش شدم اونقدری که نمیتونم سرمو باال 

 بیارم و خوب ببینمش

نم دارم هرچقدر که به سینش فشار میارم فاصله نمیگیره  سرش پایین میادبین موهای

 .دلم پیچ میخوره خدایا نه ... نمیتونم ...و قلبم تند میکوبه .

 _خیلی وقته که ندیدمت ... این مدت اینجا نبودم.

 _برو کنار 

شقیقمو میبوسه و بازم موهامو بو میکشه بی ارداس که اشک جمع میشه توی کاسه 

 چشمم

 صتش گونمو نوازش میکنه تقال میکنم:_توروخدا اذیتم کن ... بروکناربا انگشت ش

پیشونیمو میبوسه و کنار گوشم زمزمه میکنه:_ی هفته وقت داشتی واسه فکر کردن 

 میخوام جوابتو بشنوم؟

با چشماش خیره میشم با بغض میگم_فکر کردن فقط به یک گزینه ؟.... واقعا اون 

 کارو با عسل میکنی؟

 بازوهاش فشارم میده :_شک نکنبین 

 قطره اول راه میگیره_خیلی ...بیرحمی ... برو...

 بروکنار... 

 _میخوای اون بچه داشته باشی و راحت زندگیتو کنی؟

نه نمیخوام این زندگی که اون میگه خود جهنمه باز میگه:_من میخوام اینجا راحت تر 

 باشی ... فکرشم نکن بزارم بری..



میپرسی؟چرا میخوای ی طوری رفتار کنی که انگار به من اهمیت _پس چرا نظرمو 

 میدی؟

با انشگت اشاره روی سینش میکوبم_تو فقط به خودت اهمیت میدی اونقدری که 

 حاضری برای هوس خودت همه رو بسوزونی

 پوزخند میزنه:_هوس..؟!

اهام سر با همه قدرت میخوام کنارش بزنم نمیزاره .... با خشونت میبوستم.... دست پ

میشن هروقت خیلی میترسم همین میشه.... حتی نمیتونم دستمو باال بیارم و اون 

 هرکاری میخواد میکنه

جیغی که میزنم فایده نداره و بیشتر بی حرمتی میکنه اون لحظه هایی که لمسم میکنه 

 و میبوسم بدترین لحظه های زندگیم هستن.

 م.وقتی عقب میکشه میخوام بیوفتم و خودش میگیر

بلند بلند گریه میکنم ، هیچی نمیگه ....دست زیر چونم میزاره و باال میگیره 

 سرمو_من کارای بیشتر از این میخوام کنم تو فقط باید الل باش

 با تنفر نگاهش میکنم و بازومو میگیره هلم میده_میبریش اتاقم تا بیام

میرم اتاق خودم ... نمیدونم اون مرد از کجا پیداش میشه ولی من با وحشت میگم_نه 

 ولم کن عوضی ... بهش بگو ولم کن ... اقا 

زورم بهش نمیرسه و میبره منو تو اتاق اون هیوال پرتم میکنه و صدای قفل شدن در 

 میاد

 با مشت میپرم به در_ بیا در باز کن.... کجا رفتی هی .... کسی نیست

به مرگ نزدیک میشم اون قدری استرس دارم که حالت تهوع گرفتم هر لحظه بیشتر 

دست و پاهام سرد شده... اگه بخواد کاری کنه من نمیتونم هیچوقت جلوشو بگیرم فقط 

 یک سوم زورش حتی واسه کشتم بسه 

 _خدایا مواظبم باش... خدایا کمکم کن 

 اونقدری وحشت کردم و گریه میکنم که سکسکه میگیرم

دقیقه نشون  ۳:۳۰به ها دقیقه ها میگذرن صدای موزیک خیلی وقته قطع شده عقر

 میدن و من از وحشت نتونستم حتی پلکامو روی هم بزارم.



 صدای باز کردن قفل در میاد ... عوقم میگیره

 اون هیوال داخل میاد مثل همیشه نیست .... داغونه.

...سالنه سالنه جلو میاد بوی الکل کرواتی ک چنگ زده بهش و دکمه های بسته نبسته.

 توی اتاق میپچه .

..حتی نمیتونم از تخت پایین بیام از باالمنو نگاه میکنه.... مسته،مسته من بدبخت شدم.

یهو خم میشه روی صورتم و هییی خفه ای میکشم دستش باال میاد قطره های روی 

 صورتمو پاک میکنه و دونه به دونه _گریه ...نکن

 میشینه روی زمین کنارم یکی از پاهاش قائمه میکنه .

.. از بطری توی دستش مینوشه.... زمزمه میکنه:_من تحمل اشکاتو ندارم.... ..ساکته 

نمیتونم ببینم ... تو واسه همه عمر کافی واسم .... نمیشه... خانواده من باشی .... 

 .بمونی واسه من فقط؟! همه دنیارو پات میریزم

 ...صداش باال میره: _اون مادر...لیاقت تورا نداشت هیچوقتم نداره 

 گریم شدت میگیره ... این حسی که دارم نمیدونم اسمشو چی بزارم نفرت یا دلسوزی؟

وقتی اونقدر درمونده میبینش از خودم بدم میاد .... ولی من سپهر میپرستیدم هیچوقت 

 نمیتونستم با چنین ادم خطرناکی باشم

وا نگه برمیگرده دستشو سمتم میاره میترسم توی خودم جمع میشم .... دستش توی ه

میداره:_از من میترسی؟ ....من هیچوقت نمیخوام بهت صدمه بزنم.... فقط دیوونه 

 میشم میبینم اون عوضی اینقدر دوست داری ... ازمن متنفری!

پوزخند میزنه و یهو دستمو میگیره تو بغلش پرت میشم جیغ بلندم دست خودم نیست 

یکنم_تکون نخور.... بمون کاریت .... روپاهاش میوفتم عین ی نوزاد بغلم کرده تقال م

 ندارم.

موهامو نوازش میکنه و بو میکشه ... دلم پیچ میخوره میسوزه واسه این مرد گنده ای 

که اینقدر عاجزه ....چند دقیقه میگذره و میخوام بلندشم و سفت تر میگیرم کم کم 

نفساش منظم میشه ولی با هرتکونم محکم تر میگیرم



 

 _نمیخورم

 _ی لقمه حداقل از دیشب هیچی نخوردی

 _خب گشنم نیست دیگه 

 _اوف از دست تو ....

 در اتاق بی هوا باز میشه اونی وارد اتاق میشه که رفتارش فرق کرده این روزا

 ریحانه تند بیرون میره و من اون میمونیم.

نبود حرفاش توی اونی که شب تا صبح روی پاهاش خوابیده بودم و وقتی بیدار شدم 

 گوشم میپیچه حرفایی که بین خواب و بیداری زده.

 _چرا باز اومدی اینجا؟

 گنگ میگم_چی؟

 جوابمو نمیده:_خب اتاقم..اینجاست!

 با اخم نزدیک تر میاد .... نزدیک که میشه نمیتونم خوب نفس بکشم.

 _اتاقت ِمن بعد جایی که من باشم!

 _ها ....؟

 من ، میتونی هر طوریم میخوای دکورش کنی!_گفتم لوازمتو ببرن اتاق 

 چشمام بیشتر از این گشاد نمیشن:_چی ..چی میگی؟

نزدیک تر میاد یاد دیشب میوفتم که چطور خفتم کرده بود .... میخوام از کنارش بگذرم 

 ولی بازومو میگیره و سرش پایین میاد_من از حرفم کوتاه نمیام

 ۳یشونیم زل میزنه.... همون جای زخم نگاهش روی صورتم در گردشه و بعد به پ

 سانتی که روی صورتم جلوه میکنه 

دستش باال میاد که توی خودم جمع میشم ولی اون همون جای زخم نوازش میکنه 

 :_اون روز، نمیخواستم بهت صدمه بزنم ... شل بودی ... افتادی!

 بی توجه میگم_همین جا بمونم، باشه؟لطفا!



 ! هلم میده:_چیزاتو جمع کن

با بغض برمیگردم _نمیخوای دست از سرم برداری؟!من حتی اگه بمیرم نمیزارم بهم 

 دست بزنی

 گردنش کمی میچرخونه و نیم رخشو میبینم  پوزخند زده

با هق هقی که دست خودم نیست میگم:_اگه...اگه بخوای اذیتم کنی... خود..خودکشی 

 میکنم ... قسم میخورم 

خم فریاد میزنه_مشکلت چیه هان؟ میخوای برگردی بغل اون ناگهانی تند سمتم میاد با ا

 پلشت؟ اینو تو گوشت کن میکشمت ولی نمیدمت دست اون.

اشکایی که نگاهمو گنگ کردن کنار میزنم.... حاال کامال شبیه هیوالست اولین چیزی که 

به ذهنم بعد سپهر میاد و میگم:_ مشکلم؟ مشکل من اینکه نمیخوام دستمال ادمی مثل 

 تو باشم .... دستمالی که یکی دو روز ازش استفاده کنی و بعد پرتش کنی!

دستی پشت گردنش میکشه :_ من جسم تورو نمیخوام ... من خودتو میخوام ... تا 

 وقتی خودت نخواستی زورت نمیکنم.

 _اینقدر اذیتم نکن بزار یکم نفس بکشم 

 ه روزهای تلخی ...چشماش دو دو میزنن و بیرون میره، اشکام تمام نمیشن چ

ریحانه میگفت که صحبت هامون شنیده میگفت اقا عاشق شده و منو دوست داره.... 

 ولی من ادم عاشق کردن با اون نبودم ... نمیتونستم که باشم.*

از کیک گردویی دیشب ی قاچ برمیدارم واقعا چطور بیشتر غذاها و شیرینی ها مونده 

 هیچی باقی نمیموند .بودن ؟!اگر من چنین مهمونی میدادم 

سالنه سالنه بیرون میرم. هیچکس نیست .... ویالیی که جریان زندگی توش حس 

 نمیشه .... ریحانه با عجله از بیرون میاد و نگران میشم 

 وقتی منو میبینه میگه:_بدو برو اماده شو

 _چرا چیشده

 دستم میگیره و حرکت میکنه:_وقت نیست بدو.

 _چی شده اخه؟!



 تو اتاق خودش سمت کمد میره این بار جیغ میزنم_چی شده؟هلم میده 

انگار که تازه به خودش میاد _ها .... اها ... اقا گفته امادت کنم ... میخواید برید 

 بیرون.

 _کجا؟

 _نمیدونم ... اینارو بپوش خوشگلن 

 _من جایی نمیرم ... برو ب خودش بگو

 _اه ارام ... ضدحال نباش دیگه .

 میخنده:_اقا گفت اگه نیای امشب تو اتاقش میمونی.با شیطنت 

لبمو با حرص گاز میگیرم وفحشی میدم ... کاپشن سبز لجنی با شلوار جین روشن و 

 شال گردن و بوت های قهوه ای که توی کمد پیدا میشن میپوشم.

با دو نفر در حال صحبت هست . جلوتر میرم :_خودم باید بیام گمرک از تو آبی گرم 

 ، کاری میکنی اون داریوش اشغال اینجا باشه فردا میثم نمیشه

 میثم؟میثم که مرده بود؟!... پس اینی که بهش میگه میثم کیه؟!

 همون میثم منو میبینه:_اقا...خانم!

 پشتش راه میوفتم _کجا قراره بریم؟

 _بیرون.

دهن کجی میکنم سوار ماشین زمخت و گنده ای میشه .... این ماشین مخصوص 

 تجادهس

 در کمک راننده باز میکنه _معطل چی هستی؟!

 _هوم؟

جلو میرم دستشو دراز میکنه دودل نگاهش میکنم که دستشو تکون میده و ناچار 

 میگیرم دستشو

 _پاتو بزار اونجا بیا باال.

 سوار که میشم تند دستمو میکشم.



ای بلند اروم رانندگی میکنه مه کمرنگی همه جارو پر کرده همه جا سبزه ....درخت ه

 و سبز.... بوی خاک باران خورده.

 _میثم زنده هست؟شما که گفتی مرده سپهر کشتش

 حرفی نمیزنه :_ اره همون مرده بود؟

 دستی پشت گوش میکشه:_زندست تیر از بغلش رد شده!

 _ولی گفتی مرده ...بخاطر اون من اینجا زندانی کردی.. حاال که زندس میخوام برم!

 همون اول زنده بود کالفه میگه_ میثم از

 نمیفهمم و هی گیج تر میشم:_یعنی چی پس؟!

 _کشش نده .... ارتباطی به تو نداره!

 _ولی....

 برای اینکه دیگه حرف نزنم میپره توی حرفم_تا حاال شمال نیومدی؟

 _نه

 _دریا؟

 _نه

 بعد از دقیقه های که میگذره کم کم چندتایی خونه میبینم و می ایسته.

 و باز گیج میشم چطور پیاده بشم درو باز میکنم

 اون زودتر میرسه کنار باز دستشو میگیرم و پایین میام

 باد سردی که میاد باعث میشه توی خودم جمع بشم.

 مچم میگیره_بیا 

 _کجا میریم خب؟

 جواب نمیده و فحشی زیرلب میدم همیشه فقط چند کلمه صحبت میکنه.

 ر و محلی شلوغ با سر صدای های زیاد .کم کم که جلو میریم ی بازار میبینم بازا

 پیر و جوان دست فروش هستند 



 _چرا اومدیم اینجا؟

 اطرف نگاه میکنه:_فکرکردم حوصلت سر رفته .

.. بازم چشماش دارن میدرخشن ، ریحانه میگفت وقتی تورو میبینه خیره میشه به من.

 چشماش دیگه مثل مرده ها نیست.... وا واقعا نیست.

 مرسی _امم....

دستم محکم تر میگیره و خیره به شلوغی بازار میشم و اروم راه میریم_ وقتی بچه 

 بودم با مادرم زیاد اینجا میومدیم .... وقتی اینجا میومد حالش خوب میشد.

 .ی عالمه وسایل سنتی._چون قشنگه ...

 سر تکون میده: تو از چی خوشت اومده؟

 دوم از چیز های اونو نمیخواممیخواد واسم خرید کنه؟! نمیخوام هیچک

 قبل اینکه چیزی بگم سمت ی مغازه ای میره که پیرمرد نحیفی نشسته 

 اشاره ای به کیف حصیری و دست دوز میکنه:_اونو میخوایم!

 پیرمرد با لحجه شیرینی میگه_ی چند لحظه صبر کن جوان

 و بعد داد میزنه _اهای...بزقوطی....چرنی هنی؟

 میگه _بوممصدای پسری از پشتم 

 _بوشو او کیفن بی یر

 پسر جوان با کیفی حصیری و گرد سمتمون میاد به من میدش

 _دوستش داری؟

 .... برای منه؟_برای

 _خوبه!

 لبخند زده... عجیبه بعد این همه مدت عجیبه که لبخندش میبینم

 وقتی از مغازه بیرون میایم میگم:_کیف الزم نداشتم ... من که جایی نمیرم .

 بار انگشتاش پنجه میشن در دست من_میری! این



 _ولم کن... فرار نمیکنم 

 با همون تفریح تو چشماش میگه_فکر نمیکنم!

لبام جمع میکنم به پیرزن تپلی نگاه میکنم که بساط زیوراالت داره ... دستبند های 

 رنگ رنگی

 این بار پیش اون میره :_کدومو میخوای؟

 یه؟!...یعنی چی که منو اورده خرید.. قصدش از این کارا چنمیفهمش 

خودش خم میشه بعد از چند ثانیه دستبند فیروزه ای  سه ردیفه با خرجکار های رنگی 

 رو به دستم میبنده، ابی درکنار پوست سفیدم زیباست .

 _همین خوبه

 پیرزن با لحجه غلظی میگه: بالمیسر ... مردت درست میگه

 تی باز راه میوفتیم میگه:_خوشت نیومد؟با لبخندی ظاهری سری تکون میدم ، وق

 با اخم میگم_من چیزی نمیخوام

 نگاهم میکنه ی نگاه سنگین _مهم نیست!

راه میوفته و منم دنبالش کشیده میشم ... از هر دستفروشی ی چیزی میخره .... واقعا 

 عصابم خورد میشه

اینبار وارد کلبه ای زیبا میشیم... آبی و چشم نواز با کوزه های زیادی همراه با گل و 

 برگ تزیین شده 

 پیرمرد چاق و با صورتی قرمز نشسته و به ترانه ای گوش میده

 _سالم حاجی

پیرمرد برمیگرده و یک بار از باال تا پایین نگاه میکنه و بعد باخنده ی بامزه ای بلند 

 عزیز جان ... خیلی وقته ندیدمت ... تو کجا این جا کجا؟!میشه_چطوری 

 _کم کاری کردم حاجی .

 _بفرما بفرما بشین 

 تازه انگار منو میبینه با خجالت سالمی میدم 



 _به رو ماهت دختر جان ...خوبی؟سالمتی؟

 اون تند میگه:_همسرمه آرام 

 تعجب میکنم ..... همسرم .... چی پیش خودش فکرکرده؟!

د از ته دل میخنده _مبارکا باشه.... پس باالخره ازدواج کردی اولین خبری بود پیرمر

 که منه پیرمرد خوشحال کرد !

 _خاکتم حاجی .... ارام بیا..

به تک صندلی اونجا اشاره میکنه و بی حرف میشینم اونم کارم ایستاده:_اخ اگه بی بی 

 بفهمه زن گرفتی سکته میکنه بیا بشین پسر ببینم..

 زمین میشینن روی

داخل کلبه از بیرون زیباتره فرش های الکی و شومینه گلی کوچیک ی عالمه ظروف 

 سفالی و....

 ساله که این طرفا نیومدی ۱۵_ی موقع هایی میومدی شعر تمرین میکردی 

 _نشد.

 _مادرت چطوره پسر جان؟

 _زندس

 توام چیکارا میکنی! .... امان... امان از مرد بد...شنیدم_شنیدم چه اتفاقی افتاده 

 چیزی نمیگه و حاجی میگه:

 _اشتباه پسر جان اشتباهه اون خدابیامرز به هیچ جا نرسید توام نمیرسی!

 کنجکاو میشم ولی دیگه چیزی نمیگن ... بیخیال بلند میشم 

 _میرم توی بالکن

 _برو دختر جان راحت باش منزل خودته

 _لطف دارید

ی سرسبز روبه روم و نم نم بارونی که میاد فقط ی این بوی خاک بارون خورده با ویو

 چایی کم داشت 



 رادیویی که گوشه ایوونه شمالی میخونه

 لوی )دامونه گوده مره تنگ بومای، گیله

 لوی جی مره سنگ بومای، گیلهدارونه خال 

 لوی مار می جنگ بومای، گیلهچیلیف می

 لوی( مره تو بزن، مره تو بزن، گیله 

از اینه سنتی اویزون شده به خودم خیره ام....قراره تا کجا برم .... کاش ی روز از 

خواب بیدار میشدم میدیدم وسط خونه زیبامونم با خانواده ای که عاشقم بودن خونه ای 

 که صدای خنده های من توش گم میشد 

میکنم  اونی که پشتم ظاهر میشه باعث میشه از رویا درام حاال که از اینه نگاهش

 دیدنش سخت نیست .... این مرد قراره با من چیکارکنه؟

 پشتم می ایسته اونم به من زل زده از اینه

 با لحنی عجیب و اروم میگه:_ بخند

 فقط بهش زل میزنم بازی جدیده؟

 ادامه میده_ اخم بهت نمیاد ... بخند!  

 لبام به زور کش میان _نه این طوری قبول نیست ...خوب بخند

 دندونم میشه دید. ۳۲ار از خجالت زده لبخند میزنم واقعی از همونا که این ب

منبسط میشه مثل وقتی که خستگی ادم در رفته:_ لبخند که میزنی زیبا تر میشی ... 

اونقدر که دوست دارم فقط من باشم و تو... چالی که روی گونت ایجاد میشه تو حالت 

 عادی نیست... این چال مثل زندگیه!

شاخه از موهای فرم رو میگیره و زمزمه میکنه_زندگی گر هزار باره بود  دستش ی

 بار دیگر تو ... بار دیگر تو.

 لوی )نه تنها می چوشم وارون بوارس، گیله

 لوی نالس، گیلهمرغ و ماهی مره زار به

 لوی نالس، گیلهمرغ و ماهی مره زار به



 لوی( مره تو بزن، مره تو بزن، گیله

وارد خونه میشه من هنوز به همون شکلم ایستاده ام ... شوکه.... قلبم  عقب میره و

تند میزنه... خیلی تند .... دهنم خشک شده.... این هیوال واقعا عاشق شده؟! من چرا 

 ....چرا قلبم اینقدر تند میزنه؟

وقتی از اون کلبه میزنیم بیرون میگه:_ قبال وقتی جوون بودم اینجا میومدم حاج بابا 

 تاد شعر بود به منم یاد میداد اشعار فردوسی حافظ و ... اس

 چطور پسری که اهل شعر بوده کارش به اینجا رسیده ؟!

 _گشنت نیست؟

 ..چرا!_هوم ..

 _چی میخوری؟!

شونه ای باال میندازم مرد میانسالی اش میفروشه و توی این هوا واقعا میچسبه 

عنتی.... حتی یک قرونم همراهم حواسش نیست.... خجالت میشکشم بهش بگم.... ل

 نیست.

 _اینجا چیزای خوبی ندارن ...!

 دستمو میکشه که اروم و با خجالت میگم_اومممم..... چیزه آش داره اون پیرمرده؟!

 صدایی که نمیاد سرمو باال میارم .... بازم لبخند زده :_صورتت قرمز شده دختر خوب!

شکم چه کارها که نمیکنه! دستی به گونه هام میکشم ...



 

 

 _اون پیرزنه کیه؟

_مادر اقاس .... ما بهش میگیم خانم کوچیک نمیتونه راه بره و حرف بزنه.... البته 

 سواد داره مینویسه!

 _چرا؟

شونه ای باال میندازه .... ستی خانم صداش میکنه و با عجله میره بعد از اون شب 

تنها نشسته به بیرون زل زده ... اون پیرمرد دومین باره که این پیرزن میبینم ... 

 باغبونم میگفت که تنهاست، چقدر بده توی این طور سنی تنها باشی...

برمیگردم که برم و چشمم میخوره به گوشی صفحه اش باز مونده!مال ریحانس .... 

 وسوسه میشم برای شنیدن صداش!

 لرزونم کالفه ام کرده!با استرس برش میدارم و به اتاق پناه میبرم ... دستای 

 بوق میخوره ... حس میکنم قلبم توی دهنم میاد

 _الو.... الو 

 صدام در نمیاد اشکام باز راه گرفتن سپهرمه 

 _ِس...سپهر.... سپهرم...

 هق میزنم ولی با صدای سردی میگه :_دیگه به من زنگ نزن کثافت!

چشمام بیشتر میبارن هر بوق بوق بوق.... نفسم در نمیاد روی زمین میوفتم ..... 

 لحظه ... سپهر بود؟! چی شده؟!

 چرا چرا همیچن باهام حرف زد چرا گوشی قطع کرد ؟!

جیغ ریحانه از پشتم میاد:_چیکار کردی دختر .... اقا بفهمه میکشه منو؟! .... ارام... 

 ارام خوبی دختر؟!

 باز شمارش میگیرم و خاموشه.... چی شده؟خدای من!

رفته میشه صدای گنگی میگه :_وایی تو چرا همین شدی .... صدای گوشی از دستم گ

 منو میشنوی... الو!



 سرم گیج میره_ خو...خوبم 

 جیغ میزنه _ستی خانم ... ستی خانم ارام داره میمیره... ستی خانم

 به جای ستی خانم اون میاد تو....خشایار!

.. هرچی هست تقصیر اونقدر عصبانی هستم که بدنم داغ و سنگین شده اون بوده..

 اونه: _چیکار کردی ... چیکار کردی بی شرف...؟!

 .ریحانه تند پیگه_اقا به خدا من ی لحظه رفتم.... خودش زنگ زد.

 فریاد میزنه :_ گمشو بیرون 

 با عجله سمتش میرم _سپهرُم چیکار کردی؟

نمو توی صدای در میاد و من اون تنهاییم .... چهرش از خشم سیاه شده با خشم چو

 مشتش میگیره و فشارمیده:_رم کردی ... خبریه؟باز فیلت یاد هندستون کرده؟!

مچشو میگیرم و تقال هام باعث نمیشه تا ولم کن و فقط فشار دستش بیشتر میشه:_ 

 ...سپهر چیکار کردی؟سپهرم چرا اون طور باهم حرف زد ؟ همش تقصیر تو

با چه جرعتی بهش زنگ زدی ... گوه از همون چونم هلم میده روی تخت میوفتم_ 

 خوردی!بهت گفته بودم اون از کله پوکت بیرون کن!

جیغ میزنم_اون توی کلم نیست توی قلبم هک شده اون همه زندگیمه....جواب منو بده 

 شوهرم چیکار کردی؟

 خیز برمیدار سمتم_خیلی شجاع نشدی امروز؟...میبندیش یا خودم ببندمش؟

زیر مشت و لگدش باشم اگه یکی از اون ضربه هایی که به اون حرفی نمیزنم نمیخوام 

 مرد زد به من بزنه میرم اون دنیا.

سیگاری روشن میکنه دور خودش میچرخه و اخرسر میگه :_ اخه توی احمق، با چه 

حسابی به این کره خر جواب بله دادی یارو تا فهمید یکی تو خونت بوده پشت کرد بهت 

! 

 نم اون چقدر تعصبیه ...میدونم که چطور شده وقتی فهمیده!فهمیده .... من میدو

 _واسه چی بهش گفتی؟... واسه چی چغولی کردی؟



با انگشت تخت سینم میزنه و باز روی تخت میوفتم:_ چوب خطتت داره پر 

میشه...فکر کردی اون قدر عالفم که برم ور دل اون بچه الت؟!.... اون بچه ... عسل 

اقا هلک هلک پاشده اومده سروقتم که زنم با تو بودی؟....  ... بهش گفته! .....

 نبودی؟!

اشکام همه صورتم خیس کرده... نه ... نمیشه... میتونم بفهمم سپهر االن چه فکرایی 

 توی ذهنش کرده ... 

 _واسه چی بهش گفتی ... چرا دروغ بهش گفت...

 _دروغ بهش گفتم؟!... باید یاداوری کنم ؟! 

 ادامه میده:_مثال شوهرته باید بدونه! نیشخند میزنه و

 _تو یک شیطانی ... ادم نیستی

 جواب نمیده بیشتر گریم میگیره

_اخه بدبخت داری واسه اونی زار میزنی که حتی نخواست حرفتو بشنوه ... سرتو از 

 زیر برف درار.

 با عصبانیت میتوپم بهش_به تو ربطی نداره.... هرچی باشه بین منه و اونه.

 وره بهش:_درستت میکنم.برمیخ

 از اتاق بیرون میره در بهم میکوبه اونقدری که باال میپرم

نمیخوام اعتراف کنم درست میگه ... چطور تونست اینقدر سریع منو ول کنه .... 

 چیکار می کردم وقتی اسلحه روی سرم بود؟! باید خودمو میکشتم؟!

باید میدیدمش باید ....  ی لحظه دلم پر از نفرت میشه ازش چطور تونست ... من

 نمیشه نمیشه فقط بعد چند ماه فراموشم کنه .... تقصیر اونه که من االن اینجام .

 

 _ارام به خدا اقا منو میکشه 

_خواهش میکنم ... باید برم ... پیش شوهرم قبل اینکه بیاد برمیگردم قسم میخورم... 

 اصال ادرسمو بهت میدم خودت بیا سراغم !



بار میگم:_ سپهر شوهرم منو ول کرده باید برم باهاش حرف بزنم ... من  دودله و این

 به جز اون هیچکی تو دنیا ندارم .

کالفه سری تکون میده بعد از چند دقیقه میگه:_ ببین میگم داداشم بیا سراغت ببرت 

خونتون ... اون طور که شنیدم اقا میخواد بره تهران ی هفته اون جاست ... قبل اون 

 اینجا باشی... به قران نباشی من و ستی خانم میکشه!باید 

 با ذوق سر تکون میدم:_قسم میخورم به جون بچم برمیگردم.

...  ۵،۶بلند میشه کنار بالکن می ایسته:_باید بگم داداشم صبح زود اینجا باشه طرفای 

 صبح  میره .۴اقا 

 _مرسی قربونت برم

 _برم بخوابم دیگه ، شبت بخیر.

ساعت  ۳دارم که فقط سری تکون میرم فردا میتونم ببینمشون ... و فقط  اونقدر ذوق

 میتونم بخوابم.

 صدای در زدن میاد ستی خانومه؟! 

 _بفرمایید.

با تعجب اونی میبینم که وارد اتاقم میشه هیچوقت در نمیزد فقط مثل اسب وارد میشد. 

 ابروم ناخوداگاه باال میره.

بی حرف روبه روم می ایسته دستش پشت گردنشه... بازم کالفه و سردرگمه ... هر 

 چقدر منتظرم هیچی نمیگه:_ میخوام بخوابم 

 با اخم میغره_االن میرم .

از جیبش جعبه ای در میاره و روی عسلی میذاره با تعجب اون جعبه کوچیک مخملی 

 میبینم این چیه دیگه.

برم کمه ، دوست دارم دفعه بعد که دیدمت اینو دستت _بهت گفته بودم که.... من ص

 ببینم .

ی قدم جلو میاد و سرش خم میشه قبل اینکه بخواد ببوسم جلوی دهنم میگیرم و نگاه 

 چشمای مشکیش میکنم که انگاری دارن میخندن.

 تند گونمو میبوسه و بیرون میره ،دیوانه شده.



ی با نگین روش میدرخشه ... االن جعبه کوچیکو باز میکنم حلقه ساده و زنونه ا

 پیشنهاد ازدواج داد؟!

حلقه سر جاش میذارم ... دوست داشتم کمکش کنم این مرد هیچوقت این چیزی نیست 

ساله با طبع تند شعر و  ۱۷که نشون میده .... کسی که من توی اون کلبه دیدم پسری 

 بود.موسیقی بود کسی که از شکار متنفر بود ولی خودش شکارچی شده 

 اون شب حتی نمیتونم بخوابم سپهر باید حرفامو بشنوه و بدونه که من کاری نکردم .

ولی به خودم نمیتونم دروغ بگم چرا فقط یک بار نیومد اینجا؟ شاید ادرس نداشته و 

خودمو گول میزنم



 

رفته :_ ساعتی که توی راهیم توی این نیسان ابی واقعا مثل مرگه تمام بدنم درد گ ۴

 اباجی رسیدیم ، کجا برم؟

 _مرسی اقا داریوش خودم میرم دیگه 

 _این حرف نزن اباجی هرجا بری در خدمتمم

 با خجالت ادرس میدم و راه میوفته مرد خوبی بود چشم پاک .

هر لحظه ای که به خونه سپهر نزدیک میشم قلبم بیشتر میتپه باالخره قرار بود 

 ببینمش!

 مینجاست ... ی روز جبران میکنم حتما!_مرسی اقا داریوش ه

 _خدانگهدارت اباجی

نرگس.کم کم  ۳پشت بند حرفش بوقی میزنه و میره .... من میمونم کوچه طوالنی 

 میرسم  و دعا میکنم اینجا باشه با تردید در میزنم و صدای لخ لخ دمپایی میاد 

 با دیدن چهره بور سپهر ذوق میکنم_سپهر ...

 گم هلم میده :_ گمشو برو  نانجیب ابرومو میبری ... گمشو قبل اینکه چیزی ب

 با دهنی خشک و شوکه نگاهش میکنم _سپهر چی میگی ... سپهرم...

 تو دهنیش درد داره ... بازم دهنم مزه خون میگیره.

از موهام میگیره روی زمین میکشه جیغ میزنم ...سنگ های که صورت و دست و 

 پامو زخم میکنن

 دازم خون آبه دهنم تف میکنم:_س...سپ..توی حیاط مین

قبل اینکه بتونم کاری کنم مشت میزنه ...بینیم...فکم....دندونام...همه تیر میشکن زیر 

 دست پاش جیغ داد میکنم....صدای داداش داداش گفتن ستایش میاد ...جیغ ی بچه

 نمیتونم حرکت کنم و فقط زیر دست و پای سپهر جیغ میزنم

...تاحاال داشتی ...بهش سرویس میدادی اره.... همه اونا باعثش تو _جن..کجابودی 

 بودی ... من ادم کشتم عوضی!



....از یقم میگیره صورتم سمت خودش اونم نفس نفس میزنه ...این بار نمیزنه 

برمیگردونه:_اون نقشه ریختی که سر من بخوری و بعد باهاش خوش باشی هوم با 

 ن عوضی کافی نبودم؟!فاسقت ؟اشغال من عوضی ... م

 ستایش کنارش میزنه _برو اون ور کشتیش لعنتی

 ستایش از بازو هل میده تو خونه درو میبنده_ پاتو بزاری بیرون میکشمت.

نیم خیز میشم درد توی تنم وول میخوره ولی داد میزنم:_حرف منم شنیدی ... ها؟ ی 

....اون روز ...اون مرد کردیطرفه به قاضی رفتی همیشه.... همیشه دیگرون قضاوت 

 با تهدید وارد خونه شد با اسلحه.... میخواست من بچم بکشه عوضی ... چیکار میک..

فریاد میزنه و دستام روی گوشم میزارم_گوه نخور ....واسش میخندی عوضی 

 بوسیدت ... لبایی که من میپرستیدمشون اون پدرسگ باهاشون حال کرده 

:_ واسه همین بردت .... منه ساده رو بگو .... خانم اونجا میخنده... ی خنده عصبی 

 جند..گری میکرده

 با کمک دیوار می ایستم:_ ازت متنفرم سپهر ... متنف...

صدای زنگ میاد ... تف میکنه جلوپام ... و بعد درو باز میکنه .... مادرش همراه با ی 

 دختر جوون وارد داخل میشن 

وبه تو صورتش منتظرم تا سر پسرش فریاد بزنه بگه چرا خاله ثریا منو که میبینه میک

 روی من دست بلند کرده ولی .... 

:_ این هرزه اینجا چیکار میکنه پسر؟واسه چی اوردیش اینجا؟ آبرومون جلو در و 

 ..؟همسایه میره .

 ی قدم جلو میرم _خاله ثریا...

ر اینو بنداز بیرون .... هلم میده و به دیوار سیمانی میخورم_خفه شو پتیاره ....سپه

 این کثافت دیگه عروس من نیست

سمت من برمیگرده و انگشت اشارشو توی هوا تکون میده:_دیگه در این خونه نمیای 

ما غلط کردیم با شما وصلت کردیم ... گم میشی در خونه من نمیای ...من خودم 

 عروس دارم ... پسرم عروسی داره میکنه ... هری ..بیرون.



همه تحقیری که میشنوم پاهام شل میشن بی اختیار به اون دختر زیبایی نگاه از این 

میکنم که از نگاهش دلسوزی ، نفرت رو میشه خوند.... به مردی نگاه میکنم که 

.. به زنی نگاه میکنم که بهش .روزی عاشقش بودم، مردی که میخواست منو بکشه .

 مادر میگفتم .

 یرون میندازه با زانو روی سنگ و خاک ها فرود میام .سپهر از بازوم میگیره و منو ب

.. اون چشم های آبی رو واسه اخرین بار میبینم.... چشم هایی که روزی دنیام بودن.

 دختر بچه ای رو از پشتش هل میده _خودت و تولت گم شید.

 درو تو روم میبنده

قدر بی رحم شد؟!عسل گوشه در بغض کرده مامان میگه ،چطور سپهر این



 

 _چه خانم خوشگلی!

عسل بیشتر پشتم پنهان میشه بی حوصله میگم_عسل جان خالس عزیزم... ریحانه 

 میشه یکم ببریش بیرون 

عسل میزنه زیر گریه ولی بیرون میبرش من حوصله خودمم نداشتم .... انگار مرده 

همه راحت کنارم  بودم .... دلم پر از نفرت شده بود از سپهر .... سپهری که این

 گذاشت کی اشنا شد کی خاستگاری کرده یعنی همش توی این چند ماهی که من نبودم؟!

وقتی به خودم فکر میکنم که چطور با ی بچه وسط خیابون مونده بودم تا برادر ریحانه 

 بیاد و وقتی هم منو با این سر و شکل دید دلم می سوزه ، پر از نفرت میشم.

اده .... به التماس های ریحانه هم جوابی نداده بود و فقط گفته ستی خانم بهش خبر د

بود میکشتت ... میدونستم خیلی سریع پیداش میشد ... میدونم که وقتی بیاد این بار 

 زیر مشت و لگد اون میوفتم و کاش میمردم.

 االنم نیمه جونم به قطره های سرمی خیره ام که ستی خانم زده بهم.

میاد:_ ارام... ارام خدا به دادت برسه اقا اومد ... فقط ارومش کن ریحانه با عجله تو 

 جوابشو نده .

 و تند بیرون میزنه .... من بی تفاوتم.

 این بار اونه که تو میاد با اخم هایی در هم و صورتی سرخ 

 بی حرف جلو میاد ... بغضم بیشتر میاد ... میترسم.

 در اغوشش فرو میرمدستشو باال میره و چشمام میبندم ....ولی 

 _بهت گفته بودم دل ازش بکن 

 دست خودم نیست که بیشتر از این نمیتونم جلوی خودمو بگیرم و بغضم میشکنه.

با مشت به سینش میزنم:_همیش تقصیر تو .... بدبختی من تقصیر تو ... اگه تو 

 نبودی....

دستتو بهم نزن ... دستی که روی کمرمه باال پایین میشه بدم میاد ازش :_ولم کن ... 

 باعث این حالم روزم تویی تو



بلند میشه و لیوانی که آب ریخته توش سمتم میگیره ... منو به این وضع انداخته و اب 

 بهم میده ... زیر دستش میزنم .

نچ میکنه سمت پنجره میره کالفست مدام دست پشت گردنش میکشه و میخولب بیرون 

ولی پرت میشم ردی زمین دستم خون ازش میچکه  بره که میخوام از تخت بیرون بیام

:_ کجا میری ... وایسا باید جواب منو بدی .... چرا از بین اون همه خونه خونه 

 من؟.... چرا منو بدبخت کردی .... چقدر بهت گفتم برو ... توی لندهور باید میرفتی ...

است اینقدر ساده انگار که میترکه:_ اخه کودن ... اون عوضی اگه واقعا تورو میخو

ولت نمیکرد ... اینقدر سریع نمیرفت سراغ یکی دیگه .... تو برو دنبالش موس موس 

 کن

هق هق میکنم نه زجه میزنم ... حقیقت تلخه ... کسی که دیروز توی گوشم حرف های 

 عاشقانه میگفت ساده ازم گذشت خیلی ساده ....

 ..سریع  دل میبنده ...عق..عقده ایم._ا..اره ... من ... ی ... بیکس... کارم ...که س

با دیدنم نگران سمتم میاد روی تخت میشونم دستش که به دندم میخوره جیغ میزنم 

 حتی نمیتونم نفس بکشم...

 _چی شد ... ارام ... چت شد؟

 . روی تخت که دراز میشم _دن ... دندم ...اخ ..

چشمش میارم حرومزاده با صورتی برافروخته میگه_ من اون پدر پدرسگشو جلو 

 چیکارت کرده !

 لبه تیشرتم میگیره هول میگم_ولم کن... چیکار میکنی؟

باال میکشش و به من توجه نمیکنه با دقت دندهامو نگاه میکنه_برو اون ور ... دکتری 

 مگه..

 _نشکسته ... فشار بهش اومده ... دوتا از دنده هات

دنده هام شکست فهمیدم باید دکتری از بر تا از  ۴تیشرتم پایین میکشم و میگه_ وقتی 

 باشم

 االنم نیمه جونم به قطره های سرمی خیره ام که ستی خانم زده بهم.



ریحانه با عجله تو میاد:_ ارام... ارام خدا به دادت برسه اقا اومد ... فقط ارومش کن 

 جوابشو نده .

 و تند بیرون میزنه .... من بی تفاوتم.

 یاد با اخم هایی در هم و صورتی سرخ این بار اونه که تو م

 بی حرف جلو میاد ... بغضم بیشتر میاد ... میترسم.

 دستشو باال میره و چشمام میبندم ....ولی در اغوشش فرو میرم

 _بهت گفته بودم دل ازش بکن 

 دست خودم نیست که بیشتر از این نمیتونم جلوی خودمو بگیرم و بغضم میشکنه.

میزنم:_همیش تقصیر تو .... بدبختی من تقصیر تو ... اگه تو با مشت به سینش 

 نبودی....

دستی که روی کمرمه باال پایین میشه بدم میاد ازش :_ولم کن ... دستتو بهم نزن ... 

 باعث این حالم روزم تویی تو

بلند میشه و لیوانی که آب ریخته توش سمتم میگیره ... منو به این وضع انداخته و اب 

 ده ... زیر دستش میزنم .بهم می

نچ میکنه سمت پنجره میره کالفست مدام دست پشت گردنش میکشه و میخولب بیرون 

بره که میخوام از تخت بیرون بیام ولی پرت میشم ردی زمین دستم خون ازش میچکه 

:_ کجا میری ... وایسا باید جواب منو بدی .... چرا از بین اون همه خونه خونه 

 و بدبخت کردی .... چقدر بهت گفتم برو ... توی لندهور باید میرفتی ...من؟.... چرا من

انگار که میترکه:_ اخه کودن ... اون عوضی اگه واقعا تورو میخواست اینقدر ساده 

ولت نمیکرد ... اینقدر سریع نمیرفت سراغ یکی دیگه .... تو برو دنبالش موس موس 

 کن

لخه ... کسی که دیروز توی گوشم حرف های هق هق میکنم نه زجه میزنم ... حقیقت ت

 عاشقانه میگفت ساده ازم گذشت خیلی ساده ....

 _ا..اره ... من ... ی ... بیکس... کارم ...که س..سریع  دل میبنده ...عق..عقده ایم.

با دیدنم نگران سمتم میاد روی تخت میشونم دستش که به دندم میخوره جیغ میزنم 

 .حتی نمیتونم نفس بکشم..



 _چی شد ... ارام ... چت شد؟

 . روی تخت که دراز میشم _دن ... دندم ...اخ ..

با صورتی برافروخته میگه_ من اون پدر پدرسگشو جلو چشمش میارم حرومزاده 

 چیکارت کرده !

 لبه تیشرتم میگیره هول میگم_ولم کن... چیکار میکنی؟

ه میکنه_برو اون ور ... دکتری باال میکشش و به من توجه نمیکنه با دقت دندهامو نگا

 مگه..

 _نشکسته ... فشار بهش اومده ... دوتا از دنده هات

تا از دنده هام شکست فهمیدم باید دکتری از بر  ۴تیشرتم پایین میکشم و میگه_ وقتی 

 باشم .

خشن خم میشه رو صورتم و ادامه میده:_ قلم جفت پاهاتو میشکنم به وقتش ... چطور 

 رفتی تهران ؟

 نگاهمو به جایی دیگه میدم_خودم ... رفتم 

بلند میشه قبل اینکه بره با سرانگشتاش اشکای صورتم پاک میکنه :_گریه میکنی 

مظلوم میشی زیاد .



 

کتاب رومئو و ژولیت رو میبندم با لبخند به خانم کوچیک نگاه میکنم،خوابیده. پیرزن 

بوده . ستی خانم میگفت این یک ماهی که من مهربونی که این مدت خیلی با من خوب 

 رو تخت افتاده بودم خیلی سفارش کرده مواظب من باشن.

در  اروم میبندم سمت اتاق عسل میرم .... اونم خوابیده .... بوسی روی پیشونیش 

میزارم دختر کوچولم خوشحال بود همون طوری که همیشه دوست داشت اتاق 

 بازی و دوچرخه ای که همیشه ارزوشو داشت .بزرگ،لباس های پرنسسی، اسباب 

 بیرون میام .... با دیدن سایه بزرگ سیاهی باال میپرم:_ هییی... ترسوندیم.

 با همون لب هایی که تازگی دائما گوشه هاشون باالست میگه:_دیگه کابوس نمیبینه؟

 ن چته؟ سرد نه ای میگم بی توجه راه اتاقم در پیش میگیرم پشت سرم راه میوفته:_اال

می ایستم و دستام تو هوا تکون میدم_چمه؟واقعا چمه؟... یک هفته اس دارم میگم 

ریحانه چیکار کردی؟ من زورش کردم خب اون خودشم نمیخواست؟.... با سپهر چیکار 

 کردی ....؟ ولی جواب منو نمیدی ؟... اصال منو میبینی؟!

 ست سپهر تهدید کرده بود.چند وقت پیش وقتی داشتم گریه میکردم تا جایی که تون

تندم میرم توی اتاقم درو هل میدم تا ببنده ولی میاد تو برنمیگردم سمتش و کرم نرم 

کننده به دستام میمالم:_تو ...فعال باید نگران خودت باشی... بهت گفته بودم قلم جفت 

 پاهاتو میشکنم وقتی خوب بشی!

این یک ماهه هرروز کنارم  بهت زده بر میگردم سمتش ... صورتش بی روح ...توی

بود گاهی سپهر به فحش مییست و گاهی خودشو. اون تمام این یک ماه کمپوت های 

اناناس و البالو دهنم میذاشت، بهم میرسید منم...بد اخالقی نمیکردم ... چون همه 

 خوشحال بودن از رفتار جدیدش .

ین موهام میره :_منو با جلو میاد .. سرمو باال میبرم که خوب نگاهش کنم ... دستش ب

 چشم و ابرو اومدن نمیتونی خرکنی دختر خوب!

 با ارنج به شکمش میزنم_برو اون ور

 _سالمه بابا سالمه فرستادمش تهران ..اون دخترو!



و خوب نگاهم میکنه چشمی به چشم دیگه خیالم یکم راحت میشه نیشخند شیطانی 

 میزنه:_ولی اون حروم زاده ....

 برای منم مهم نیست که چی سرش اومدهو ادامه نمیده 

 بعد چند ثانیه میگه:_اون حلقه هنوز داری؟ 

 سرم باال پایین میکنم و میگه:_ کجاست؟

جعبه مخملی توی کشو بهش میدم خوب به حلقه نگاه میکنه و بعد دستم میگیره و 

هلش میده توی انگشتم... هزاران حس بهم حمله میکنن و اولیش ترسه_مال مادرمه 

 ..میگفت بندازش دست عروست!.

 گلوم خشک میشه .... من نمیتونستم توانش نداشتم که با این طور شخصی زندگی کنم.

دستمو که میگیره و انگشتش ، حلقه من رو نوازش میکنه : _تو هنوز اون عوضی 

 رو دوست داری ؟

 _حتی ،نمیخوام درموردش بشنوم.

شم .. سپهر  همون شبی که خشایار منو با اطمینان پاسخ میدم من هیچوقت سپهر نمیبخ

 دزدید، مرد.

 _ولی ..ولی من هیچوقت نمیتونم با کسی مثل تو زندگی کنم.

نفساش روی صورتم پخش میشن نفسایی که بوی سیگار میدن:_من باید چیکار 

 میکردم که نکردم؟چیکارکنم که راضی بشی؟

 _تو ی ادم سیاهی کسی که زندگیش همه خالفه..من نمیتونم.

از بازوهام تکونم میده _روشنک ... روشنک من ... تو و شغل من هیچ ربطی بهم 

 ندارید میفهمی؟

 _ولم کن 

 _منو سگ نکن لعنتی

، لحظه به لحظه نگرلن باشم پلیسا بریزن _من نمیتونم ... نمیخوام نون حروم بخورم

 اینجا

 دست پشت گردنش میکشه:



د تو .... من تویی که خوب کاملی میخوام. تا _من ادم خوبی نیستم ارام .... ولی درمور

 اخر هفته عاقد میاد... اماده شو!

میره سمت در و جلوشو میگیرم_چی میگی؟اصال میفهمی چی میگم! من با تو ازدواج 

 نمیکنم.

دست پشت گردنش میکشه و تند بیرون میره:_کشش نده.



 

 _مامانی چرا ناراحتی؟

 فهمن لبخند میزنم:_ ناراحت نیستم مامان جان.بچه ها خوب حس ادم می

 _مامان میخوای با خشی ازدواج کنی؟

 چشم درشت میکنم:_ کی اینو به تو گفته وروجک!

 قبل اینکه چیزی بگه ستی خانم صداش میکنه:_عسل ...فاطمه داره کیک درست میکنه

 _اخ جون کیک

 از بغلم میپره ، در اینده چی میخواد بشه این شیطون.

 _وقت داری باهم حرف بزنیم؟

 _بله بفرمایید

 چه حرفی با من داره؟ زیاد با هم حرف نمیزدیم روبه روم میشینه.

_هیچوقت فکر نمیکردم خشایار عاشق کسی بشه اون به جز مادرش هیچ جنس مونثی  

کنارش نبود .....حاال  میبینم که چقدر پر از تشویش و این روزا چقدر هم شاده اون با 

وم میشه روشنک جان ... قبال هم بهت گفته بودم ؛تو االن وضعیت خوبی داری تو ار

هرچیزی که بخوای در اختیارته و از اون گذشته کسی که عاشقته .... نمیفهمم چرا 

 راضی نیستی؟!

 _من نمیخوام ... با کسی ازدواج کنم که سر تاپاش کثافت برداشته.

 _ وقت داری ی قصه واست بگم 

 _بفرمایید

ین روزگار خیلی بد چرخید برای این مرد .... اون هیچوقت نمیخواست این راهش _ا

باشه  ... خانم کوچیک معشوقه اقا بود، پدر خشایار. معشوقه یک ماهش اقا خدابیامرز 

.... متنفربود از خانم کوچیک .... خیلی کثافت کاری میکرد با خیلی ها میپرید . زن اقا 

یانت کرده اقا باورش شد... زن بدبخت هر روزش با واسش پاپوش درست کرد که خ

مرگ میگذشت و اخرشم اقا خانم کوچیک انداخت توی ی تویله ..... خانم بار دار بود 

سر خشایار ... اقا باور نمیکرد این بچه خودشه ...همه بهش میگفتن حروم زاده و ... 

یداد بهش خون هر روز این بچه جهنم بودبرای خودش و مادرش، اقا بهش تفنگ م



ریختن یاد داد اون بود که این ارث واسش جا گذاشت این پسر تا حاال طعم محبت 

نچشیده نه از مادر نه از پدر خانم کوچیک با این بچه حرف نمیزد ... تا ی روز که 

خانم بزرگ رفت اتاقشون نمیدونیم چی بینشون گذشت که صدای شلیک اومد... خشایاز 

سالش بود تا وقتی که اقا مرد جهنم بود  ۱۲ن روز که خشایار خانم بزرگ کشت ، از او

 برای این بچه ... و بعدشم که راه پدرشو رفت،خانم کوچیک زیر کتک های اقا الل شد .

اهی میکشه و ادامه میده:_ این مرد نبین ... تو بچه ای رو ببین که نیازمند ی حرف 

نید بچگی این مرد با خون و محبت امیزه خشایار توی بچگیش حتی ی عزیزم هم نش

کتک و تحقیر گذشت... حاال حفره خالی این محبت با خالف و قدرت پر کرده ولی تو 

 میتونی درستش کنی. میتونی عزیزم.

اشک های حلقه شده توی چشمم خشک شدن خیلی وقته ... چه گذشته دردناکی ،چی 

سال از عمرش  ۳۴کشیده این مرد ... من کمکش کنم؟من چیکار کنم واسه کسی که 

این طور گذرونده ؟چطور تغییرش بدم ... دلم میسوزه واسش برای کسی که اگرچه با 

 همه بد بود ولی با من و بچه من همیشه خوب بود ،همیشه.

ستی خانم دستمو میگیره_ توهم بی میل نیستی بهش فقط میترسی .... ولی میتونی که 

 درستش کنی ... ارومش کنی .

 اب نمیمونه بیرون میره .... من میتونم؟!و بعد منتظر جو

حاال که این حرفارو شنیدم بهتر میتونم درکش کنم ستی خانم راست میگه نمیتونم منکر 

این بشم وقتایی که نزدیکم میشه.... حرف های عاشقانه میزنه قلبم تند نمیکوبه .. 

 میخوام بهش کمک کنم به دوتامون.

یپوشم .. صدای بوق ماشین میاد و این یعنی حلقه که از دیشب روی تخت افتاده م

 دقیقه دیگه اینجاست. ۵اومده و مثل این چند وقت 

 لباسامو مرتب میکنم ... من میخوام ی زندگی جدید شروع کنم ...

 در باز میشه هیوالیی که این روز ها مهربون شده وارد میشه 

 لبخند میزنم:_ سالم خوش اومدی

 نه:_افتاب از کدوم طرف درومده؟ابروش باال میره و تعجب میک

 میخندم_از غرب 

 کت روی دستش میگیرم و همون لحظه برق حلقه میبینه. 



 قبل اینکه حرکتی کنم دستم میگیره و توی بغل خودش میکشه:_روشنک ...تو...؟

با لبخند سرتکون میدم .. برای اولین بار صدای خندشو میشنوم و یهو دو طرف کمرم 

چرخونم ترسیده جیغ میزنم:_دیوونه ... وای دیوونه االن میگیره روی هوا می

 میوفتم....

 _تا اخر عمر نوکرتم روشنکم

میخندم و میدونم که ی زندگی ساده در پیش ندارم .... میدونم که قراره پستی بلندی 

 ....های زیادی طی کنم ولی من زندگی هردومونو میسازم

 


