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 خِط اوهامچوب

شود که متام جالل و خراب میآدمیزاد آنجایی خانه
 .بازدجربوتش را به احساسش می

 یک

ن تریترس، این کلمۀ سه حرفِی به ظاهر مفلوک؛ بزرگ
ترسیدم از پس زده . من ترسیدم. قاتل برشیت است

ترسیدم از نقِل . ترسیدم از کنار گذاشته شدن .شدن
 .ترسیدم از ترحِم نگاِه فامیل. ها شدنزنکدهان خاله

ترسیدم و حاال داشتم جزای ترسم را توی حامِم خانۀ 
ام با عقی که زدم، دل و روده .دادمبرادرم پس می

کِف دستانم را نهاده . همراه با زردآب از دهانم بیرون زد
ریختم به خاطر وضع و اشک می بودم کِف حامم

که کسی صدایم را بشنود، به از ترِس این. انگیزمرقت
کردم با چه باید می. حامم اتاق داداش پناه برده بودم
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هایم بود؟ ای که باز هم حاصل ترساین مهامِن ناخوانده
ام فشار دادم و مشت به شکمم رسم را محکم میان پنجه

هایم، به یک سوزش نزدگلویم از شدت عق! کوبیدم
مایعِ زرد رنگ، روی رسامیِک . امان دچار گشته بودبی

زرد رنگ راه گرفته بود و از دریچۀ حامم پایین 
. کردمتر اینجا را ترک میباید هر چه رسیع. رفتمی

 .ترمشد با بدبختِی هر چه متامدیر رفتنم مصادف می
اندیشیدم ده عدد قرص دیشب داشتم به این می

تواند آرامشی ابدی برایم به ارمغان بخش میآرام
اصال مادرم ناف مرا با . بیاورد، منتها باز هم ترسیدم

ام را هواِی در، حال بدیباز شدِن بی. ترس بریده بود
که صورت در هم کشیده بود، طاها درحالی. تکمیل کرد

 . قدمی داخل گذاشت

 چه وضعشه؟ خوبی؟ -
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کشیدم و از بوی مشمئز های لبم پشت دستم را به کناره
 .اش پلک روی هم فرشدمکننده

 با توأم رویا، خوبی؟ -

 این. با هامن چشامن بسته، رس به پایین تکان دادم
فهمید و طاها تیز بود؛ می. شدها نباید باز میچشم

زنده زنده چامل . فهمیدامان از روزی که طاها می
ها اصال طا. هایم بوداین نیز یکی از ترس! کردمی

 !رفتهایم به شامر میهمیشه جزئی از ترس

این معدۀ . گم عین آدم غذا بخورهی بت می -
 المصبت چی داره که هی باال میاریش؟

هایی که چسبانده بودم به صدایم بدتر از دست
 .لرزیدرسامیک، می

 .برو طاها منم االن میام -
 نوبرونۀ جدیدته هی غذای نخورده رو باال آوردن؟ -
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 .داد، ول کردنش با خدا بودپیچ میکه گیر سهطاها 

 .کننبرو طاها، اینجا حلوا خیرات منی -

 دو

طور که مراقب بود پایش کثیف نشود، با یک مرت هامن
دانستم چیزی در می. فاصله از من، روی دو زانو نشست

یگر که بار د. خوردام منانده، اما مدام پیچ میمعده
رو به طاهایی . عق زدم، تنها خروجی دهانم، براق بود

 .اش را کمی بیشرت کرد، نالیدمکه فاصله

 کنی؟و داری نگاه میبرو بیرون، چی -
 !چیزی هم نخوردی که بگم مسموم شدی -

دادم، جز چشامن ام را به هر جا سوق مینگاه فراری
 .او

 .پاشو یه رس بریم درمونگاه -
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این درد نباید آشکار . ترسیدمهم می از درمانگاه
 !شد، تا از رشش خالص گردممی

 .طوریم نیس طاها، برو میام -
 !خورههم میجدیدا چقد حالت به -

هایش را راه نباید شاخک. اش همراه با ظن بودجمله
 کهدست به شیر آب بردم تا پیش از این. انداختممی

 . ایمام را جمع منکارییلدا رس برسد، کثافت

زهرا وقتی محیا رو حامله بود، این شکلی ادا  -
 !داشت

اش را با جمله. نفسم در شاهراه گلویم حبس گردید
نتوانستم وحشِت غلبه کرده بر . مایۀ خنده گفتته

 .هایش جمع شدانحنای لب. چشامنم را از او پنهان کنم
چشامن همچون عقابش را . انعطاف صورتش از بین رفت

هر قدر چشامن او به سمت تنگی و  .باریک منود
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این . گشترفت، چشامن من بازتر میگیری میمچ
 .سپس خندید. حالتش فقط چند ثانیه به طول انجامید

ای وای چقد این زهرا وسط غذا خوردن دوید تو  -
 .دستشویی و دیگه نتونستم چیزی کوفت کنیم

 التامس. کرد بخندمهایش، التامس میبا تکان مردمک
چه از رد وقایع را طبیعی جلوه دهم تا دریابد آنکمی

من اما مرده . کند، خیالی بیش نیستذهنش عبور می
شدنی بود؟ مگر وحشِت صورتم جمع! بودم زیر نگاهش

 .به عادِت مواقِع کالفگی، دست به کِف رسش کشید
 .برخاستم و شیر آب را گشودم

 گم، حامله که نیستی؟ می -

بم قل. گذاشترسم میشت رسبهدا. خنده پرسیدبا تک
 .ناباور نامم را خواند. هایم کشدار شدسنگین و نفس

 .رویا -
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مرت را توان تکان دادن رسم، به اندازۀ یک میلی
 . نداشتم

 حامله که نیستی؟ -

 جدی. شدترین ترسم داشت به واقعیت بدل میبزرگ
 .هیچ آثاری از شوخی در لحنش نبود. پرسید

 دی؟منیکَری مگه جواب  -

دیگر چیزی از رویا باقی . ترها مرده بودممن خیلی قبل
 .منانده بود

 سه

. ام را گرفت و رسم را به سوی خود متامیل کردچانه
 .آلود نبودشباهت به دو گوی خونچشامنش بی

 !بگو که من باز قات زدم! بگو که حامله نیستی -
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مصادف گشت با جاری شدن کرور  هایمفرشدن پلک
ای که میان دستش قرار داشت را به چانه. کرور اشک

 .چپ و راست تکان داد

و مونی گرفتی؟ یه کلمه بگو نه و خودتچرا الل -
 .خالص کن

 .ام باال آمددستم تا روی معده

کنی؛ وا کن اون ِزبون رویا داری مگسیم می -
 . وصاحابتبی

رضبۀ نه چندان آرامی . هم فرشدمهایم را محکم بر لب
 .به صورتم نواخت

 ای آره؟ آره؟حامله -
 .شنونیواش طاها، می -

از پشت تنش را . عقب رفتناباور عقب. عقب رفتعقب
 .به دیوار کوبید و دستش را بر کف رسش نهاد
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 چه غلطی کردی رویا؟ چه غلطی کردی؟ -

وار ه دیمشت ب. دستانم را برابر صورتم گرفتم و هق زدم
 .کوبید

احمق واسه چی آبغوره گرفتی؟ بیا بزن تو دهن من  -
 .کنمبگو اشتباه می

رم کم. هلم داد. از الی انگشتانم دیدم نزدیک شدنش را
 .به دیوار اصابت کرد

مرتیکۀ عوضی با یه زِن هرجایی فرار کرده، تو ازش  -
 ای؟حامله

 .باریدترس از متام وجناتم می

 ها رویا؟ -

 .را مقابل صورتش گرفتم دستانم

 .تر طاها؛ آبروریزی نکنآروم -
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 فهمی آبرو چیه؟آبرو؟ تو می -

 .گرفتصدایش داشت اوج می

هم تو رو، هم تولۀ اون . کشمتحرضت عباسی می -
 !وپدر سگ

 .و بیار پایین طاهاصدات -

 .دندان روی هم سایید

ها ترسه از این گُهترسی؟ آدمی که میمی -
 .خورهمنی

کشید، پا عقب با چشامنی که داشت خط و نشان می
 .گذاشت

 خوای چیکار کنی؟می -

غرق در ! قدم دیگری به عقب نهاد و مامان را صدا زد
 .وحشت، به بازویش چنگ انداختم
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 .و نربآبروم. نکن قربونت برم -
 !ماماااااااان -
و افتم صداش؛ به پات میکنمطاها التامست می -

 .درنیار

 .زد پوزخند

و درنیارم، چند وقت دیگه شکمت باال من صداش -
 منیاد؟

 ...به خدا از رشش. شماز رشش خالص می -

ای که توی دهانم کوبید، بوی خون نیز به با سیلی
 !ام افزوده شدهای استشاممیکلکسیوِن رایحه

. مکنش میتیکهتیکه. فقط دعا کن پیداش کنم -
 !پیدا هم نشد، طرف حسابم تویی

 چهار

 .از پشت بازویش را گرفتم. پا بیرون از حامم گذاشت
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 .نکن قربونت برم؛ تو رو خدا -

بازویش را با حرص از دستم بیرون کشید و بلندتر از 
 .قبل صدا زد

 !عطا -
 ...طاها جون مامان -
 !عطاااا. خفه شو -

ا بفهمد و با تر از آنی بود که ترسم ر خراببرادرم کله
گاهی برای عبور از خِط قرمزها شجاعت . دمل راه بیاید

هامن . بردالزم نیست؛ ترس کاِر خودش را پیش می
ای که ایستاده بودم نشستم و پیشانی به زانو نقطه

ریخت های عامل را به جامنان میطاها فحش. چسباندم
طولی نکشید . دانستم دیگر کارم متام استو می

ناخن توی . در سالن، به اتاق آمدند جمعیت حارض
 .گوشت تنم فروبردم و دندان روی هم فرشدم
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 شده طاها؟ این چه وضعه صدا زدنه؟ چی -
 !و تحویل بگیر مادِر منگلتدسته -

 چته معرکه راه انداختی؟ -: بابا

 .معرکه رو پرِس خواهرت راه انداخته، نه پرست -: طاها

 ازش تو این خونه نباشه؟ مگه نگفتم دیگه اسمی -: بابا

کجای کاری آقا جالل؟ یه توله کاشته تو شکم  -: طاها
 حرفی ازش تو این خونه نباشه؟! دخرتت و الفرار

هایم جای دادم و به حد توانم انگشتم را میان دندان
ها در چنین مواقعی چقدر راحت توی فیلم. گاز گرفتم

 .بندیاشوند و خالصی میاز شدت اسرتس بیهوش می
 چرا من با وجود چنین فشاری هوشیار بودم؟

 گی طاها؟این مزخرفات چیه می -: یلدا
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 .یقۀ شومیزم را کشید. نزدیک شدنش را احساس کردم
رحامنه مرا میان یک به آن طریق بلندم کرد و بی
ام را چسباندم به چانه. کابوس وحشتناک رها منود

 .سینه و پلک روی هم فشار دادم

 !بهشون بگو چه غلطی کردی -: طاها

کردم میان یک خواب احساس می. رسم سنگین بود
زنم و دقیقۀ نود بیدار خواهم آور دارم غلت میرعب
جانش را بر پیکرم های بیمنتها وقتی مامان مشت. شد

 .ام در اوهامهاست غرق شدهکوبید، دریافتم مدت

 گه رویا؟ چرا الل شدی مادر ُمرده؟ چقدرراست می -
تو گوِشت خوندم مواظب باش رسوایی به بار 

و جمع کن ما آبرو نیاری؟ چقدر گفتم حواست
 داریم؟
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منی که در یک خانوادۀ سنتی بزرگ شده بودم و حتی 
جلوی برادرهایم رورسی به طور کامل از رس 

ای رسیده بودم که باید در مورد داشتم، به نقطهبرمنی
 .بقیه باشم ام جوابگویترین مبحث زندگیخصوصی

 اصال مگر جوابی در چنته داشتم؟

 پنج

 .زهرا از دست رضبات مامان نجاتم داد

 .ش بودای؟ نامزدش بود، عقدکردهچه آبروریزی -

 .طاها به سویش یورش برد

خون گرفته بودی؟ آره پس تو هم خرب داشتی و خفه -
. گیریناجازه می خورین از همدیگه شامها آب می

چقد گفتم نذارین با این عوضی بره، اگه پرسعمۀ 
همین تو زهراخانم، چند . بازهدونم دودرهمنه، می

بار جلوم قد علم کردی نامزدشه، محرمشه، انقد 
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خوای و تو میحاال این افتضاح. بهشون گیر نده
 جمع کنی؟

. رویا گناهی نکرده که به خاطرش مالمت بشه -: زهرا
 مظلوم گیر آوردین؟. ن اصِل کاری رو پیدا کنینبری

 .از زیِر چشم دیدم طاها به عقب هلش داد

 !تو برو بخواب بابا لحاف رسد شد -

م و خواهر . یارس عصبی نگاهش کرد و زهرا را کنار کشید
ابا ب. نفیس تنها کسانی بودند که از رازم خرب داشتند

من . دمام گشت، رس باال نرب هر قدر خیره. جلو آمد
از حجم انبوهی . کردمهمیشه مطابق میلش رفتار می

راهی که آرزویش بهخوشی زده بودم تا بشوم دخرت رس
گاه نتوانستیم رابطۀ صمیمِی پدر و هیچ. را داشت

و قطعا عدم راحتِی ما، به دلیل . دخرتی داشته باشیم
حاصل بیست سال رس به راهی . فاصلۀ سنی زیادمان بود
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 اتاق را ترک! شد انداخنت تف بر صورتمو چشم گفتنم 
ام را با گونه. کنان دنبالش رفتزهرا گالیه. کرد

حتی رشمم شد . انگشتانم پاک منودم و بغضم لرزید
ل ام به کنار؛ مقابخانواده. خرد گشتم. دیگر اشک بریزم

های یلدا که با دهان مقابل بچه. یلدا و یارس خرد شدم
واکنش بابا، طاها را . شدم کردند، نابودباز نگاهم می

 .گلویم را چسبید و به دیوار فشار داد. شیر کرد

و شکنم و افقی شدهجیک ثانیه پیداش می -
رم نافرم ندازم جلو پات، اما حال تو یکیمی
 .گیرممی

کاش توان روایت دردهایم را داشتم تا برایم شاخ و شانه 
 داداش. دستی روی دستش نشست و عقبش زد. نکشد

خواند و هر در متام مدتی که طاها رجز می. عطا بود
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 ای ایستادهمنود، گوشهکس به نحوی خود را تخلیه می
 :یلدا که گفت. خوردبود و در افکارش غوطه می

 وای دخرت چیکار کردی با این حموم؟ -

داداش نگاه تندی به او . اغراق نیست اگر بگویم ُمردم
 :انداخت و رو به جمع گفت

 .ن بیرونتو همه -

 ...عطا من این -: طاها

 .گفتم بیرون -

خصوصا که تکان . ام با داداش اشکم را لغزاندتنهایی
خصوصا که چشامن . خوردِن پوست گلویش را دیدم

ای شامتت باز پُرش را رؤیت کردم و زبانش برای کلمه
 .خصوصا که دستم را کشید و روی تخت نشاند. نشد

م رفت و نخواست خصوصا که خودش برای شسنت حام
لعنت فرستادم به آن نامردی . معذب شوم زیر نگاهش
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که باعِث پر شدِن چشامِن همیشه پر غِم برادِر عزیزتر از 
جانم شده بود و لعنتی کجای دنیا داشت به ریش من 

 خندید؟می

 شش

م تکه صدای موبایلم جانا را بیدار کند، دسپیش از این
 .منایمرا سمت آن دراز می

 .جانم نفیس -
طوری خانم خوابه که اینحتام باز اون خوشگل -

 زنی؟حرف می

 :گویمترین صدای ممکن میبا خفه

چه خرب آجی چیکار . آره، به زور خوابوندمش -
 کنی؟می

 .واسه شام مهمون داریم، مشغول بشور بسابم -
 کی هست مهمونتون؟ -
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 جوریه؟ا اینصدات چر . هامعمه -
 جوری؟چه -
 باز دلت گرفته؟ -

 .کنمای میخندهتک

 .این باز رو خوب اومدی -
حتمی نفیِس خونِت . جاشیم یههمین روزا جمع می -

 !اومده پایین
 .آره به خدا -

 .های کوتاه، یعنی مخاطبی در انتظار استبوق

 .ببین عزیزم طاها پشت خطه -
آخه . شت زمینو نذااین پرس اونجا هم قلدریش -

 زنه؟کدوم رسبازی دم به دقیقه زنگ می
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 شیش هفت سال به بهونۀ. به وقتش نری همینه دیگه -
 االن. کنکور و دانشگاه و اینا پشت گوش انداخت

 .پیشکسوت اوناست
 .گهکنم ببین چی میخب قطع میخیله -

بوق اول . گیرمپس از خداحافظی از او، طاها را می
 .داردمیخورده نخورده، بر 

  .بار به تو زنگ بزنم، مشغول نباشینشد من یه -
 و دارم باهاشون حرف بزنم؟به جز نفیس و زهرا کی -
 بار با کدومشون بودی؟این -
 .نفیس -
 گفت؟چی می -
 .تو خوبی؟ دو روزه گوشیت خاموشه. هیچی -
 !انفرادی بودم -

 .زنماش میآرام آرام بر شانه. خوردجانا کمی تکان می
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 برای چی؟ -
 !بحثم شد با ارشدمون رس مرخصی -
 پری؟چیه به همه می. یه خرده اخالق داشته باش -
 اینا رو ولِلِش، زهرا نیومده؟ -
 .دو روز پیش اینجا بود -
 عطا چی؟ -

 .زدایمعرِق نشسته بر پیشانی دخرتم را می

 تو کی میای؟. و االن ده روزه ندیدمنه، داداش -
. نکنمن برم صدام می. یشهفعال که اوضاع قاراشم -

 !مراقب خودت باش

 !بار هم بگوید مراقب جانا باشکاش یک

 .طورباشه، تو هم همین -

نشانم و کنارش دراز ای کِف دست دخرتم میبوسه
گیرم، اما صدای مامان و بابا هایم را میگوش. کشممی



 

Romanzo_o 24 

ام تر از آن است که با این کار به تارهای شنواییواضح
 .نرسد

 هفت

تونست زدی تو دهنش دیگه منیبار محکم مییه -
 .مدعی باشه

 .و ببینهشخواد نوهادعای چی زن؟ فقط می -
پرس عوضیش دو سال و . شهغلط کرده جانا نوه -

ایه گم و گور شده، من جای خواهرت بودم تا خرده
از . متا کفن پوسونده بوداالن از خجالت، هفت

 !سعاریشه که تا االن زندهبی
ندیدی رس این . و به هم نریزبسه زن، انقد اعصابم -

 تره؟قضیه اون از همه رشمنده
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و و بدبخت کرد؛ اسمشدخرت دسته گلم. بایدم باشه -
ش جلو چشش الهی بچه. انداخت رس زبونا

 !تیکه بشهتیکه

 .کندهزار سال هم بگذرد، مامان متام منی

رسه دستت به خر منی. کم نفرین کن توأماَه،  -
 .کوبیو هی میپالونش

ذارین جانا یه شب مبونه گه چرا منیبرگشته می -
منم گفتم همین چند . رو که نیست به خدا. خونۀ ما
بینین، از صدقه رس عطاس باری هم که میوقت یه

ذاشتم رنگ این وگرنه به من بود، سال تا سال منی
خوره، تو درتم تو سفرۀ من میما. بچه رو ببینین

 .ۀ اونهجبه
 .تون باز نکنو به معرکهخواهشاً پای اون پیرزن -
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و از خونه بندازه بیرون، که دخرتشعوض این -
 . گه کوتاه بیابرگشته به من می

همیشه در این . شوداز صدای بلندشان جانا بیدار می
فقط اوقاتی که داداش . خانه وضع همین است

نزدیک . گیرندت، از ترس او زبان به دهان میاینجاس
ها گشته و سه سال است حرف من و او نقل دهان این

 رفتم وکاش شهامتش را داشتم، می. دارنددست برمنی
 .کم منک روی زخمم بپاشید. زدم، متامش کنیدداد می

گیرم و خودخوری خون میمنتها مثل همیشه خفه
 .کنممی

. و انداختی وسط جهنمبا دستای خودت دخرتم -
 .س، کلی خواستگار دارهچقد گفتم رویا هنوز بچه

گفتی بچۀ خواهرمه، مورد اطمینانه، رشف داره به 
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رشف کجا مرده که حاال این بی. صدتا غریبه
 آبرومونو عین آِب خوردن ریخت زمین؟

 .اندازدصدا توی گلو می. رودبابا از کوره درمی

و کوبیدی تو رس عخسته نشدی بس که این موضو  -
من؟ کدوم پدری راضی به بدبختِی دخرتشه؟ مگه 
من کف دست بو کرده بودم این پرِس تو زرد از آب 

 درمیاد؟
 .شهبه حرف زن که بها ندی، همین می -

کاش جایی برای رفنت . دهمجانا را در آغوشم تاب می
بدون هیچ رس و . فقط خودمان دو نفر بودیم. داشتیم

متام آرزویم شده یک اتاق سی مرتی . یاصدای اضافه
ست زیِر باِر های مدیدیمدت. برای خودم و دخرتم

پیشانی . امهای اطرافیانم به تنگ آمدهفشاِر حرف
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او نیز خسته شده از این فضای . بوسمدخرتم را می
 .پرتشنج

کنی ریم خونۀ خاله با محیا بازی میاالن می -
 .قشنگم

 هشت

 «زهرا » 

گذارم و برایش چشم و ابرو چای رویا را مقابلش می
خودم . آیم که سکوت در کار این برش جایی نداردمی

 . نشینمهم کنارش می

گفتم، دیگه پاک از کت و کول آره واال داشتم می -
عطا که . هی از این پاساژ به اون پاساژ. افتادم

یی؛ مجبورم جور اونم و بربه جااصال وقت نداره من
کمد و . تازه هنوز طراحِی اتاق مونده. خودم بکشم

و حاال دکرتم. تخت و کالسکه و لباس هم باید بخرم



 

Romanzo_o 29 

و جر روی کردم، دهنمبگو، بفهمه این همه پیاده
 .گفته باید اسرتاحت مطلق باشم. دهمی

گیرد خطاب به محیایی که عروسک را از دست جانا می
 .توپمآورد، مییو صدایش را درم

 .شیاره باز تنها مینکن مادرُمرده، می -
 !مردم واال شانس دارن -
زنداداش حاال من با مردم کاری ندارم، ولی  -

 . ذارهداداش که برا شام چیزی کم منی

 .دهدموهای آغشته به رنگ فندقی را عقب می

یه زن به محبت نیاز . همه چی که پول نیست زهرا -
از شنیدن خرب بارداریم خوشحال  عطا اصال. داره

 .که نشد هیچ، بدتر به هم ریخت

 .منایدرویا مداخله می

 .و دارههای خودشخب اونم مشغله -
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باشه حاال من یه کلمه از آقا داداشتون گفتم  -
 !خواد شیرتون واسش رسریز بشهمنی

 .شومبرای فیصله دادن به بحث، بلند می

 .بیاریم ورویا جان بیا کمکم این کیک -

 .منایمفر را باز و بوی مطبوعش را استشامم می

؛ از وقتی رسیده، یه بند داره وای خدا رسم رفت -
 . زنهحرف می

 .دهمقالب کیک را روی کانرت قرار می

 .مثال اومدی یه خرده آروم شی. شانس توئه دیگه -
و بیار من برم؛ االن پرسا زهرا، زودتر اون کیک -

 .و رسشونخونه رو گذاشنت ر 
 .اومدیم زنداداش -
 .جانا مامان، بیا ببین خاله واست چی درست کرده -
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 نه

 :گویدگذارد و میرویا کیک توی دهان جانا می

ه چی بابا دیگ. بار از زندگیش ننالهنشد این یلدا یه -
خودتم که کل . خوای؟ شوهر به اون آقاییمی

 .ون زیر پاتهپاساژهای تهر 
با این همه . خدایی من موندم تو ترکیب جالب اینا -

 .کننجوری با هم زندگی میتفاوت چه

 .کنملکۀ کیکی که محیا به مبل مالیده را پاک می

گفت رویا، داداش اصال و راست میولی یه چیزی -
البته طفلک حقم . خوشحال نیست از بارداریش

اما وای از سورن؛  م آرومه،حاال کارن بچه. آداره
ده، منی یعنی یه رفتارهایی از خودش نشون می

 !ش کنمتیکهگم بگیرم تیکهکه پارۀ تنمه می

 .پراندبا لبخند، ابرو باال می
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 یعنی تا این حد؟ -
ده؛ به محیا که اصال امون منی. بابا چیکار کنم -

ما به خدا تو . و دربیارهخواد اشکشهمش می
 .اونا هم بسشونه دیگه. ندیمهمین یه دونه بچه مو 
خوان بچۀ سومی رو می. دوتا پرس بزرگ دارن

 . ولی خدا کنه دخرت باشه. چیکار
تو هم انقد قپی نیا که محیا . خدا از دهنت بشنوه -

 . بچۀ اول و آخرمونه

 .کنمکشم و نگاهش میدست از ساییدن لکۀ مبل می

 مگم به جون تو، به جون داداش قسببین، دارم می -
من دیگه غلط بکنم اسم بچه . بچۀ اول و آخرمونه

این محیا یه پدری از من درآورده که . رو بیارم
تو اگه یه بار دیگه . و داغ گذاشتمپشت دستم
 .و دیدی، بیا تف کن تو صورتمحاملگیم



 

Romanzo_o 33 

 گه؟یارس چی می -
 گهمی. اون که همیشه رس زود حامله شدنم شاکیه -

دونم، مردها رو که مینذاشتی زندگی بکنیم، چه
 .شناسی، در همه حال از آدم طلبکارنمی

های محیا را اطرافش گذارد و عروسکجانا را زمین می
 .چیندمی

 .گرفتو میطاها رساغت -
راستی باز دعوای مامان بابا . زنم بهششب زنگ می -

 رِس چی بود؟

 .فشارداش را میپیشانی

ۀ د مبونه خونگویا عمه به مامان گفته جانا شب بیا -
 .ما، مامان هم کلی حرف بارش کرده

یارس که کلید در قفل . دهمرسم را به طرفین تکان می
کند و غِم چشامِن اندازد، محیا به طرفش پرواز میمی
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به بهانۀ رس زدن به غذا، . سازدرویا، دمل را ریش می
تلخِی رسنوشِت خواهرم، کام ِ . گردمراهی آشپزخانه می

 . کدامامن نگذاشتههیچ شیرین برای

یه تیکه از اون کیکی که بوش کل خونه رو  -
 .برداشته، بده ببینم

 .گردمبه طرفش برمی

 .خسته نباشی -

کنم و این چنین ادامه رسم را سمت گردنم کج می
 .دهممی

 .متوم شد -

 .منایدناباور، چشم گرد می

 یه تیکه هم واسم نگه نداشتی؟ -
 . و خوردیشرتشیلدا اینجا بود، نصف ب -
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دارد چپ، درب قابلمۀ خورش را برمیبا هامن نگاه چپ
 .کشدو چهره در هم می

 سبزی گذاشتی؟قرمه -
 .آره، غذای مورد عالقۀ رویاس -
 !اَه، مگه نگفته بودم مرغ بذار -

کوبد و آشپزخانه را ترک درب قابلمه را محکم می
ام انهحیف خواهرم از معرکه آمده تا در خ! گویدمی

دانستم چگونه زباِن درازش را آرام گیرد، وگرنه می
 .کوتاه کنم

 ده

 «رسدار » 

 بالش. رسدهای پیراهنش به امتام میکاِر بسنِت دکمه
 .کشمکنم و پتو را رویش میرا زیر رسش مرتب می

 .دستتون درد نکنه آقا، خدا خیرتون بده -
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 .دهمتکان می رسی برایش

 .و بده بخورهقرصاش -
 . چشم آقا -

سلیمه جلوی خروجِی اتاق آقابزرگ، لیوانی رشبت 
 .گیردمقابلم می

 .خسته نباشی پرسم -
 امید برنگشته؟. سالمت باشی -
عوض . دست رو دمل نذار که خونه از دست این پرس -

و تر و خشک کنه، که اینجا باشه و پدرشاین
 .ه چسبیده به اون دخرتِ دونم دیگه، رفتمی

 .کشملیوان را یک نفس رس می

 .وراومد بفرستش اون -
 .شهری؟ شام االن آماده میکجا می -
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اش را کنم و دکمهآستین تا خوردۀ پیراهنم را باز می
 .بندممی

 .ننه منتظره. ممنون -

 . کشدگوشۀ رورسی را به چشامنش می

 به این رسدار جان باهاش حرف بزن بیاد یه رس -
و زبونی فقط اسم اونبا زبوِن بی. پیرمرد بزنه

 !گهمی

چسبیده به در . رومدهم و به حیاط میشانه باال می
 .ایستاده و بازویش را به دیوار تکیه داده است

 .و بیار، مردیم از گشنگیگوهرخانم شام -

وی س. هایی تکیده و چشامنی منتظرگردد با شانهبرمی
 .اندازماش میدست گرد شانه! ار ربودچشامنش را انتظ
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خیال خسته نشدی دورت بگردم؟ بابا بسه دیگه، بی -
 .شو

 .بریم تا االن آِب آبگوشت خشک شده -
 خوای یه رس به آقابزرگ بزنی؟منی -

 .کشدتن نحیفش را از حصار دستم بیرون می

رشوع نکن رسدار؛ زنش پیششه، به من احتیاجی  -
 .نیست

 .خوادمی ولی اون تو رو -
 .برو کنار، رس به رسم نذار -
 رحم شدی؟چرا انقد بی -

 .کندآزرده نگاهم می

 رحمم؟من بی -

 .شوم به سیاهِی آسامنکالفه خیره می
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تونی دونم منیدونم بهت ظلم کرده، میمی -
 .ببخشیش، منتها برو یه رس ببینش بذار آروم بگیره

 شستمش بغضم گرفت؛ هیچیاالن که داشتم می
 .ازش منونده

 :گویدگردد، زیر لب میطور که داخل میهامن

 !بدتر از اینا باید رسش بیاد -

 یازده

 .کََنمهایم را توی ایوان از پا میکفش

گم ننه بیا یه چند روزی بریم سفر، حال و هوات می -
 .عوض شه

 .آوردپارچ دوغ را از یخچال بیرون می

 .با شامم ننه -
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تونم از این خونه تکون بخورم و هی دونی منیمی -
م بیاد چی؟ اگه گی بریم فالن جا؟ اگه بچهمی

 دست به رسش کنن چی؟

 .کشمکف دستم را به کل صورتم می

چرا انقد نسبت به همه بدبینی؟ دست به رسش  -
ر گم بیاد مبونه اینجا؛ به هاصال به بابا می. کننمنی

 .اعتامد داریکی که تو 
 .شهنه مادر، دمل راضی منی -

 .دهم به شامرۀ یارسی که روی موبایلم افتادهپاسخ می

 .الو -
 خونۀ آقابزرگی؟ -
 .آره -
 بردیش حموم؟ -
 .اوهوم -
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 چطوره؟ -

 .منایمپاهایم را دراز می

 .طوریهمون -
 االن کجایی؟ -
 .پیش ننه گوهرم -
 حالش خوبه؟ -
 .شین بیاین شام همآبگوشت گذاشته، پا. آره -

 . شودصدایش قطع و وصل می

 .مهمون داریم -
 کی هست مهمونتون؟ -
 !رویا -

 .کشاندلرز راه یافته میان تنم، مرا به ایوان می

 کاری نداری رسدار؟ -
 شام چی گذاشتین؟ -
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 .سبزیقرمه -

 .گشایمام را میدو دکمۀ باالیِی یقه

 گم، به زهرا بگو قد منم شام داره؟می -
 مگه نگفتی ننه آبگوشت گذاشته؟ -

 .موقعهای بیلعنت به متامِی هوس

 !سبزی کردمیهو هوس قرمه -
پاشو بیا، زهرا همیشه اندازۀ سه نفر غذا اضافی  -

 .داره

 .ایستمبالتکلیف وسط هال می

 .مادر بیا سفره رو برب -
 شه من برم؟ننه می -

اش را استکانیگردد و عینک تهرضب به طرفم برمییک
 .دهدباال می
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 کجا بری؟ -

 .خارمام را میموهای حوالِی شقیقه

 !به جون تو گیرم -

کند و درنهایت این من هستم که با رسزنشگر نگاهم می
 .کشمریشم میلبخند به معنای خواهش، دستی به ته

 دوازده

جالل و  شود که متامخراب میآدمیزاد آنجایی خانه
آن وقت است که . بازدجربوتش را به احساسش می

. ددگر اش دچار یک اختالل بزرگ میاکوسیستم زندگی
ای مبتال گشتم که نفهمیدم چه شد؛ به یک دگردیسی

من آدِم رکب خوردن از . درونم انقالبی به پا کرد
 . احساس نبودم

 . ای کشاندممامان یقۀ کتم را چسبید و گوشه
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خواستی امشبم ه نبودی، میعقدکنون ک -
 .اومدیمنی

 . صاف ایستادم و دست مامان را نرم کنار زدم

س، تو حرص و جوش نیومدن دوماد یکی دیگه -
 زنی؟و میمن

 .م یه داداش که بیشرت ندارهبچه -
حاال این . ذارمتو عروسیش سنگ متوم می -

 زنداداش ما کدوم یکیه؟

ه بود، اشاره به دخرتی که سمت راست سلیمه نشست
 .منود

 سلیقه بود و خرب نداشتیم؟یارس انقد خوش -
 پسندیدیش؟ -
 !ایهبه چشم خواهری که خوب تیکه -
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چرخاندن رسم مصادف شد با بیرون آمدن دخرتی از 
 .هایم بودو این آغاز بدبختی و آشفتگی. خواباتاق

طوری محو متاشایش گشته بودم که دسِت در حاِل تکاِن 
آستین پیراهنم را . چشمم را با تاخیر دیدممامان جلوی 

 .کشید

 چرا ماتت برده رسدار؟ -
 این دخرِت کیه؟ -

 .رد نگاهم را گرفت

 .خواهر زهرا -

 .سوالی او را نگریستم

 زهرا؟ -
 .گمپرتیا، نامزد یارس رو می -

آن شب نتوانستم به چشامنم بفهامنم این خیرگی برایم 
 .عاقبت خوشی ندارد
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 اهرش چیه؟آها، اسم خو  -

 :رفت، گفتها میکه به طرف مهامندرحینی

 .رویا -

 سیزده

ای به زنم و شانهدو پاف از ادکلنم را به زیر گردن می
بدون ایجاد هیچ رس و صدای . کشمموهایم می

بار دیگر دستی به . رومها باال میای، از پلهاضافه
زهرا با نگاهی . فشارمگ را میکشم و زنموهایم می

 .گرددمچگیر برابرم ظاهر می

 !کشیاعین چی بو می -
 داشتیم زهرا خانم؟ -

 .دهدابروی راستش را باال می

 ها؟ -
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 سبزی، تنها تنها؟قرمه -

 .منایدلبخندش را پشت حرص نگاهش استتار می

 سبزی، آره؟که قرمه -

 .شوممیچالنم و داخل صورتش را میان انگشتانم می
رساند و از پایم محیا به حالت دو خود را به من می

طور که او را در آغوشم جای هامن. گرددآویزان می
کند و ابتدا غریبی می. رومدهم، به سمت جانا میمی

گذارد؛ سپس با دیدن لبخند عمیقم و پا عقب می
 . کندآغوشی که برایش باز شده، به سویم پا تند می

 !رت قشنگمبیا ببینم دخ -

 کنم و به سوی رویاغرۀ یارس را زیرسیبیلی رد میچشم
 .اندازدکشد و رس پایین میشالش را جلوتر می. روممی

 .سالم -
 احوال رویا خانم؟ -
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 .خوبم -
 مامان بابا چطورن؟ -

 .دهددستپاچه پاسخ می

 .سالم دارن -

 .دهمفاصلۀ میامنان را تقلیل می

 رب؟ نیومده؟از طاها چه خ. سالمت باشن -
 .نه هنوز -

 .منایدرس بلند کرده، دستش را به طرف جانا دراز می

 .بیا پایین مامان جان، عمو رو اذیت نکن -

اولین باری که دیدمش، تا خود صبح برای خود رؤیا 
  .کدامش محقق نخواهد شدکه هیچبافتم، غافل از این

 .بذار باشه، اذیتی نیست -

 .زنمبه آرامی لب می
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 راهی؟بهرو  -

که معذب برای این. برداش فرومیرسش را توی یقه
 .نشینمای مینشود، دورتر از او روی مبل دونفره

 چهارده

 «رویا » 

توی ماشین داداش، پشِت رِس کارناواِل عروس، در 
 .دادبغض مجال برای شادی منی. حرکت بودیم

ز پنجره تکون بده؛ ناسالمتی و ارویا گوشۀ شالت -
 . خواهر عروسی

 .حوصله ندارم زنداداش -

 :پِر شامل را دستم داد و گفت. به پشت برگشت

ده بار که واسه خواهرت . جوری تکون بدهببین این -
 .گیریمعروسی منی
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اش را انجام هرچند دل و دماغش را نداشتم، گفته
د و یلدا پریدنکارن و سورن باال و پایین می. دادم

های از کم و کرسی. بساط غیبت از رس گرفته بود
یابی که خانوادۀ یارس برای مراسم گذاشته بودند بینذره
  .گشتچیز مطابق میل او منیوقت، هیچگفت و هیچمی

با کشیده شدن شال از رسم، نگاهم را به راست سوق 
تا آمدم شال را بچسبم، رسدار با لبخندی که آن . دادم
ایم بسی عجیب بود، آن را توی ماشین انداخت و شب بر 

به  این اتفاق! با روانه منودن چشمکی از ما پیشی گرفت
 :قدری رسیع رخ داد که فقط توانستم بگویم

 . و باد بردشامل -

شیشه را باال کشید و . داداش رسش را به پشت چرخاند
طور که یک دستش به فرمان بود، کتش را به هامن

 .سختی درآورد
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 .بنداز رو موهات -

نفیس از قبل اولتیامتوم داده بود که مبادا گریه کنم و 
که مانع ریزش و من برای این. اشک زهرا را درآورم
ای ایستاده بودم و آرام اشک آرایشش شوم، گوشه

 .ریختممی

 .بگیرش -

رسدار بود؛ با شکالتی . رسم را به سمت صدا جهت دادم
ش هایانیه هم از بن لبدر دستش؛ با لبخندی که یک ث

کت داداش را جلوتر کشیدم، اما . شدجدا منی
 . دانستم گردنم در معرض دید استمی

 .و بیارینبرین شامل -
ما رسم داریم شب عروسی یه چیزی از خونۀ عروس  -

 !و به جا آوردممن فقط رسممون! ِکش بریم
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های کت را به هم نزدیک منودم و خواستم از زیر لبه
 :فرار کنم که گفت نگاهش

 .رویا -

د، کر های مصنوعی را حمل میچشامنی که سنگینِی مژه
 .باال کشیدم

اصال امشب خوِد ! امشب هیچی از عروس کم نداری -
 !عروسی

م دانمنی. حرفش یک گُر گرفتِی آنی در من ایجاد کرد
ام دید که به نحوی حرفش را رفع و رجوع چه در چهره

 .منود

آزاره؛ دسِت به و، نرتس یارِس ما بیپاک کن اشکات -
 !زن نداره

 .اش به خنده وادارم کردلحن مسخره



 

Romanzo_o 53 

 .کوفت -

ه او کمنتها مثل این. فوری دستم را برابر دهانم گرفتم
کاغذ . غلظت لبخندش را بیشرت کرد. خوشش آمد

و من . شکالت را جدا منوده، آن را مقابل دهانم گرفت
که بودم؛ به جای اینآن شب گویی اسیر سحر و جادو 

بروم و خواهرم را راهی خانۀ بخت سازم، ماندم و 
 .هایم را به دهان بردمشکالِت چسبیده به لب

 پانزده

 .رویمبا صدای جیغِ جانا، هر دو از آشپزخانه بیرون می
با دیدن صحنۀ پیش رویم، پاهایی که به سویش گام 

 .شوده زمین میخ میداشت، ببرمی

 و کشیدی؟ اِ محیا، واسه چی موهاش -

 مقابل. داردمان را به حیرت وامیترِش تنِد رسدار، هر سه
زند و کودک گریانم را به آغوش پای جانا زانو می
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اندازد به پیراهن او و رس بر دخرتم چنگ می. کشدمی
گذارد و لب بر پیشانِی جانا می. چسبانداش میشانه
شوم که اشک توی ها میچنان مسخ آن. بوسدق میعمی

کسی قسمت چرا باید این بی. زندچشامنم حلقه می
دخرتِ من باشد؟ تا کی باید داداش و رسدار به او محبت 

کنند و دِل من ریش گردد؟ تا کی باید برایش نقش 
پدری را ایفا کنند که نیست؟ هنوز هم که هنوز است 

اش، روزی هزار اک منت نامهپژو . رفتنش را باور ندارم
من آن موقع این روزهایم . کندبار توی گوشم صدا می

نِم چشامنم را با . کردمدیدم که خون گریه میرا می
تا به خود بیاییم، در توسط محیا . گیرمنوک انگشت می

دیدن او . گرددباز و قامت مادرشوهر زهرا منایان می
دنیا  ست که تویمیان این جمع، آخرین چیزی

که دهد درحالیپاسخم را می. کنمسالم می. خواهممی
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نگاهی که برای هیچ . نگاهش روی رسدار و جاناست
 !کدامامن خوشایند نیست

 شانزده

 . آیدزهرا زودتر از ما به خودش می

 .بیا بشین مامان -

با  .آیدزند و به سمت ما میمادرشوهرش لبخندی می
 :گویددهد و خطاب به زهرا میمن دست می

 خوبی رویا جان؟. دونستم مهمون داریمنی -
رفتیم، زهرا عرصی داشتیم می. قربان شام، مرسی -

 . نذاشت
عزیز خانم . چه اشکالی داره مادر، خونۀ خواهرته -

 چطوره؟ پاش بهرت شده؟ 
 .کنهزود به زود عود می. شهبهرت که دیگه منی -

 .نشیندزند، میطور که دست به زانویش میهامن
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من خودم االن از . اون بیچاره چه تقصیری داره -
 . دست زانو درد شب و روز ندارم

به زهرا . پایدبینم چگونه از زیر چشم آن دو را میمی
کودکم هم بنای . کنم تا جانا را نزد من بیاورداشاره می

گشته و  ناسازگاری گذاشته؛ از گردن رسدار آویزان
 :گویدرسدار به زهرا می. خیاِل جدا شدن ندارد

 ولش کن، چیکارش داری؟ -

ابروهای . گردداش بازمیزهرا ناامید رس جای قبلی
 .آیندمادرشوهرش به آغوش هم درمی

 تو مگه خونۀ ننه گوهرت نبودی؟ -

این طرز پرسش، در هم کشیده شدن ابروهای پرسش را 
 . در پی دارد

 . داشتم با یارس کار -
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خب مادر، چند روزه همش پشت گوش خیله -
 . و عوض کنندازی، پاشو برو اون المپ حموممی

 .رممی -
 !رفتم حمومبلند شو دیگه، االن داشتم می -

. ماندمکردم و برای شام منیکاش ارصار زهرا را رد می
 :گویدیارس می

 .کنهحاال که نشستیم، بعدا عوضش می -
 !همین االن باید عوض شه! اجبهجان، و نه مامان -

آید که جانا را بگیرد و یارس برای زهرا چشم و ابرو می
 .رس من دیگر بیشرت از این ظرفیِت پایین آمدن ندارد

شود به چشامن گرفته و آزردۀ رسدار، دوخته می
گذارد گردد و بغض منیجانا از او جدا منی. مادرش

ای ش به هر غریبهادخرتم را به خاطر وابستگِی افراطی
 .بیند، مالمت کنمکه کمی از او محبت می
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 .اذیتش نکن، میارمش -

 :گویدآمیز میمادرش با لبخند مصلحت

بعدم باید ! خورهبچه رو بده به مادرش، رسما می -
 !و بربی یه جاییمن

با . منایداش، زهرا را کفری میارسائیلیبهانۀ بنی
د و کودک گریان را کشخشونت جانا را از آغوش او می

 کند برای گفنترسدار دهان باز می. سپاردبه آغوشم می
که نگاه شود و درحالیحرفی، منتها پشیامن می

 :گویدگیرد، میاش را از من میگرفته

 .خداحافظ -

 هفده

 «زهرا » 
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 طورهامن. کشدخواب بیرون میفریادم یارس را از اتاق
 . که گیِج خواب است، با دهان باز زل زده به من

 چی شده؟ -

 . دهملکۀ بزرِگ زرِد روی فرش را نشانش می

یه هفته از خریدش گذشته، ببین به چه روزی  -
 .انداختش

 . کندهای در هم نگاهم میمحیا دست به سینه، با اخم

 .از دستم افتاد -
کنه؟ اگه دستت قوری دست تو چیکار می -

 ت چی؟سوخمی

خواهد به طرف پدرش برود؛ خم اعتنا به من میبی
 .گیرماش را میشوم و شانهمی

 .ذارهخوبه دیگه، یه الف بچه محلم هم منی -
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دهد و با چرخاندِن آن، پایش را روی لکۀ چای قرار می
این چند ! گرددباعث پاشیده شدن چای به اطراف می
 ام؛ بیشارا کردهوقته مدام اعصابم را به هم ریخته و مد

. نمز ای به پشتش میکشیده. از اینش در توانم نیست
که دومی را به باسنش قبل از این. خوابدحرصم منی

 . شود بین مابخوابانم، یارس دیوار می

 زنی؟بچه رو چرا می -
هاش دیگه متومی نداره؛ جون به لبم کاریخراب -

 . کرده
 بزنه، توو آتیش گیرم اصال کل فرش. فدای رسش -

 !حق نداری دست روش بلند کنی

اش، با همین کارهایش، با همین ادا و محبِت افراطی
 .گند زده است به تربیت من
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دی، حداقل تو کار من دخالت جواب که بهش منی -
 .نکن

معلوم ! زهرا بار آخرت بود دست روش بلند کردیا -
خواد گیر چه کفتاری بیفته، تا نیست فردا روزی می

 !ذارم خم به ابروش بیادو خونۀ منه منیوقتی ت

 .فشارمام را میپیشانی

پس من چی؟ من آدم نیستم؟ اون دخرتته، منم  -
 خستگِی من واست مهم نیست؟. زنتم

 .دهدبا تأسف رس تکان می

جوری شدی زهرا؟ چرا از کاه کوه چرا این -
 سازی؟می

 .کشمکنم و میموهایم را مشت می
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تو که پشتش . هاشکاریخرابانقد دل نده به  -
درمیای از من به اندازۀ رس سوزن هم حساب 

 . برهمنی

 :گیرد و با گفنتتوجه به من، محیا را در آغوش میبی

 .بریم بابا، مامانت بازم از اون دنده بلند شده -

 .رودبه سوی اتاق محیا می

 هجده

به دستۀ مبل و پلک روی هم دهم رسم را تکیه می
هایامن بیش از همه دانم مقرص تنشمنی. فشارممی

 .من؟ یارس؟ محیا؟ اعصابم ضعیف شده است. کیست
ترین عاملی که آرامشم را بر هم بزند، تحمل کوچک

تا پیش از به دنیا آمدِن محیا، یک لیلی و . ندارم
 نیارس اصال بنای مخالفت با م. مجنون متام عیار بودیم

 به دنیا. حرف فقط حرِف من بود. گذاشنت را بلد نبود
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زنگ در، بر . آمدن محیا او را زیر و رو کرد
ام را تن مانتو عبایی. زندام دامن میاعصابیبی
 .عموی یارس است. گشایمکنم و در را میمی

 . ببین کی اینجاس، راه گم کردی آقا امید -

ند و داخل چال هامنند رسدار، یک طرِف صورتم را می
 . شودمی

 .بدجور گرفتارم زهرا -
 آقابزرگ چطوره؟ -
 .دست رو دمل نذار که خونه -
 تو دیگه چرا؟ -

 .ایستدبالتکلیف وسط سالن می

 یارس نیست؟ -
 .کنمچرا االن صداش می -
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محیا را خوابانده و غرق در فکر، تار به تار موهایش را 
 .کندنوازش می

 .امید اومده -

شعلۀ سامور را زیاد . گویم؛ با دلخوریبا کدورت می
 .شومکنم و به امید ملحق میمی

 نگفتی چرا دلت خونه؟ -

 .زندبا استیصال توی رسش می

تغارِی من چه گناهی کردم که باید بشم ته -
 آقابزرگ؟

خوای غر و ندارم؛ میتببین اصال حوصلۀ آه و ناله -
 !بزنی برو پیش رسدار

 .دوزدارس میاش را به ینگاه خسته
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تو رو رس جدتون . اتفاقا از باال میام؛ خونه نبود -
 .بیاین یه فکری به حال مِن بدبخت بکنین

 .کندیارس به من اشاره می

 .دوتا زغال بذار -

 :گویممنایم و به امید میتفاوتی خرجش میبی

 بازم همون بحث همیشگی؟ -

 کنم وسنگینِی نگاِه یارس را روی خودم احساس می
امیدش از من قطع . چرخانمای چشم سمتش منیذره
 .رودخیزد و به آشپزخانه میشود که خود برمیمی

 نوزده

تونه معطل من بابا طرف خواستگار داره، تا کی می -
 مبونه؟

 ارغوان خانِم شام پرتوقعه، به بقیه چه ربطی داره؟ -
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 .خواده مستقل میچه توقعی زهرا؟ دلش خون -

 :گویدیارس از توی آشپزخانه می

و که نفسش بند امروز و خوای پدر مریضتمی -
 فرداس ول کنی به امیِد کی؟ 

 .گیردرسش را میان دستانش می

 دست رو دست بذارم پدرش بده. تو بگو چیکار کنم -
 به یکی دیگه؟

 .دوِست داشته باشه پات وایمیسه -

 .گردم به طرفشخم می

 .تو حیاط به اون بزرگی یه واحد واسه خودت بساز -
 .شیمستقل هم می

 .منیاد زهرا، حیاط منیاد -
 .آخه کسی کاری به کار شام نداره -
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و خیلی اذیت کردن؛ خونوادۀ پدریش، مادرش -
گه عمرا بذارم دخرتم چششون ترسیده؛ مادِر می

گم بابا من هر چقد می. هم به روز من بیفته
ی به ارغوان بگه باال چشت ابروئه، به ذارم کسمنی

 .رهگوششون منی
 خوای من باهاش صحبت کنم؟می -
خوای کمک کنی با اگه می. ای ندارهفایده -

 . خانم حرف بزنحاج

های گذارد و زغالیارس َعلَِم یزیدش را مقابلشان می
شده را به روی زرورِق سوراخ سوراخ، انتقال  رسخ
 .دهدمی

 .فکرشم نکن -
پس چیکار کنم یارس؟ چه ِگلی به رسم بگیرم؟ من  -

 . ای ندارمکه جز اون خونه چیز دیگه
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 .دهمشانه باال می

 .سضعف ننهدونی اون خونه نقطهخودت می -
بینی؟ صاحب سه دونگ خونۀ بدبختی رو می -

 .ام، دو زار تِه جیبم نیستمیلیاردی
 با. شه دیگهرسه دستت خرج خانم میهر چی می -

 .این وضع به گدایی نیفتی خیلیه

 امید. اشپرواییروم برای یارس، محض بیغره میچشم
 .چسباندهایش میگیرد و به لبنی قلیان را از او می

طور که همون. گم بزنید تو دهن مناگه بیراه می -
. ش مال منهنصف اون خونه مال اونه، نصف دیگه

 .من االن به این پول احتیاج دارم

 .پیوندمها میسینی چای به آن با

تا وقتی پرسش نیاد، واسه فروش خونه رضایت  -
 .دهمنی
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 .زندامید پوزخند می

 !خواد بیاد؟ بابا شد چهل سالِکی می -

 بیست

 .زنمدستم را زیر چانه َجک می

 .شصت سال هم بشه تا نیاد وضع همینه -

 .دهدبیرون می دود غلیظ را پرحرص

اومد به طرف اگه زنده بود تو این همه سال منی -
 مادرش رس بزنه؟ 

 .آیندابروهای یارس به آغوش هم درمی

 منظورت چیه؟ -
که رس به نیست شده؛ وگرنه طرف یا مرده، یا هم این -

 خربی؟چه معنی داره این همه سال بی

 .فرستمآهم را بیرون می
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خدا بگم . ساهلل که زندهجوری امید، انشنگو این -
و چیکار نکنه که این شکلی بین مادر و آقابزرگ

 !پرس جدایی انداخته
شاید تونستی . خانم حرف بزنزهرا تو با حاج -

 .راضیش کنی
چی بهش بگم؟ از صبح تا شب تو کوچه منتظره که  -

وقتی چهل سال گذشته و این هوا از . پرسش بیاد
 افته؟من می رسش نیفتاده، به نظرت با حرِف 

 .دهد به کاناپهرسش را از پشت تکیه می

 .معطلیمهیچی دیگه ِول -

 .گیردیارس نی را از او می

تا وقتی وضع آقات بهرت نشده باید با اونا زندگی  -
 گن؟کنی، مردم چی می

 .گور بابای مردم -



 

Romanzo_o 71 

ای یک پرس را سحر و جادو ام چگونه عدهمن مانده
رش را گذاشته کنار و فقط به پرس، پدر و ماد. کنندمی

. دخور موبایلش زنگ می. فکر رسیدن به ارغوانش است
دردش را . خیزداندازد و برمینگاهی به صفحۀ آن می

زیر لب . کنمفهمم، به اتاق خودمان اشاره میمی
 :گویممی

مردم شانس دارنا، پرِس رو کرده غالم حلقه به  -
 .گوشش

 تو نداری؟ -

ام مشهود است، دلخوری در چهرهطور که آثار هامن
خندد، دود غلیظ را با چشامنی که می. کنمنگاهش می

 .زندکند و لب میتوی صورتم فوت می

 !وقِت خوابه، پاشم امیدو َدِکش کنم -
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 کنم و بلندهایش میحوالۀ شیطنت چشم" شعوریبی"
 . شوممی

 یک_و_بیست

 «رسدار » 

گیرم و خود را با موبایلم چشم از حرص نگاهش می
 .سازممشغول می

 .سنگ رو یخ کردِن من، انگاری بهت ساخته -

 .شوماش میبدون بلند کردن رس، از باالی چشم، خیره

و تو عمل انجام شده قرار م منفکر کردی بچه -
 بدی؟

 . سایددندان روی هم می

 .خوامو میمن خیر و صالحت -
 .و بکش کنارشا از این قضیه خودتپس خواه -
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 :گویدرو به بابا ناباور می

گه؟ نه ماه تو شکمم نگهش داشتم، بینی چی میمی -
سی سال هم تر و خشکش کردم، آخر رس برگشته 

 .گه تو کار من دخالت نکنمی

 .شومکالفه بلند می

َدم آخری . زحمت کشیدی، تا عمر دارم نوکرتم -
 .خرابش نکن

 .ک بغِض ساختگِی دیگرباز هم ی

و بذارم زمین، خوام رسمفردا من میپرسم فردا پس -
 . مو ببینهاتو ببینم، بچهآرزو دارم زودتر عروسیت

 .رانمام را بیرون مینفس حاصل از کالفگی

اوال که مادر من عمر و زندگی دست خداست،  -
هیشکی هم از فردای خودش خرب نداره؛ یهو دیدی 
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بعدم خیالت تخت، . دف کردم مردمهمین فردا تصا
 .تو همین چند ماهه عروسم میارم واست

 .کند به ندانسنتداند گیر کجا هستم و تظاهر میمی
که خوشحال شود، بدتر گیر کارم را فهمیده، به جای این

 .آوردجوش می

کنید، زن زندگی کسی که شام جوونا انتخاب می -
. آفتاب دخرت واست پیدا کردم، پنجۀ. بشو نیست

 اصال یه نگاه تو صورتش کردی؟

 .دهمموبایل را به جیب شلوارم انتقال می

مادری، تاج رسی، دین رو گردنم داری؛ کس  -
کرد، عین خودش تا طوری آچمزم میای ایندیگه
 .کردممی

هایش توجه به صدا زدندارم و بیسوئیچم را بر می
 .گویمخانه را ترک می
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 دو_و_بیست

ام این بود، دخرتی که دست رویش ترها عقیدهقبل
نگاه مردی شکارش نکرده . گذارم باید بکر باشدمی
منی که این همه . دست مردی ملسش نکرده باشد. باشد

ای برای خود حد و مرز تعیین کرده بودم، به مرحله
 .رسیدم که فاتحۀ غیرتم را خواندم

ی ام دیگر جایعروق گردن و پیشانی .ترکیدمداشتم می
نتوانسته بودم دل المروتم را . زدگی نداشتبرای بیرون

 پاهایم به تبعیت از هامن. متقاعد کنم، رس جاش بتمرگد
هیچ توجیهی . نفهم، مرا تا بیامرستان کشاندندزبان

 :برای کارم نداشتم و هنگامی که عطا با ظن پرسید

 کنی؟اینجا چیکار می -

 .ترین بهانه را برایش تراشیدمستیدِم د
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اومده بودم عیادت یکی از دوستام، گفتم ببینم  -
 .زهرا کاری نداشته باشه

زهرا . ام، از من دور گشتبا زدن چند رضبه به شانه
م دست. شوکه از دیدنم، با نگاهی هراسان، به سویم آمد

 .ای کشاندم را گرفت و گوشه

 دیوونه شدی رسدار؟ -
 ؟چطوره زهرا -

 .التامس صدایم به گشادی چشامنش منجر شد

 زده به رست؟ برا چی اومدی اینجا؟ -

 .لرزید را به کل صورتم کشیدمدستی که می

 .مردمخیلی نگران بودم، داشتم می -
 ...برو خونه االن یکی  -
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برای . صدای جیغی آشنا، حرفش را در نطفه خفه کرد
 .گرفتم جلوگیری از عدم سقوط، دستم را به دیوار

 رویاس؟  -

 .رسش را به طرفین تکان داد

برا چی . شناسمو میچرا خودشه، من صداش -
 نربدینش عمل؟ 

 .رس بچه پایین بود. طوری صالح دیددکرتش این -

 :بغضم را پس زدم و گفتم

 مون ظلم کرد؟چرا نگهش داشت؟ چرا به همه -

 .ام کرددست، بنِد پیشانی

 .رو خونهگی، بتب داری، هذیون می -
چرا گذاشت اثری از اون نامرد وسط زندگیش  -

 باشه؟ 
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 .شه رسداربچه -

 .و گویی آن شب غیرتم را رس بریدند

دخرتی که نباید دست احد الناسی به او می خورد، 
آورد و من هنوز داشت بچۀ یکی دیگر را به دنیا می

آن شب تا خود صبح، توی حیاط بیامرستان . زنده بودم
ام، ار کوبیدم و برای غیرِت به قتل رسیدهمشت به دیو 

 .سوگواری کردم

 سه _و_بیست

. فشارمدهم به تردیدم و زنگ را میپایان می -
 .داردمادرش آیفون را برمی

 تویی رسدارجان؟ -
 .شدم سالم، ببخشید مزاحم -
 .مراحمی پرسم، بیا باال -
 ا بگید یه توک پا بیاد دم در؟شه به زهر ممنونم، می -
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 .زنم، تو بیا باالو میطوری که زشته، زنگاین -

 .اممن یکی عمال نسخۀ این کلمه را پیچیده! زشت

 .شدممی عجله دارم وگرنه مزاحم -
 .باشه مادر، صرب کن پس -

و نیم است و  کنم؛ یازدهساعت موبایلم را چک می
قت شب، هوس ام که این و شک من دیوانه شدهبی

 .دیدارش به رسم زده است

 رسدار؟ -

 .ام بربدقراریست تا پی به بییک نظر کافی

 چی شده؟ -

 .دهمسوار را به دستش میعروسِک دخرِت تاب

 .واسه محیا گرفتم -

 .گذاردبندد و پا توی کوچه میدر را می
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 و سیاه کن پرس، حالت خوبه؟خودت -

 .گذارمام میانگشت روی شقیقه

 .نه -
 چی شده؟. معلومه -
 .با مامان بحثم شد -
 رِس چی؟ -
م؛ اینا رو درست کنبه من گفته بریم آننت لیالخانم -

 !رفتم اونجا دیدم برام خواب دیدن

 .روندابروهایش تا انتها باال می

 تو چیکار کردی؟ -
 .هیچی دیگه زدم بیرون -
 وا؟ -
 بازیش؟شبشم عروسک خیمهَپ نه فک کردی می -

 .کندترحم نگاهم میبا 
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 من چیکار کنم از دست تو رسدار؟ -
 .خوام نه تو کارم نیاریه چیزی ازت می -

 فشارم و با پا رویهایم را میپلک. کندمنتظر نگاهم می
 .گیرمزمین رضب می

 چهار_و_بیست

 ...رسدار -
 .یه دقیقه به رویا بگو بیاد ببینمش -

ا ام ر ترین حالتی که تا به حال دیدهنش متعجبچشام
 .گیردبه خود می

 گی؟هیچ معلومه چی داری می -
 .گیرمدستش را می -
 .امشب جور ناجوری حامل بده زهرا -
 .منطق نبودیتو که این همه بی -

 .دهمام را نشانش میانگشت سبابه
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 .یه دقیقه، یه نگاه -

 .اندازدنگاهی به دور و اطرافش می

 .کنیداری نگرانم می -
 .رمبرو زهرا، تا نبینمش منی -

طور که اصواتی زیر کشد و هامندستش را بیرون می
آیند و ها کش میدقیقه. رودکند، میلب زمزمه می

صدای . گرددامان میام دچار یک کوبش بیسینه
 .بخشد بر این کوبشهای آراَمش، رسعت میقدم

 .سالم -

ه اجزای صورتی که از نظر من، به زنم ببا ولع زل می
 خیرگیِ . اندزیباترین حالِت ممکن کنار هم چیده شده

 .رُساندنگاهم، نگاهش را به پایین می

 شه نگام کنی؟می -
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 .منایداش را مرتب میبا دستان مرتعش، رورسی

 .رویا -

هایی توی دمل حرف. آوردبا مکث، رسش را باال می
. نندکند، قیامت به پا میتلنبار است که اگر گفته شو 

 .پوشانداش را میهرهنگرانی چ

 حالتون خوش نیست؟ -
 .نه -

 .کشدزبان روی لبش می

 س؟کمکی از من ساخته -

ام که دهان برای مطرح کردِن خواستهپیش از این
کنم و لنگۀ هامن عروسکی که گرد میگشوده شود، عقب
ه زل زد. دارمام را از صندلِی جلو برمیبرای محیا گرفته

 .است به دستی که برابرش دراز شده
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 چیکارش کنم؟ -
 .بدش به جانا -

 .لرزنداش میهای عسلیمردمک

 .و قبول کنمتونم اینمن منی -
 .به عشق اون خریدمش -

 .منایدتر میاش را محکمگرۀ رورسی

 بگم از کجا آوردمش؟. و بربم توتونم اینمنی -
 !جاناس واسش گرفتهبگو یکی که بدرقمه عاشق  -

 پنج_و_بیست

 .ماما -
 .جانم مامان -
 .آب -
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بیبی، شلوارش را های مایبعد از زدن چسب
 . پوشانممی

 .آب -
 . گیخوری که جانا، همش الکی میمنی -

 .کشداخم در هم می

 .آب -

 دهد پاسخ جانا رابه صدا درآمدن موبایلم، اجازه منی
 .دهم

 .بله عزیز -
 .بچه رو بردار یه دقیقه بیا اینجا -
 . خوام بخوابومنشتازه از حموم دراومده، می -
 .احسان اینجاس -

 .کندگردد و مدام آب آب میجانا از پایم آویزان می
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فقط یه جوری بیا که مادرت نفهمه؛ اعصاِب جوش  -
 !و ندارمآوردنش

نگام جدایی، به بدِی بزرِگ وصلِت فامیلی این است، ه
همیشه یک رشتۀ اتصال . شویطور کامل کَنده منی

خونی وجود دارد که تو را در بنِد گذشته اسیر 
 . منایدمی

ست این بچه دارد؛ پرواز دانم چه اخالق مزخرفیمنی
ای محبت از او کند به طرف هر مردی که ذرهمی
چرخاند و دخرتکم احسان او را دور رسش می. بیندمی
عزیز چشامنش را باریک . رود از خندهمی ریسه
 .کندمی

 مامانت که نفهمید؟ -
 .نه، خونه نبود -
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نشاند، طور که جانا را روی پایش میاحسان همین
 :گویدمی

ز تر ارفتهکنه؟ هر روز آباین بچه خیلی اذیتت می -
 !شیدیروز می

داند یا خودش را به ندانسنت رفتنم را منیدلیل آب
 زده؟

 ه چی میزونه؟ کم و کرسی نداری؟هم -

 .دانم دقیق منظورش از کم و کرس چیستمنی

 !نه، همه چی خوبه -

قریب به سه سالی . کند؛ خیره، مثل همیشهنگاهم می
من از او توقع رشم . شود نگاه احسان این استمی

 .ندارم
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از . رودعزیز، با پایی لنگان، به آشپزخانۀ کوچکش می
کند و مقداری تراول صدی از ه مینبوِد او سوءاستفاد

 ! رُساندروی فرش به طرفم می

 این چیه؟ -
 .واسه جانا یه خرده خرت و پرت بگیر -

 .دوزمام را به او میچشامِن آغشته به دلخوری

 .نیازی نیست، پول به اندازۀ کافی دارم -
 .لج نکن رویا، بردار -

د نامر واقعا خیال کرده با این کارها کمبودهایی که آن 
ها فاصله شود؟ از تراولبرای جانا گذاشته، جربان می

 :گیرم و با گفنتمی

 .هر وقت خواستی بری بگو بیام بربمش -

 .شومبلند می
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 شش_و_بیست

دلیل مالقامتان در آن رشایط، آن هم بعد از دعوای 
پشت  مدام. کردمهایامن را درک منیهنگفت خانواده

به  .پاییدم و مراقب بودم کسی تعقیبم نکندرسم را می
گامنم مرا دیده بود که دِر ماشین را از داخل برایم باز 

 .کرد

 کسی که دنبالت نبود؟ -
و همون پشت تلفن بگی تونستی کارتحاال منی. نه -

 و تا اینجا نکشونی؟و من

 .های ماشین را باال دادشیشه

 .تم رویامندهبابت همۀ این قضایا رش  -

 .کشیددستم را روی شکمی نهادم که تیر می

 .همه جا رو رفتم ِپِیش؛ آب شده رفته تو زمین -
 .بیاد هم دیگه به کاِر من منیاد -
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 .باید پای کاری که کرده وایسه -

 .پوسِت شکمم را میان مشتم فرشدم

حرف جدید نداری . این روزا گوشم از این حرفا پره -
 .پیاده شم

 :دیگر آن صالبت را نداشت وقتی گفت صدایش

کنم اون قلم می! من پای غلِط برادرم وایمیسم -
 !وانگشِت اتهامی که همه به سمتت گرفنت

 . اش برایم مشکل بودتفکیک اجزای جمله

 منظورت چیه؟ -
 خوای چیکار کنی؟تنهایی با یه بچه تو شکمت می -

 .با چشامِن بیرون زده از حدقه، نگاهش کردم

 گی احسان؟چی داری می -

 .صدایش مغلوِب بغض گشته بود
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فردا که اون بچه به دنیا بیاد، سایۀ پدر باال فردا پس -
 خواد؟رس منی

 .هایم از پِس یکدیگر جاری شدنداشک

 .باباش ُمرده؛ تو هم واسش همون عمو مبون -

 هفت_و_بیست

 .چرخانداش را به سمتم تنهنیم

 .ذارم کسی نگاِه چپ بهت بندازهرویا من منی -
 خوای؟و میموندۀ برادرتپس -

 . سفیدِی چشامنش متاما رسخ شد

 .شعور ناموسمیبی -

 .دستگیره را کشیدم

 .رویا بذار کنارت باشم -

 .با خشم به طرفش برگشتم
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شه این گی؟ روت میفهمی داری چی میهیچ می -
 نی؟و جلو داداشام بز حرف

 .زدالتامس توی لحنش موج می

 .خیلی نگرانتم -

 .هایم چسبیدپوزخند به لب

و زنداداش صدا زدی، حاال داری چند ماه من -
 ...گیمی

 به خیالت گفنت این حرفا واسه من راحته؟ -

 .دستی به گونۀ خیسم کشیدم

 .و نشنیده گرفتم احسانحرفت -
فتم گ. بزنمرم با عطا حرف از اینجا مستقیم دارم می -

 .اول با خودت مطرحش کنم

 .اشپرواییوحشت کردم از بی
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تونی به کسی که نامزد برادرت بود، طور میچه -
 همچین پیشنهادی بدی؟

 .نگاهش را دزدید

 .من همه چی رو سبک سنگین کردم قبل اومدن -

 .از پشت، به دِر ماشین چسبیدم

 .کنهفکرشم مو به تنم راست می. تونممنی -
شم واسه بسنت دهن ت میویا یه اسم تو شناسنامهر  -

 . به خدا فقط همین. مردم

 .رسم را به طرفین تکان دادم

 .زده به رست -
دم نوک انگشتم هم بهت نخوره، فقط قول رشف می -

 !تیه اسم تو شناسنامه

 :کشیدم، گفتمطور که دستگیره را میهامن
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 .تو دیوونه شدی -

 هشت_و_بیست

 خوابید؟ -

 :گویمنشینم و در جواب نفیس میکنارشان می

 .آره به زور -

 .کشددستی به زیر چشامنم می

 اینا چرا انقد آب رفته؟ -

را زه. دهماش تکیه میبوسم و رس به شانهدستش را می
دهد و رسش را روی پای خود را میامنان جای می

 .گذاردنفیس می

د خوب شد اومدین، واقعا به این جمع ها چقبچه -
 .احتیاج داشتم

 .خوردزهرا تکانی می
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 .من که همیشه اینجا تِلِپم -
 . هامون بودنه، منظورم سه نفره -

 .زند به چشامنمنفیس، زل می

 داداش عطا چطوره؟ -
 .بد نیست -
 .دمل واسش تنگ شده -

 .دهدزهرا ابرو باال می

 .د خاطرخواه دارهخوش به حال داداشم، ببین چق -

 .کندای میخندهنفیس تک

 و جمع کرد؟جوری گَنَدمیادته رویا داداشت چه -
شانس آوردی اون روز عقلم کار کرد به داداش  -

 .زنگ زدم
و نشونش داد و گفت این خانم مدیر که گوشیم -

دخرت گوشی میاره مدرسه، داداشت گفت دیگه 
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م مدیر ها اون لحظه که خانبچه. شهتکرار منی
پرسید چه نسبتی با این دخرت داری و اون گفت 

همچین از ته دل رِس کیف . برادرشم، یه حالی شدم
اصال از اون لحظه یه جور عجیبی مهرش به . اومدم

همین که اون موقع رشیک جرمم شد، . دمل افتاد
 .برام یه دنیا ارزش داره

 هقاپد و بام را از دستم میزهرا خیاری که پوست گرفته
 .برددهان می

 به خوب شد این دو تا بچه خوابیدن وگرنه روزمون -
 .رفتفنا می

 .کند به اونفیس رو می

 طوری با یارس؟تو چه -
ره؛ آ، ولی آمبون تو یه جوب منیهمه چی خوبه -

 .پریمهمش به هم می
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 .دونیو منیتقصیر توئه دیگه، قدر زندگیت -

 :گویدس، میخورد و در جواب نفیزهرا تکانی می

گم، اگه از اول همین شکلی همیشه به یارس می -
ترین زن و شوهر تونستیم االن خوشبختبودی، می
دیگه اون مرِد . منتها یارس فرق کرده. دنیا باشیم

 .عاشق پیشۀ قبل از به دنیا اومدِن محیا نیست
 .اون بنده خدا هم افتاده تو مشکالت زندگی -

 .دهدمیزهرا موهایش را پشت گوشش 

تونم این روی یارس رو هضم کنم منیهر کاری می -
و تو یه برهۀ زمانی، ازش محبتی دیدم که من. کنم

ش به. بعد محیا یهو رفتارش عادی شد. تا عرش برد
طوری بشی، برا چی خواستی اینگم تو که میمی

 .و بهم چشوندیلذِت اون محبت

 .کندنفیس خود را در آغوشامن رها می
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 .و داریمخیال، چقد خوشبختیم که همرو بی اینا -

هایامن، جای میان متام نداشنت. گویدراست می
 .نصیب نیستیمست از وجود یکدیگر بیشکرش باقی

 نه_و_بیست

گذاریم که ای میشود که گاهی پا به رابطهچه می
وقتی زند؟ چرا مطمنئ هستیم پای دیگرش لنگ می

نشینی رسد، عقببوهای خوشی به مشام منی
 کنیم؟ منی

. هایامن را بزنیمعزیز گفته بود برویم توی اتاق و حرف
کنم، هامن موقع هم حضورش سست حاال که فکر می

تر بود که همه چیز را بر بود، منتها عقل من از آن سست
اشاره کرد اول من داخل شوم و از این . هم بزند
ه ب. اش، کیلو کیلو قند توی دمل آب شدبازیجنتلمن

بود  خیره گشته. فاصلۀ دو مرت از من، به پشتی تکیه داد
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صدای اعالن . زدای نامعلوم و حرفی منیبه نقطه
پیامکش توی آن سکوت، توجه هر دویامن را به 

آن روز دریافتم بیش از حد . موبایلش معطوف منود
موبایلش شد و اس دادن با اممشغول اس. اضطراب دارد
اندیشیدم کجای این جلسه به من به این می

 .خواستم رِس صحبت را باز کنم! خوردخواستگاری می

 ...راستش، من -

که ادامه ندهم و دستش را باال گرفت به معنی این
تر از قبل با ابروهای در هم گره خورده، به تایپ رسیع

 و عقل من آن روز در مرخصِی کامل به رس! مشغول شد
برد که حتی نپرسیدم در این شِب به این مهمی، به می

هایت های مرا گوش کنی، از برنامهکه خواستهجای این
ام بگویی، رست را با کدام از خدا برای خوشبختی

 !ایخربی گرم کردهبی
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کنی که از شدت دیدی گاهی روزهایی را مرور می
بیشرت از . گیردات میاش، خود به خود خندهتلخی

 . شدِت نفهمِی خودت

 که کالمی میامنان ردبلند شد و به سالن رفت بدون این
هایامن را که گفت حرفبدتر آن! و بدل شده باشد

زدگِی بیش از حدم، شوک. ایمایم و به تفاهم رسیدهزده
هایم، این میدان دادن به خریت. زبانم را الل کرد

 . رسنوشت را برایم رقم زد

ار داشت فکر کنم و با این عجله آن شب که داداش ارص 
تصمیم نگیرم، هوش مرا ادکلِن فالن قیمتش برده بود و 

 .کردمهمیشه در رؤیا ِسیر می

 سی

 «زهرا » 
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هایش کاغذی را با احتیاط زیر پلکگوشۀ دستامل
 . کشدمی

 جوری بشه؟چرا آخه باید این -

 .فشارمدستش را می

 .کار خداست دیگه زنداداش -

 .دوزد توی چشامنمآلود و پر عجزش را مینگاه اشک

همش خدا خدا . رس این یکی عطا خیلی شاکیه -
آخه . کردم دخرت باشه تا یه ذره دلش نرم شهمی

بینه؟ چیکار کنم با سه و منیخدا مگه وضعیت من
 تا پرس؟

تقصیر خودته عزیِز من، دو تا پرس داشتی دیگه،  -
 خواستی چیکار؟و میۀ سومبچ

کشد و دلخور خود را عقب می. انتظار مالمتم را ندارد
به صدا درآمدِن زنِگ در، نوید آمدن . کندنگاهم می
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. خوردیلدا در جایش تکانی می. دهدداداش را می
زنم و به انتظارش هامن جا آیفون را می. خیزمبرمی
، هایشدن اشکام به یلدا برای پاک کر اشاره. ایستممی

رویا و من همیشه خود را رسزنش . بردراه به جایی منی
مثل االِن من که دمل . مانایم بابت عدم راحتیکرده
خواهد از فرط دلتنگی محکم داداش را بغل کنم، می

 . منایممنتها به دادن دست اکتفا می

 ورا؟خوش اومدی، چه عجب از این -

ی بیخودی اسیر هاچقدر وحشتناک است در بنِد رشم
شود بگویم دمل برایت تنگ شده و رشمم می. گشنت

کنم و به راستی ها را بهانه میدلتنگِی محیا برای بچه
چقدر مزخرف است پردۀ حیای این چنینی؛ فقط حیف 

 . شهامت دریدن این پرده را ندارم

 یارس خوبه؟ -
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 .خوبه خدا رو شکر -

محدود  هایم با داداش، همیشه در همین حدِ مکامله
است؛ البته این موضوع تنها در مورد من صدق 

اش غلبه با دیدن یلدا، ترس بر چهره. منایدمنی
 :پرسداز فاصلۀ نه چندان نزدیک، می. کندمی

 چی شده؟ -

. گردداش، تبدیل به گریه میهای آراماشک ریخنت
ای دیده که به جای گویی داداش به وفور چنین صحنه

 .گردد سمت منبرمی. شودر میتهول کردن، کالفه

 چی شده زهرا؟ -

 .اندازمگزم و رس پایین میلب می

 . هکه بچه پرس امروز رفته بود سونوگرافی؛ مثل این -
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دهد، دور از تصوراتم ای که بیرون مینفس آسوده
زدگی بازتر از حد با چشامنی که از فرط بهت. است

اس ا احسسنگینِی نگاهم ر . کنممعمول شده، نگاهش می
کند و در خیاالتش جایی دورتر از ما سیر منی
زند، دستی به کل یلدا که صدایش می. منایدمی

 ! پیونددکشد و باز به این جمع میصورتش می

و اصال انتظارش. عطا امروز حامل خیلی گرفته شد -
 ...نداشتم این

 .بُرّدداداش با خستگی، کالمش را می

 سامله؟ -

د و بر ی باال رفته، در حیرانی به رس مییلدا با ابروهای
 .دهممن به جایش پاسخ می

 .آره شکِر خدا سامله -

 یک_و_سی
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ا رسش ر . زندتند تند پلک می. داردقدمی به جلو برمی
. ردگیاش میدست به پیشانی. دهدبه طرفین تکان می

 . شدشود نگران نست که منیحاالتش طوری

 خوبی داداش؟ -

گذارد و رسش را اش میهای بستهکِف دست روی پلک
 .گرددجا مییلدا روی مبل جابه. جنباندبه پایین می

 عطاجان، رست گیج رفت؟ -

به  فوری. کنم بنشیندگیرم و کمکش میبازویش را می
وقتی پا به . کنمقند درست میروم و آبآشپزخانه می

م در هامن حالت مانده و بینگذارم، میسالن می
 . هدداش را ماساژ مییلداست که کنارش نشسته و شانه

 . کنهو تنظیم میبخور داداش، فشارت -
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گشاید و نرم دست یلدا را پس از مکثی کوتاه، پلک می
گیرد و توی لیوان را می. زنداش کنار میاز شانه

 .داردمیدستش نگه

 . کنی دیگهو خسته میبرادِر من، خیلی خودت -

 .نوشدای از محتویات لیوان میجرعه

 ها کجان؟بچه -
 .کننپشتی دارن بازی میتو حیاط -

دهم به شامرۀ مامان که روی موبایلم افتاده پاسخ می
 .است

 .سالم مامان -
 .سالم مادر، چه زود برداشتی -
خیر باشه، ِکیفت حسابی . گوشی دِم دستم بود -

 .کوکه
 !طاها اومده مادر -
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 . کندهایم به باال کش پیدا میلب

 جاِن من؟ کی اومده؟ -
 .همین یه ساعت پیش رسید -
 .به سالمتی، چشمت روشن -
 .قربونت مادر، پاشین شام هم بیاین -
 .من االن خونۀ داداشم -
و به عطا بگ. خواستم به اونا هم زنگ بزنماتفاقا می -

 .بیاردتون، به یارس هم زنگ بزن
 .باشه مامان -

 .گرددرِس داداش به سویم متامیل می

 طاها اومده؟ -
 .آره، مامان گفت شام همگی بریم اونجا -

 .نشینددست یلدا روی شکمش می

 . خوب شد پس، هیچی نداشته بودم -
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 .خیزدداداش برمی

 .زنمرم یه رس بهش میفردا می -

بندد، از حرکت دستی که دکمۀ مانتوأم را می
 .ایستدمی

 .؟ مامان کلی ذوق داشتیعنی منیای -

 :با گفنت

 .آماده شین شام رو برسونم -

 .رودبه سمت اتاق می

 دو_و_سی

بساِط . آیدزند و به این سو میها را کنار میبچه
لبخندی که حاصِل رؤیِت کلۀ کچلش است را هیچ جوره 

و  کشددستی به کِف رسش می. توانم جمع کنممنی
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ابرو باال . گیردپشت هامن دست را برابر چشامنم می
 . کنمدهم و سوالی نگاهش میمی

 !ببوسش -

کیفم را زمین . دهدبا غرور، دستش را مقابلم تکان می
 بوسم کهنهاده، پشت دستش را چنان محکم و آبدار می

 .شوندعالوه بر خودش، بقیه نیز مات می

 جدی جدی بوسیدی؟ -
لو که از قضا رسبازم هست رو که آخه دِل یه کچ -

 .شه شکستمنی

کشد و مرا میان حجم آغوشش جای دستم را می
 .دهدمی

 .و موش بخورهاَی زبونت -

منایم، به قدری اش میای که حوالۀ شانهبوسه
 . شودنامحسوس است که خودش هم متوجه منی
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طاها انگار همین دیروز بود رفتی؛ جای خالیت تا  -
 !شدمیاین حد حس 

، کندهای ریزش که آه از نهادم بلند میاز آن نیشگون
 .گذاردنصیب منیبازویم را بی

 ...راستی -

 .زندچند رضبه به بازویم می

 !واسه اینا هم دلتنگ بودم -

 .رومای برایش میغرهچشم

 .شعورمیموِن بی -

 .داردمامان کیفم را از زمین برمی

 .هنوز نرسیده پریدن به هم -

 .کشمرم لپش را مین

 .چشمت روشن -
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 .دوزد به طاهاچشامِن درخشانش را می

 .چشم و دلت روشن مادر -

خطاب به یلدایی که مشغول صحبت با عزیز است، 
 :گویدمی

 پس عطا کجا موند؟ -
 .زنهنیومد، گفت فردا خودش یه رس به طاها می -

گیرد و اش را میباخته، شامرهمامان با نگاِه رنگ
که بنابر ارصارهای بیش از حدش مبنی بر تر اینبعجی

مامان که . سازددلتنگی برای او، عطا ناامیدش می
گیرد و در هامن باِر کند، بابا با او متاس میقطع می

چشامن مامان پر ! پذیرداش را میدوم، عطا گفته
 !رودشود و فوری به آشپزخانه میمی

 سه_و_سی

 .کشمپیاز را از دست رویا می
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پرسم چته، بهونۀ اشکات و بده من تا وقتی میاین -
 . نکنی

 .رساندآستینش را به چشامنش می

 شون شده؟مامان بابا باز بحث -

 .کشداش را باال میبینی

 .شونهاون که کار همیشگی -
 و گرفته؟نگو که طاها از راه نرسیده حالت -

عضو جدا نشدنِی صدایش گشته هاست بغض، مدت
 .است

 .خواستم بغلش کنممی. دمل واسش تنگ شده بود -
تا به من رسید گفت هنوز خرب مرگش نرسیده؟ نه 

که فکر کنی ناراحتیم به خاطر اینه حرف بار این
و از که من ردپاشاین. ها، نهاون نامرد کرده
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زندگیم پاک کردم و بقیه هی دارن یادآوری 
 .م درد دارهکنن، واسمی

 .دهماش را باال میبا انگشت، چانه

اگه دور و بر هر آدمی یه پنج . الهی قربونت برم -
کردن، دیگه هیشکی نفر بودن که درکش می

 .ریخت تو خودشو منیهاشغصه

 .خیزمآید، برمیآیفون که به صدا درمی

تو هم پاشو یه آبی به دست و صورتت  داداش اومد، -
 .بزن

اولین کسی . اندی عزیز به احرتامش ایستادههمه حت
 . رود، طاهاستکه به سمتش می

گه کاش عطا هم رسباز بود؛ حداقل چند مامان می -
جوریاس داِش این. زدوخ یه بار، یه رس بهمون می

 من؟
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 .فشاردداداش دستش را می

 .رسیدن به خیر -

 .کندطاها دست به سینه، اندکی تعظیم می

 .مخلصیم -

. تر از مامان استپرسی داداش با بقیه، نسبتا گرمالاحو 
گونۀ ! امهاست به خیاالت دچار شدهشاید هم من سال

زند به کشد و با نگاهی مچگیر، زل میرویا را می
بیند، به دستپاچگِی خواهرم را که می. چشامن رسخش
سورن عصای عزیز را برداشته و دور . رودسوی جانا می

زند زیز هم زیِر گوِش مامان غر میع. چرخاندرسش می
که یلدا به جای رسیدگی به شوهرش که هر روز الغرتر 

گردد و تربیت پرسش، چه خرب است از قبل می
کشی راه انداخته و من برای یارِس تازه از راه جوجه

 . برمرسیده، چای می
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یه شب دور هم جمع شدیم، خواهشاً واسه من قیافه  -
 . نگیر

 .منایدرا میخ چشامنم مینگاه دلخورش 

. و رسدرد نذاشت بخوابمدیدی که کِل دیشب -
. های مردم بودامروزم که تا االن رسم تو پرونده

م، شب میام دنبالتون، درک گم خستهوقتی می
 .به وهللا به زور االن چشام باز مونده. کنیمنی

 .همیشه همینی دیگه -

 :گویدطاها از توی حیاط با صدای بلند می

 .سفره رو بندازین -

که دهان یارس برای اعرتاض باز شود، و من پیش از این
 .گردماز او دور می

 چهار_و_سی
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. گیرمزنم و برابر محیا میتکۀ کبابی به چنگال می
های در هم، رسش را به طرفین دست به سینه و با اخم

 .دهدتکان می

دم خوری، سهم تو رو هم میبه جهنم که منی -
 .سورن

مناید و خود را به یارس هایش را بیشرت میغلظت اخم
بار یارس عمل مرا تکرار کرده و هامن این. چسباندمی

 . بیندالعمل را میعکس

مونه ولش کن، بذار ناز کنه، خودش گشنه می -
 .دیگه

توجه به گفتۀ من، ارصار به خوردِن محیا دارد یارس بی
آید؛ با دست زیر او هم قشنگ از خجالتش درمی که

 !ریزدزند و محتویاتش روی شلوار یارس میقاشق می
 .گشایدپیش از من، طاها لب به انتقاد می
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خوان گشنگی کنن منیتوله چه وضعشه؟ بد می -
 بکشی؟

ند و ز گوید، محیا با صدای بلند زیر گریه میاین را منی
 .و امان از بابا. بردبه آغوش بابا پناه می

هنوز نرسیده خونه رو ! رسبازم شدی آدم نشدی -
 !کردی میدون جنگ

ایستد دهاِن طاها، شوکه از این حرِف بابا، از حرکت می
به . شنویمو صدای قورت دادن آب دهانش را می

 :گویمداری از طاها میجانب

به طاها چیکار داری بابا؟ طاها فقط حرفی که االن  -
لی به الالی این انقد لی. زد رو زدباید یارس می

 .بچه گذاشتیم پررو شده

 .شود به طرفمرویا خم می

 .مون رشوع شدبدبختی -
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 .کنماز زیِر چشم نگاهش می

 مگه متوم شده بود؟ -

. چپانددارد و توی دهانش میطاها ُمشتی سبزی برمی
 .کشدبه دنبال آن، لیوان دوغش را رس می

 !و به هم زدیونی؟ حاملونلُمبچیه عین گاو می -

راستش . رویمعالوه بر طاها، همه در بهت فرو می
انتظار نداشتیم بعد از دو ماه که طاها برگشته، برخورد 

 .بابا دوباره این باشد

 .و بخورهم، بذار غذاشچیکار داری به بچه -
و همین تو خرابش کردی؛ یه غریبه غذا خوردنش -

 .کنه تو تربیتشببینه، تف می

 .کندرویا مداخله می

 .بابا -
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ا کشد و بای برآشفته، دست به صورتش میطاها با چهره
عزیز . رودرها منودن چنگال توی بشقاب، به اتاق می

 .منایدرضباتش را بر زانویش تخلیه می

 .و ببینه؛ پاشو برو بیارششچش نداره بچه -
 .ولش کن به جهنم -

 :گویداش میداداش با آرامِش ذاتی

 !عادت کردن به تلخ کردِن کاِم بقیه -

چرا احساس . نگرد و سپس بابا راابتدا مامان را می
ای بزرگ اختفا شده کنم در پِس این جمله، کینهمی

 است؟

بذارین چند ساعت از رسیدنش بگذره، بعد رشوع  -
کنی واسه تربیت کردنش پدِر من فکر منی. کنین

 خیلی دیره؟ 

 .کندای به سورن میاشاره
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خوای تونم خم کنم، تو میمن این شاخه رو منی -
 و خم کنی؟درخت

 پنج_و_سی

با حرص . رومهای داداش، نزد طاها میمیاِن نصیحت
 ! ها توی ساکش استمشغول پرت کردن لباس

 کنی؟چیکار می -

با . زندبندد و پیراهنش را تن میزیپ ساک را می
 .دهمهایش را منیفنِت دستش، اجازۀ بسنِت دکمهگر 

واسه چی ترش کردی قربونت برم؟ مگه  -
 شناسیش؟ منی

حرضت . گه گاوجلو یه ایل آدم برگشته بهم می -
و کنرتل کردم، چیزی بارش عباسی خیلی خودم

 .نکنم
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هراسان به . داردزند و ساکش را برمیمرا کنار می
 .رومطرفش می

 بری؟و کجا میاین -
ای که ازش اومدم، رشف داره به شدهاون خراب -

 .اینجا

 .گیرمهر دو بازویش را می

دونی امروز مامان با چه ذوقی زنگ زد گفت منی -
ها رو به بابا گفت، تو کوتاه داداش گفتنی. اومدی

 .بیا

 .زندپوزخند می

باز خوبه اگه واسه من آب نداره، واسه اون نون  -
 !داشت

 دیوونه؟ زده به رست؟گی چی می -
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وملون کن بابا؛ نور چشمیش پیشش نشسته،  -
 خواد چیکار؟نفتی میچراغ

ه همیش. دلیِل بابا، کار خودش را کردههای بیگیر دادن
ای که به طور ناخواسته میان این دو ام از حفرهترسیده

 .برادر ایجاد منوده است

بخوای بری، مامان بابا رو وسط همین حیاط دار  -
 .زنهمی

 :دارد و با گفنتموبایلش را برمی

 !برو کنار بذار باد بیاد -

. اندازدرود و آن را روی دوشش میبه سمت ساکش می
گوید تو نباید ذوق چیزی را داشته باشی، نفیس می

هایم، ختم گشته چون بارها شاهد بوده تِه متاِم خوشی
 داشهنگام خروج از اتاق، با دا. به یک بدبیارِی عظیم

 .گرددسینه به سینه می
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 .ور عطابرو اون -

داداش دستش را بر سینۀ او نهاده، به عقب هلش 
 . بندددهد و در را میمی

خیال نکن حاال که صدات کلفت شده و هیکلت دو  -
بچه تا تقی به . بزرگ شو طاها. برابر من، شدی مرد

حاال . ندازه رو دوششو میخوره، ساکشتوقی می
ر اون مادرت بیا بشین رس سفره بذار هم واس خاط

ببینه پرسش فقط قد دراز نکرده و واقعا بزرگ 
 !شده

 شش_و_سی

 «رسدار » 

با صدای باز و بسته شدن در، چشم از ساعت موبایلم 
را  ترین نفسمدارم و برای غلبه بر عصیانم، عمیقبرمی
بیند، منتها من مرا منیتوی تاریکِی حیاط . کشممی
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از پشت دست روی . منایمتلوتلو خوردنش را رؤیت می
 .گذارماش میشانه

 ای بود؟موندی حاال، چه عجلهمی -

ای که تا به حال از او زدهگردد با چشامِن سکتهبرمی
 .امندیده

 .درد بیفته به جونت، زهرم ترکید -
 کدوم گوری بودی تا حاال؟ -

 :گویدحالی، میکشد و با حاِل بییدماغش را باال م

رسم و بذارم، فردا خدمت میاالن برم کپۀ مرگم -
 .واسه بازجویی

 .کندام را مچاله میبوِی تنِد الکل، چهره

س، پدرت افتاده رو تخت، نفسش بند دقیقه و ثانیه -
 .االن دیگه مستی به تو منیاد آخه
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 .صدایش هیچ رمقی ندارد

 .کنمد ساعت فراموش میو که واسه چندردام -

 .غرمکشمش و توی صورتش میای میگوشه

 دردت چیه؟ -
پرسه لیلی مرد بود یا ت، تازه میول کن جون ننه -

 .زن
مادرت زنگ زد به . امشب حال آقابزرگ بد شده بود -

کنه، دکرت آوردیم باال رسش، من، گفت پیدات منی
ن دونی بدتر از او شد، اما میداروهاش پیدا منی

 یادته همیشه. شدچیه؟ عصای پیریش هم پیدا منی
گفت امید قراره عصای دست من باشه؟ از عرص می

 تا االن که یِک نصِف شبه، زیِر دسِت کی بودی عصا؟

 .دهدخندد و کتفم را عقب میمی

 .برو بابا حال داریا -
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 .کشاندمخیالی و لحِن حرف زدن، به جنون میاین بی
که بتواند اقدامی و پیش از اینچسبم بازویش را می

غافلگیری، ! منایمکند، توی حوض پرتش می
هایی که تند شده، دست با نفس. سازداش میدستپاچه
گذارم و به پای راستم را لب حوض می. زندو پا می

 .شومطرفش خم می

 .و بدهدستت -
 االن به نظرت کی مسته؟. ای تو روحت رسدار -

چسبم اش را میکله. دهدر میدستش را میان دستم قرا
بندم به مدت ده ثانیه چشم می. برمو توی آب فرو می

شود، رسش را باال دمل که خنک می. بر تقالیش
 .آورممی

 !االن دیگه هر دومون هوشیاریم -

 هفت_و_سی
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امید را به ساختامن باال فرستاده، به خانۀ ننه گوهر 
بدون ایجاد رس و صدایی روی تشکم دراز . گردمبازمی
فضای تاریک خانه و جای خالِی ننه، موجب . کشممی
به . کنمچراغ را روشن می. گردد سیخ بنشینممی

، نه. جویمها را میاتاق و رسویس. زنمآشپزخانه رس می
. گویی امشب قرار نیست خواِب راحت داشته باشم

اِر حیاط، خود را به ناامید از جستجو در گوشه و کن
آید وقتی رسگردان وسط نفسم بند می. رسانمکوچه می
 . بینمشمحله می

 .ننه -

 .رسماش میبه فاصلۀ یک مرتی

 .ننه -

گردد، برق چشامنش را هنگامی که به سویم برمی
 .رودبرقی که با دیدن من، رو به خاموشی می. بینممی



 

Romanzo_o 128 

 کنی ننه؟اینجا چیکار می -
 !ماعال رو دید -

 .گیرمام میدست به پیشانی

االن هر چی چشم ! همین جا بود، وسط کوچه -
ری یه نگاه به مادر می. بینمشچرخونم، منیمی

 این دور و اطراف بندازی؟ 
 .خواب دیدی دورت بگردم -
 .گی مادر، خواب نبودچی می -
 .چاییانصِف شبی با این لباس نازک، می -

 .دساز اش، نگرانم میقراریبی

 .ها بندازکوچهبرو رسدار یه نگاه به این کوچه پس -

دانم وسط کوچه به حال و روزمان بخندم یا گریه منی
 .کنم

 .گردمباشه برو تو، من همه جا رو می -
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خوام وقتی میاد بشینم و می. رمنه، تو منی -
 !و ببوسمپاهاش

خدای من این پیرزن را چه شده؟ چرا انقدر با اطمینان 
 گوید؟ زگشت اعال سخن میاز با

به دیوار  چرخانم و پیشانیچشم توی کوچۀ خلوت می
کشم و تا کجا قرار دست به دیدگان تَرَم می. چسبانممی

است این انتظار ادامه یابد؟ از پشت دیوار رسک 
 :یمتوانم نگوطوری به انتظار ایستاده که منی. کشممی

 !خدا بگم چیکارت کنه پیرمرد -

 هشت_و_سی

اشِک جمع شده توی چشامنش را، از پشِت عینِک 
 . بینماستکانی میته

 پیداش نکردی؟ -
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 .کنمرسم را چپ و راست می

 یعنی باز خواب بود؟  -
 .اوهوم، باز خواب بود -

کشد و نگاهش را به آسامن سوق آه جانسوزی می
 .دهدمی

رسم، اعال چیکار ننه گوهر، عزیِز من، تاجِ  -
خواست واست بکنه که من نکردم؟ ببین همش می

مونم، دکرت زنم، گاهی شبا پیشت میبهت رس می
برمت، هر چی الزم داشته باشی واست می
کنم، و عوض میتهای سوختهگیرم، المپمی

 !کنمو نخ میهاتسوزن

 .اندازمدست گرد شانۀ نحیفش می

خدا وکیلی این ! کنمکنم، بوست میبغلت می -
 کرد؟پرست یه دهم این کارا رو هم می
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 .و بفهمهتونه حال منفقط یه مادر می -
  .منا شدنگه خوابتو االن یکی ببینه می بریم -

اش را از گوشِی زهرا کش از یک ساِل پیش که شامره
ام شده چک کردنش توی ام تا االن، دلخوشیرفته

نگرم و ش را میهر یک ساعت آخرین بازدید. واتساپ
اکنون که ساعت موبایلم، دو و چهل و پنج دقیقه را 

دل به . دانم برای چه آنالین استدهد، منینشان می
 :کنمزنم و توی صفحۀ چتش تایپ میدریا می

 . «سالم» 

اش خارج ویکشد و از پیقبل از ارسال، شهامتم ته می
تم که ای هسها و احساساِت ناگفتهپر از حرف. شوممی

 . اش، خواهاِن دِل شیر استبازگویی

 کشی پرس؟امشب چقد آه می -

 .زنمچرخم و دستم را زیر رسم َجک میبه طرفش می
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 بیدارت کردم؟ -
 .خوابم نربد اصال -
 .خوابی زده به رسممنم امشب بی -

 .نشیندتوی جایش می

بس که این دنده اون دنده شدم، همۀ تنم درد  -
 .کنهمی

 .کشممی ایخمیازه

 .ننه هوس چایی کردم -
 .و روشن کن پسپاشو چراغ -

 نه_و_سی

 .نشیندننه با سینِی چای روی ایوان، برابرم می

 .هامیبازیقربونت برم که پاِی ثابِت ُخل -
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های صورتش، بیش از پیش زند و چروکلبخندی می
 .منایدپر میاستکانم را . دهندخودی نشان می

و دلت و زندگیت  و با خودتخوای تکلیفتکی می -
 مشخص کنی؟

هنگامش، آن هم ساعت سه و ربع شوکه از سوال بی
 .گردماش میبامداد، خیره

 .مادر سی رو هم رد کردی -
خونه که از دست غرغرای مامان آسایش ندارم؛  -

 .حداقل بذار اینجا راحت باشم
 باالخره که چی؟ -

 .نوشمی از چای دارچینم میاجرعه

 .عروس هم میارم واست -
 !فراموشش کن -

 !داردمحرف دوپهلویش، به تعجب وامی
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آ قربون دهنت، من که کال به ازدواج فکر هم  -
 .کنممنی

 .منایداستکانم را از نو پر می

 !گمرویا رو می -

هایم، داغ کنم خوِن جریان یافته توی رگاحساس می
خرب نیست، منتها ستم ننه از دمل بیدانمی. شودمی
 . قدر رصیح در موردش حرف نزده بودگاه اینهیچ

 .و پیدا کن که بهت بخورهبگرد یکی -

 .گرددقفل زبانم گشوده می

 ایرادش چیه؟ -
س، با یه ایرادی نداره مادر، ولی اون یه زن مطلقه -

 .بچۀ کوچیک
 .مهم نیست -
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 .کندانگشتانم را نوازش می

م خوامنی. سوزهیشرت از تو، دمل واسه رویا میمن ب -
 !ش به روز اعالم بیفتهبچه

 .روندابروهایم باال می

 چرا باید جانا به روز پرست بیفته؟ -
تونه جای بدترین پدر بهرتین ناپدرِی دنیا هم منی -

 !رو بگیره
 .ولی من عاشق جانام -

 .زندپوزخند می

رسش دوست گفت اعال رو مثل پآقابزرگت هم می -
 .داره

 .من قرار نیست بشم آقابزرگ -
ت داغه، بعد که رسد شدی، نکن مادر، االن کله -

 !کنیخون به دِل دخرتِ می
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 .شوددهانم دچار یک بازماندگِی عجیب می

 جوری شناختی؟و اینتننه تو نوه -

گیرد و همزمان با بلند شدنش، دست به زانویش می
 :گویدمی

باالخره یه جایی از . مادر و دخرت دیوار نشو بین یه -
زندگی، این قضیه که اون دخرت، بچۀ خودت 

 ذارم پایحرفای االنتم می. چسبهو مینیست، ِخرِت
و یادشون هاشونمردا خیلی زود قول. جوونی

 !کننخیلی زود رنگ عوض می! رهمی

 چهل

 «رویا » 

 .کنده بود را به دستم دادعمه خیاری که پوست 

 .رویا جان پاشو آماده شو بریم خونۀ ما -
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 اشنارضایتی از چهره. نگاِه منتظرم را دوختم به مامان
توی گروه . بارید؛ با این حال اجازه را صادر منودمی

مان که متشکل از من و زهرا و نفیس بود، تایپ واتساپ
 .کردم

د اسرتس دارم انق. رم خونۀ عمهها دارم میبچه» 
 «چی بپوشم به نظرتون؟ . گفتنی نیست

متام طول راه از فرط هیجان، آب دهان قورت دادم و 
به محض باز شدن در، . شدام مدام خالی میسینه

 مشتی آب به. ای آب، برابرم ظاهر گشتاحسان با کاسه
 :طرفم پاشید و گفت

خیر و برکت بیاد با اون . خوش اومدی زنداداش -
 !وچولوت به این خونهپاهای ک

زنداداشی که از زبانش شنیدم، از میزان حجم اسرتسم 
ه کاز فکر این! چشم چرخاندم توی سالن؛ نبود. کاست
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عمه . بینمش، صورتم گرفته شدخانه نیست و منی
 .دستش را پشتم نهاد

 .بشین قربونت برم، االن واست رشبت میارم -
 .زحمت نکشین عمه جون -
م تا مهمونِی پاگشا؛ هر جوری بود نتونستم صرب کن -

 .و زدیممخ مامانت

 .با لبخند، خیره شدم به میز مقابل

 رنگت پریده؛ خوبی؟ -

 .ام منودسوال احسان، دستپاچه

 .چیزی نیس، خوبم -

ای که حاوی دو لیوان رشبت و کیک عمه با سینی
عمه . احسان دست دراز کرد. خانگی بود، به سالن آمد

 . شیدسینی را کنار ک
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 !برو از تو یخچال بردار؛ اینا مال عروس دوماده -

 .هایم گل انداختکه خانه بود، لپاز فکر این

م رسش درد جان، پاشو برو باال بچه پاشو رویا -
 !و خوب کنیکرد، تو رو آوردم حالشمی

سینی را توی دستم . لب گزیدم و رس پایین انداختم
 .گذاشت

 .نشدهها گرم برب مادر تا رشبت -

 بینم اولین تََرکینگرم، میحاال که خوب به گذشته می
چرا با خود . که به قلبم افتاد، از هامن لحظه رشوع شد

 زده خواهدپنداشتم وقتی پا به اتاقش بگذارم، ذوقمی
شد و گرم خواهم گشت از استقبالش؟ خواستۀ من 
شان، زیادی عجیب بود یا همۀ دامادها در اولین خلوت

کنند و دوباره در ِن سالمی کوتاه بسنده میبه داد
 دهند؟حالِت درازکش، پلک روی هم قرار می
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 یک_و_چهل

 من اما. و آن لحظه بود که خط قرمز کشید بر رؤیاهایم
باز خود را زدم به آن راهی که مسیرش را خوب آموخته 

 اه کردنش ازنگ. سینی را روی پاتختی گذاشتم. بودم
روی کاناپه . نفسم را نابود کردزیر چشم، اعتامدبه

. شدنشستم و خیره گشتم به یخی که توی لیوان آب می
ای به سمتم نچرخاند تا ببیند به نامرد رسش را ذره

خاطر اوست که برای اولین بار این چنین آرایش 
 .امکرده

 .کنهگفت رست درد میعمه می -
کن، باید برم بیرون، کار  دو ساعت دیگه بیدارم -

 !دارم

خواستم بپرسم در این چند روز ! و پتو بر رسش کشید
خطایی از من رس زده است که این چنین رو 
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به قصد خروج از . گردانی، منتها غرورم اجازه ندادبرمی
 .اتاق برخاستم

 کجا؟ -

 .گلویم سنگین شده بود

 .رم پایینمی -
 .مونیتا وقتی بیدار شم، همین جا می -

که متوجه مقصودش از این حرف و من به جای این
خواهد گردم، به دمل وعده دادم توی خواب هم می

دیگر به این موضوع ! حضورم را کنارش احساس کند
نیندیشیدم کسی که در بیداری از تو گریزان است، 

 .تواند طالب حضورت باشدچگونه در خواب می

نفیس گروه را استیکر زهرا پیامم را سین نزده بود، اما 
 . باران کرده بود

 «منیری از خوشی؟ » 
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 . «رویا مواظب باش زود وا ندیا» 

 .چند ایموجِی چشمک و لبخند خبیث فرستاده بود

ِل د . وای االن دیگه حتام گرفتی تو بغلش خوابیدی» 
راستی رویا اولین بغل چه . و به جای تو ریسه بسنتمن
 «ای داره؟ مزه

 .ه ایموجی گریه گذاشته و زیرش نوشته بوددر ادام

 . «شعور، منم دمل خواستمیموِن بی» 

هنگامی به خود آمدم که دیدم صفحۀ موبایل از 
. با خودم که روراست بودم. هایم خیس گشتهاشک
ای از ارتباط با جنس منی که هیچ تجربه... آری

متام آن دو . مخالف نداشتم، خواهاِن آغوشش بودم
ا زل زدم به اویی که پتو روی رسش کشیده بود ساعت ر 

و جرأت نکردم بپرسم تو که خوابی، پس چرا دو ساعت 
 !است آنالینی
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 دو_و_چهل

از وقتی طاها برگشته، هر لحظه گوش به زنگ هستم 
. های رِس غذا با مامانغر زدن. برای یک آشوب جدید

گیر دادن به آنالین . بابا اش باهای دامئیبحث
های نصف شِب من و اعرتاض به عزیزی که زیادی بودن

دانم رس و اینک منی! کنددارد زانو دردش را بهانه می
شامل را . و صدای برخاسته از حیاط، از بابت چیست

بودِن . فشارمام را میها شقیقهروی پله. دارمبرمی
رد، رسم را به احسان، در مکانی که طاها نیز حضور دا

 . آورددرد می

 چی شده مامان؟ -

از هامن فاصله با . گرددام میطاها زودتر از بقیه متوجه
 :گویدصدای بلند می

 گمشو تو، چه طرز اومدن وسط حیاطه؟ -
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حال که برای درعین. اش به پیراهن شلوارم استاشاره
 .گاه نتوانستیم رفیق باشیمدهیم، هیچهم جان می
. رسانمها مین زده، با عجله خود را به آنمانتوئی ت

 .احسان آشفته است

 .من با تو دعوا ندارم طاها -
ایم؛ تا قیوِم قیامت ماها دشمن خونی. ولی من دارم -

و شکنی حال خواهرم و بچهپس غلط می
 !پرسیمی

 .ایستمپشت عزیز می

 .رش به پا نکن طاها -

مامان  کند و رو بهدستش را سمت من روانه می
 :گویدمی

 .بربش تو، من باز قاتی کردما -
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زندایی هم من، هم مامانم، هم بابا تا ته دنیا  -
من چیزی نگفتم، فقط پرسیدم . رشمندۀ شامییم

 .کننرویا و جانا چیکار می

 .کندتر میاش را درهمهای درهممامان سگرمه

دونی چیه احسان، با کاری که داداشت کرد، می -
. رفتینکردین کال از این شهر میباید جمع می

 ...وقتی موندین یعنی

 .کندعزیز با عصبانیت حرفش را قطع می

به این بچه چیکار دارین ریختین رسش؟ تا روزی  -
 .و از این خونه بربینذارم پای پرسمم منیکه زنده

 .احسان است و همیشه سپِر بالِی برادرش بودن

 .حق دارن عزیز، بهشون خرده نگیر -
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کند و صدا اش میطاها دست در جیب شلوار اسلش
 . اندازدتوی گلو می

کنم و جلو همین روزا اون نامرد رو پیداش می -
 .ندازم زمینو میتون نعششچش همه

بررسی مگر غیر از این است که دمی آسودگی خاک
 نداشته باشی؟

و، این نفله کیه رگباری داره صاحابباز کن اون بی -
 زنه؟می

 .گویداین را طاهای خشمگین، خطاب به من می

 سه_و_چهل

کِف دست بو نکرده بودم بلوا در راه است، وگرنه عمرا 
 .گشایمدر را می. کردمنفیس را دعوت می
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و زدم؟ توندونی چقدر زنگکجایی تو؟ می -
دی؟ آخ رویا دمل واست و چرا جواب منیموبایلت

 . ذره شده بود یه

 .فشاردکشد و محکم میمرا میان حجم آغوشش می

 زهرا هنوز نرسیده؟ -
 .نه -

 .گیردشنود، از من فاصله میصدای طاها را که می

 یا خدا، اینجا چه خربه؟ -
بدبخت احسان اومده به عزیز رس بزنه، پِر طاها گیر  -

 .کرده به پَرش
 .اوه اوه اوه، پس اوضاع خطریه، من برم -

 .گیرمدستش را می

دونی این چیزا تو خونۀ ما کجا بری؟ خودت که می -
 .عادیه
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به اون مادرت هم بگو انقد جانا جانا نکنه؛ شام هیچ  -
 ...حقی از اون بچه ندارین؛ اگه هم

شود، رشتۀ کالم را اش که با ما برقرار میارتباط چشمی
اش را جلوتر کشیده، سالم نفیس رورسی. کندگم می

با چسبیدِن بازویش، او را از آنجا . دهدجولی میخ
 .سازمدور می

ام حلقه دارد و دست گرد شانهاش را برمیرورسی
 .کندمی

 کشی از دست اینا؟ مبیرم برات رویا، چی می -

گاه ای که هیچنهم، به جای شانهاش میرس روی شانه
 .قسمتم نشد

 .ولشون کن، مهم تویی که االن پیشمی -
 من کجاست؟ جیگرِ  -
 .خیلی وقته خوابیده، االناس که بیدار شه -
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نفیس هولزده . گرددهوا باز میدر، توسط طاها بی
برد و آن را روی موهایش اش میدست به رورسی

های طاها، حرکات او را دنبال مردمک. اندازدمی
 . منایدمی

نم دو یه بار دیگه بذاری اینا بچه رو ببینن، من می -
 ...به گوشمباد . و تو

 .ُبرَّمکالمش را می

 یاد نگرفتی وقتی یه غریبه تو اتاقمه در بزنی؟ -

 !کنداش جا خوش میاز آن لبخندهای نادر، بر چهره

، تونهتو و زهرا همیشه گفتین نفیس خانم آبجی -
 !هام به من غریبه باشهکنم آبجِی آبجیگمون منی

 چهار_و_چهل

 «زهرا » 
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 .زهرا -

ام، بدون اطالِع قبلی، دیدِن رسدار مقابل مدرسه
 .موجبات تحیرم را فراهم منود

 .سالم -

 .ای که روی دوشم انداخته بودم را گرفتکوله

 .ایسالم، بده من، معلومه خسته -
 کاری داشتی این طرفا؟ -
 .نه، اومدم دنبالت -
 .یارس قرار بود بیاد... آخه -

 .لبخند زد

 !ریبا اونی که زودتر رسیده می -
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. رفتخرب آمدنش هیچ جوره توی َکَتم منیگونه بیاین
گذشت، خیلی ام میدر آن هفت ماهی که از نامزدی

 .بهرت از برادرهایم توانسته بودم با او ارتباط برقرار کنم

 خوای بگی رسدار؟چیزی می -

 :طور که نگاهش به مسیِر پیش رو بود، گفتهامن

 طور مگه؟چ -
 !خاریو میآخه همش داری گوشۀ ابروت -

 .ترمز کرد و به سمتم چرخید

 .دمت گرم، خوب شناختیام -

 .لبم را گاز گرفتم. موبایل توی جیبم لرزید

 .وای یارسه، یادم رفت بهش بگم با تو میام -

 .یارس را از رس باز کردم و نگاِه منتظرم را به او دوختم
 .رو زل زده داد و به روبهساعدش را به پنجره تکی
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 !و جا کرده اینجایکی هست، بد رفته خودش -

 !دست راستش را بر قلبش نهاد

که یه روز نباشه، یه روز مال کسی غیر از فکر این -
 . کنهم میمن باشه، دیوونه

 .هایش، منتها کتامن کردمبو برده بودم از طرز نگاه

ت این پیشه، حاال کی هسبه سالمتی آقای عاشق -
 شانس؟بانوی خوش

دست الی موهایش فرو برد و رسش را به فرمان 
 .چسباند

 !دونی کیهو نزن به اون راه، خوب میخودت -

 پنج_و_چهل

به خیاِل رودست زدن، رودست خوردم و نگاهم از او 
 .گریزان گشت
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 نظرت چیه؟ -

 .انگشتانم را در هم پیچیدم

 بگم آخه؟چی  -
 تونی با رویا حرف بزنی؟می -

شیشه را پایین دادم تا هوای داخِل اتومبیل کمی تعبیه 
 .گردد

 .دهبابام حاالحاالها رویا رو شوهر منی -
بعِد . منم نگفتم االن؛ تو فعال باهاش حرف بزن -

و پیش بزرگرتا مطرح عروسِی شام درخواستم
 .کنممی

 ...خب... دونی چیهمی... آخه -
 .و بزنلقمه رو تو دهنت نچرخون، حرفت -
خونوادۀ ... ازدواج دوتا خواهر با دوتا برادر... خب -

 .پسندنمن همچین ازدواجی رو منی
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 .میان دو ابرویش خط افتاد

 عیبش چیه؟ -
 .وصلت با فامیل درست نیست که -

 .ام نهادخودش را به طرفم کشید و دست پشت صندلی

 ...غازو، منهیول کن این حرفای صدمن -

 .صدای قورت دادن آب دهانش را شنیدم

 !خوامو میخیلی خاطرش -

 .زدالتامس توی صدایش موج می

 زنی؟زهرا جان، باهاش حرف می -

کاش . کردمکاش آن روز با تقاضایش مخالفت منی
اصال چه کسی بهرت از . زدمهامن روز با رویا حرف می

 رسدار برای رویا؟

 .و به هم بریزمخوام ذهنش، منیرویا کنکور داره -
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 پس من چی؟ -
ت یه مد. فعال تا عروسِی ما سنگ بذار رو این قضیه -

 .کنمکه گذشت، خودم یه کاریش می
 زهرا از چنگم درنیارنش؟ -
نه بابا خیالت تخت، فقط تا وقتی من نگفتم، حرفی  -

 .در این مورد نزن

به عقیدۀ من این . بینی خوب استگویند خوشمی
ست ایکند؛ فقط وسیلهطلب همیشه هم صدق منیم

 . برای فریب دادِن خودت

توانست طور دیگری رقم بخورد اگر رسنوشت رویا می
من به جای سکوت و موکول موضوع به آینده، پیگیر 

 و این سکوت برای من، عذابی. شدمکارشان می
 .همیشگی به همراه دارد

 شش_و_چهل
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در را باز کرده نکرده، . رومهراسان به سوی در می
چند . آوردزند و به داخل هجوم میکسی مرا کنار می
 . انجامد تا وقایع را تحلیل منایمثانیه به طول می

 .چه طرز زنگ زدنه امید؟ قلبم اومد تو دهنم -

بینم نه، هر دم از این باغ کنم میبیشرت که دقت می
مینم مانده بود دست ارغوان جانش را ه. رسدبری می

اند؛ هر دو ترسیده. بگیرد و دِر خانۀ من ظاهر شوند
 !دخرت که اصال رنگ به صورت ندارد

 این چه وضعشه امید؟ -

کند و دستی به صورتش اش را آزاد مینفس حبس شده
 .کشدمی

ماشین گشت افتاده بود دنباملون، با یه مکافاتی  -
 ! پیچوندمشون

 کنی؟، هیچ معلوم هست داری چیکار میای وای -
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قند بده دست ارغوان، جیم یه آببه جای سین -
 .طفلی زهرِترک شد

کردم ترها که عکسش را دیده بودم، گامن منیقبل
ۀ با دست. ام بگذاردروزی بدون هیچ نسبتی پا به خانه

 .پردازمقاشق، به له کردن قندها می

 .امید، یه دقیقه بیا -

 .نگرمه مسیر آمدنش میبا حرص، ب

 دستت درد نکنه، درست کردی؟ -

 :گویمای میبا لحن خفه

 کنی؟حالیته داری چیکار می -
کردیم، تو پارک نشسته بودیم، یهو واال ما کاری منی -

 !افتادن دنباملون

 .رومغره میبرایش چشم
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واسه چی . کردینت کاری منیآره ارواح عمه -
 ؟و گرفتی آوردی اینجادستش

 .ریمحرص نخور بابا، االن می -
 .کننت میتیکهیارس و رسدار بفهمن، تیکه -
 .کنن، ناسالمتی عموشومناغلط می -

 .دهد آرام باشماسرتسی که افتاده به جانم، اجازه منی

 .شهاالن به خدا یکی میاد باال واسه من بد می -
 !امید جان -

برای این  گردانمهایم را توی کاسۀ چشامنم میمردمک
واال من مواقعی که . مقدار از عشوۀ ریخته در صدایش

شود؛ مردم چه ترسم، صدایم مثل مردها زمخت میمی
 .کنرتلی روی خودشان دارند

 .اومدم عزیزم -

 .داردلیوان را برمی
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 .و بخوره، یه ذره حالش جا بیاد، رفتیماین -

 هفت_و_چهل

ام و تنها دو برش از آن مانده دیشب پخته کیکی که
. شومها ملحق میگذارم و به آناست، توی بشقاب می

دهد به کند و تکیه میامید دست دخرت را رها می
معلوم نیست در پارک چگونه تا حلق هم فرو . کاناپه
 . انداند که موجباب شک ارشاد را فراهم ساختهرفته

 .ببخشید مزاحم شدیم -

ای با آرایش و ترین همخوانیوی صدایش، کوچکرشِم ت
 . مانتالش نداردتیپ سانتی

 .کنمخواهش می -

از  ایتکه. داردگردد و بشقاب کیک را برمیامید خم می
. گیردآن جدا منوده و چنگال را مقابل دهان او می
دهد و ارغوان خانم ابتدا لبخنِد ملیحی تحویل او می
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کیک را بر گردن امید سپس مدال افتخاِر تناوِل 
هایامن جای رویا و نفیس خالی تا هر سه لپ! آویزدمی

 . را پر از باد کنیم و از خنده منفجر شویم

آید، چنگال از دست امید زنگ واحد که به صدا درمی
 .خوردرُس می

 یارسه؟ -
 .نه اون االن منیاد؛ احتامال از باالن -

 .خیزدزند و رسیع برمیاش میتوی پیشانی

هرت افتادیم بگیر ارشاد می. گند بزنن به این شانس -
 حاال چه غلطی بکنیم؟ . از اینا بود

اضطرابشان، نصف تشویشی که من متحمل هستم هم 
 .رومتا نزدیکِی در می. نیست

 کیه؟ -
 !باز کن زهرا -



 

Romanzo_o 161 

امید طوری از رسدار وحشت دارد که کف دستش را بر 
ر لب فحشش غره، زیهمراه با چشم. زندرسش می

ای کند چارهدهم و اوست که با نگاه، التامس میمی
 .بیندیشم

 .صرب کن رسدار، بذار لباس مناسب بپوشم -

بشقاب کیک . روندخواب میآن دو با اشارۀ من به اتاق
کشم و چند نفس عمیقی می. دهمرا به زیر مبل هل می
از گرومپ گرومِپ محکِم قلبم، . زنمرضبه به صورتم می

دستگیره را پایین . دهدلت تهوع بهم دست میحا
 .کشممی

 نرفتی مغازه؟ -
 . چند تا سفارش داشتم آوردم خونه -

 .ای تزلزل باشدکنم صدایم بدون ذرهسعی می

 کنه؟محیا که شلوغ منی -
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! تا همین االن عین زالو از گردنم آویزون بود -
 .مامان بردش حموم، اومدم واسش لباس بربم

 .ایسا، االن میارمهمین جا و  -

 .گردددهد و داخل میدر را عقب می

شخصا اومدم رس . گفت دیشب کیک پختیمحیا می -
 .وقتش

 .مرو نشیند، تا مرز سکته پیش میروی کاناپه که می

 هشت_و_چهل

 .و خوردمشگشنه بودم، همه -

چپش،  رود و گوشۀ چشِم گوشۀ راست لبش باال می
 .پایین

 .و صابون زده بودمای بابا، حسابی دمل -
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 های محیاصرب کن لباس. کنمفردا واست درست می -
 .رو بیارم

شان را گرفته، به سوی پاهایی که فشاِر اسرتس، رمق
آب دهانم را قورت داده، دستم را بر . کشماتاق می

شانس آوردم محیا باالست وگرنه . گذارمدستگیره می
 . مان روی آب بودهپتۀ هم

های او ارغوان با دیدن من، امیدی که لب به لب
گیرد را به عقب هل چسبانده و با ولع از او کام می

کاش در . کندآرزویی محال از ذهنم عبور می! دهدمی
افتادند و هر دو این حالت گیِر مأمورین گشت می

 !طلبهای فرصتچندش! گشتندباران میشالق

گیرد و امید با صورتی که مید سنگر میارغوان پشت ا
عرق رشم بر . کم مانده از خنده ِبُپکَد، زل زده به زمین

ام جریان یافته و ریشۀ موهایم را خیس پیشانی
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دارم و ها را برمیدانم با چه حالی لباسمنی. منایدمی
نگاهش موشکاف . شودرسدار بلند می. رومبه سالن می

خواهم اندازم و میشش میها را توی آغولباس! است
هامن ! شودبه آشپزخانه بروم که صدایی بلند می

زنگخوِر غمگین و لعنتِی امید که توی کل فامیل زبانزد 
شود، ولی دیگر چه صدای زنگ رسیع قطع می! است

 ایبه طرز مسخره! زند به منفایده وقتی رسدار زل می
 .رانملبخند بر لب می

 .قطع شد، برم ببینم کیه -

ه گردد بهمراه با رضبی که روی زمین گرفته، خیره می
ه رسم بکنم و میمسیر نگاهش را دنبال می! میز عسلی
ر آید و داش تا صورتم باال میچشامن ریز شده! موبایلم

اولین گام را که ! اندازدها را زمین مییک حرکت، لباس
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دارد، با قالبی تهی شده، مقابلش قد به سمت اتاق برمی
 . کنملم میع

 .هاخورهبری، رسما میهای محیا رو منیلباس -

. منایدای میقروچهچشم راستش را جمع و دندان
 . رودتوجه به من، به آن سو میبی

 .ها رو بربرسدار بیا برو لباس -

های بلندم را ناخن. هاستتر از این حرففهمیده؛ زرنگ
. برمو میتا جایی که امکان دارد، توی پوست دستم فر 

افتم و هنگامی که با دندان به جان لب زیرینم می
کشد، صورتم را میان رسدار دستگیره را پایین می

 !نمز کنم و رسم را از پشت به دیوار میدستانم مچاله می

 نه_و_چهل

بینم مکثی که گرد شدِن چشامنش از الی انگشتانم می
ای مواجه گشته، که با چه صحنهاین. داردرا به دنبال 
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. آیدصدا از کسی درمنی. برایم مثل روز روشن است
 آید وعقب میرسداِر رسخ شده که نه، کبود شده، عقب

تا جایی به خیرگِی نگاهش . ایستدمن می در نزدیکی
. کنممان را برقرار میدهد که ارتباِط چشمیادامه می

اش، زبانم را بند د شدهچشامِن رسخِ خشمگیِن گشا
 . آوردمی

 ...من به خدا... من -

ست، دانم عمدیای که میشود و تنهاز کنارم رد می
نشیند و با موبایلش روی مبل می. کندمهامنم می
گردد؛ سپس آن را حوالی گوشش نگه مشغول می

 .داردمی

خواستم، یه ماشین می. اشرتاک دویست و هفتادم -
 !ترهر چه رسیع
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کند و ست که زیر لب خودخوری میاین طرف رسداری
شان از توی اتاق پچطرف دیگرم آن دویی که صدای پچ

و منی که . شان کندآید و خدا به واقع لعنتمی
 .ام و هر سو بروم یار گله داردشان ماندهبینمافی

 ُمردی اون تو؟ -

به وهللا راضی هستم بلند . اندرسدار را گویی آتش زده
یر گونه از زد و یه دست کامل کتکم بزند، منتها اینشو 

امید با رسی افتاده و دستی . چشم نگاهم نکند
ای با لحن خفه. آیدخورده به ریشش، بیرون میگره
 :گویممی

و بندازی تو دهن خواستی؟ که حرف منو میهمین -
 خونه درست کرده؟اینا؟ که بگن فاحشه

 .کسی با تو کاری نداره -
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کند، مشت محکمی به می که از مجاورتم عبور میهنگا
. گزدکوبم و او در نهایت مظلومیت، لب میبازویش می

 شود ورسدار در هامن حالتی که نشسته، به جلو خم می
امید پرروتر از این . کنداز باالی چشم نگاهش می

ای جمع هاست، زیرا بساط لبخندش ثانیهحرف
 ! شودمنی

گه یکی از داروهای ن میمادرت زنگ زده به م -
گم خب امید رو بفرست ِپِیش، می. آقات متوم شده

س زنم رد متاتللی، زنگ هم میگه رفته پِی یللیمی
 . دهمی

ه اندازد و ملتمسانامید با دستپاچگی نگاهی به اتاق می
 .کشد، یعنی که دیگر ادامه ندهدستی به ریشش می

 .ردش کن بره -
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لب وا کند و غرور او را زیر سوال که مبادا از ترس این
 .دهداش را انجام میبربد، فوری گفته

ارغوان خانِم شال جلو کشیدۀ رس در گریبان شده، از 
دهد که به جای پشِت امید سالِم لرزانی به رسدار می

 . گیرداالهللا میجواب الاله

 .خب دیگه ما رفتیم -

 :پرسدرسدار رو به امید می

 تو کجا؟ -
 .گردمش، برمیبرسومن -
 ! آژانس دم دره، با اون بفرستش -

نگرد و اسمش را زمزمه ارغوان ناباور امید را می
شود وقتی امید دست رد به آی دمل خنک می. منایدمی
. گرددزند و ارغوان، غرغرکنان راهی میاش میسینه

 .خیزدرسدار برمی
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 !های محیا َرم برببرو باال لباس -
 ...تو رو خدا دعوا -
 !برو باال با تو یکی هم کار دارم -

 !ام به آِش نخورده و دهاِن سوختهعادت کرده

 پنجاه

 «رسدار » 

به سمت اویی که لب پنجره ایستاده و بیرون را 
 .کشماش را از پشت میروم و یقهنگرد، میمی

 .ناموسهزدی رو دست هر چی بی -

 . گیرددهد و از من فاصله مید میتکانی به خو 

 کردی؟مون میایحاال حتام باید جلوش قهوه -
داری کنی، شب و روز که االن مریضعوض این -

 آویزون دخرت مردمی؟
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 .بارکی بفرما امید مبیر دیگهیه -

 .منایمچسبم و به طرف خود متامیل میفکش را می

ی سببین پدربزرگمه، هر کاری هم بکنم، منت رس ک -
شه عصای پیریشی و من نیست؛ ولی تو ننگت منی

 و بگیرم؟باید برم داروهاش

 .دهد به دستۀ مبلتکیه می

همه رفنت پی . تغاریم که شدم تهپس کله خدا زده -
 !شون، هر چی بدبختیه مونده واسه منزندگی

اش، خارج از تحمِل این حد از محق بودِن همیشگی
 .توانم است

 .مکنشرت از تو دارم تر و خشکش میمن که االن بی -

ۀ لگدی به پاشن. سکوتش از رشم نیست، کم آورده است
 .زنمپایش می
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 خجالت نکشیدی آوردیش اینجا؟ -
مرتیکۀ االغ بار آخرتم . گمماجرا داره حاال بت می -

 .پرونیاهست جفتک می

کشم و هامن دستی که هایش میپشت دستم را به لب
 .گیرمابرش میپشتش رسخ شده را بر 

 این چیه؟ -

منایی، انگشت شست گوشۀ لبش با لبخند دندان
شود مردگِی گردنش مینگاهم معطوف خون! گذاردمی

 .کوبمو مشت به شکمش می

 خاک تو رست، این چیه؟ -

 .کشدیقۀ پیراهنش را باال می

 کنه؟چش تو رو گردن من چیکار می -
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 .این افتضاح گیرد از حجممن به جای او غیرتم درد می
 . حاشا به غیرت امید

تا کجا پیش رفتین؟ حواست هست داری چه گندی  -
 باال میاری؟

شود را احساس دستی که داخل جیبش مشت می
 .کنممی

 . تنها دلخوشِی من ارغوانه -

 . زنمپوزخند می

و در به نظرت دخرتی که انقد راحت خودش -
 خوره؟ذاره، به درد یه عمر زندگی میاختیارت می

 .دهدبرای اولین بار در این روز، جدیت به خرج می

کردم، نه االنی که قبال باید فکر این جاها رو می -
نه االنی که دیگه تو لجِن . دیگه کار از کار گذشته



 

Romanzo_o 174 

االن بحث رس این نیست اون به . وابستگی فرو رفتم
ماجرا اینجاس من بدون . خوره یا نهدرد من می
عامل هم که باشه، دنیام بدون  بدِ . تونماون منی

 ...اون

 .دهدآستین پیراهنم را نشان می

 !همین شکلی سیاهه -

*** 

 یک_و_پنجاه

به دوست . اندیشماز دیروز دارم به جملۀ آخر امید می
مه از ه. اش، ترسناک استداشتنی که برخالف شیرینی

 .ستتر وابستگیترسناک

متریِن کم . ا با خود آن روز را مترین کرده بودمباره
دیدن . نیاوردن، متریِن نشکسنت، متریِن تظاهر
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رین تنها مت. هایم را پنبه کردشان، همۀ رشتهغیرمنتظره
 ! ماده توانستم پاس کنمتظاهرم را آن هم با تک

دستم میان دستش بود و به اندازۀ هزار سال از چشامنم 
گاه از آِن من رتی که دیگر هیچکار کشیدم تا روی دخ

 . شد، فرود نیایندمنی

 فهمیدم که باید نطق. زهرا رضبۀ نامحسوسی به کمرم زد
 .ها به دنبال داشتگریهنطقی که خون. منایم

 .گمتربیک می -

 .ام زدای به شانهرضبۀ دوستانه

 .ممنون، قسمت خودت -

ی ها را رسیع راهزهرا پی به وخامت حامل برد که آن
کرد، من وسط پاگرد شان میهنگامی که بدرقه. منود

 گریه برای یک مرد چیست؟نشسته بودم و تعبیر خون
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هایم به هم، کشدار منقبض شدن فک و چسبیدن دندان
و سنگین شدِن تنفس، عروِق باد کرده از جای جاِی 

ای بودند که به خون بدن، همه و همه عالئم هامن گریه
 .آغشته گشته بود

م نتوانست. اش چنگ زد و بازویم را چسبیدا به گونهزهر 
با لیوانی آب نزدیکم شد و . بلند شوم و دوباره افتادم

او بدتر از . محتویات شیرینش را داخل دهانم ریخت
 .کردمن گریه می

. بخشمو منیخدا لعنتم کنه، تا عمر دارم خودم -
گردم واست یه رسدار فراموشش کن، به خدا می

اصال رویا انقدرا . کنم پنجۀ آفتابمی دخرت پیدا
 واال. جوری اومدههم خوشگل نیستا، به چش تو این

 .ای هم نیستهمچین تحفه

 .صدایی دورگه، از میان گلویی ورم کرده، بیرون جهید
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 مگه من عاشق خوشگلیش شده بودم؟ -

 دو_و_پنجاه

و پنجاه و پنج دقیقۀ  ساعت دیجیتالی موبایلم، یک
ام به آنالینی که خیره گشته. دهدبامداد را نشان می

انگشتانم روی کیبورد . اش درج شده استویباالی پی
نویسم سالم و پاک ده بار می. آیندبه حرکت درمی

د زنبار یازدهم ندایی از اعامق قلبم نهیب می. کنممی
رسال را گزینۀ ا. رسیپدر منیچرا به دادِن مِن بی

ش بال. شومخیز میمتحیر از حرکتم، نیم. کنمملس می
ا آب دهانم ر . دهمرا پشتم تنظیم کرده، به آن تکیه می

دست . کنمهایم میقورت داده، موهایم را اسیر پنجه
برم برای پاک کردنش، منتها هامن لحظه دو پیش می

 ! آیندتیک کمرنگ، به رنگ آبی درمی



 

Romanzo_o 178 

ام ای برای گلوی خشکیدهرهاز پارچ باالی رسم چا
شود هیچ، بدتر التهابم خاموش که منی. اندیشممی
دهم به شیشۀ زنم و تکیه میکلید برق را می. شودمی

ای از توی گربه. کوچه تقریبا خلوت است. پنجره
ده دقیقه از زمان ارسال . پردآشغال بیرون میسطل

 .کنمتایپ می. هنوز هم آنالین است. گذردپیامکم می

 . «رسدارم» 

منایم و موبایل را روی تخت نت را خاموش می
ه باد خنکی ک. برمرسم را از شیشه بیرون می. اندازممی
د زیا. کشد، یک حس ناب استالی موهایم دست میالبه
به . توانم در هامن حال مبانم؛ شاید پنج دقیقهمنی

گردم و اتصال داده را روشن سمت گوشی بازمی
 .آوردمپیامکی که فرستاده، به وجد می .کنممی

 . «سالم» 
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ام به آیم که ده دقیقه است زل زدههنگامی به خود می
دلیل، حوالۀ اش و از آن لبخندهاِی الکِی بیکلمهتک

 . امصفحۀ گوشی منوده

 «کنه؟ خوبه؟ جانا چیکار می» 

 «راهی؟ خودت روبه» 

این بار زود سین برخالف انتظارم . فرستمهر دو را می
  .بینم در حال نوشنت استکند و از باالی صفحه میمی

 . «ممنون، خوابه» 

 .زندام ریپالی میراهیبرای پیام روبه

 . «شکر» 

نشینم و انگشتانم تندتند روی کیبورد لب تخت می
 . شوندجا میجابه

 . «از عوض من محکم ببوسش» 
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 . «چشم» 

 . ل دیدن داردهااین لبخندهای از ته د 

 . «بالچشمت بی» 

. مگردبالفاصله پس از سین کردن، از واتساپ خارج می
روم و با خیالی خوش، طاق دومین لیوان آب را باال می

 .کشمباز روی تخت دراز می

 سه_و_پنجاه

 «رویا » 

ن هر اتفاقی در موقعیت خودش خوب است؛ خارج از آ 
همچون این لحظۀ من که رشم دارم . خوردبه درد منی

 !اماز قلِب تپیدن گرفته

اش که صدای گریهخورد؛ پیش از اینجانا تکان می
. دهمزنم و به او شیر میبلند شود، پیراهنم را باال می
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چکد از فکر کردن به مردی که شناسنامۀ اشکم فرومی
 اصال. خطی شدۀ منست بر صفحۀ خطسفیدش، چامقی

دهم را چه به رسدار؟ منی که بچۀ فردی دیگر را شیر می
مگر اینجا هالیوود است که خانۀ آرزوهایم را با او 

مِن مطلقه حق ندارم به پرسی . بسازم؟ اینجا ایران است
ام هم همین دلیل رسدی. مجرد حتی دمی بیندیشم

ام که به آورم کی به رویش خندیدهبه خاطر منی. بوده
دخرتکم . أت داده تا این حد پیرشوی کندخود جر 

یای اش، فوببا متام کودکی. پهلویم را محکم گرفته است
تَرِی گوشۀ چشمم را با نوک انگشتم . نداشنِت مرا دارد

 .بوسماش را نرم میزدایم و پیشانیمی

ا ت. ذارموقت تنهات منیهیچ. مامانی فدات شه گلم -
 .یلی گرفتهفقط دمل خ. و داری نرتس کوچولومن

و نداره وقتی هیشکی. مامانیت خیلی تنهاستا
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دخرتم من به کی . طوری بره بغلشترسه اینمی
 پناه بربم؟

ترس از آینده، ترس از . ترس جزء الینفِک ذاِت من است
ت هاساین ترس. رسنوشت دخرتم، ترس از بزرگ کردنش

لبم مابین . که همیشه خواب راحت را از چشامنم ربوده
بدبختی از این باالتر که نتوانی . گرددم اسیر میدندان
ای با صدای بلند گریه کنی، چون محکومی به لحظه

خفه ماندن، محکومی به در خود ریخنت، در خود 
 .برای دخرتم بیشرت از خودم دمل کباب است. شکسنت

 .کنمصورت غرق خوابش را نوازش می

من به جای هر دومون . غصه نخور بابات نخواستت -
کشم، تو اصال تا وقتی من نفس می. خوامتمی

 .شمشم، رفیقت میمادرت منی. و نخورغصۀ هیچی
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ذارم از ترس، افتی، منیذارم به روز من بیمنی
 . و تو دلت نگه داریحرفات

نفیس . شومکشم و وارد واتساپ میدماغم را باال می
ن حسی به آ . چندین پیام و استیکر توی گروه گذاشته

آخرین بازدیدش دو و بیست و شش . کشاندمیسو م
صدای اعالِن . دقیقه است، یعنی چهل دقیقۀ پیش

! دپاشپیامِک واتساپم، این وقت شب، شور به قلبم می
ام هرگاه ذوق چیزی را داشته اصوالً به این نکته پی برده

یی مثل حاال! گرددباشم، بدترین حس ممکن نصیبم می
 :ادهکه طاها از توی سالن فرست

شه رِس قرب من، حلوا خیرات نصِف شبی، اینجا که می» 
 «کنن آنالینی؟ می

 چهار_و_پنجاه



 

Romanzo_o 184 

ای بود تا با خود خلوت ارصار برای شسنت ظروف، بهانه
کرده توی حنجرۀ حجِم وسیعِ بغِض جاخوش. کنم

ام توانستهام، مرا به این باور رسانده بود هنوز نبیچاره
هایم داخل اشک. تظاهر را به آن صورت یاد بگیرم

صدای پای . زدمافتادند و درون سینه هق میسینک می
 هایم کشیدم و با دقتعمه را که شنیدم، آستین به چشم

 . مشغول شسنت شدم

 .شورمشونجون، بعدا خودم میبیا بشین دیگه عمه -
 .شام برین، االن میام -

 . ستلرزش صدا، کتامن نشدنی ای به اسمپدیده

 رویا؟ -
 جانم عمه؟ -

شیر آب را بست و با چسبیدن بازویم، مرا به سمت خود 
 . متامیل منود
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 چیزی شده؟ -

 .رسم را چپ و راست کردم

 .بیا اینجا بشین ببینم -
 .ظرفا رو بشورم، میام -

های میز غذاخوری را بیرون کشید و مرا یکی از صندلی
کنارم جای گرفت و رسم را به سوی خود . روی آن نشاند

 .ام را نیز گرفتمِچ نگاِه فراری. چرخاند

 گریه کردی؟ -
 نه عمه گریه واسه چی؟ -
 این پرس اذیتت کرده؟. به من دروغ نگو رویا -

را  انگشتانم. خواستم بگویم نه، زبان در دهانم نچرخید
 .نوازش و دلسوز نگاهم کرد

 کنه؟اذیتت می -
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ا هر شب ت. ا بود او کال کاری با من نداشتواقعیت اینج
منودم نشستم و آنالین بودنش را متاشا میساعت سه می

فرستادم و آرزو دادم و اشک پس میو بغض قورت می
بار مانند طاها به آنالین به دمل ماند او هم یک

دمل گیر دادن . های نصف شبم اعرتاض کندبودن
دم نفهمی. ام استخواست تا بفهمم غیرتش پشتوانهمی

 نگرانیِ . دیدگیر کجا بود که اصال مرا داخل گود منی
 .عمه با سکوتم به اوج رسید

 کنه؟شعور اذیتت میبگو ببینم این بی -
 ...اذیت که نه، ولی -
 ولی چی عزیزم؟ -

 پنج_و_پنجاه

هی در آن یک ما. هایشمحلیبه ستوه آمده بودم از بی
مان خالصه گشته گذشت، روابطمان میکه از نامزدی
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خودم هنوز توی شوک . های در جمعبود به دست دادن
حتی نتوانسته بودم با زهرا و نفیس در . بردمبه رس می

ای صحبت منایم، اما آن روز عمه با مهر این باره کلمه
 .اش، قفل زبانم را شکستهمیشگی

مده عمه مطمئنی به خواست خودش او  -
 خواستگاریم؟ 

 .نگاهش رنگ باخت و کلامت را گم کرد

از خداش هم باید ... اون... یعنی چی؟ آره خب -
 .باشه

هایی که قورت رسم را روی میز نهادم و آتشفشاِن بغض
 .هولزده پشتم را مالید. داده بودم، طغیان کرد

 جوری شدی؟ت مبیره، چرا اینعمه -
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اش نبود، از شکی حلیمشاید هم دلیل گریستنم از بی
چه . نشأت می گرفت که همچون روز برایم روشن بود

 کردم با این تردید؟ باید می

هایم اش را به اشکرسم را از میز جدا منود و رورسی
 . کشید

رویاجان قربونت برم، یه وقت این حرفا رو پیش  -
 داداشم روسیاه نکنیو پیش خانمن! اینا نگیابابات
 .مادر

 .شدنم مامنعت کرد از بلند

 ...شام که تو جمع با هم خوبین، پس آخه -
عمه اصال دیدی ما دو کلمه با هم حرف بزنیم؟ به  -

 .ام با هم نداریمپریم، ولی کاریهمدیگه منی

 .دست به رانش کوبید
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و که هیچی حرومبهخدا بگم چیکارش کنه منک -
کنم مادر، غم درستش می. و درآوردهنشده اشکت

یه خرده دندون رس جیگر بذار، . لت راه ندهبه د
 تا دوست داشته باشیم،این حرفا رم به کسی نگو، ده

 .صدتا دشمن داریم

 .پیامکش بر منایشگر موبایلم، منایان گشت

 . «آماده شو بیا دِم در برسومنت. تو راهم دارم میام» 

 شش_و_پنجاه

ای که به زده طاها به اتاقم آمد؛ با چهرهساعت حوالِی یا
 . شد قورتش دادهمراه یک من عسل هم منی

مگه همین یه ساعت پیش . و درآوردیندیگه شورش -
  کنه؟شون نیومدی، اینجا باز چه غلطی میاز خونه

 .چشامنم گرد شد
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 ها؟ -
 ! زهرماِر ها، خر خودتی -
 گی طاها؟چی می -
ت بیشرت از بیس. گهیبیا گمشو پایین ببین چی م -

 .دقیقه طول بکشه، وای به حالتون

که فکرم درگیر طاها باشد، متعجب بودم از بیش از این
مانتویی تن زدم و شالی روی موهایم . های اوناپرهیزی
خواستم وقتی می! طاها تا دِم در دنبامل آمد. انداختم

به اویی که تکیه داده بود به ماشینش ملحق شوم، کناِر 
 :وشم گفتگ

 !حواسم بهتون هستا، جیک ثانیه برگشتی -

دِر سمت خودش را باز کرد و . اش سالم دادمدر نزدیکی
هنوز پایم را کامل . چیزی در قلبم فروریخت! سوار شد

داخل ماشین نگذاشته بودم که به رسعت از جا کنده 
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به سختی توانستم تعادمل را حفظ کنم و در را ! شد
 .ببندم

 کنی؟ چیکار می چه خربته؟ -

 با رسعتی. دوداز توی آینه دیدم که طاها به این سو می
که بُهت رسارسش را احاطه منوده بود، رسم را به سویش 

 . چرخاندم

 ری؟کجا داری می -

 !برای اولین بار از چشامِن باریک شدۀ رسخش ترسیدم
آن را روی بیصدا نهاد و روانۀ . موبایلش زنگ خورد

ام طاها را دیدم و به خاطر آوردم ن. داشبورد کرد
فعال اوضاع طوری نبود که . امموبایلم را برنداشته
 . العمل طاها بیندیشمبخواهم به عکس

 .ترسمتر برو، من مییواش -
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عدِم بسنِت . به یکباره پایش را روی ترمز گذاشت
کمربند موجب گشت به جلو پرت شوم و رسم به داشبورد 

ن وضعیت ماندم تا برای مدتی در هام! اصابت کند
ه ام به شدت درد گرفتپیشانی. دلجویی پا پیش بگذارد

ای برایش ارزش ندارد، با وقتی دیدم دردم ذره. بود
 . آبروی خود راست نشستم و لب گزیدم

دی و میدیگه کارت به جایی رسیده راپورت من -
 مامان؟

 هفت_و_پنجاه

 . بلندش، دستم را به گوشم چسباندم از صدای

و بربی کردم انقد بچه باشی چغلی منخیال منی -
 .پیش مادرم

 .غرورم ترک برداشت

 ...خودش گیر داد بهم که -
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چیکار کردی که بهت گیر داد؟ رسیدم خونه پریده  -
. بهم که هنوز هیچی نشده اشک دخرِت رو درآوردی

 .من چیکارت کردم رویا؟ خودت بگو

 .های لرزانم به بیرون راه یافتندامت از میان لبکل

 .مون شبیه نامزدا نیستهیچی... ما -

 .اش عوض شد و گنگ نگاهم کردحالت چهره

 ان؟مگه نامزدا چه شکلی -

شود بیدار کسی که خود را به خواب زده است را می
 کرد؟

. زنیاز این به بعد حرف داری رودررو با خودم می -
جیا باخانیگه سفرۀ دلت پیش خالهبشنوم یه بار د
 !بینیباز شده، بد می
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دل من . دادکاش این رویش را قبل از عقد نشانم می
گیر کرده بود به پِر پرسی که توی خانۀ عزیز، 

ریخت اش را همیشه در ظرف من میهای قیمهبادمجان
چرا انقدر دیر ! آمدمو مِن احمق حسابی رِس کیف می

 ن متنفر است؟فهمیدم از بادمجا

 .ام نهادخودش را به طرفم کشید و دست پشت صندلی
 . ام خوردطعِم تنِد آدامِس نعنایی به بینی

من واسه . محلی نذارو پای رسدی و بیرفتار من -
و حریمت. خودت، واسه تنت ارزش قائلم

 !شکنممنی

ان ایم که حریم میامنتا نوک زبانم آمد بگویم مگر غریبه
ادکلن چسبیده به . از غرور مانع شدای؛ بکشیده

او دست داخل . ام کرده بودپرزهای دماغم، دیوانه
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موهایش فرو برد و من به این اندیشیدم گرفتار شدن 
 ! ای داردمیان آن بازوها، چه مزه

طوری رویا من واست احرتام خاصی قائلم، نذار این -
و به وجدان بعدشنذار عذاب. صدام روت بلند شه

رابطۀ بین من و . حرکت بچگانه نکن. کشمدوش ب
نفر سومی قرار نیست . تو فقط به خودمون مربوطه

 باشه؟! ازش باخرب بشه

امان دچار ام به ارتعاشی بیزیر خیرگِی نگاهش، چانه
 . ام تار گردیدشد و تصویرش مقابل چشامِن پر شده

 .دمل گرفته بود... من فقط -

زی پلک روی هم با دلسو . خشم از صورتش رخت شست
رسش را روی فرمان . فرشد و از من فاصله گرفت

 .گذاشت و انگشتانش دور آن پیچید

 هشت_و_پنجاه
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 «زهرا » 

 .گذارمهای شسته شده را مقابل عزیز میسبزی

 .بوسه عزیزو میهاش دست خودتبُِرش تربچه -
دِم رفتنی دو ساعته  باشه به اون طاها بگو بیاد تو، -

 .ش درگیرهبا اون لکنته

 .کنمها عبور میاز میان بچه

 .ره تو دست و پاو، میجمع کنید وسایلتون -

 .شودسورن دست به کمر می

 !عمه خواهشاً تو کار ما دخالت نکن -

کلمه داداش از آن طرِف سالن، اعرتاضش را در دو تک
 .کندخالصه می

 .نُچ، اِ  -

 .منایمشاره میبه محیا ا



 

Romanzo_o 197 

خیال داداش، همین بچه انقد حرف بارم کرده، بی -
 .کلفت شدمپوست

 .ایستمهای ایوان میروی پله

 باز آب روغن قاتی کرده؟ -

 .مالداش میسیاهِی دستش را ناخواسته به پیشانی

 .خواددونم چه مرگشه؛ یه تعمیر اساسی میمنی -
 . یولش کن بیا تو، دو ساعت دیگه راهی هست -

 .کندای پاک میهایش را با دستامل کهنهدست

 .اومدم -

 :گویدرویا کنار گوشم می

تلخی ده و اوقاتکه چپ و راست بهم گیر میبا این -
 .کنه، نرفته دلتنگشممی

 .خره دیگه، وگرنه تو دلش هیچی نیستکله -
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 .کشدگذرد و دستش را به صورتم میاز بغلم می

انقدم شب و ! شوَورتخر خودتی و اون کله -
بچسبین به . شب تو واتساپ ولو نباشیننصفه

 !تونزندگی

 :گویدرویا می

 .یه دلخوشی داریم، اگه چشت برداشت -

 .کشدانگشت شست، گوشۀ لبش می

دلخوشِی . شهاَ این چیا واس آدم دلخوشی منی -
هاتونه که صداشون بدتر از مته رو شامها این توله

 !اعصامبه

 .زنماش میشانهمشتی به 

 .ترین دایی دنیاییاَه اَه اَه، گنداخالق -
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کند که دست پشت کمرش نهاده و اشاره به یلدایی می
 . رودبه آشپزخانه می

های اولش ره؟ مگه ماهاین چرا عینهو مرغ راه می -
 نیست؟

 :گویدکنم و رویا میمن چشم گرد می

 وا تو به این چیزا چیکار داری؟ -

 .شوداها پررنگ میخِط اخِم ط

حاال من و عزیز و بابا و مامان به جهنم؛ جلو یارس  -
 . مراعات کنه خب

همین چند وقت پیش یارس . گویداین یکی را راست می
 :به من گفت
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گه؛ بچۀ اولش موندم چرا عطا هیچی به زنش منی -
که نیست؛ بعد دو شیکم زاییدن، این اداها دیگه 

 .بهش منیاد

 نه_و_پنجاه

 . نشینمدهم و کنارش میژلۀ رویا را به دستش می

 .بریدستت درد نکنه، واسه یارس هم می -
 .کنمخواد، خودم هر روز درست میمنی -

شوم با برادری ها، چشم در چشم میمیان هیاهوی بچه
که پیش عزیز نشسته و هر از گاهی در برابر 

بار لبخندی که این. دهدد تکان میهایش، رِس تاییحرف
! شودپاشد، دیگر موجب جالی روحم منیبه رویم می

رویا نیز غرق در فکر، زل . چرخانمرسم را به چپ می
 .است به او

 کنی که تو ذهن منه؟تو هم به همون چیزی فکر می -
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 .کندسوالی نگاهم می

 .منظورم حرفای نفیسه -

 .منایدیین میهمراه با آه، رسش را باال و پا

بینم پر بیراه هم کنم میحاال که دقت می -
 چرا خودمون متوجه نشده بودیم؟! گفتمنی

می دونی چیه رویا، یه کسایی هسنت، بس که به  -
درد بخورن، بس که همۀ مشکالت رو دوش اونا 

داداش . بوده، دیگه غمشون به چشم منیاد
ره و خهر کی به در بسته می. آچارفرانسۀ کل فامیله

 .زنهصداش می

 .گیردکارن موبایلم را به سمتم می

 .بیا عمه درستش کردم -

 .اندازم به موهای پرسک جذابمچنگ می
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 آدرس ایمیلم هم زدی؟ -
 .بله -

رشم دارد بگوید به موهایم . کشدنرم خود را کنار می
دست نزن و کاش سورن اندکی از آقایی این پرس را 

 . داشت

 .گرددمحیا از پایش آویزان می. خیزدداداش برمی

 جون؟ری داییکجا می -

 .کندموهای دخرتم را نوازش می

 .رمجام دایی، جایی منیهمین -

مناید و رسش را قدم سوم را برنداشته، مکثی می
 . فشاردمی

 ای وای چی شدی؟ -
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. سازدصدای هولزدۀ یلدا، حواس ما را معطوف او می
 :پرسدمامان می. کنیماش میدوره

 خوبی پرسم؟ -

دهد و پشت رس هم رسش را چند بار به طرفین تکان می
بابا برای . نگرانی در چهرۀ همه هویداست. زندپلک می

 .زندرسیدن به او، ما را کنار می

 .قند بیارین، فشارش افتاده، رسش گیج رفتیه آب -

 .آیدکِف دسِت داداش باال می

ه چی رو تار ها همچیزیم نیس، فقط بعضی موقع -
 !بینممی

 :گویدیلدا با حرص و نگرانی می

 .تاپهبس که همش رست تو موبایل و لپ -

 شصت
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های نفیس مدام توی گوشم صدا چند روز است حرف
 .کندمی

و زهرا من آرزو به دل موندم خندۀ داداش عطات -
 .ببینم

 .و ندیدیمشتو که سهلی، ما خودمونم خنده -
 به نظرت خیلی عجیب نیست؟ -
 .خب داداش از اول رسسنگینه -
 نخندیدن چه ربطی به رسسنگینی داره؟ -
 .ما که از وقتی یادمون میاد، داداش این شکلیه -
 م نکنین؟ دین مسخرهیه چیزی بگم قول می -
 .حاال بگو ببینم -
ترین آدمیه که به نظر من داداش عطاتون غمگین -

 !دیدم تو دنیا
 .جوریهچرت نگو، مدلش اون -
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و دیدی؟ یه دنیا درد نه به خدا، اصال لبخنداش -
 !یه عامله حرست پشت نگاهشه! پشت لبخنداشه
کنم داره خون زنه احساس میوقتی لبخند می

 !کنهگریه می
جوری باشه چرا باید این. ای بابا توأم توهم زدیا -

و داره، و داره، کار و بارشوقتی زن و زندگیش
 و داره؟هاشبچه

از وقتی فهمیدم احساس چیه، . هادونم بچهمنی -
غم چیه، شادی چیه، حرست چیه، به این موضوع 

هم پی بردم که ته چشامی داداشتون، یه غم خیلی 
بینم، و میاصال وقتی لبخنداش! بزرگ هست

 !گیرهم میگریه
 .گی واسه خودتایه چیزی می -
ین موضوع رو فهمیدم، منتها ببین من چند ساله ا -

ه کخالصه این! جوری به شام بگمدونستم چهمنی
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بدِی داداش عطاتون من آدمی به غمگینی و حال
 !تو دنیا ندیدم

لبخندهایش بوی . امروز کامل زیر نظر گرفته بودمش
و د. ترنگاهش خسته بود و صدایش خسته! دادمرگ می

را از ته دل  اندیشم ِکی داداشساعت است به این می
ای از آور است وقتی خاطرهام، و چقدر تأسفشاد دیده

 !گردداین بابت، در ذهنم زنده منی

 یک_و_شصت

شود و مرا به خود دست یارس از زیر گردنم رد می
 :پرسدآلود میبا هامن لحِن خواب. فشاردمی

 واس چی تا االن بیداری؟ -

 .بلعمنم را میآب دها

 .خوابم منیاد -
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 .کنندانگشتانش، خیسِی صورتم را ملس می

 گریه کردی؟ -

شود و صورتم را به خیز مینیم. کشمام را باال میبینی
زند و اللۀ موهایم را کنار می. گرداندسمت خود برمی

 .بوسدگوشم را می

 !و بکشینذاشتی بخوابم، مجبوری جورم -

 .مدهبا آرنج عقبش می

 .برو بخواب حوصله ندارم -

 .بردرسش را توی موهایم فرومی

 ت چیکار دارم؟من با حوصله -

 .کندنگاهش بر چشامنم سنگینی می

 زهرا مگه من مردم چشات این شکلی پره؟ -

 .ریزمگذارم و بیصدا اشک میساعدم را بر چشامنم می
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 .بیا اینجا ببینم باز دلت از کی پره -

 .کندد و بازوانش را دورم حلقه میکشکنارم دراز می

ذاره زندگی متومش کن زهرا، غصۀ این و اون منی -
 .بکنی

چگونه غصۀ تنهایی خواهرم را نخورم؟ با غم داداش که 
حاال سوی چشامنش را گرفته چه کنم؟ کلۀ پر باد طاها 

توانم از طور میرا کدام قسمت از دمل جای دهم؟ چه
ته باشم و کاری از دستم دِل پر درِد رسدار خرب داش

برایش ساخته نباشد؟ اصال با خود تو چه کنم؟ تویی که 
من یارِس قبل از محیا را ! جا ماندی پشت اتاق زایامن

ای که با هر بار پیشههامن مرد عاشق. خواهممی
رفتم و اش میصدقهدیدنش، توی دمل قربان

 .تر از من هم وجود داردپنداشتم مگر خوشبختمی

 .نده زهرا؛ حرف بزن ببینم چته دقم -
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و بخوابونی بعد شه امشب مثل قدیام اول منمی -
 !هاستخودت بخوابی؟ خیلی دمل تنِگ اون موقع

 دو_و_شصت

 «رسدار » 

 .کشمگوشۀ لباسش را می

کنی؛ بیا بشین ننه ول کن اونا رو بعدا پاک می -
 .گمببین چی می

 اشون توجه به من، دستامل را به تلویزیون قدیمیبد
 .شومگیرم و بلند میدست به زمین می. کشدمی

 .ننه نگام کن -
 .و بکنمبرو کنار بچه، بذار کارم -

 .ستانمدستامل را از او می
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و ننداز زمین، من میام همۀ اینجا رو تو روی من -
 شورم، خوبه؟هاتم میاصال فرش. کنممتیز می

 .دهدبا تأسف رس تکان می. ایستدمی

وقتی من خودم با این کار مخالفم، چطوری بیام  -
 و راضی کنم؟مادرت

و کنم؛ اونم منبه جون خودم خوشبختش می -
 .کنهخوشبخت می

 .بچه داره -
 .کنمرو چشامم بزرگش می -

 .زندپوزخند می

 عین آقابزرگت؟ -
 .نه عین خودم -
بی از این ماجرا بوهای خو. فراموشش کن مادر -

 .آدمنی
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 .گردم تا چشم در چشم شویمخم می

گی گی من شبیه اعالتم؟ مگه منیمگه همیشه منی -
افتی؟ مگه من چیزی از بینی یاد اون میو میمن

 پرست واست کم گذاشتم؟

 .کشدپِر رورسی را از زیر عینک به چشامنش می

 خوای واسه پرست آستین باال بزنی؟ ننه منی -
 .ته این قضیه بدبینم به -
من االن تنهام، هیشکی . بدبین نباش قربونت برم -

 .جان اعالت تو یکی پشِت من درآ. پشتم نیست
 ...آخه -

 .کنماندازم و سفت بغلش میچادرش را روی رسش می

ببین اگه اعالت هم اینجا بود، . قسمت دادم ننه -
 ووا کن اون اخام ر . ذاشتلی به الالت منیانقد لی

 . و دوماد کنیتخوای نوهمی
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 .گیردبا اکراه فاصله می

... قدیام مردا یه اُبهتی داشنت، یه رشم و حیایی -
 !هی

 سه_و_شصت

مناید و برای آوردن میوه ها را جمع میمامان استکان
 .آیمبرای ننه چشم و ابرو می. رودبه آشپزخانه می

 کنی؟چرا دست دست می بگو دیگه، -
 .بسپر به من، کاریت نباشه -

ای که روی میز نهاده، مامان، دو قاچ از ظرف هندوانه
 .گذاردتوی بشقاب ننه می

 .رنگش قرمزه، ولی مزه نداره -

 .دهدبشقابم را به دستم می

 .گرفتیکاش رس راه یه چیزی می -
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گفتم یه رس بهتون . نه مادر واسه خوردن که نیومدم -
 و بازبزنم، این اصالن که ماه تا ماه دِر خونۀ مادرش

 .کنهمنی
خانم یه پرس دادیم بیست و چهار ساعته در واال حاج -

 .خدمتتونه

ای پس از دقیقه. گرددام، مامان خاموش میغرهبا چشم
گذرد، ننه گلویش ها میکه توی سکوت به خوردن میوه

 .کندرا صاف می

ین پرس یه آستینی باال خواین واسه اشام منی -
 .بزنین؟ شد سی سالش

 .زندچشامن مامان برق می

من که دیگه زبونم مو . خدا از دهنتون بشنوه -
 .درآورد

 .هاننه هم برای خودش خوب آرتیستی هست
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خوای یه تکونی به خودت بدی؟ خوبیت پرس منی -
 !نداره تا این سن عزب مبونی

. مش معرفی کردتا حاال بیشرت از بیست تا دخرت به -
س، رو هر کدوم یه نه که آقا خودش خیلی تحفه

 .ذارهعیب و ایرادی می
من کی رو دخرت مردم عیب و ایراد گذاشتم؟ فقط  -

 .خوامشونگفتم منی

با بخاِر دهان و گوشۀ رورسی،  .داردننه عینکش را برمی
 .کندآن را پاک می

انتخاب ما رو که پسند . جوونای امروزن دیگه -
 .خوایخودت بگو کی رو می. کننیمن

 .زدهشود به دریای طوفاننگاِه آراِم مامان، تبدیل می
 .زدم به این دریاها پیش باید دل میاز مدت
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مادرتم آرزوشه رس و . اگه کسی رو رساغ داری بگو -
 !سامون بگیری

 .کشم بر عرِق پشِت گردنمدست می

 نگ بزنید بهحاال که انقد ارصار دارید به ازدواجم، ز  -
 !مادِر زهرا

 چهار_و_شصت

 دلت گیِر خواهرشه؟ -

هنوز به طور کامل در جواب ننه، رِس تایید تکان 
ام که مامان همچون کرتِی در حال جوش، رسریز نداده
 . شودمی

نشسنت واسم ُرل بازی ! و سیاه کنینبرین خودتون -
و با هم کشیدین، حرفاتونو هاتوننقشه. کننمی

 یکی کردین، حاال نوبت خر کردن منه؟
 تر عروس، چه خربته؟یواش -
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 .زنداش مشت میمامان به سینه

جوریه من داغ اون دخرتو به دلت حاال که این -
 !ذارممی

 .ایستدننه زودتر از من، مقابلش می

چه طرز حرف زدنه؟ من تا حاال یه بار واسه تو  -
ی درآوردم که هنوز چیزی نشده برا مادرشوهرباز 

 کشی؟این بچه شاخ و شونه می
 .خانم پرس من مجرده، اون مطلقهحاج -

ها ترین فاصله با آنزنم و در نزدیکمیز را دور می
 .ایستممی

لی گم مشکمن باید با این مسئله کنار بیام که می -
 .ندارم

 .کوبدام میکف دستش را به سینه
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 .فهمییت داغه، منکله -
 م؟ مگه جوون بیست ساله -

 .کندبا تأسف، رو ترش می

 .بچه داره از یه نفر دیگه -

 .اندازمبه موهایم چنگ می

 .هیچ کدوم اینا واسم مهم نیست -
فردا . چیه هنوز هیچی نشده رگ گردنت باد کرد -

خوای روزی که این حرفا رو تو صورتت بکوبن، می
 چه غلطی بکنی؟

 .سایمروی هم می هایم رادندان

من دهن هر کی که بخواد حرف مفت بزنه، پِر خون  -
 .کنممی

اول از همه هم از . و پِر خون کنپس برو دهن ملت -
 !مادرت رشوع کن
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 گونه گارد گرفتنشکند، اما ایندانستم مخالفت میمی
دارم و پارچ آب را از روی کانرت برمی. ستغیرطبیعی

شنوم که پشت گوشی صدایش را می. کشمرس می
 :گویدمی

 !رسیع بیا باال -

 .رومرساسیمه به طرفش می

 به کی زنگ زدی؟ -
 !و باهات رشوع کنهبذار این پرِس بیاد باال تکلیفم -

 .زنمهایم را پیاپی به پیشانی میمشت

 .نکن، آبروریزی راه ننداز -
االیام شنیدیم گفنت یه دخرت که دو بار واال از قدیم -

 !س بپوشه، قحطی میادلباس عرو 

 .کندننه مداخله می
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 اون بدبخت اصال لباس عروس پوشید؟ -
هنوز لباس عروس نپوشید و شکمش . دیگه بدتر -

 !اومد باال

 پنج_و_شصت

گیرد و منی که رو به انفجار هستم را ننه لبش را گاز می
 .فرستدعقب می

گیری ما هم زبون به دهن منیماشاهللا یه دقیقه  -
 .حرف بزنیم

حتام باز یه کاری کرده پرِس از دستش رس به بیابون  -
 !گذاشت و حتی پشت رسشم نگاه نکرد

عروس مگه دین و ایمون نداری؟ برا چی گناه اون  -
 شوری؟و میطفل معصوم

. رودجوره توی کتم منیای هیچچنین بی منطقی
 .رانمبیرون می کلامت را با فریاد و اعرتاض
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ذاشت رو لیاقت اگه آدم بود، رویا رو میاون بی -
دونن عامل و آدم می. کردرسش حلوا حلواش می

 وخ تواون عوضی رسش بنِد یه آخوِر دیگه بود، اون
 کنی؟و توجیه میداری کار اون

 .گیردننه ادامۀ صحبتم را دست می

غیر  ای از زهرا دیدیم؟ مگهها چه بدیتو این سال -
و نگه داشته؟ رویا از این بوده همیشه احرتاممون
با کی لجبازی . هم خواهر همین دخرته دیگه

 کنی؟می

 .شوددِر ورودی به رضب گشوده می

 و برداشته؟چه خربه صداتون کل ساختمون -

دهد و با دست مرا نشان می. نشیندمامان روی مبل می
 . کوبدهامن دست را به زانویش می

 !و کرده تو شیشهن پرِس بپرس خون مناز ای -
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ننه بازوی یارسی را که بالتکلیف وسط سالن ایستاده، 
 .کشدمی

ها چیه عروس؟ رضایت بده قال بازیاین هوچی -
 .قضیه رو بکن

 .دهدمامان، یارس را مخاطب قرار می

داداشت خاطرخواه خواهرزِن ! چشمت روشن -
 و سورت شده، برو شیرینی بگیر کل محلمطلقه
 !بدیم

 .زنمرسم را از پشت به ستون می

 .االهللاالاله -

 .گیردبا توِپ پر، انگشت سمت یارس می

و هی رفت و اومد قاپ پرسم. دخرتِ بر و رو داره -
 .دزدید
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 .شودهای یارس به یک سو کج میلب

و؟ بگم وقتی میاد اینجا ِگل چیکار کنم بر و روش -
آقا پرست با دیدنش مباله رو صورتش که یه وقت 

 حالی به حالی نشه؟

 .بازی را به حد اعال رساندهمامان دیگر هوچی

و از این ساختمون گی پای خواهرشبه زهرا می -
 ...بربه، وگرنه

 .خیزدیارس عصبی میان کالمش برمی

 و ازهمینم مونده به حرف بقیه پای کس و کار زنم -
 کشید خونۀ خواهرشه، هر وقت عشقش. م بربمخونه
. از خداتم باشه بشه عروست. خواد بیاد و برهمی

فروشم از و میخیلی از این قضیه ناراحتی، واحدم
 !رماینجا می

 شش_و_شصت
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 «رویا » 

توانم نفسی تازه کشم و باالخره میپتو را رویش می
آورم و دست میان کش موهایم را بیرون می. کنم
های گریه. برممیام فروچسبیدههمای بهموه
چشامنم از فرط . اش اعصاب برایم نگذاشتهوقفهبی
خوابی اسیر سوزشی وحشتناک گشته و رسدرد، بی

های که مبادا با تکاناز ترس این. دهدمجال خواب منی
. اندازمدارم و زمین میتخت بیدار شود، بالشم را برمی

ساعت چهار و . کشمدراز میگیرم و موبایلم را دست می
نور موبایل، بر . دهدسیزده دقیقۀ بامداد را نشان می

زند و محال است امشب مرا خواب درِد رسم دامن می
 .شومکنم و وارد واتساپ مینت را روشن می. فراخواند

با دیدن سه پیاِم باز نشدۀ او، حسی ناشناخته رسارس 
قم را پایین بزا! آوردوجودم را به تسخیر خود درمی

 .کنمها را باز میفرستم و پیاممی
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 . «سالم» 

 «خوبی؟ » 

امشب چه زود خوابیدی، آخه همیشه تا دیر وقت » 
 . «!آنالین بودی

ابروهایم از شدت باالرفتگی، کم مانده برسد به ریشۀ 
کند؟ تصمیم دارم یعنی او همیشه مرا چک می. موهایم

رم سین کردن و جواب نت را خاموش منایم، اما به نظ
ساعت ارسال آخرین . ستادبیندادن، نوعی بی

پیامش، یک و پنج دقیقه و آخرین بازدیدش، یک و 
هایش را به ترتیب ریپالی پیام. چهل و هفت دقیقه است

 .کنممی

 . «سالم» 

 . «خیلی ممنون» 

 .در نوشنت جواب سومین پیامش، تردید دارم
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 «کنین؟ و چک میمنشام همیشه آنالین بودِن » 

کاش رِد پیاِم حذف . خوانمچند بار پیام ارسالی را می
 .ماند و قادر بودم آن را بردارماش منیشده توی صفحه

 .لعنت به چنین اپلیکیشنی که حتی ویرایش هم ندارد
 .فرستمبرای رفع و رجوع سوامل، پیام دیگری می

یتم کرده، از رِس شب تا االن انقد اذ. جانا مریض بود» 
 . «حتی فرصت نداشتم گوشی دست بگیرم

برایم جای سوال دارد، چگونه منی که تاکنون در 
کس را به حریمم ام و هیچروابطم محتاطانه عمل منوده

ام، حاال دارم برای برادرشوهِر خواهرم، دلیِل راه نداده
حقیقت دارد که ! دهمعدِم آنالین بودنم را توضیح می

قد کنار ف شب که بگذرد، عقل، متامگویند از نصمی
اش را بر گردن احساس و دیگر کشد و مسئولیتمی

 .اندازدها میهورمون
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ام را آید، خواب و بیداریها که به رنگ آبی درمیتیک
پلک . ماملچشامنم را می. دهماز هم تشخیص منی

زنم و با دیدن باالی صفحه که آنالین بودنش را به می
دهانم در بازترین حالت ممکن قرار  منایش گذاشته،

 !گیردمی

 هفت_و_شصت

 . شودخصوصا وقتی صدای اعالن پیامکم بلند می

 «چش شده جانا؟ » 

بار، اندازم که هر چند دقیقه یکنگاهی به دخرتم می
 . کندنالۀ خفیفی می

 . «تب داشت» 

 «دکرت نربدیش؟ » 

 . «نه» 
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 «چرا؟ » 

پر شده از اعرتاض مامان  هایمچه باید بگویم؟ که گوش
گوید حواسم به بچه نیست و پدری مادری که می. و بابا

کند بابت خریدن خوراکی و عقیده دارد که مالمتم می
 بارهایشان یکزدنالی زخمالبه. امبچه را بد بار آورده
ت، داغ اس کند و تنشای که گریه مینگفتند، این بچه
ام ام توی اتاق و اجازه ندادهمترکیده. به دکرت نیاز دارد

های دخرتم از توی این چارچوب خردیها و اعصابگریه
نشدنِی های متامام از نفرینخسته شده. بیرون رود

پدر توی دامنم که مدام نبودن و بچۀ بیاز این. مامان
 آیمیهنگامی به خودم م. کوبدگذاشنت را بر رسم می

 .که سه پیام پشت رس هم فرستاده

 . «بردینش دکرت، ممکنه حالش بد شهکاش می» 

 «هستی رویا؟ » 
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 «دی؟ کنی، جواب منیسین می» 

 .منایمربط تایپ میخیلی بی

 . «و از کجا پیدا کردینراستی نگفتین شامرۀ من» 

 . «تو گوشی زهرا دیدم» 

کرده، مرا از ایموجِی چشمکی که ضمیمۀ پیامکش 
 ! ترساندخیلی چیزها می

... فقط ببخشید یه سوال. شبتون بخیر، من برم بخوابم» 
 «ها بیدارین؟ شام همیشه این موقع

قلبم تندتر از حد معمول تپیدن گرفته و عجیب است 
 . رسدرد، عاقبت گور خودش را گم کرده

راستی چه بالیی در حال فرستادن وویس است و به
 آید؟ا میدارد رس م
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لرزد را روی وویسی که فرستاده انگشتی که می
 . گذارممی

نه امشب بدخواب شده بودم، یهو از خواب ... اوم» 
 ...رویا. پریدم، یه رس اومدم واتساپ

کنم و با دست خود را باد وویس را هامنجا متوقف می
 .زنممی

خوابی بهت فشار دونم بیای، میدونم خستهمی» 
. و تا بیدار شدِن مامانت نخوابما یه امشبا. آورده
. ممونمنم بیدار می. ترسم یه وقت تب جانا بره باالمی

 ! «اگه خوابت گرفت، زنگ بزن حرف بزنیم

موبایل از میان . ای کِف دستم استگویی آتش گداخته
 !نگرمزده به آن میخورد و وحشتانگشتانم رُس می

 هشت_و_شصت
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حاال . دوام یک رابطه، به تالش دو طرف بستگی دارد
هر چقدر هم یک نفر خود را به آب و آتش بزند، 

کند، به جایی هنگامی که طرف دیگر حرکتی منی
مان را بد نهاده بودیم و خشت اول. نخواهند رسید

 . انتظار راست باال رفنت دیوار را داشتیم

 .عمه مانتو را از دستم گرفت

االن . یه امشب مبون مادر، دورۀ قاجار که نیست -
مونن، کنه، یه شب خونۀ دخرت میهر کی نامزد می
 !یه شب خونۀ پرس

دونین، کافیه یه ساعت و میخودتون که رشایط من -
  .دیر کنم، باید تا صبح به بابا و طاها جواب پس بدم

 .ام نهاد و وادارم کرد بنشینمدست روی شانه

 !ری، بسپرش به منجا منیچامشب هی -
 ...ولی عمه -
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به نشانۀ سکوت، دستش را برابرم گرفت و مشغول صبحت 
ام گردیده وواجیحرکتش منجر به هاج. با مامان شد

 :که گفتخصوصا زمانی. بود

های شامل، یه مشکلی پیش واسه سند یکی از زمین -
خوان امشب راهی شن؛ اومده، جاوید و پرسا می

 !گفتم اگه اشکال نداره رویا مبونه پیشم تنها بودم

عمه لبخند زد به گردی چشامنم و با گرفنت رضایت از 
 .ای پرصدا تبدیل گشتمامان، لبخندش به خنده

ببین آدم مجبور به چه کارایی ! از دست شام جوونا -
 !شهمی

خواستم بگویم خودت بریدی و دوختی، رِس تن کردنش 
 .رفتمداشتم می گذاری؟ من کهمنت رسمان می

 .هول کردم. خواِب او کشیددستم را به طرف اتاق

 کنی؟ وای عمه چیکار می -
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 !و بندازمبریم جاتون -

ترین خواست برای دو نفری که در غیرعادیعمه می
بردند، رشایطی عادی فراهم حالت ممکن به رس می

 .سازد

 .خوابممن پیش شام می -

 .م شداایستاد و با اخمی کمرنگ خیره

رویا تو این زمونه باید مراقب پرِس بر و رودار بود؛  -
تو باید یه جوری بهش بچسبی که اگه منم بخوام، 

 .نتونم جداتون کنم

 .رسم را پایین انداختم

 .شهروم منی... آخه -

 .صورتم را نوازش کرد

 ! خجالت نداره، شوهرته -
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های گفتم به جز دست دادنچگونه باید می
توی جمع، نوک انگشتامنان نیز به هم  مانمصلحتی
 .نخورده

 !دیگه محاله فردا دم از خجالت بزنی -

 نه_و_شصت

عمه دست . با حوله مشغول خشک کردن موهایش بود
رسش را باال . منی را که از او عقب مانده بودم، کشید

 .آورد و دستش از حرکت ایستاد

 .ن میاملباس بپوشم، اال  -

 :رفت، گفتکه به سمت کمددیواری میعمه درحالی

 !مونه اینجاالزم نکرده؛ رویا امشب می -

 .او بیشرت از من شوکه شد

 ...دایی و طاها -
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 .عمه تشک را بیرون آورد و روی زمین انداخت

  .رین شامل، تنهامزنگ زدم گفتم شامها دارین می -

ِت مادرش را دنبال ابروهایش باال پریدند و حرکاِت دس
 .منود

فردا هم خودم ! و درنیاریناحواستون باشه دروغم -
 !باید بربمت تا شک نکنن

 .نگاهی به تخت انداخت

شین؛ رو همین تشک اون که کوچیکه، جا منی -
 !خوابینمی

ساقۀ موهایم خیس گشت و گرمای شدیدی به تنم راه 
نگاهم را دوخته بودم به زمین و به این . یافت

 . اندیشیدم پایان امشب به کجا ختم خواهد شدیم
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تشک را وسط اتاق پهن منود و پتوی نازکی روی آن 
دو بالش هم چسبیده به هم، باالی تشک قرار . انداخت

 .داد

 !هاتونم بدین به منگوشی -
 گوشی دیگه واسه چی؟ -
 نصف. ماسکهاز رس شب تا االن رستون تو اون ماس -

دیگه وقتی پیش . رهشب کسی باهاتون کار ندا
 خواین چیکار؟همین، گوشی می

 .عصبانیت، چاشنِی بدمزۀ صدایش شد

صبح باید زود . خیاِل این یه مورد شو مادِر منبی -
 .بیدار شم

عمه موبایلش را از روی تخت برداشت و به سمت من 
 .آمد

 .او رویبده من گوشیت. کنمصبح خودم بیدارت می -
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در یک حرکت غافلگیرانه، . مموبایل را کف دستش نهاد
های پیراهِن شامل را برداشت و قصد باز کردن دکمه

 !بلندم را داشت که مانعش شدم

 کنید عمه؟چیکار می -

 !ها را یکی یکی گشوددستم را کنار زد و دکمه

هوا گرمه، اون پایین به خاطر احسان مجبوری  -
 !لباس بپوشی، اینجا که غیر شوهرت کسی نیست

تم تاکیدش روی کلمۀ شوهر، صورتم را گلگون دانسمی
هایامن را برداشت و با پیراهن و شال و موبایل. ساخته
 :گفنت

 !زودتر بگیرین بخوابین -

من ماندم با یک تاپ و شلوار و . اتاق را ترک منود
ام ریخته شده و نیمی اش روی پیشانیموهایی که نیمی

 بیش از دو دیگر تا کمرم راه یافته بود و اویی که طی
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ماه محرم بودن، اولین بار بود مرا در این وضعیت 
 !دیدمی

 هفتاد

 های بدنم را منایانرشمزده از تاپ تنگی که برجستگی
ساخته بود و هیچ راه گریزی هم برای فرار از زیر نگاه 

از  .سنگینش نداشتم، موهایم را جلوی پیراهنم ریختم
 .دمل دیگر هیچ نگویم حال

 جا وایسی؟خوای همونتا صبح می -

 از زیر. هایی آرام، نزدیک تشک شدم و نشستمبا قدم
. چشم دیدم که برخاست و به طرف کلید برق رفت

کلید برق را زد و . هیجان آن شب، برایم تازگی داشت
بدنی را که منقبض کرده . و رفتاتاق توی تاریکی فر
آن شب هیجاناِت نوپاِی دخرتانۀ مرا . بودم، آزاد ساختم
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آویز کرد و چه کسی پاسخگوی چنین جنایتی حلق
 شد؟می

 !گیرهعادت ندارم رو زمین بخوابم، کمرم درد می -

چقدر . اش روی تخت دراز کشیدبه دنبال جمله
های پنداشتم با دیدن ظرافتخیال بودم که میخوش

لب کنم و از توانم نظرش را به خود جام، میدخرتانه
 . تر، عمه بودخیالمن خوش

گذشت، بیشرت از عاقبت این رابطه ای که میهر دقیقه
ای از ام، لحظهواهمه داشتم و کاسۀ چه کنم چه کنم

ها نهادم و پتو را رس بر یکی از بالش. افتاددستم منی
ای هنفس. اش راکردم رسسختیباور منی. رویم کشیدم

های روزها بود حرف. ر استداد بیداتندش نشان می
دادند و راه برای خروج ناگفته، در رسم جوالن می

 .یا بهرت بگویم، جرأت برای بیانشان نداشتم. یافتندمنی
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اش را کردم اگر دلیل این رفتار و رسدیاحساس می
 . ماندجویا شوم، غروری برایم منی

بالش . چشم چرخاندم به جای خالی و بغض فروخوردم
 دهانم. ا به آغوش فرشدم و اشک پس فرستادممجاورم ر 

را چسبانده بودم به ساعدم تا صدای اعرتاضم بلند 
 . نشود

 تونی بخوابی؟توأم جات غریب باشه منی -

این خیلی حرف هستا، زیِر سایۀ سایۀ رست، احساس 
 .منتها من که آدِم باخنِت غرور نبودم. غریبی کنی

 .تونم بخوابمبالشم بلنده، منی -

ش بلند شدن. ترین بهانۀ ممکنترین و مسخرهدِم دستی
با روشن . هایم بردمرا احساس کردم و دست به پلک

به طرف . شدن اتاق، بیشرت توی خود مچاله گشتم
دیدِن . کمددیواری رفت و بالش کوچکی بیرون آورد
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مِن بالش به بغل، ترحمی را که از آن بیزار بودم، توی 
د و بالش زیر رسم را خودش خم ش. چشامنش کاشت
بوی شامپویی که از موهای خیسش به . تعویض منود
ها را در رسید، میل دست بردن میان آنمشامم می

وجودم به هزار رساند و بلند شدن و خاموش کردن 
چراغ و برگشتنش رس جای قبلی، شد تکۀ بزرگی یخ که 

 .هوا داخل لباسم انداختندبی

 یک_و_هفتاد

 «زهرا » 

یم ریزم و با سمقداری مایع سفیدکننده درون سینک می
 .سابمظرفشویی محکم آن را می

 .ور مادر، از کت و کول افتادیبیا این -
 .تا شام دو تا چایی بریزین، اومدم -
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 که تو یه رسمگه این. خیر از جوونیت ببینی دخرتم -
 .به من بزنی

را از کار انداخته یا گل  امبوی وایتکس شامه
های توی چای دیگر عطر خود را از دست محمدی
 اند؟داده

 . ها پر شده از گرفتاریننه زندگی -

ریزد و قورِی گل رسخش را روی سامور می چای
 .گذاردمی

ای داره، الهی به حق پنج تن، هر کی هر گرفتاری -
 .ختم به خیر شه

 .زنمپز میهای ننههبندم و رسی به دملشیر آب را می

گه بابام می. دستت درد نکنه ننه، حسابی جا افتاده -
تونم گه شامها آشپزیمی. هاغذا فقط مال قدیمی

 . قرتیه
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زمون ما واال انقد . گهبنده خدا بیراه هم منی -
 .های رنگارنگ نبودمرض

اندازم؛ از متیزی برق نگاهی به آشپزخانۀ نقلی می
دستامل را بردارم، از توی ایوان خواهم می. زندمی

 .کندصدایم می

 .بیا دیگه چایی از دهن افتاد -

و  شومخیاِل لکۀ کوچِک روِی دستگیرۀ دِر یخچال میبی
حیاط پر دار و درخت چشمم را . پیوندمبه او می

کند و حیف نیست اینجا را بکوبند و به نوازش می
 جایش برج علم کنند؟

غچه نشسته و با تکه چوبی رو به محیایی که وسط با
 :گویممناید، میها را زیر و رو میخاک

 .و کثیف نکنیهاتمحیا لباس -
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روزا  این. و بکنهکاریش نداشته باش، بذار بچگیش -
 . شهدیگه براش تکرار منی

کنم همچون هر بار نیت می. برمحبه قندی به دهان می
 .روداو روی قندهایم وانیل بپاشم، یادم می

 زنی؟نه از قدیام حرف مین -

های دور چشامنش، هر کدام زند و چروکلبخند می
 . حکایت از دردی بزرگ دارد

 .دیگه االن کی حوصلۀ قدیام رو داره -

دستم را زیر چانه . گذارمفنجانم را توی نعلبکی می
 :گویمزنم و مشتاقانه میمی

گم حرف بزن، یه به عزیزم می. و دارمشمن حوصله -
گه پاشو به جای این کارا اعصابه، میده بیخر 

 !خیاطی یاد بگیر
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یه دهم اون فشاری که . بنده خدا تقصیری نداره -
کشیدین، دور از جونتون، ماها کشیدیم و شام می

 .شدینمرگ میجوون

 :پرسمهوا میبی

 جوری بود؟ت با مادرشوهرت چهننه رابطه -

 دو_و_هفتاد

 .راندآه پر حرصش را بیرون می

خدا از رس . اون که االن دستش از دنیا کوتاهه -
 یه زبون. تقصیراش بگذره، اما خیلی اذیتم کرده

 !زد، بدتر از مار غاشیهداشت نیش می

ام رس غیبت را با ننه باز کنم، که توانستهزده از اینذوق
 .شومنزدیکش می
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نده بود، تو یه خونه گه تا روزی که ز یارس می -
 .کردینزندگی می

 .گه مادرراست می -
 سختتون نبود؟ -

 .زندبر زانویش می

ای سال یه آب خوش سخت؟ توی اون بیست و خرده -
 .از گلوی من پایین نرفت

 گفت؟آقابزرگ چیزی بهش منی -

 .زندپوزخند می

. جرأت نداشت رو حرف مادرش حرف بزنه -
 . نداخت به جون منمی کرد ومادرشوهرم پرش می

ام جک زده شده، ناباور مقابل دهانم دستی که زیر چانه
 .گیردقرار می

 زد؟تون میکتک -
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هایی که من اون کتک. مجونیمه که زندهاز سگ -
 . آوردخوردم، خر رو از پا درمی

 .فشارمبا تأسف دستش را می

خب چرا از راه احساسات وارد . دور از جونتون -
و وقتایی که تنها بودین، رگ خوابش نشدین؟

 . زدینمی

 .دکشاش را از زیر عینک به چشامنش میگوشۀ رورسی

شدیم؟ زندگی کردمنون تو یه خونه به مگه تنها می -
و اومد تخواستیم بخوابیم، میجهنم، شبا هم که می

 !اتاق ما

 . گیرندهایم، بیشرتین فاصله را از هم میپلک

 شه؟مگه می -
دو سالی که پدرشوهرم زنده بود، اوضاع منم  اون -

پیرزن . بعد اون روزگارم سیاه شد. خوب بود
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همش به من گیر . و رشوع کردهاشگیریبهونه
شبا هم وقت خواب . زد زبون میداد، زخممی
 !خوابیدیمترسم تنهایی، با هم میگفت میمی

 .حتی تصورش وحشتناک است

 شد؟ آقابزرگ عصبی منی -
آخه . ه چند بار به مادرش گفت با اعال بخوابهی -

 . م اون موقع پنج سالش بودبچه

هدفم از کشاندن صحبت به گذشته، رسیدن به اعالست؛ 
 .دانم از کجا رشوع کنمفقط منی

 مادرشوهرتون چی گفت؟ -
ای راه انداخت، تو محل آبرو واسمون شنگهیه امل -

نه و از خو گفت نشسته زیر پای پرسم منمی! منوند
ه و بزنخالصه که یکی بخواد خودش. بندازه بیرون

 !رشفی، هیشکی جلودارش نیست مادربه بی
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 سه_و_هفتاد

 .کنمدستان چروک و لرزانش را نوازش می

 طوری دووم آوردی؟الهی مبیرم برات ننه، چه -

 .کشدام میدست زبرش را به گونه

مرگ واسه ماست، شامها باید . ه گل دخرتخدا نکن -
من اگه دندون رس جیگر گذاشتم، . زندگی کنین

خدا نیاره اون . اول از همه محض خاطر اعالم بود
روز رو که اسم آدم دو تا بشه؛ مجبوره هر خفتی رو 

ه بعدم ک. تحمل کنه تا حرفای پشت رسش قطع شن
اصالن و منیره به دنیا اومدن، بند اون زندگی 

 . دمش

اند و قسمت شناسم پاسوز بچه گشتهها را میخیلی
در آینده پشت کرده به  جالبش اینجاست هامن بچه
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کم رس صحبت را باز باید کم. های مادرشفداکاری
 .منایم

 طوری بود؟رابطۀ آقابزرگ و مادرش با عمو اعال چه -

فرستد؛ ابتدا یک بازدم عمیق و پرحرست بیرون می
که گردد، طوریبالب از اشک میسپس چشامنش ل
 . داردعینکش را برمی

 . خواستم ناراحتت کنمببخشید ننه، منی -

 .شودبه وسیلۀ چندین قطره، صورتش تر می

گن یکی از اول روز خوش نبینه، تا آخرش می -
م هم عین مادرش سیاه نوشته بخت بچه. بینهمنی
ر آخ اگه عم... اگه عمر باباش به دنیا بود. بودن

 ...باباش به دنیا بود
بابا اصالن و عمه منیره حق دارن بهش حسودی  -

 .کنن، شام عمو اعال رو فراتر از همه دوست داری
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 .کندزند و صدایش را صاف میای میرسفه

م بچه. کننمنیره و اصالن بیخود بهش حسادت می -
اعال پدر که نداشت، منم نذاشنت براش مادری 

 شکنم بهفکر می... ره زهراوخ یادم منیهیچ. کنم
م خیلی شیطون و شلوغ ؛ بچهشهجیگرم کباب می

دونم چهار سالش بود، پنج سالش بود، یه بود، منی
و پوشید رفت باغچه های نوی مادرشوهرمبار کفش

. ها کثیفرو آب بده، زمین ِگلی شد و کفش
 دونی چیکار کردن؟می

گویم آِه می من که. دهمرسم را به طرفین تکان می
 .لرزاندجانسوزش زمین خدا را می

و انداخت تو زیرزمین و مادرش قاشِق داغ من -
از اون روز تا االن، ! مگذاشت کِف پاهای بچه
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 یه ماه نتونست. ساعتی نبوده که بهش فکر نکنم
 ! تونست برهدست به آبم منی! و بذاره زمینپاهاش

م این حجم از اندیشریزد و من به این میاو اشک می
. بدی چگونه در وجود یک انسان گنجانده می شود

 .دهماش را ماساژ میشانه

 .غصه نخور ننه، خدا جای حق نشسته -
ولی هیچ تقاصی . خدا جای حق نشسته، درست -

 .و خنک کنهپارۀ منتونه جیگر پارهمنی

به گامنم وقتش رسیده، حقیقت را از زبان خودش 
 .بشنوم

 عمو اعال واسه همیشه رفت؟ ننه چی شد که -

 چهار_و_هفتاد

 !ومل کن بابا، دیوونه شدم تو این خونه، اَه -
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شود که دوباره گرد و نگاه هر دو معطوف امیدی می
 .کشداش را میسلیمه از پشت یقه. خاک راه انداخته

دونستم قراره بشی قاتل جونم، غلط اگه می -
 . زاییدمتم میکردمی

 .کنداش را از چنگ او آزاد میامید با حرص یقه

فک کردی من . گُه بگیرن این زندگِی نکبتی رو -
 خیلی عاشقشم؟

 .ایستدسلیمه مقابلش می

نرتس اون . و برب بیرون کلی خرید دارمبیا من -
 .کنهدخرتِ فرار منی

د و کنامید، دستش را به معنی برو بابا برایش پرت می
 .کشدپاشنۀ کفشش را می

 باز چی شده امید؟ -
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 .کنددستانش را از دو طرف برایم باز می

 .سخونهخونه نیس که، دیوونه -

ور طسلیمه هامن. کندهای بلند، حیاط را ترک میبا گام
کوبد، لب ایوان که مشِت معروفش را به سینه می

 .نشیندمی

که  تخدا بزنه پس گردن. الهی خرب مرگت بیاد پرس -
 . کنیخون به دل من می

 :گویدننه می

افته، هر اتفاقی واسه اوالد بی. کم نفرینش کن -
 .گیرهمادر زودتر از همه آتیش می

 .گذاردسلیمه دستش را زیر گلویش می
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شب تا . دونی که، به اینجام رسوندهآخه شام منی -
زنه، روزم به عار داره فک میصبح با این دخرتِ بی

 !هگردونه بره رس کار، این عفریته رو میکجای این

گوید و من لیوانی آب برای سلیمه ننه استغفرهللا می
 .برممی

 دستت درد نکنه زهراجان، کی اومدی؟  -
 . شهنوش جونتون، دو ساعتی می -

 .دهدلیوان خالی را داخل سینی هل می

 .بینی چه بساطی داریممی -

  .هیکلش شده ِگلکل . از زیر چشم حواسم به محیاست

محیاخانم چه وضعشه؟ بریم خونه به حسابت  -
 .رسممی

 :گویمخطاب به سلیمه می
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گین خودتون می. خب برین واسش خواستگاری -
شاید ازدواج کردن، دل داد . انصبح تا شب با هم

 .به زندگی و رس به راه شد
 کنه؟و با پرس غریبه شب میدخرتِ سامل مگه صبحش -
امید هم عمرا ازش . طوری شدنمه ایندیگه االن ه -

 . دست بکشه
تازه دخرتۀ سلیطه . رهحرف تو کلۀ این پرس منی -

ذاره و گفته منیاد تو حیاط، واسمون طاقچه باال می
 .باید مستقل شن

م داشت. هایم با ننه، به جاهای خوبی رسیده بودصحبت
ها معرکه راه کشیدم که اینحقیقت را از زبانش می

مانم تا سلیمه برود و او هر قدر منتظر می. تندانداخ
د رسم امیآورد، به این نتیجه میحرفی تازه به میان می

 .در پرچانگی، نسخۀ دوم مادرش است
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 پنج_و_هفتاد

 «رسدار » 

هایی که روی تخت کنم و لباسزیپ ساکم را باز می
دست به کمر، باالی . گذارمام را داخل آن میانداخته
 .ایستدرسم می

 کنی واسه من؟خوشم باشه، قهر می -

 .دارمام را برمیشارژر و هندزفری

 رسدار بچه نشو، این اداها چیه؟ -

 :گویماش میبدون نگریسنت به چهره

رم که یه وقت خدایی نکرده رومون تو روی هم می -
 .باز نشه

از دستۀ ساک جدا نشیند و دستم را روی دو زانو می
 .منایدمی
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 یعنی ممکنه به خاطرش تو روی مادرت وایسی؟ -

 .بندمهای پیراهنم را میدکمه

 .منطق باشی مامانکردم انقد بیاصال فکر منی -

 :گویدبا حرص و خشم می

گه پرس مجرد بره زن مطلقه آهان، االن منطق می -
 بگیره؟ از نظر تو منطق اینه؟

 .فشارمتم میکِف رسم را میان مش

 .بسه .انقد تکرار نکن این کلمه رو -

 .زنددستانش را توی سینه چلیپا می

تو که با شنیدن یه کلمه از مادرت، رگ گردنت باد  -
های دوست و فردا جلوی متلککنه، فردا پسمی

 خوای چیکار کنی؟آشنا می

 :گویمدارم و هنگام خروج از اتاقم میساکم را برمی
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 .خوان بزننبذار هر زری می. مگور پدر مرد -

 .شوددستش بند بازویم می

و من خیر و صالحت. از خر شیطون بیا پایین -
 .خواممی

توانستم بگویم کسی که سوار بر خر شیطان کاش می
 .شده، تو هستی نه من

ای خیر و صالح من بودن با کسیه که هیچ عالقه -
 بهش ندارم؟

 .ه به وجود میادمادر شام محرم بشید، عشق و عالق -
همین بابات و من، تا قبل عروسی حتی همدیگه رو 

 ...ندیده بودیم، اما بعد اون

 .کشمریشم میانگشتانم را در خالِف رویِش ته

 !و دیدمبعد اونم من فقط تو رس و کلۀ هم زدنتون -
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 .آیدحارضجوابی و رک بودنم، به مزاقش خوش منی

م، مشکالت زندگی طوری نبودیاوایل ازدواج که این -
 .ما رو به اینجا رسوند

کدوم زندگیه که مشکل . ِد حرف منم همینه مادر -
و بخواد، نداشته باشه؟ آدم اگه از ته دل یکی

شون، ها هم بزنه به دل زندگیترین طوفانبزرگ
 .شننسبت به هم رسد منی

 :گویدبا صورتی برآشفته می

 !ذارم این وصلت رس بگیرهمبیرم هم منی -

 به سوئیچم از. کنماش را درک منیاین میزان رسسختی
زنم و قدم توی پاگرد آویز جلوی در چنگ می

 .گذارممی

کور خوندی اگه فکر کردی عین بچگیات با قهر  -
 . دمکردن از خونه، بهت باج می
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 .چرخمروی پاشنۀ پا می

گی بچگی؛ من االن سی سامله، پس قهر خودت می -
دل دادن . م به خاطر طرز فکرتمتاسف. بهم منیاد

 .به خواستۀ دل بچه، اسمش باج نیست

 شش_و_هفتاد

های لب. برممیقاشق مرباخوری را در کاسۀ سوپ فرو
دهد و محتویات قاشق اش را از هم فاصله میخوردهترک

چقدر ساده از کنار دعای عاقبت . بلعدرا به سختی می
شویم؛ غافل از کنند، رد میای که برایامن مییبخیر 
گذرد؛ مهم آن آخر که گذشته و حال، به هر حال میاین

کاغذی، آب دهانش را که از با دستامل. ستعمری
 .گیرمگوشۀ لبش روان شده، می

 و اون پیرزن کردی؟ چرا همچین ظلمی به خودت -

 .شودلرزد و چشامنش پر میهایش میلب
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رسم، مگه کم داشتی؟ یه بچه هم از ِقَبلِت دردت به  -
 خورد؟ خورد؛ به کجای دنیا برمینون می

 .زندکند و رسفه میاش خرخری میسینه

م، گاعال کجاست آقابزرگ؟ همیشه گفتم، بازم می -
 . اطالع باشیمحاله تو ازش بی

های مأیوسش دهد و پلکرسش را به طرفین تکان می
اش کند کلامتی از حنجرهمی تقال. افتندروی هم می
 .برمگوشم را نزدیک دهانش می. بیرون براند

 ...هر... گو... ر... ه... گو... گ -

 .مثل متام این مدت، خواهان دیدار اوست

شم آخه با چه دلی بیاد؟ نصف شبا بیدار می -
به زور یه شام . بینم رفته تو کوچه وایسادهمی
یاد و شامها ترسه اعال بمی. مونبرم خونهمی

ر ه. روزی نیس واسش گریه نکنه. بیرونش کنین
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ده و هر و نذری میسال برا برگشتنش کل محل
و بشوریم، من های آشخوایم دیگدفعه که می

 . کنهو بغل میطوری زانوهاشبینم چهمی

شود و اصواِت بیرون اش خارج میآهی غلیظ از سینه
. گردددردناک میهایی آمده از گلویش، تبدیل به ناله

هاست آرام و او هم سال. کشداو هم دارد عذاب می
  .برمکنم و سمت دهانش میقاشق را پر می. قرار ندارد

این حرفا دیگه . و بخورخیال آقابزرگ، غذاتبی -
 .ای ندارهفایده

اشک . کندبا تکان دادن رسش، از خوردن امتناع می
 .بردریزد و رس در گریبان فرومیمی

 هفت_و_هفتاد

 .گیرمتشک را از ننه می

 .ندازمتو برو بخواب، خودم می -
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تون، خوبیت نداره مرد گنده رفتی خونهکاش می -
 .قهر کنه

 .منایمتشک را پهن می

 کنی قهر کردم؟واقعا فکر می -

 .گشایددستانش را از دو طرف می

 .چی بگم مادر -

رود و من موبایلم را از شارژ زخانه میاو به آشپ
ام را پوشیده، روی پهلوی راست شلوار راحتی. کشممی
 .خوابممی

 . بیا این شیر رو بخور، بخواب -

 .نشینممی

 .دستت درد نکنه -
 .رست درد نکنه ننه -
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 خوای صابخونه؟مهمون منی -

 :گویمهمزمان با بلند شدنم، می

و مگس مزاحم کش کو ننه؟ من ایناون حرشه -
 .بپرونم

 .کنمباز رها میکشم و در را نیمهدستگیره را می

 .مخانسالم عرض شد حاج. به، چه استقبال گرمیبه -
رم تو اتاق من می. و بندازسالم، بیا برو پس جات -

  .بخوابم؛ شیر هم گرم کردم، رو گازه، بریز بخور

ننه چراغ . شودامید دست به سینه، اندکی خم می
امید . رودکند و به اتاق میآشپزخانه را خاموش می

ار با پا آن را کن. اندازدتشکش را چسبیده به تشکم می
 .زنممی

 کنی؟چرا همچین می -
 .نچسب به من، بدم میاد -
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ام حلقه و نفسش را توی گردنم فوت دستش را دور شانه
 .کندمی

 ...ای جون، من سینگل، تو سینگل -

 .کوبمج میمحکم به شکمش آرن

 . ور، اعصاب ندارمگمشو اون -

بوسد و آن را می. کندهایش را به هم نزدیک میپنجه
 .چسباندبه صورتم می

 .تازه شدی عین خودم -

اش، نشدنیهای متامبرای خالصی از دسِت وراجی
 .کشمدوِز ننه را روی رسم میلحاِف دست

 .کنم بیرونامید جیکت دربیاد، پرتت می -

 .زندبه رانم میلگدی 

 .ما رو باش واس خاطر کی پا شدیم اومدیم اینجا -
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 .برممیهایم را توی تشک فروناخن

ون تبینم، حامل از جفتو که میکبودِی روی گردنت -
 !خورهبه هم می

 هشت_و_هفتاد

شود و ام وسط خال که نطقش کور میبه گامنم زده
 .کندرا خاموش میها چراغ

که نگن منک خورد و خیلی بده یه مرد، از ترس این» 
منکدون شکست، رفت و اومد و چشش پی دخرتمون 

 . «و بریزه تو خودشبود، حرفاش

زنم تو رس خودم که اگه زودتر دست روزی صدبار می» 
 .های دنیا بودیمترین آدمجنبوندم، االن خوشبختمی
» 

 . «و نخونده باشیهای منحاال نگاهشه تا باورم منی» 
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 « .ِچَشم دنبالته. خوام بذارم دیر شهبار دیگه منیاین» 

ام، نگاهم را از صفحۀ موبایل و چهار پیامی که فرستاده
منایم و موبایل را اتصال داده را قطع می. کنمجدا می
صدای صحبِت خفۀ امید، . چسبانمهایم میبه لب
 .کندهایم را تیز میگوش

 چرا انقد دیر جواب دادی؟ خواب بودی؟ -
- ... 
 .و قربونجوووووون، صداش -
- ... 
 .زنمرسدار خوابه، واسه همین آروم حرف می -
- ... 
 !آره خب، اخالق مخالق صفره دیگه -

 .زنم تا صدایش وضوح بیشرتی یابدلحاف را کنار می

 !گه بیام از خجالتت دربیاماشیطونه می -
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- ... 
 هادیدی گفتم نرتس، مو ال درز اون قرص خب پس، -

 !رهمنی

 .خشکدافتد که عرقم در جا میچنان لرزی به جانم می
کشم و به قدری مات و گنگم گویی پنجه الی موهایم می

 !صاعقه از تنم گذشته است

 نه_و_هفتاد

 قربونت برم، نگران چی هستی؟ -
- ... 
 .قدیم گفنت خواب زن چپه از. بیخود -
- ... 
 .حاال یه ماچ بده، انقد بداخالقی نکن -
- ... 
 !شه دیگه همیشه پیشم باشیکی می... آخ -
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ن تریدستیلیواِن باالی رسم، دمِ . آیدخونم به جوش می
اش گیرم منتها به شانهرسش را نشانه می. وسیله است
. گرددگوید و برمیبلند آخ می. کنداصابت می

مالد، با صورتی که به اش را میطور که شانههامن
 :گویداحاطۀ اخم درآمده، می

 .وحشی -
- ... 
 .نه نه نه، با تو نبودم -
- ... 
برم ببینم شاید . یه خری پیشمه، جفتک انداخت -

 !ش کم شدهینجه

. نشینمدارم و روی شکمش میبه سمتش خیز برمی
یک دست با . کنمپاهایش را میان پاهایم قفل می
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صورتش را مچاله منوده و با دست دیگر، موهایش را از 
 . کشمته می

 .ناموسخر خودتی بی -

 .کند خودش را از دستم آزاد سازدتقال می

کنه تو روی هر ت میاد تف میپاشو االن ننه -
 ! گه اینا از نوادگان قوم لوطندومون، می

 .زنمای به شکمش میبا زانو رضبه

دیگه عمرا بهم زن . ی ناکارم کردیآخ آخ آخ، زد -
 !بدن

هیچ معلومه داری چه گهی . تف تو روت امید -
مون همچین انگلی خوری؟ ما تو طایفهمی

 از کجا سبز شدی وسط ماها؟. نداشتیم
 . مگه چیکار کردیم؟ قراره زنم بشه. اَه، ومل کن -

 .نشانمخیزم و لگدی به باسنش میبرمی
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 . کشمتشی، میگمشو امشب جلو َچَشم با -

 .نشیندای جمع شده از درد، میبا چهره

 چته نصف شبی؟. سِگ هارم قد تو هار نیست -
 . برو دعا کن جون ننه که خوابه -

اندازد و غرزنان، با پایی که به پیراهنش چنگ می
 . روداش هویداست، بیرون میزدگیلنگ

های خوابی به رسم زده و با دیدن پیامامشب نیز بی
خورده و تک پیامش، قطعا تا صبح بیدار خواهم ینس

 .ماند

مطرح شدن این مسئله به . لطفا دیگه ادامه ندین» 
 . «کس نیستصالح هیچ

دستم هامن حوالی مشت . کشدام تیر میقفسۀ سینه
 .شودمی
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 . «کشمباشه، تو خیال کن پا پس می» 

 هشتاد

 «رویا » 

هر قدر هم غرق بدبختی باشیم، خدا آن رشتۀ باریِک 
مثل همین حاالیی که در . کنددلخوشی را قطع منی

شوم و جانا از تنگِی فضا به آغوش نفیس فرشده می
 .بردآغوش زهرا پناه می

 .من زودتر از تو رسیدم خونۀ خواهرت -

 .آورمدستم را روی ستون فقراتش به حرکت درمی

جانا تو حیاط . ماده بودیمخیلی وقت پیش آ  -
 .بازیش گل کرد، مجبور شدم بربمش حمومآب

 .سپارد به نفیسکشد و جانا را میزهرا دستم را می



 

Romanzo_o 273 

چقدم . بیا اینجا ببینم، حسودیم شد بهتون -
 .چسبیدین به هم

اصال چه کسی گفته عشق فقط باید مختص جنس 
 مخالف باشد؟ 

 .گیرددارد و کیفم را مینفیس شامل را برمی

قدر که ما به هم عشق خدایی من همیشه گفتم، اون -
داریم، اگه به نَرا داشتیم، یه پا لیلی و مجنون 

 . شدیممی

 .گذاردهایم میزهرا لیوان رشبت را ایستاده بر لب

 . دیگه مردا تا این حد لیاقت ندارن که -

 .ستانمبا خنده لیوان را از دستش می

 .صرب کن بشینم -
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یایی که دست جانا را گرفته و به اتاقش رو به مح
 :گویمبرد، میمی

 .گیریجون، تحویل منیبیا اینجا ببینم خاله -

 :دهد و با گفنتموهایش را پشت گوشش می

 !ریم بازی کنیممزاحممون نشید، می -

 مناییم و زهرامن و نفیس چشم گرد می. روندبه اتاق می
 :گویدمی

قبلنا . شدهاین بچه کال سیستمش عوض  -
همش وسط کار زنگ . رفتصدقۀ یارس میقربون
گفت بابایی دوست دارم، دمل برات تنگ زد میمی
یا  !گه بابا پول بیارزنه میاالن فقط زنگ می. شده

 .کنههم یه لیست بلند باال براش ردیف می

 .شودبُر مینفیس از خنده روده
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 . نگریش از منم بیشرتهیعنی این جوجه آینده -

 .زندای میزهرا به اویی که پهن زمین شده، رضبه

 .کوفت، پاشو بیا کمکم -

. گردمها ملحق میدارم و به آنام را برمیلیوان خالی
مواد مورد نیاز کیک را روی کانرت چیده و در حال 

 . آماده کردن ماکروفر است

مونو ول کن زهرا، دو دقیقه جمع شدیم، وقت -
 .گیرهمی

شود و از پشت صورتم را ه دست، خم مینفیس گوشت ب
 .بوسدمی

 .کجا دو دقیقه، تا عرص با همیم -

 .زنمبا لبخند، کنارش می

 .خورهور حامل از بوی گوشت به هم میبرو اون -
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زهرا اون آهنگ تقویم . به روی چشم خواهر -
 . رم بزن، یه قری بدیمشمسی

 رقصیوار مینقصی، پروانهشنیدم بی

 ترسیچرخی از عاشقی منیمی به دور شمع

 ام زیبایی، کل آرایش دنیاییشنیده

 کسی در تقویم شمسیآید مثل تو هیچمنی

 یک_و_هشتاد

ایم و جوری به هم هر سه رس بر یک بالش نهاده
ایم که حسادت جانا برانگیخته شده و بارها چسبیده

خواهم در می. جای دهدسعی کرده خودش را میامنان 
خواهم می. های اخیر رسدار با او صحبت کنممورد پیام

 .گفت آب زیر پوستم رفتهها عزیز میبگویم پس از مدت
ها با شوق و گوشی در بغل، برای خواهم بگویم شبمی
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شوم، اما رشم دارم از رشایطم؛ حتی در خواب آماده می
 . خوردنفیس تکانی می. برابر خواهرانم

بدبخت . تو رو خدا بذارین پاشم ظرفا رو بشورم -
 . کنهیارس بیاد سنکوپ می

زهرا با نهادن دستش بر شانۀ او، مانع از برخاستنش 
 . گرددمی

حیف وقتمون . شورمخیال آجی، خودم میبی -
نیست؟ پنج ساعته با همیم، هنوز نتونستیم دو کلمه 

 . حرف بزنیم

تر هر دو را راحت زنم تادستم را زیر رسم َجک می
 . ببینم

 . و بکشمتا سه روز باید پادرد این چند ساعت -

 .دهدنفیس هر دویامن را در آغوشش جای می
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کنه بعضی وقتا آدم حس می. و دارهارزشش -
حال و کسله، درواقع درونش پر شده از انرژی؛ بی

ای که باید تخلیه بشه تا اون شادابی رو به انرژی
رسیم، خوب بلدیم انرژی م که میبه ه. دست بیاره
 .تخلیه کنیم

 . هچسبپاشم سه تا قهوه بریزم، بدجور با کیک می -

. نشینیمبا چرخش کلید در قفل، هر سه هراسان می
ست تا من و نفیس به رسعت پشت رؤیِت پاِی یارس کافی

 .زندزهرا جیغ می. مبل سنگر بگیریم

و انداختی اومدی تو؟ مگه واسه چی رست -
 دونی مهمون دارم؟منی

کنم و آن را روی موهای دستم را به سمت شامل دراز می
بینم، اما صدایش را چهرۀ یارس را منی. اندازمهر دو می

 .شنوممی
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 اِ نرفنت هنوز؟ -
 نخیرم، اصال تو واسه چی امروز زود اومدی؟ -

 .سازدمان را فراهم میبُهِت یارس، موجباِت خندۀ خفه

 زهرا، چه زودی؟پنج و نیمه  -
دونم هنوز اینجان، برو یه چند ساعتی من منی -

 . چرخ بزن

کند و با مان اشاره مینفیس با تأسف به بازوی لخت
 :گویدلرزد، میصدایی که از رشم می

 .ریم، بذار بیان توزهراجان ما داریم می -
 . چی چی رو برین، هنوز کیک هم نخوردین -

 :دگوییارس که با التامس می

 ای بگیرم؟پس حداقل برم یه دوش پنج دقیقه -
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شویم و اگر دستامن را از مقابل توی آغوش هم ولو می
ترین صدای ترین و مزخرفدهامنان برداریم، زشت
 . ممکن ایجاد خواهد شد

 . شه، برو باالنه عزیزم اینجا منی -
 !پس حداقل یه تیکه از اون کیک بیار، گشنمه -

صدای شلیک . رامتان استاین دیگر ورای تصو 
هایی کش آمده و شود، زهرا با لبمان که بلند میخنده

 :گویدپر حرص می

 !مرررررررگ -

 دو_و_هشتاد

هایی که یک دقیقه هم لبخند از آن جدا نشده را به لب
 :گویمچسبانم و خطاب به زهرا میپیشانِی محیا می

االن . ای، کلی کار رست ریختهبرو تو کجا می -
 .رسهآژانس می
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 .بوسدام را میگونه

  .اینا سالم برسون، برم ببینم نفیس رسیدبه مامان -
دستت درد نکنه، خیلی خوش . سالمت باشی -

 . گذشت
من که حال و . قربونت برم، مراقب خودت باش -

 . هوام زیر و رو شد

جا م جابهاو را به داخل فرستاده، جانا را در آغوش
فقط دو پله مانده به طبقۀ همکف برسم، کسی . کنممی

با اسرتسی که منجر به مکثم . زنداز پشت صدایم می
 .گردمشود، برمیمی

 سالم، احوال شام؟ خوب هستین؟ -
 !سالم -

کاش نیم ساعت پیش با نفیس رفته بودم یا به زهرا 
 . دادماجازۀ بدرقه می
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 !ف بزنیماگه عجله نداری یه خرده حر  -

هر چند موهایم پوشیده است، باز شامل را جلوتر 
 .کشممی

 .اختیار دارین، در خدمتم -
دونم خرب داری یا نه، ولی به اندازۀ زهرا برام منی -

 . عزیزی
 .شام لطف دارین به من -
م و کنای باهات رفتار منیبرام عزیزی که طور دیگه -

 !دارممی و نگهاحرتامت

اش نهفته است که در پستوی جملهبه قدری طعنه 
 .خوردلبخندم محکم خط می

کردم انقد درک و شعور داری که حد رویا خیال می -
 !و بفهمیو حدود خودت
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قدرِت نگه داشنِت جانا را ندارم، . شوددستانم رِس می
 .گذارمشزمین می

 خربم؟چه خطایی از من رس زده که خودم بی -

روی بازویش رضب دست به سینه، با نوک انگشت 
 .گیردمی

دونم تو خطاکار بودی یا نه، اما رابطۀ من من منی -
 !و که به هم زدیو پرسم

حس آن بینوایی را دارم که در اتاق بازجویی، به جرِم 
 . گرددنکرده بازخواست می

 .شممتوجه منی -
دونی رسدار پا گذاشته رو خرخرۀ من یعنی تو منی -

 کنم؟تا تو رو براش خواستگاری 

ای خوشی به ما گوید لحظهطفلک زهرا حق دارد می
 .نیامده
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 .اطالعممن بی -

 .لحنش غیردوستانه است

حتام از طرِف تو یه ! رویا با بچه طرف نیستیا -
ش طوری رو خواستهسبزی دیده که اینچراغ

 !کنهپافشاری می

 .منایمبرم و گرۀ شامل را شل میدست زیر گردنم می

 سبز کدومه؟یه؟ چراغاین حرفا چ -

 سه_و_هشتاد

دونم من می. و بد برداشت نکن رویاجانمنظور من -
ری؛ حرفم اینه تو تو دخرت پاکی هستی و خطا منی

تی ذاشنباید می. گرفتیو میباید جلوی این اتفاق
 . کار تا اینجا بیخ پیدا کنه

 :گویمش ساخته، میبا بغضی که صدایم را مرتع
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و مقرص گم از هیچی خرب ندارم، شام مندارم می -
 دونین؟این ماجرا می

اندازد و تن صدایش را پایین نگاهی به طبقۀ باال می
 . آوردمی

 انتظار داری باور کنم؟  -
 منظورتون چیه؟... ـم -
 گذره که تو بگذری؟کی از پرسی مثل رسدار می -

 .یرمگناباور دست به رسم می

به خاطر تو االن چند روزه قهر کرده رفته خونۀ  -
 !ما تا حاال از این مسائل نداشتیم! مادربزرگش

ود چگونه خ. گیردرسشکستگی، رسارس وجودم را فرامی
را تربئه کنم؟ من هر حرفی بزنم، چوِب دو رس سوخت 

 .هستم
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خودت . ببین عزیزم از حرفای من دلگیر نشو -
هر مادری خوشبختِی دونی آرزوی مادری، می

فکر نکنی ! من واسه رسدار آرزوها دارم. شهبچه
قصد توهین به تو رو دارما، نه، منتها هر کی با 

 !همتای خودش

ای رس بلند گوید، لحظهدر متام مدتی که او سخن می
 .نباید تَرِی چشامنم را ببیند. کنممنی

تو ماشاهللا انقد خوشگل هستی که رو زمین  -
فقط این بچه پیچیده به پات، وگرنه ! مونیمنی

 !شکسنتبرات رس و دست می

لو که نطقم در گ گردد، طوریتر میبغضم وسیع و وسیع
 .گیرددستم را می. ماندخفه می
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. زنمو دارم میو مرگ بده که این حرفخدا من -
شه یه مدت خونۀ زهرا متعلق به خودته، اما اگه می

 !رسش بیفتیجلو چِش این پرس نباش تا از 

هایم از درۀ چشامنم اشک. کشمنگاه حیرانم را باال می
 . کنندسقوط می

همیشه یه جوری آسه رفتم و اومدم با یه نامحرم  -
چشم تو چشم نشم، چه برسه بخوام واسش دلربی 

شام دیدین من تا حاال آرایش کنم؟ یا ... کنم و
لباس باز بپوشم؟ ساده گشتم تا این حرفا پشت رسم 

 .باشه، عیب نداره، خونۀ خواهرم هم منیام. اشهنب

کشم و از مقابل چشامِن در بُهت دست جانا را می
و ر توی پیاده. گویماش، ساختامن را ترک میفرورفته
 .یابم متام تنم رعشه گرفتهشکند و تازه درمیبغضم می
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ای از زند و صدای مردانهجانا با دیدن احوامل جیغ می
 .رسد، به گوشم میفاصلۀ نسبتا دور

 !رویا -

 چهار_و_هشتاد

کنم و که به عقب برگردم، جانا را بغل میبدون این
قرار است و مشِت جانا بی. بخشمهایم را رسعت میگام
های تنِد پشِت صداِی قدم. کوبدام میجان به شانهبی

 .شودتر میرسم، نزدیک و نزدیک

 .با توأم، وایسارویا  -

 .ایستدآیم؛ جلو زده، مقابلم میاز موضعم کوتاه منی
چشامِن باریک . شوداش باال و پایین میسینهقفسۀ
 .مانداش روی صورتم خیره میشده

 چی شده؟ -
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هایم را به کنم و اشکصورتم را پشت جانا پنهان می
 .مامللباسش می

 چت شده رویا؟ -

. کنمفین میکه فینگذرم درحالیاز کنارش می
 .بردار نیستدست

 کنی؟شده گریه می گم چیبت می -

راننده با روِی ترش . گشایمدِر تاکسِی زرد رنگ را می
 :گویدمی

 .کجایی خانم یه ساعته ما رو کاشتی -

نشیند و مانع از سوار شدنم دستش روی در می
 .گرددمی

 .آقا شام برو. رسومنتخودم می -
 من مچل شامم؟ ای بابا، مگه -
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آورد و روی از جیب شلوارش چند اسکناس بیرون می
 .اندازدصندلِی جلو می

 .بفرما آقا -

شود، اش متوقف منیای به پای جانا که گریهرضبه
 .زنممی

 .برین کنار -

سعی در آرام کردن جانا . خورد از خشِم صدایمجا می
 .ستانداو را از آغوشم می. به روش خود دارم

چ، به این بچه چیکار داری؟ جانم، جانم عزیزم بیا نُ  -
 . ببینم

 .بدین من بچه رو، مزاحم نشین -

 .اندازدشود و نگاه مشکوکی به ما میراننده پیاده می

 شی؟آقا واس چی مزاحمش می -
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 :گویددهد و کنار گوشم میجانا را در آغوشش تاب می

 .بیا ببینم چی شده، لج نکن -
 . منیام؛ دست از رسم بردارینمن با شام جایی  -

کند و با حرص جانا به بغل، در خالِف جهتم حرکت می
 :گویدمی

 .پس همین جا مبون -

 .خارداش را میراننده کله

 .و برداتمزاحمه آبجی؟ بچه -

دِر عقب را . افتمکوبم و دنبالش راه میپا به زمین می
آغوشش طور که جانا در هامن. نشینمکنم و میباز می

 .گردداست، برمی

 پرسام، چی شده؟بار آخره دارم می -
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کشم و با دلخوری هایم میکِف دستم را به زیر پلک
 :گویممی

کنه چی از من به مادرتون گفتین که خیال می -
 چراغ سبز نشونتون دادم؟

 پنج_و_هشتاد

برای اطمینان شود و چشامن باریکش به آنی گشاد می
. کندهای طوالنی نگاهم میچه شنیده، ثانیهاز آن

 .فشارمجانایی که به طرفم دراز شده را به سینه می

 نگو که باعث این حالت، مامان منه؟ -
مگه اون شب به شام نگفتم این مسئله اصال نباید  -

 مطرح شه؟

 . خورد از قورت دادِن آب دهانشگلویش تکان می

 اشکالش چیه؟ -
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 .ستخشم صدایم مهار نشدنی

گه من باعث شدم از اشکالش چیه؟ مادر شام می -
 .دونهو مقرص رفتارهای شام میخونه قهر کنین؛ من

گیرد و صورتش به رنگ رسخ اش نبض میرگ پیشانی
 .آیددرمی

پیاده شو من باید تکلیف یه چیزایی رو مشخص  -
 .کنم

 :گویمدستش دستگیره را نکشیده، می

کنین؟ که مهر تایید بزنین به ار دارین میچیک -
حرفای مادرتون؟ همین جوریش مهتمم به ارتباط با 

 . شام

 .گیرددستش را برابرم می

 .رمباشه عزیزم آروم باش، جایی منی -



 

Romanzo_o 294 

هایی را که قرار بود رسش خالی کنم، اش، عقدهعزیزم
مگر غیر از او چه کسی از ته دل مرا . بردشوید و میمی
گونه خوانده؟ عزیزش هستم و هر شب از رس این
پناهی و عزیِز کسی نبودن، یک ساعت کسی و بیبی

 هایم است؟گریه الزمۀ خواب

اندازد نشدنِی جانا، خط میهای ریزریز و متامگریه
با رضباتی نه چندان آرام به پشتش، قصد . روی اعصابم

و  کشددست نوازش به رس جانا می. دارم ساکتش منایم
 . امشوم از عطر تنش در نزدیکیمدهوش می

 .گیرهطوری، دردش مینکن این -

آورد و به جانا از داشبورد، بیسکوئیتی بیرون می
 ! کنددخرتکم آن را به سویی پرت می. دهدمی

 ست یا از رس تظاهر؟ هایش به جانا واقعیتوجه

 شه؟خواد؟ چرا آروم منیچی می -
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 .گزممیاندازم و لب رس پایین می

 !خوادشه، شیر میگشنه -

 شش_و_هشتاد

 !بذار برم واسش بگیرم -
 .نه -

اندازم و شامل را روی مانتوأم می. کندزل نگاهم میزل
 :گویدای میبا صدای دورگه. کشمحتی نفس منی

 .مونمنذار گریه کنه، بیرون منتظر می -

ست که در رشایط اشتباه به ریماجرای ما، قصۀ دو نف
او دلباختۀ من شده؛ منی که باید . اندپست هم خورده

به کودکم شیر دهم؛ کودکی که متعلق به فرد 
ام شود به دو ست؛ و با این تفاسیر چند درصد میدیگری

رابطۀ میامنان امیدوار بود؟ از هامن وقتی که زهرا 
حسین اش را تنامزد کرد و با او آشنا شدم، شخصیت
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ام؛ مثل همین حاال که پشت به من تکیه داده به منوده
جانا را روی . گرددای به سمتم برمنیکاپوت و لحظه
ایم هدکمه. دهمخوابانم و لباسم را پایین میصندلی می

 زنم و پیادهای به صورت گلگونم میرضبه. بندمرا می
 . شوممی

 .بیاین بریم -

س پ.  دهدنشان منی العملی به حرفمترین عکسکوچک
از کمی این پا و آن پا کردن، با دنیایی از رشم، 

 .زنمصدایش می

 !آقا رسدار -

 .دهدگردد و رس تکان میرضب برمییک

 جانم؟ -

. جامعت، اسمشان جنایتکار باقی ماندهدزد و قاتل
ست که در وظایفش نسبت به تو جنایتکار واقعی کسی
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تا حدی در عطش اصال چرا باید . کندکوتاهی می
گذارندت که با شنیدن یک جانم و عزیزم از خود 

 خود شوی؟بی

 .جانا خوابید -

آخ اگر طاها و بقیه . شودباقی مسیر در سکوت طی می
 ...بو بربند او مرا به خانه رسانده

 . داخل کوچه نشین، همین جا نگه دارین -

دهد و با گذاشنت دستش پشت ام را انجام میگفته
 . گرددبه عقب برمیصندلی، 

 مامان دیگه چیا بهت گفت؟ -

های مادرش، دوباره اشک به چشامنم از یادآوری حرف
 . زندشبیخون می
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نگفت پرسش وقتی یه چیزی رو بخواد، محاله پا  -
 پس بکشه؟

متومش کنین، با کش پیدا کردن این موضوع،  -
 .شهزندگی زهرا هم خراب هم می

حاال دیگر . دهدیل میمان را تقلمابینفاصلۀ فی
 . خورندهایش توی صورتم مینفس

به زهرا چیکار دارم؟ حرف من رس توئه، رِس  -
 !خواستنت

ام، اما اولین بار بارها شاهد رفتارهای عجیبش بوده
ان با قلبی که رضب. پروا اشاره کردنشگونه بیاست این

 :گویمگرفته و صدایی تحلیل رفته، می

 . شینمزاحمم می آخرین بارتون باشه -

آورد و نرم به صورتم دستاملی از جیبش بیرون می
 . کشدمی
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 !کنه با دل آدم؛ نریز اینا روببین چیکار می -

کند که بر خود و قلب من این لحظه طوری سقوط می
لرزم و حس پایین رفنت از یک رسازیری با رسعت می

 .دهدزیاد در ماشین، بهم دست می

 تهف_و_هشتاد

 «زهرا » 

عاصی شده . کشمچادر مامان را از پشت می
 .گرددبرمی

 دیگه چیه؟ -
مامان داداش با یه تعارف رسرسی منیادا، بذارش  -

 .تو منگنه

 .فرستدبازدمش را بیرون می

 !شنوی دارهچقدم که داداشت از من حرف -
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. ردِن منکرده در صدایش و کم آو باز حرسِت جاخوش
سه روز پیش که اتفاقی به خانۀ داداش رفتم، دیدم در 

یارس این پیشنهاد را . حامل گرفته شد. ستحال آشپزی
مورد ترسم بی. داد و تنها ترسم مخالفت داداش است

 :گویدنیست وقتی می

 .تریمممنون، ما تو خونۀ خودمون راحت -
 یلدا که تا چند ماه. مادر اونجا هم خونۀ خودتون -

اسرتاحت مطلقه، تو هم خسته و کوفته از رس کار 
تونی هم به کارای خونه برسی، گردی، منیبرمی

 .هاهم به امورات بچه

 :گویدداداش با نگاهی مستقیم و رو به دیوار، می

 !من مشکلی با این قضیه ندارم -

 . کنداش گل میبغض مادرانه



 

Romanzo_o 301 

ه ی. مادر تو مشکل نداری، من که دمل طاقت منیاره -
و تو کار خفه نگاه به خودت بنداز، از بس خودت

 .شیکردی، داری نابود می

 !ترکدزند و حباب باورهایم میداداش پوزخند می

 !ها رو میارمیلدا و بچه -

 .کشد بر صورت مامانغم پرده می

 پس خودت چی مادر؟ -

 .رومو پوزخندی دیگر و منی که در بهتی عمیق فرومی

 !کر من باشین؛ از پس خودم برمیامخواد به فمنی -

ر لحنش پ. ایستدجنباند و مقابل او مییلدا تنش را می
 .از متناست

عطاجان، عزیزم، من اونجا تنهایی بدون تو چیکار  -
 .مونه پیشت خبکنم؟ دمل می
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 . گیردمامان دنبالۀ حرف یلدا را می

زن . مادر وضع زنت حساسه، باید پیشش باشی -
 . ار و یه ویارشست و هز حامله

 . رسدی داداش در این مورد، کمی جای تعجب دارد

ها رو جمع ری وسایل بچهاگه می. میل خودته یلدا -
 !کن، برسومنتون

کنی؟ دلت میاد روی طوری میپرسم چرا این -
 و بندازی زمین؟مادرت

چرخد و صورتش رسارس داداش که روی پاشنۀ پا می
کان ندارد نظرش تغییر یابم امست، درمیتفاوتیبی

طور که حدس زده بودم یلدا برای راحتِی هامن. مناید
خواهد این فرصت طالیی را از خود، به هیچ وجه منی

 . دست دهد
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تونم از من دیگه منی. زهرا پاشو برو راضیش کن -
عطارم . جام تکون بخورم، چه برسه به کار کردن

 .تونم تنها بذارممنی

 هشت_و_هشتاد

هایش را روی زانوانش آرنج. دهمدر را به عقب هل می
کنارش لب . نهاده و از دو طرف رسش را چسبیده است

 .نشینمتخت می

 کنی داداش؟با کی لج می -
ترم، اسمش تو خونۀ خودم راحت گمکه میاین -

 لجبازیه؟
 .ندازی، آرهو زمین میکه حرف این همه آدماین -
 .حرفتون به دور از منطقه -

 .گردمرخش میخیرۀ نیم
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دونی بینی داداش؟ میمنطق رو تو چی می -
دیم، با این وجود ازمون مون واست جون میهمه

واسه یه شب حضورت تو جمع، . گیریفاصله می
تو به ماها نیاز نداری، . و بکشیمکلی باید منتت
 .ولی ما داریم

 .نگردزیر چشم مرا می اش، ازبدون تغییر پوزیشن

و به سینه گه، شامها سنگ داداشتونیارس می -
. زنین، اون راضی نیست تو جمع شامها باشهمی

 .اگر هم میاد واسه رفع تکلیفه

 .دهدنفسش را طوالنی بیرون می

ها رو بذار لب کوزه، وریبه یارس بگو این دری -
 .شمتکتون میمرگ تکالزم باشه پیش. و بخورآبش

 .دهمبرای اولین بار شهامت به خرج می

 . مون به جز مامانهمه -
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 .چرخدعاقبت به سمتم می

 !به یاد ندارم بدیم بهش رسیده باشه -

داردم که مسیر اش، طوری به تعجب وامیگارد گرفنت
 .کنمبحث را عوض می

 حرفم اینه. معلومه که جز خوبی چیزی ازت ندیدیم -
ونی رویا با چه ذوقی دمنی. بهت احتیاج داریم

اون بچه هم . کنهو واسه شام آماده میداره اتاقش
. های متوم نشدنِی مامان و باباخسته شده از بحث

حداقل چند . گیرهتو که باشی، جو آروم می
 .شهصباحی از دست غرغرای اونا راحت می

 .گرددمیان دو ابرویش خطی عمیق پدیدار می

 پرن به اون بچه؟دو تا آدم گنده بیکارن می -
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دست . شناسیدیگه خودت اونا رو بهرت از من می -
ناخواسته با . خودشون نیست، عادت کردن

 .کننحرفاشون اذیتش می

 .گرۀ افتاده میان ابروهایش، خیال باز شدن ندارد

 چرا زودتر بهم نگفتی؟ -
داداش تو کال نیستی؛ وقتایی هم که هستی، یه  -

ت یلدا رو بذاریم وضعی. ری تو خودتگوشه می
گم بیای، خیلی کنار، بیشرت به خاطر رویا می
 .تنهاست، بهت احتیاج داره

 .دهماش قرار میدستم را بر شانه

 .مرگ من داداش -

 .کندای نثارم میغرهچشم

 !نچ، اِ  -
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 نه_و_هشتاد

ای در رویا به همراه جان. شومزودتر از بقیه داخل می
 .آیدآغوشش، نزد من می

 شد؟ اومدن؟چی -
 .آره، چمدونا رو دارن از ماشین بیرون میارن -
 داداشم اومد؟ -

 .خواهدکمی بدجنسی دمل می

 .کنه، برهو پیاده میآره، وسایل -

 .ماندچشامنش از بُهت، باز می

 بره؟ -

 .گیرمحالت متأسفی به خود می

 .راضی نشد -
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اش حاکم ای که بر چهرهیدهم به بیچارگحق می
 . گرددمی

و ببوسی، چون البته باید زبونم! ورد کن بیاد ماچ -
 !خیلی ازش کار کشیدم

هنوز یک ثانیه از لبخند عمیقش نگذشته که سورن 
داداش چمدان به دست، به ما . شودزنان وارد میملق
 :گویدزده میرویا ذوق. رسدمی

 .خوش اومدین. سالم داداش -

 .نشانداش نیز از آن لبخندهای پر غم، بر لب میداد

 .وبده من ببینم این وروجک. سالم -

خواهد چمدان را از او دهد و میجانا را به داداش می
 .گرددبگیرد که با مخالفتش مواجه می

 .نچ، اِ نکن سنگینه -
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ترین حضورها، های برشیت، با کمرنگای از گونهعده
یارس، هامن پارازیِت وسِط  و اما. نقش پررنگی دارند

 .هایم استخوشحالی

 .خوام بگیرم بخوابمم برسم خونه میمن انقد خسته -

 .کنمفریادم را کنرتل می

و بیا حاال یه امشب. ایتوأم که همیشۀ خدا خسته -
 .همه دور هم جمع شدیم

 .کنهگم رسم درد میول کن زهرا، می -
 . کردی برو مبیر، اون دفعه هم رسدردو بهونه -

متاس را قطع . حوصلۀ شنیدن توجیهاتش را ندارم
 :گویدرویا می. منایممی

 .و بذارین تو اون اتاقداداش چمدوناتون -
 .شیم، همین سالن خوبهنه مزاحم تو منی -
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چسبد و همزمان با برداشتنش رویا دستۀ چمدان را می
 :گویدمی

ن خوای تو سالمی. و براتون آماده کردمنه اتاق -
 مبونی بعد بگی راحت نیستم، بذاری بری؟

 .ستاندداداش چمدان را از او می

کی  ببینم شام دو تا تو دلربی به. مگه نگفتم سنگینه -
 کشیدین؟

و آیا من و رویا حق نداریم به حق چیزهای نشنیده، از 
 خوشی مبیریم؟

 نود

 تیز نگاهم. کوبمرا می نشینم و با حرص در ماشینمی
 .کندمی

 چته؟ -
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و بستی به هنوز سفره رو جمع نکرده بودن، من -
 . زنگ

برای دور زدن، فرمان را سه دور در خالف جهت 
 . چرخاندهای ساعت میعقربه

گی شوهرم بدون شام ساعت یازدهه، با خودت منی -
 کنه؟تو خونه چیکار می

 اومدی خب، مگه دعوت نشده بودی؟می -

 . اندازدای سمتم مینگاه آزردهنیم

 فهمی چیه؟ رسدرد حالیته؟خستگی می -
 .فهممنه آقاجان، من هیچی منی -

 .دهم به شیشهفشارم و رسم را تکیه میپلک روی هم می
کند که عاقبت های تندم این باور را بهم القا مینفس

. ها، سکته خواهم کردرس یکی از این حرص خوردن
 . های او را ندارمحیا ماند؛ اعصاب اُرد دادنخوب شد م
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کشم و لگدی حوالۀ کوسن مبل که شامل را از رس می
بد چسبازویم را از پشت می. کنموسط سالن افتاده، می
 .گرداندو مرا به طرف خود برمی

س، اخم و تخمت خوشانت مال بقیهچته باز؟ خوش -
 واسه من؟

واست ارزش فهمیدی وقتی یکی اگه آدم بودی می -
باال کنه، طاقچهشه و جایی دعوتت میقائل می
 .نذاری

 .کردگم رسم درد میباال چیه، میطاقچه -

گفت یارس ما را آدم حساب طعنۀ عزیز که مدام می
 خواببه اتاق. کند، تاثیرش را بر روانم گذاشتهمنی
دانم اشکال منی. منایمروم و در را از داخل قفل میمی

است؛ این لنگیدگِی دائم از کدامین پایه کار از کج
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چرا با وجوِد داشنِت همه چیز، هیچ کدامامن . است
 . خوش نیستیم

 و چرا قفل کردی؟باز کن ببینم، این -
 .یارس یه امشب دور و بر من نباش، اعصابم خرده -

سواری اش بر در، حکم هامن یورمتههای پیاپیمشت
 .داخل مغزم را دارد

 .اعصابت خرده، باز کن ببینمبه جهنم که  -

 .زند و من مشت بر پیشانیاو مشت بر در می

 .خیال من شویه امشب بی -
 . اتفاقا همین امشب باهات کار دارم -

در را . شکنداش، مقاومتم را در هم میرضباِت متوالی
 .گشایممی

 ای؟ایه؟ مگه بچهاین چه رفتار مسخره -
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ام اسیر چانه. روممی عقبگیرم و عقبهایم را میگوش
 .شودانگشتانش می

زنم واسه چه مرگته زهرا؟ از صبح تا شب سگ دو می -
 . متو کاسه ذاریجوری میراحتِی تو؛ آخرشم این

 .هایم را به دنبال داردضعِف اعصابم، ریزش اشک

کنی؟ من مگه فقط به خاطر راحتِی من کار می -
عوض  خوام، تو خیلیهمون یارس گذشته رو می

 . شدی

چسباند و اش میام را رها منوده، رسم را به سینهچانه
 .کنددست گرد کمرم حلقه می

ابا ب. دیوونه شدم بس که این جمله رو تکرار کردی -
تویی که همش . به پیر، به پیغمرب من همون آدمم

لخ و تای تا بزنی زیر گریه و اوقامتوندنبال بهونه
 .کنی
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عد، هیچ کدام حرف دیگری را دیگر از یک جایی به ب
 .فهمیممنی

 یک_و_نود

 «رسدار » 

کََنم و از هایم را نرسیده به ایوان، از پا میکفش
 .زنمجا ننه را صدا میهامن

ا هم از این کنجد. ننه، ننه بیا پرست نون تازه گرفته -
 .دوست داشتی، گفتم روش زدن

 . بینمقامتش را مقابل در ورودی می کشدطولی منی

و بیا این نون. عجب بوی آبگوشتی هم راه انداختی -
 .خوام سبزی بچینمبگیر، یه آبکش بده خودم می

 . تازه بعد شام هم قراره بربمت شاه عبدالعظیم
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اش را پیچد، دلیل گرفتگِی چهرهبا صدایی که می
 . فهمممی

، گل از گلت چینیگیری، سبزی مینون تازه می -
بری، تا حاال کی واسه مادرت شکفه، زیارت میمی

و من کشیدم، خون از این کارا کردی؟ زحمتت
و بقیه شبینم استفادهو من خوردم، میدلت
 !برنمی

 .گیردننه نان سنگک را از دستم می

 بیا تو مادر، چرا خشکت زده؟ -
 .رم یه رس به آقابزرگ بزنممی -

 :گویدمامان می

آقابزرگت خوابه؛ بیا تو کارت . تازه اونجا بودم -
 . دارم
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کنم و صورت گریاِن رویا دستم را داخل جیبم مشت می
 . رودای از مقابل چشامنم کنار منیلحظه

شه دونستم عاقبت تر و خشک کردنت میاگه می -
ذاشتم بعد یارس اسم بچه و داغ میاین، پشت دستم

 .آوردممنی

 . گذاردار محتوی چای را برابرم میدننه لیوان دسته

مگه پرست چشه؟ غیر اینه یه پارچه آقاست که دلش  -
 پیش یکی گیر کرده؟

 .زندمامان زهرخند می

خانم همین شام پشتش دراومدی که االن کسی حاج -
و بردار، و بخور، وسایلتچاییت. جلودارش نیست

 .بریم

مورد آن توانستم در کاش رویا ارصار نکرده بود و می
 . روز بازخواستش منایم
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 .من جام راحته -

بازی راه دهد و هوچیدستش را در هوا تکان می
 .اندازدمی

! دونمبه خدا این پرسو جادوجنبل کردن، من می -
خدا ازشون نگذره که ! کنم این سحروباطل می

 !و از راه به در کردنمبچه

م با ه هایش و مقرص جلوه دادِن بقیه،همیشه رس قضاوت
 .بساط داریم

گی؟ تا چند بسه دیگه هیچ معلومه چی داری می -
گفتی یارسو چیزخورش کردن، شده وقت پیش می

غالِم حلقه به گوِش زهرا، االن نوبت منه؟ بابا سنی 
  .شنومشه اینا رو ازت میمن رشمم می. ازت گذشته

 .کشم روی بنزینکربیت می
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خواد خونۀ یگفتم؟ دو تا استکان ممگه دروغ می -
ترسه خم به ابروی ذاره، میمن بشوره، پرِس منی

و و تاینم از تو که هنوز نیومده خوِن من. خانم بیاد
وای به حامل فردا روزی که بیاد، . شیشه کردی

 !قراره سوار شه فرِق رسم

 دو_و_نود

ر طو با کسی که منطق در مرامش جایی ندارد، چه
 شود منطقی حرف زد؟می

چرا بهونۀ الکی میاری مامان؟ تو فقط نامزدی و  -
 .کوبی تو رسشو چامق کردی میشبچه

 .کندچشامنش را به طرز وحشتناکی باز می

مگه کم چیزیه؟ مردم واسه پرسشون که زن طالق  -
گیرن؛ من بیام داده و دو تا بچه داره، دخرت می
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صال تو غیرتت قبول واسه پرس مجردم زن بگیرم؟ ا
 ...کنه زنی که با یکی دیگه خوابیده رومی

صدای . زنم به قوریفهمم چگونه لگد میخودم هم منی
ا گردد باش، بر اثر اصابت با دیوار، همزمان میشکسنت

 .صدای بلندم

 .بسه بسه بسه، بسه انقد این کلمه رو تکرار نکن -

 :گویدزند و دست به کمر مینیشخند می

دونم من که می. گردنت کم مونده منفجر شه رگ -
شب  .کنه با این قضیه کنار بیایغیرتت قبول منی

عروسی که عمه و خاله دستامل ازت خواسنت، چه 
 خوای بکنی؟غلطی می

تازه سوزش پایم را که حاصل پاشیدن چای رویش است، 
 . کنماحساس می

 حیا کن عروس، این حرفا چیه؟ -
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و به راستی کی رویامن تا این حد کنم شوکه نگاهش می
ای سخن برای هم باز شد که دارد در مورد چنین مسئله

ام، با گوید، در مقابِل منی که از وقتی بزرگ شدهمی
ترسم مبانم و می. املباس زیر برابرش ظاهر نگشته

عقب راه بیرون را عقب. ماندۀ پردۀ حیا دریده شودته
 .آیدننه دنبامل می. گیرمدر پیش می

 .شدصرب کن ببینم پات چی -

 کشم وبا دیدن پوست رسخ و ملتهبم، صورت در هم می
که پاچۀ شلوارم بدون این. بخشمهایم رسعت میبه قدم

سوزش . برممیرا باال بزنم، پایم را داخل آب حوض فرو
امان قلبم چه شود، منتها با سوزش بیپایم متوقف می

 کنم؟

بیا از این پامد برات . هسوز رسدار نکن بدتر می -
 .بزنم
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 .چرخانمرسم را سمت ننه می

بهش بگو جوون بیست ساله نیستم که با تحریک  -
بگو بدون رضایتش کاری . غیرتم از حرفم برگردم

 .و در حقم نکنهکنم، اما این ظلممنی

 سه_و_نود

فرمان جدا خورد، رس از با رضباتی که به شیشه می
چه کشد تا چشامنم آنچند ثانیه طول می. منایممی
م از خش. دهمشیشه را پایین می. بیند را تحلیل کندمی

 . باردرس و روی زهرا می

 . باز کن ببینم چه گرد و خاکی راه انداختی -

 . نشیند و یارس و محیا پشتاو صندلی جلو می

ر کردی؛ گه از خونه قهچه خربه رسدار؟ مامانت می -
تو هم  وده؛ اخامشو میبا طعنه و کنایه جوابم

 .کشهمی



 

Romanzo_o 323 

ای به یارس از پشت، رضبه. دهمام را ماساژ میشقیقه
 .زندام میشانه

 چه گندی باال آوردی پرس؟ -
 !حرف رِس خواسنِت رویاس -

 .کشدزهرا هین می

 گفتی به مامانت؟ -

 .کنمرسم را چند بار باال و پایین می

چیکار . اسه همینه انقد رفتارش عوض شدهپس و  -
کردی رسدار؟ تا آخر دنیا هم مادرت به این وصلت 

  .تر کردیرضایت بده نیست؛ فقط اوضاع رو خراب
مگه چند بار تو زندگی پیش میاد آدم از ته دل  -

 م؟و بخواد که حاال چشم ببندم رو این خواستهیکی

 .اندازدزهرا نگاه مشکوکی به یارس می
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 دونستی؟تو می -

رسد کند و آیا مییارس با محیا گل یا پوچ بازی می
روزی که دست من هم پر باشد یا قرار است این پوچِی 

 مداوم را به دوش بکشم؟

 :کندطاقت مدام تکرار میزهرا بی

 وای، حاال باید چیکار کنیم؟ -

 . چسبانمام را دوباره به غربیلک میپیشانی

راه وضام واسه حرف زدن روبهشه برین، االن امی -
 . نیست

 :گویدشود، میطور که پیاده میزهرا هامن

اون،  .لعنت به من. مبیرم برا دلتون. مبیرم برا دلت -
 . اون طرف ناخوشه، تو هم این طرف
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فشارد و بدون هیچ مالمتی پیاده ام را مییارس شانه
رحِم سپارم به تک تیِک بیام را مینگاِه بیچاره. شودمی

هایم که از دیروز سین نخورده و غِم پاییِن پیامک
 ! آخرین بازدیدش که همین ده دقیقۀ پیش بوده

 چهار_و_نود

 «رویا » 

  :باز را بست و با صدای کنرتل شده گفتمامان دِر نیمه

و ت از وقتی رسیدن یه بند رساغتچرا منیای؟ عمه -
  .گیرهمی

 .دراز کشیدم و پتو را تا کمرم باال آوردم

تونم کنه، منیحامل خوب نیست، کمرم درد می -
 .بشینم

 .تا چند ساعت پیش که رُس و ُمر و گنده بودی -
 ده؟مامان مگه درد از قبل به آدم خرب می -
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هایش را توی کاسۀ چشامنش چرخاند و کمی مردمک
 . نرمش به خرج داد

دم ض کن، یه مفنامیک اسید میو عو پاشو لباسات -
 . شیخوب می

تونم بشینم، چرا مامان حوصله ندارم، منی -
 فهمی؟منی

 :هایش جوید و با گفنتکلامت را زیر دندان

 .فکردخرتۀ بی -

بیش از ده روز بود ارصارهای عمه را . اتاق را ترک منود
م دانستدیگر می. مبنی بر دعوت شامش، رد کرده بودم

با پافشاری او رس گرفته و تصمیم داشتم برای  این وصلت
ثبات یک رابطه، به تالش . دوامش قدم از قدم برندارم

جنگیدن یک نفر به تنهایی، . طرفین وابسته است
 . شود آب در هاون کوبیدنمی
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 . اش را از هامن بدِو ورود آغاز منودصدقهعمه قربان

گی من دمل واست منی. دورت بگردم دخرت قشنگم -
 شه؟ یه ذره می

خواستم برخیزم، . پتو را کنار زدم و سالم خجولی دادم
 .ام، مانع شدبا نهادن دستش بر شانه

 منیای بیرون؟ . چشممون به در خشک شد -
 .کنهکمرم درد می. خواممعذرت می -

 .هایش به لبخندی عمیق مزین گشتلب

 ته؟ نوبت ماهانه -

مسائلی صحبت من حتی با مامان هم در مورد چنین 
در کامل حیرت او را . رس پایین انداختم. کردممنی

 :صدا زد و در برابر نگاِه ماِت من با لبخند گفت

 !کنمو خوب میاالن حالت -
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اش را از من باز شدن در توسط او، فرصت تجزیۀ گفته
 برای. شد ندیده بودمشقریب به دو هفته می. ستاند

ه عم. تر پاسخ گرفتممحفظ تظاهر آرام سالم دادم و آرا
 :گفت

 .تربیا نزدیک -

 .اجازه نداد بلند شوم

کنه؛ بیا یه خرده ماساژ بده رویا کمرش درد می -
 !دردش آروم بگیره

ام حبس گردید و درشتی چشامنم به اوج نفس در سینه
عمه . او هم دسِت کمی از من نداشت. خود رسید

 .دستش را کشید

 بیا دیگه چرا خشکت زده؟ -

 .ویم را صاف کردمگل
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 .خواد عمه خوب شدممنی -

 .وادارم کرد روی شکم بخوابم

 کنید؟اِ عمه چیکار می -

 :خطاب به پرسش گفت

 !بازی درمیاریزود باش دیگه، چرا گیج -

خواستم برگردم، نشسنِت دستش روی کمرم، قوۀ 
 !ام را از کار انداختحرکتی

 !باالو بده دن، پیرهنشاین شکلی که ماساژ منی -

 پنج_و_نود

عمه فهمید قصد . مشت شدن دستش را احساس کردم
 .ام را گرفتدارم برگردم، که شانه

 .بلند نشو -
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خود لبۀ پیراهنم را باال زد و دستان پرسش را روی کمرم 
ای را که رشوع نشده خواست به اجبار رابطهمی! نهاد

باره متام جانم عرقی رسد به یک. دمرده بود، احیا منای
اش، ملِس پوستم به وسیلۀ دستان مردانه. را در بر گرفت

تِن من در مقابل دستان رسِد . انقالبی در قلبم به پا کرد
 . او، کورۀ آتش بود

 !غذا نخوردی مگه پرس؟ درست حسابی ماساژ بده -

ور شد و ناجهایش فرشده و کشیده میپوستم میان پنجه
مالفه را چنگ زدم . کردهایم بازی میبا هورمونداشت 
هایی را که کشدار گشته بود، با فرشدن بالش بر و نفس

 ماناولین شکسِت فاصلۀ نامزدی. دهانم، انکار منودم
ام را آشفته ای که عجیب نیازهای خفتهنزدیکی. بود
 . کرد

 !خواد شام بیاین بیرونخب دیگه منیخیله -
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اش هم قابل تشخیص ؤیت چهرهذوق صدایش، بدون ر 
وقتی از رفنت عمه مطمنئ شدم، برگشتم و با . بود

تیز و با ابروهای در هم . خشونت دستش را پس زدم
 . تنیده، نگاهم کرد

 چته؟ -

 .هایم جویدمکلامت را زیر دندان

 .خوره از این همه تظاهرحامل به هم می -

 .انگار انتظار هر حرفی را داشت، غیر از این

گم اشکال نداره، تازه رشوع و ماهه دارم مید -
کردیم، رفتارات طبیعیه، اما اگه دوباره کبک بشم و 

 .کنم تو برف، بدون عقلم غیرطبیعیهو فرورسم

نگاهش گیر کرد به لبۀ باالرفتۀ پیراهنم و انگشت گوشۀ 
 . لبش کشید
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 از این ناراحتی که چرا تو این مدت نیومدم طرفت؟  -

ای غرورم ترک برداشت و حفره. بستوجودم قندیل 
رسش را خم منود و با لحن . میان قلبم پدیدار گشت

 :ای پرسیدخفه

 آره رویا؟ -

 .اش شدمبزاِق دهاِن تلخم را بلعیدم و با تأسف خیره

 .برو بیرون -

ام ریخته بود، پشت ای از موهایم را که روی پیشانیطره
 :ای گفتطرفهگوشم زد و با لبخنِد یک

 !خوادشی؟ خودت بگو چی دلت میچرا عصبی می -

تنها حسی که آن لحظه به رساغم آمد، تنفر بود با درصِد 
 .صدایم اسیر طوفان شد. خلوِص باال

 . برو بیرون تا همه چی رو کف دست طاها نذاشتم -
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 .پوزخند زد

خوای بهش بعدم چی می. از طاها نرتسون ومن -
 بگی؟

 .لحنش متسخر داشت

مون که پرسعمهغلِط اضافه بود خیاِل این گممی -
گم می. شه بهش تکیه کردقابل اعتامده و می

 .پشیمون شدم

متوجه پریدِن رنگ از رخسارش شدم و کاش هامن روز 
 .ساختمقمپزی را که در کرده بودم، عملی می

 شش_و_نود

دد با سورنی که گر به صدا درآمدِن آیفون، مصادف می
 :پرد و با گفنتباال می

 .جون بابا آج -
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 .زندیلدا مجلۀ توی دستش را ورق می. رودبه حیاط می

 .ریزیرویاجان یه چایی واسه عطا می -
 .آره حتام -

ام را نوازش عطِر هِل برخاسته از فنجاِن چای، شامه
داداش لب حوض نشسته و آب از صورت و . کندمی

 . چکدهایش، میقسمِت جلوی مو 

 .سالم داداش، خسته نباشی -

انجامد تا جهت نگاهش را به سویم چند ثانیه به طول می
 .تغییر دهد

 .سالم -

 :گویدسورن می. گذارمسینی را لب حوض می

 و بربیو بخور، امروز باید منزود باش بابا، چاییت -
 .شهربازی
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 . باشه یه روز دیگه -

 . گرددسورن از بازویش آویزان می

 . نه امروز باید بریم -
 !پاپیچم نشو! امروز حوصله ندارم -

صبح که . زنم به داداشمتعجب و غرق در فکر، زل می
ُخلق سورن . زد، کامال رسحال بوداز خانه بیرون می

 .شودتنگ می

شنبه رو چند روزه دارم ذوق پنج. خواممنی -
 .کنممی

 .فشارداش را میهای بستهداداش پلک

 .برمت بابافردا می -

گرداند و با سورن به حالت قهر، از او رو برمی
 .ترساندماش، میچهرۀ زرد شده. رودخودخوری می
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 طوری شده داداش؟ خوبی؟  -

 . تنها اقدامش، جنباندن رسش به باال و پایین است

و باید بربی مطب، نوبت و بخور، زنداداشچاییت -
 .شهمعاینه

 .یر خودش توی آِب حوضشود به تصوخیره می

 .مامروز خیلی خسته -

ه ای ککشد و رِد سوختگیکِف دستش را به صورتش می
روی دستش بر جای مانده، بیشرت از همیشه خودمنایی 

 . کندمی

 !رم پیش عزیز یه چرتی بزنم؛ کسی نیادمی -

هایش را تا رسیدن به خانۀ عزیز، با چشم دنبال قدم
ام؛ باالخره اعرتاف خسته گفت امروز خیلی. کنممی

 .ای که همیشه در رفتارش مشهود استکرد به خستگی
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های گوید؛ به گامنم قرار نیست لبنفیس راست می
من امروز . داداش، پذیرای لبخندی واقعی باشد

اش را با بندبند وجودم ملس خستگی و آشفتگی
 :زندسورن از توی خانه داد می. منودم

کنه، برو درو زنم عمل منییو معمه زهراس، آیفون -
 .باز کن

 هفت_و_نود

 .چرخانمگشایم و نگاهم را در اطراف میدر را می

 محیا کو؟ -
 .با باباش رفت -

 .کشددستم را سمت باغچه می

 .اونجا چرا؟ بریم تو دیگه -

 .اندازداش میکند و روی شانهشالش را باز می
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 !تونیم حرف بزنیمپیش یلدا که منی! رمکارت دا -
 .پس صرب کن برم یه چایی واست بیارم -
جانا . و بزنمول کن بذار تا بقیه نیومدن حرفام -

 خوابه؟
 .دونم با مامان کجا رفنتنه منی -

گیرد و در نگاهش، دریایی از حرست هر دو دستم را می
 . زندموج می

 !و ببخش رویامن -

های ریز و درشت بر گِی ابروهایم، چیناز شدِت باالرفت
 .افتدام میپیشانی

 !من ظلم بزرگی در حقتون کردم -
 حقمون؟ چه ظلمی؟ -

 .زنداشک توی چشامنش حلقه می

 !تو و رسدار -
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 . کندتعجِب نگاهم، وادار به حرف زدنش می

از همون وقتی که من نامزد شدم، چشش تو رو  -
تا . آوردممنیفهمیده بودم، ولی به روش ! گرفت
. و بکشمکه یه روز ازم خواست زیر زبونتاین

س، بابام عمرا نذاشتم ادامه بده، گفتم رویا بچه
گفت تو باهاش حرف بزن، . حاالحاالها شوهرش بده

باز ! مونممن تا هر وقت الزم باشه، منتظرش می
اونم به احرتاِم حرِف من، حرکتی . مخالفت کردم

 .، تا کار از کار گذشتانقد دست دست کردم. نزد
اصال چرا باید . دونم حکمت این اتفاقا چیهمنی
یادته . خرب از ما با او عجله انگشرت بندازینبی

گفتی وقتی زنگ زدی چه حالی شدم؟ یادته می
که خوشحال باشی چرا بغض کردی؟ عوض این

و مقرص بیشرت از همه من. رسدار نابود شد
زنم، ا حرف میرم با عطگفت میمی. دونستمی
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ته شکسمِن گردن. سچیزی نشده که یه نشوِن ساده
 ! نذاشتم

دانیم و نقاِب ندانسنت، عجیب است همۀ ما ماجرا را می
با غلتیدِن . ایمیا به روی خود نیاوردن، به صورت زده

 .چسبانمهایش، رسش را به شانه میاشک

 .و مقرص ندون، قسمت این بودهخودت -
و قسمت. ؟ قسمت ماییمکدوم قسمت رویا -

 بهت حرفی زده؟. زنهالعمل ما رقم میعکس

کند و در انتظاِر گرفنِت پاسخِ سوالش رسش را بلند می
 . است

 .یه چند باری پیام داده -

 .شیطنِت لبخندش، گم گشته میاِن تلخِی آن

 .نگفته بودی بال -
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 .فرستمآهم را بیرون می

 .چیز مهمی نبود که بخوام بگم -

 هشت_و_نود

 «زهرا » 

 .مهمه رویا، رسدار مهمه -

 .زند به آندارد و زل میمشتی خاک برمی

 .دارهحتی فکر کردن بهش هم خنده -

 .دهمگذارم و آن را باال میاش میانگشت زیر چانه

 .گه، چشات یه چیز دیگهزبونت یه چیز می -

 .رودچشامنم، طفره میاز نگریسنِت مستقیم به 

این رابطه . جا متوم کنیمو همینبهرته بحث -
 .اشتباهه
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 رسدار. بعد از شش هفت سال این عالقه مطرح شده -
 .کشهدیگه عقب منی

 .رهاندها را آرام آرام از مشتش میخاک

 .باهاش حرف بزن، متقاعدش کن -

 .کشمام میزبان بر لب خشکیده

عنی ی. کنمو تکرار منیشدیگه اشتباه چند سال پی -
 باور کنم تو هیچ حسی بهش نداری؟

لرزد و تنها یک آه از میان آن خارج هایش میلب
 .گرددمی

 .و ندادی رویاجوابم -

 .زندها نقش میخطوط درهم و برهم روی خاک

کیه که از دوست داشته شدن بدش بیاد؟ اونم  -
ه و واسه منی که از تنهایی به ست! آدمی مثل رسدار
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داشنِت همچین . منی که پشتم همیشه خالیه. اومدم
تونه تِه خوشبختی باشه، اما تو رشایط آدمی می

من اگه بخوام ازدواج هم . جورینرمال، نه این
 رسدار. بکنم، باید دست بذارم رو یکی مثل خودم

 .سواسه من زیادی گنده
اوال که رسدار یه روِز به این عالقه نرسیده، اگه قرار  -

بعدم من همۀ  .د متوم بشه، تا حاال شده بودبو 
 .کنمو واسه رسیدن شام به هم میتالشم

 .دهد به درِد دملانبیرون آمدِن یلدا، خامته می

 .سالم زنداداش -
 .وا چرا اونجا نشستین؟ بیاین تو خب. سالم -
یه کاری با رویا . قراره برم پیش مادربزرگ یارس -

 . داشتم

 .دهدسوق مینگاهش را سمت رویا 
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 عطا کو؟ -

 .دهدبا دست، خانۀ عزیز را نشان می

 .رفت اونجا -
 .هاگذرهای بابا، وقت دکرت می -
 .ره بخوابهخسته بود، گفت می -

اندازد و حین یلدا نگاهی پرحرص به خانۀ عزیز می
 :گویدرفنِت داخل، می

 !های آقا اتصالی کردشنبه شد و سیمباز پنج -

 .گرددن من و رویا رد و بدل مینگاه مشکوکی بی

 یلدا نوبت دکرت داشت و داداش رفت بخوابه؟ -
 !آره اصال حالش خوب نبود -

هایم افزوده نگرانی برای حاِل داداش، جدیدا به دغدغه
 .شده است
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پاشم یه رس بهش . جوری برمدمل طاقت منیاره این -
 .بزنم

سی و که برادر انتظار دیدن هر چیزی را دارم، جز این
وار توی شکمش جمع کند و ام، پاهایش را جنیننه ساله

رس روی پای عزیز بگذارد و عزیز با چشامِن تَر، به 
 !نوازش رسش مشغول باشد

 نه_و_نود

 .دهدننه زانویم را تکان می

 .ت گرم شدکجایی دخرت، هندونه -

حواسم را معطوف  کنمبا یک پلک بر هم زدن، سعی می
 .حال منایم، منتها ذهنم در دو ساعت پیش جا مانده

 .مونینزنگ بزن به یارس بگو شام می -
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اش داداش تنها عضو از خانواده بود که از جانب
ام؛ چقدر چقدر از او غافل شده. ای نداشتممشغولیدل

 .ایماز او غافل شده

 حواست کجاست؟. تو امروز یه چیزیت هست -
 ننه، چی گفتی؟جانم  -

 . امحواسیجنباند به بیرسی می

 .مونینگم به یارس بگو شام میمی -
گم؛ فعال بذار از دست این پدر و باشه ننه حاال می -

 . دخرت یه نفس راحت بکشم

 . کندخودش هندوانۀ توی بشقابم را قاچ می

 راه نیستی، با یارس حرفت شده؟روبه -

ی را که جلوی دهانم ازنم و هندوانهلبخند می
 .بلعمداشته، مینگه
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 .نه ننه، چیزی نیست -
 . گنوقت دروغ منیچشام هیچ -

 .در تالش هستم هستۀ هندوانه را به چنگال بزنم

 شد پرست رفت ننه؟چی -

 :دهمادامه می. کندجا خورده نگاهم می

خوام گه؛ میبه رفتنش هر کی یه چیزی میراجع -
 .ومماجرا رو از خودت بشن

 .گیردبرای برخاسنت، دست به زمین می

 !ذارم، االن رسدارم میادپاشم ببینم شام چی می -

 .چسبمدستش را می

خوام بدونم چه می. شام با من، خیالت راحت -
افته که یه بچه چهل سال به مادرش رس اتفاقی می

 .زنهمنی
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معرفته، ولی گن بیشناسم، همه میو میمن پرسم -
 . نیست

 .تعصب شدیدش روی اعال، مطلع هستم از

معرفت نیست؛ حتام دلیلی داره واسه معلومه بی -
 . این نیومدن

 .رسدصدایش از میان حجم انبوهی اندوه به گوش می

گاهی با . شدم پدر داشت، آواره منیاگه بچه -
کنه که گم خدا با خودش چه فکری میخودم می

خوام دم یمن. گیرهای رو میپدر یا مادر یه بچه
 تونه پشِت یتیمیِ مرگ کفر بگم، اما چه حکمتی می

 یه بچه خوابیده باشه؟

اشِک حلقه زده توی دیدگانم را پیش از جاری شدن، در 
 .سازمنطفه خفه می

 .به خدا من دمل روشنه ننه -
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 گی میاد؟تو می -

اولین بار است اطمینان را کنار گذاشته و با تردید 
 !ترساندتردیدی که مرا نیز می. پرسدسوالش را می

 صد

 .آره ننه، آره؛ اینا همه امتحان خداست -

 . دور تا دور صدایش، بغضی بزرگ چنربه زده است

و با اوالدش امتحان به حق پنج تن خدا هیشکی -
 .نکنه

 . شد ننه؟ خیلی غیرقابِل باورهآخه چی -

های صورتش را لب گشته، چیناش غاغمی که بر چهره
 . گذاردبیش از پیش به منایش می

وقت چشم دیدن اعال رو آقابزرگت و مادرش هیچ -
زند رفتی زِن مادرش همیشه طعنه می. نداشنت
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انقد ! گفتپدر میم هم بیبیوه گرفتی؛ به بچه
اذیتش کرد تا به ستوه اومدم و وقتی اعال نه سالش 

شوهرش زیاد . مبود، فرستادمش خونۀ خواهر 
  .الظاملینراضی نبود، اما رشف داشت به این قوم

 . آخی، حتام خیلی سخت بود -

 .لرزداش میچانه

دونی دل کندن از بچه یعنی خودت مادری، می -
 .چی

 دیدیش؟حاال زود زود می -

 .زندپوزخند می

بابت نیم ساعت مالقات، اونم ماهی یه بار، کلی  -
 ! خوردمفحش می

کند پیرمردی که در ساختامن باال سی باور میچه ک
خوابیده و حتی قادر نیست آب دهانش را پاک سازد و 
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کند، روزگاری خون به دل این مدام جایش را خیس می
 . پیرزن کرده

تنهایی و . م بزرگ شدبه هر درد و رنجی بود، بچه -
ای کاش اون روز . کسی ازش یه پا مرد ساختبی
 !اومدون روز منیای کاش ا! اومدمنی

 .داردخوف برم می. شودهایش تنگ مینفس

 خوبی ننه؟ -
 !اومدای کاش اون روز منی -

هایش رسایت منوده، از پاهایی را که لرز به استخوان
. رومکنم و برای آوردن آب به آشپزخانه میزمین می

 .آیملیوان را از فالکس پر کرده، رسیع نزد ننه می

، ببخشید ناراحتت کردم، دیگه بخور قربونت برم -
 .خواد بگیمنی
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طور که تنش را تاب زند و هامنلیوان را کنار می
 :گویددهد، میمی

 مادرشوهرم. بعد بیست روز اومده بود بهم رس بزنه -
گفت هنوز یه ماه نشده . خوردو میخون خونش

  .اعال حرف دلتنگی کشید وسط! واسه چی اومدی
 .دیدینو میهمرفتین بیرون خب می -

 .منایدغباری غلیظ، صدایش را خشدار می

ای بابا مادر مگه مثل االن بود؟ بدون اجازۀ  -
مگه تنهایی . تونستیم آب بخوریممادرشوهر منی

جرأت بیرون رفنت از خونه رو داشتیم؟ جایی که 
ذاشتم، و از خونه بیرون میرفتم، ولی تا پاممنی
 !اومد دنباملمی

 .کشمخی را که از گلیم بیرون زده، میبا حرص، ن
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قبول کن خودتم مقرصی ننه؛ از اول نباید بهشون  -
 .دادیرو می

دم بع. جوری زبونم کوتاه بودرِس بیوه بودنم همین -
کردم، کتِک خر رو تا دست از پا خطا می

 !خوردممی

 یک_و_صد

 

 فاقی افتاد؟اون روز چه ات. دور از جونت -

 .گرددبرق اشک توی دیدگانش هویدا می

شد اعال رسیده بود؛ آقابزرگت هنوز ده دقیقه منی -
و بشور، گفتم نیم ساعت صرب کن، گفت بیا پیراهنم

شوری، یا مادرش پرش کرد؛ گفت یا می. شورممی
اعال غیرتی شد، خواست چیزی . خوریکمربند می
ور داشتم پیش یه نیمچه غر . و گرفتمبگه، جلوش
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م، نخواستم کم بیارم؛ گفتم االن پرسم اومده، بچه
و پرت کرد خورد تو قندون. تونم بشورممنی

و انداخت تو گلوش که آره بازم صداش! پیشونیم
 !پدرو دیدی و هوایی شدی، هار شدیاین بی

گیرم و این دنیای انگشتان لرزانم را برابر دهانم می
 دی را دارد؟ارزش، ارزش این همه ببی

ز ا. برمت پیش خودمو گرفت و گفت میاعال دستم -
اینا جدا کرده و از خواهرمپونزده سالگیش خرجش
 . موندبود و تو یه گاراژ می

 . شودچشامنش تَر و گریه بر صدایش حاکم می

گفت  !به پارۀ تنم سیلی زد. م بلند کرددست رو بچه -
 .وسطشون و انداختمخودم. کنیو پر میتو گوشش
خوای با این خفت رس گفت بسه، تا کی میاعال می
مادرش هم . یه لگد زد به شکمم، افتادم. کنی
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با مشت و لگد افتاد به . کردوایساده بود متاشا می
اعال با بد و بیراه . جونم؛ جلوی پرس هجده سامل

اومد م مینشست تا خونی که از بینی. جداش کرد
 !خورد تو ِچَشم و پاک کنه، ناغافل کمربند

را  دماغم. کنمهایم منیدیگر تالشی برای کنرتل اشک
کشم و تصویرش را که مقابل چشامنم تار باال می

 .نگرمگردیده، می

داد زد مگه . کمربندو گرفت پرت کرد گوشۀ حیاط -
ت گف. بغلم کرد. آدم نیستین، مگه وجدان ندارین

ه مبونی زنده زند. بیا بریم، دیگه اینجا منون
کرد باهاش م گریه و التامس میبچه. کشنتمی
و شونباید یکی. پاسوز اصالن و منیره شدم. برم

منیر بچه بود؛ نتونستم ازش . کردمانتخاب می
هایی که مادرش به اعال گفت باعث کتک. بگذرم
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م بچه. شمبینمش هوایی میخورم، اونه؛ میمی
ن خوام به خاطر مگفت دیگه منی. اون روز رفت
و بهشون گفت دیگه رنگ من. کتک بخوری

خیال ! و اذیت نکنینبینین، فقط مادرممنی
اما . گردهکردم یه ماه که بشه دو ماه، برمیمی

اینا هم از خدا خواسته کیفشون کوک . برنگشت
های من، تابیکه بعد چند ماه با بیبود؛ تا این

 . مجبور شدن بگردن ِپِیش

گذارد و همچون می ساق دستش را روی چشامنش
 .گریدطفلی جدا افتاده از مادر، می

چهل ساله یه آب . گردم ِپِیشچهل ساله دارم می -
دونی چهل سال می. خوش از گلوم پایین نرفته

 چند ماهه؟ چند روزه؟ چند ساعته؟

 دو_و_صد
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 «رسدار » 

 .کشمآیکون سبز را به باال می

 .زهراجانم  -
 .سالم، یه بوقم نخورد جواب دادیا -
 کاری داری؟. گوشی دستم بود -
 .ایحوصلهبی -
 .و بگونه، کارت -
تونی انجام یه خرده خرید دارم واسه شب، می -

 بدی؟

دوزم به سه موبایلی که باید برای عرص تحویِل چشم می
 .مشرتی داده شوند

چرا . رمکارام یه خرده عقب افتاده، امروزو کال گی -
 زنی؟به یارس زنگ منی

 !خوام سورپرایزش کنمآخه تولدشه، می -
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 .گیردهایم جان میای از لبخند روی لبباریکه

 ...گفتی، امروزکاش زودتر می -

حتام رویا هم . ایستمبا گذر فکری از ذهنم، راست می
هایم به با ذوقی که مسبب گشته لب. آنجاست
 :گویماال کش بیایند، میترین شکل ممکن به باحمقانه

 . دمیه عکس از لیستت بفرست، الساعه انجام می -

 :پرسدبا ظن می

 .تو که گفتی کار داری -
 .تر نیستداداشمون که واجبدیگه از تولد آق -

که از ماشین پیاده گردم، وسواِس بدی پیش از این
نم و کموهایم را توی آینه مرتب می. گیردگریبانم را می

ا ادکلنم ر . ها ور رفته باشماد ندارم تا این حد با آنبه ی
دارم و عرق حاصل از هیجانم را با آن از داشبورد برمی

ا هایم ر منایم و آستینام را صاف مییقه. دهمپوشش می
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شوم و با کشیدِن نفسی عمیق پیاده می. زنمتا می
گوید دست مامان می. دارمهای خرید را برمینایلون

مگر در طول سالیاِن دراز، . خورددردت منی بکش، به
 دهد؟ ای در قلب یک مرد رخ میچند بار چنین حادثه

در توسط خود زهرا . فشارمبا آرنج، زنگ واحد را می
 . شودگشوده می

 .دستت درد نکنه، ببخشید، از کار و زندگی افتادی -

 .دهدعرِق مزاحم آزارم می

 ارمشون؟کجا بذ! عادت کردم به این کارات -

 .خنددمی

 .بذارشون تو آشپزخونه -

به جز موزیِک آراِم . شومیاهللا گویان داخل می
 . درسبرخاسته از اسپیکر، صدای دیگری به گوش منی
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 !راحت باش، کسی خونه نیست -

گذارم و برای پنهان منودِن ها را توی آشپزخانه میبسته
زنم و ام از عدِم حضورش، پرده را کنار میجاخوردگی

 .شومبه خیابان خیره می

وای رسدار این عروسک چقد خوشگله، انقد این  -
پریروزم یارس واسش دوتا . بچه رو لوس نکنین

 .برم از باال صداش کنم. گرفته بود

ترین حالت دهم، جزء مضحکلبخندی که تحویلش می
انحنای یک صورت است و چه بگویم؟ که عروسک برای 

 جاناست نه محیا؟

 سه_و_صد

 .ننه جوِن من بریم یه چیز دیگه بگیریم -

 .کنداز گوشۀ چشم، با اخم نگاهم می
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 حتام باید لباس به تنتون بچسبه؟ -

برای مخفی منودِن لبخندم، انگشتم را دور لب 
 . گذارممی

بعدم دیگه بابا هم . هازنهاین خیلی تو تنش زار می -
 .پوشها منیاز این پیرهن

 :گویدتلخی میکند و با اوقاتچادرش را جمع می

 !شمردنو منیزمون ما دندوِن اسِب پیشکشی -

 . شکن استخدایی جوابش دندان

ل مث. ها قرار دارندبرخی وقایع در دستۀ غیرباورترین
های متوالی، هیچ اثری چرخاندنمنی که با وجود چشم
ید دیدنش به هر سو بینم و به اماز او و دخرتش منی

 !کشمرسک می

 !نگرد، نیومده -
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تلنگِر همراه با پوزخنِد مامان، رسم را به سمتش 
 ! جنباندمی

قدم رنجه فرمودی پات به این ساختمون باز شد  -
 !جناب

اندازد و واقعا این اش خط میاِن دو ابرویم میطعنه
ای با جمع پرسِی رسرسیهمه کنایه الزم است؟ احوال

م و نزد زهرایی که در حال خارج کردن ژله از کنمی
 .رومقالبش است، می

 رویا چرا نیومده؟ -

خورد که با چشامن تا از سواِل رصیحم، طوری یکه می
م و کنرسم را سمتش خم می. نگردانتها باز شده، مرا می

 .منایمبا صدایی خفه، سوامل را تکرار می

 گم رویا کو؟ چرا نیومده؟می -
 !هکن، منم تعجب کردم، گفت رسم درد میدونممنی -
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 کنه؟ یعنی چی رسم درد می -
دونم رسدار، اون نیومده، با من چرا رِس چه می -

 جنگ داری؟

 گویم و روی یکیام، ببخشیدی میکالفه از لحِن عصبی
 . نشینمهای چرِم ضلعِ جنوبِی سالن میاز مبل

ارد دستی از پشت رضبۀ نه چندان آرامی به گردنم و 
شود با دیدِن مناید و چرخاندِن رسم مصادف میمی

 .نیِش همیشه چاک داده شدۀ امید

 چته غمربک زدی؟ تولد داداشته ماتم گرفتی؟ -

 .جومهایم میکلامت را زیر دندان

بار آخرتم باشه تو جمع َچک و لگد . رس به رسم نذار -
 . پرونیمی

 .اندازدنشیند و پا روی پا میکنارم می
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یه لحظه موشی، یه لحظه . سوزه پدر این عشقب -
 .سگ

و تدونی اگه االن خفه نشی این سگ پاچهالبد می -
 .گیرهمی

 رس و. نشینیکند به عقبام، ناگزیرش میلحن جدی
صدای حارضین همراه با صدای بلند موزیک، با وجود 

 تنها ساکتین. جای خالِی او، برایم غیرقابل تحمل است
عطا هستیم و گویی مامان منتظر بوده  این جمع من و

 .تا بحثی پیش آید و نعلش را محکم بر اسب بکوبد

واال عزیزخانم چرا اتفاقا تو فکر رس و سامون  -
یه دخرت آفتاب ! عروسمم پیدا کردم. دادنشم

هامونم متوم صحبت! دارمهتاب ندیدۀ خونواده
کردیم، فقط مونده جلسۀ خواستگاری و رسمی 

 !ونششدن رابطه
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ام، روی یارس و زهرا و ننه و امیِد زدهچشامِن سکته
خورد و با آزردگی دوخته تر از من، چرخی میشوکه
شود به اویی که یک داس برداشته و افتاده به جاِن می

 .ریشۀ احساسم

 چهار_و_صد

کشم به گردِن کنم و دست میرسم را از فرمان جدا می
دهانم آبی برای تَر کردِن گلویم ندارد و . امخشک شده

سنگینِی نشسته بر آن، یعنی توانست مرا بچزاند؛ 
 اشبرای دهمین بار شامره. که ترسیدم از ماندنطوری

شود و دکمۀ بغل را برای بر اسکرین موبایلم منایان می
کادوی یارس که یک گوشِی . فشارمخفه منودن صدا می

ام توی کیف ننه جا ماند و آمدهسامسونگ بود، 
ت ارشافی به راس. اشتیاقی که رسکوب شده را زنده کنم

از توی داشبورد ایبوپروفنی . و درسِت کارم ندارم
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برای اولین بار به . رومدارم و بدون آب باال میبرمی
ها تکرار بوق. دهم با او متاس بگیرمخود جرأت می

موبایل را روی  .حاصلِی حاصل از آنپشت رس هم و بی
گذارم و رسم را آرنج لبۀ پنجره می. اندازمصندلی می

و  رسام از بالتکلیفی، بیخسته. دهمبه آن تکیه می
ها که از هامن. خواهددمل زندگی می. سامانی

با هامنی که بر دل نشسته . گویند مشرتک استمی
. شودقلبم به برگشِت دست از پا درازتر راضی منی. است
 .فرستمی با این مضمون برایش میپیامک

 . «بردار رویا، کارم فوری فوتیه» 

شود، دستم روی خیامل که از تحویلش راحت می
. نه انگار قصد پاسخ دادن ندارد. لغزداش میشامره

ناامید و با رسدردی که بیشرت از قبل شده، موبایل را از 
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آورم، منتها بلۀ ضعیفش، حرکت کنار گوشم پایین می
  .یع و غیرارادِی دستم به سوی گوشم را به دنبال داردرس

 .رویا -

کنم لبی را شنوم و تصور میهای مضطربش را مینفس
 . که میان دندان گرفته

 کنی؟درو باز می -

 :گویدشود و با صدایی لرزان میتنفسش قطع می

 منظورتون چیه؟ ... مـ -

ام یشانبا انگشِت اشارۀ دسِت چپ، حرکات دورانی به پی
 .دهممی

 .دم درتونم -

 :پرسدبا تردید می

 با کی اومدین؟ -
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 .تنها -

 .کشدای میهین ترسیده

 کنین؟اینجا چیکار می -

ست را ملس آویِز جلوی ماشین که یک قلِب مندی
 . کنممی

 چرا نیومدی تولد یارس؟ -

 .باردتک کلامتش میعجز از تک

 .زده به رستون؟ تو رو خدا برین -

 .دهمینِی توی گلویم را قورت میسنگ

 .رمتا نبینمت منی -

 :گویدزده میام را باور کرده که وحشتشقیکله

رسه گین؟ االن یکی رس میمعلوم هست چی می -
 . مونهآبرو واسم منی
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 .شومدهم و پیاده میشیشه را باال می

فقط . رمبینمت و میخیالت راحت، دو دقیقه می -
 .همین

 . کنمرین، خواهش میاز اینجا ب -

 :گویمفریاد میبا صدای نیمه

تون، وقتی این وقتی این موقع شب اومدم در خونه -
قدری دمل شکلی ارصار دارم ببینمت، یعنی اون

. شمواست تنگ شده که تا نبینمت آروم منی
 حالیته؟

 پنج_و_صد

 «رویا » 

رنگم را از نظر ام و چهرۀ زرد و بیمقابل آینه ایستاده
 اش غالفمرسسختی. پردپلک چپم مدام می. گذرانممی

اندیشم چه گلی های لرزان به این میکرد و حاال با لب
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م تا باید برو . خوردموبایلم زنگ می. باید به رسم بگیرم
جانا چسبیده به . کسی نیامده، دست به رسش کنم

. کشمی به رسش میدست. شودپایم میشلوارم، هم
قلبم در حالتی از تند . قراراندام بیزدهانگشتان یخ

 ام کم ماندهدل و روده. تپیدن و نتپیدن در نوسان است
شاسی  .هایم رو به تنگی رفتهاز حلقم بیرون بزند و نفس

هللا، آن را باز دهم و با گفنت یک بسمدر را فشار می
ر در تیررِس اش، اولین تصویموهای شلخته. کنممی

باشد و مشخص است بارها آماج حملۀ نگاهم می
دهد، در را به عقب هل می. هایش قرار گرفتهپنجه

 .کنممامنعت می

 .خب دیگه منم دیدین، حاال زودتر برین -

ام استفاده کرده، با یک ُهِل اندک به در، از غافلگیری
چشامِن گشاد و دهاِن . اندازدخود را توی حیاط می
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با صدای . دهندای از حیرتم را نشان میفقط ذره بازم،
 .آوردبسته شدِن در، زبانم کارایی خود را به دست می

 برا چی اومدین تو؟ -

 .گیردکف دستانش را برابرم می

 .ترسه، شلوغش نکنآروم باش بچه می -

 .دیدن ترسم، بغض و لب بر چیدِن جانا را در پی دارد

 .رسهکی رس میبرین من شانس ندارم، االن ی -

 .شودنزدیکم می

ترسی؟ اونا هنوز شامم نخوردن، حاال از چی می -
 !حاالها منیان

 .زنمبر رسش فریاد می

که اونا هنوز منیان، کثیف بودِن کار شام رو این -
 ...کنه؟ اگه االنتوجیه می



 

Romanzo_o 372 

! ندکبا چسباندِن دستش به دهانم، اکسیژن را متام می
خورند و چشامنم جا برای میهایم زیر دستش تکان لب

 . بازماندگِی بیشرت ندارد

 ها رو بریزی اینجا؟خوای همسایهتر رویا، مییواش -

نگاهش به دسِت اوست که . کندجانا احساس خطر می
مشت به . مانروی دهانم قرار گرفته و فاصلۀ اندِک 

 حالِت . کندکوبد و بغضش رس باز میپاهای رسدار می
. شودخم می. گردددیدِن او عوض مینگاِه رسدار با 

زند و زانوی راستش را زانوی چپش را به زمین می
جانا را از زمین . دهدگاِه آرنجِ دسِت راست قرار میتکیه

ا اش ر های متوالیفشارد و بوسهجدا منوده، به سینه می
 .آوردبر رس و دست و موهایش فرود می
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م، ربونت بر ق. جانم قشنگم، نرتس، کاریتون ندارم -
دمل واست تنگ شده . رمطوری دارم مینلرز این

 .گریه نکن! بود، اومدم ببینمت

 شش_و_صد

برای یک لحظه موقعیتی که در آن قرار داریم را از یاد 
ضعِف جانا نقطه. خورم برای دخرتمبرم و حرست میمی

موبایلش را . کندمیداند و به وسیلۀ آن، آرامش را می
 .سپاردبه او می

 .بیا عزیزم، این ماِل تو -

زند و با لبخندی منکین، موبایل را چشامن جانا برق می
آشوب، خونم را به غلیان . فشاردتوی دستش می

 .آورددرمی

 .کنمبرین بیرون، خواهش می -
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رسگردان دور . دارداز خیرگِی نگاهش، دست برمنی
 . چرخمخود می

شنوین؟ چرا با آبروی من بازی شامم، میبا  -
 کنین؟می

هایش توی صورتم شود که نفستا حدی نزدیکم می
 .خوردمی

 .یه دقیقه زبون به دهن بگیر، بذار نگات کنم -

 .رومعقب میکشم و عقبام را جلو میرورسی

گن باهاش قرار داشتی که رسن میاالن رس می -
 .دونممی .و کردی تو یه کفش و نیومدیپات

اش، بساط خلوت و تاریکِی حیاط و نزدیکِی فاصله
 .سازدام را فراهم میگریه

 چرا دیگه منیای خونۀ زهرا؟ -
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دهم؛ آستیِن پیراهنش را به طرف در شهامت به خرج می
 .کشممی

 خواین از جوِن من؟برین بیرون دیگه، چی می -

 .خورداز جایش تکان منی

 .و بده رویاجواب من -

 .بارمهایم را میپوشانم و اسرتسورتم را با دستانم میص

 ای وای، ای خدا چرا همه چِی زندگیم چپکیه؟ -

 .اندازد بر نگرانِی صدایشغم پرده می

 .من که کاریت ندارم، بذار یه لحظه ببینمت برم -

 .شودامان دچار میهایم به لرزشی بیشانه

و اتمو بکنم؟ چرا مراعذارین زندگیمچرا منی -
دونستین کنین؟ چرا اومدین اینجا وقتی میمنی

 تنهام؟
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بینم مقابلم روی دو زانو از شیاِر میاِن انگشتانم، می
 . اش رانشسنت

خوام واست می. به جان خودت قصد بدی ندارم -
خوام ِگل بگیرم می. مونزندگی بسازم؛ واسه هر سه

  .دهن همۀ اونایی رو که پشت رست اراجیف بافنت

دهد مزۀ شیرینِی هراس از آمدِن کسی، اجازه منی
دستانم را به . هایم رسوخ کندهایش زیر دندانحرف

 :گویمکوبم و مدام میرسم می

 .شماالن میان، االن میان بدبخت می -

ملس ! شودفرشده می! شودمچِ هر دو دستم داغ می
ام نگاِه مات! شودپایین کشیده می! سوزدمی! شودمی

 !دستانم است که گیر کرده الی دستانش به مچ
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اومده بودم ببینمت حامل خوب . نزن تو رس خودت -
به زمین ببافی من  وآسمون. شه، گند زدی به حامل

 !کشماز دوست داشتنت دست منی

 نشاند و موبایلشای بر رس جانا میبوسه. کندرهایم می
 .رودنگاهی به من، میو بدون نیم. گیردرا نرم از او می
آید روی دستانی که به ام فرود میزدهچشامن بهت

 .شدت نبض گرفته است

 هفت_و_صد

برای زدن به سیِم آخر، همواره یک مرز وجود دارد؛ تا 
خیز به آن مرز نرسی، شهامت پیدا خسته و سینه

نخواهی کرد، اما امان از روزی که بزنی به آن سیم؛ 
 . شویخیاِل این و آن و آبرو میگر بیدی

ا ام ر های تلنبار شدهحرف. سه ماه با خود جنگیده بودم
حتی از زهرا و نفیس که محرم رازم بودند، پنهان نگاه 
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داشته و با سکوت روی تصمیِم اشتباهم، رسپوش گذاشته 
خود . خواستمدیگر ماندن در آن رشایط را منی. بودم

. رای جواب پس دادن به بقیهرا آماده کرده بودم ب
جرأت و شهامِت کَندن و رفنت، فقط چند لحظه به 

فرد عاقل به بهرتین نحو از فرصِت . دهدانسان دست می
ام را کوفته جرأت، دِر خانه. کندآمده استفاده میپیش
ای که شامره. بار هم شده عاقل باشمخواستم یک. بود
چند مورد که هدف توی موبایلم سیو شده و به جز بی

. افتاد را گرفتممتاس مصلحتی بود، گذرمان به هم منی
 .انتظارم زیاد طول نکشید

 .الو -

 .نفس عمیقی کشیدم. با تردید گفت

 ؟اتفاقی افتاده... رویا -

 .خواستم بگویم مگر باید اتفاقی افتاده باشد
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 .رم پیش داداشدارم می -
 ها؟ -

ه ین موضوع بگفت خب، ارتباط اغیرمستقیم داشت می
 .من چیست

 !رم باهاش حرف بزنممی -

 . هایش تیز شدشاخک

 چه حرفی؟ -

ام را حایل موبایلم شانه. مانتوأم را از کمد بیرون آوردم
 :قرار دادم و در حال پوشیدِن مانتو گفتم

اون مثل . خوریمرم بهش بگم به درد هم منیمی -
و هامون یا مامان بابا نیست که آرامشمخونواده

کنه این رابطه داداش متوم می. فدای مصلحتم کنه
 .رو
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انگار عرضه . صدایش از دل چاهی ژرف به گوش رسید
 .به خرج دادنم را باور نداشت

 گی؟هیچ معلوم هست چی داری می -

 .هایم کشیدمدستم را با خشونت روی اشک

 .رسهتا چند ساعت دیگه خربش به گوشت می -

 .اخطارگونه صدایم زد

 .کنیتو این کارو منی... یارو -

شلوار جینم را طوری پوشیدم که ناخِن انگشِت کوچِک 
خالی بودن خانه شیرم کرد تا . لب گزیدم. پایم، تا شد

 .بر رسش فریاد بزنم

کنی؟ دونم داری چه غلطی میفکر کردی منی -
و کردم آدمی، اما تو لیاقِت هیچیخیال می
 .قتو وقت نشناختمت، هیچهیچ. نداری
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وایسا دیوونه نشو االن میام دنبالت، باید با هم  -
 .حرف بزنیم

 :ام را باال کشیدم و با صدای تودماغی گفتمبینی

 .دار واسه داداشو نگهحرفات -

 اشکه شامرههمین. این را گفتم و متاس را خامته دادم
بر اسکرین موبایلم افتاد، دکمۀ بغل را فرشدم و 

 .بود تحمِل حقارتدیگر بس . داشتمنگه

 هشت_و_صد

اه زل نگراننده تا آخرین لحظۀ پیاده شدنم، دست از زل
تا نوک زبانم آمد بگویم تا به حال کسی . کردن برنداشت

ای؟ زبان به دهان که به ته خط رسیده باشد، ندیده
نگاهی به ساعت انداختم و وقتی از حضور . گرفتم
ش توی منایشگاه مطمنئ شدم، از عرض خیابان دادا

 . گذشتم
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ام نتوانسته بودم یک از مردهای زندگیمن با هیچ
 .نه بابا، نه طاها، و نه حتی داداش. ارتباط برقرار منایم

به جهِت مالی تا آنجایی که در توانشان بود، ساپورتم 
کردند، اما کاش کسی پیدا شود و به پدر و مادرها می

 . ه چیز تأمین خوراک و پوشاک نیستبگوید هم

های مادِر عزیز، مهم نیست هر روز گوشت و خوراک
مقوی به خورد فرزندت دهی، مهم نیست متام هّم و 

هایش وعدهغّمت تهیۀ بهرتین غذاها برای وعده و میان
که فرزندت روزی چند نوبت گریه را در باشد درحالی

سطح . شودیشکم با هر چیزی پر م. اش داردهر وعده
ت گاهی باید نشس. پایین و سطح باال و متوسط هم ندارد

 تا جایی. قفِل زبانشان را شکست. هاپای درد و دل بچه
 .شان برانگیخته شودشان شد که حس امنیتنزدیک

ا اند که فرزندشان حرفش ر ببینند کجای کار کم گذاشته
 اگر. داردمیها پنهان نگهگوید و از آنبه غریبه می
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هایامن را به پدر و مان راحت بتوانیم حرفهمه
های مدید در یک رابطۀ برادرهایامن بگوییم، مدت

 . مانیمناسامل و اجباری منی

رسخِی چشامنم را . وقت نپرسید دردت چیستبابا هیچ
فقط گفت زیر باد کولر . دید و دلیلش را جویا نشد

هم اسمش را . ستخوابی و از عوارِض رسماخوردگیمی
 . گذاشتند حیای بین اوالد و والدین

بسرتی برای من مهیا نشد تا بدون عتاب و رسزنش 
رفتم رساغ شدن، حرفم را بیان کنم و حاال داشتم می

از اویی که به خیال . از او هم دلخور بودم. داداش
های رنگارنگ خودش، عدم حضورش را با خرید لباس

 ام و نیازمنددانست بزرگ شدهکرد و کاش میتوجیه می
من از کودکی . هایم را بریزدکسی هستم که ترس

م را هایتوانستم خواستهمنی. شخصیِت ضعیفی داشتم
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این شخصیِت ضعیف به مراتب . رک و راست بیان منایم
مامان هم الکی ذوق . بدتر که شد هیچ، بهرت نشد

کنی گوشو حرف راهکرد عجب دخرتِ آرام و رسبهمی
 !دارد

 !رویا -

که به عقب دستم را روی قلبم گذاشتم و بدون این
 .هایم رسعت بخشیدمبرگردم، به گام

 نه_و_صد

 .صرب کن ببینم -

حتی وسط عابرپیاده بودنم هم نتوانست مانع دویدنم 
کاش . کردمکاش او را از تصمیمم مطلع منی. شود

مقابلم رسید . اجباردادم به آن هامن لحظه پایان می
نفس که دست به زانویش گرفته بود و نفسدرحالی

 . زدمی
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 . برو تو ماشین -

ویم باز . دستۀ کیفم را توی مشتم فرشدم و از او جلو زدم
با . را گرفت و رشوع به کشیدنم در خالف جهت کرد

 .خشم به طرفش برگشتم

 .اَه، ومل کن... ومل کن ببینم -

 .فایده بوددستش از بازویم، بی جدال برای جدا منودن
های چفت رسش را به سمتم خم کرد و از میان دندان

 :اش غریدشده

آبروریزی راه ننداز وسط خیابون، تو ماشین حرف  -
 . زنیممی

 .لگدی به پایش زدم

 .ومل کن، من با تو حرفی ندارم -
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ای که از درد جمع و از حرص رسخ شده بود، با چهره
 .نگاهم کرد

 . خراب باشیکردم انقد کلهر منیفک -

  .اش کوبیدم و بر رسش فریاد کشیدممشت به شانه

 و نگهمونکردم حرمت نسبت فامیلیخیال می -
 .دونستم انقد پستیداری؛ منیمی

نگاهش را وصله زد به عابرینی که با کنجکاوی به 
متاشایامن ایستاده بودند و فشار دستش را دور بازویم 

 . بیشرت کرد

 .لعنت بهت، آبرو برام نذاشتی -

چشم دوختم به منایشگاه داداش، که کمرت از بیست مرت 
 .با ما فاصله داشت
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اومدم چقد خر فرضم کرده بودی که وقتی می -
زدی به خواب، اما آنالین و میپیشت، خودت

 بودی؟

 .نگاهش عالوه بر خشم، عجز به خود گرفت

حرفا جاش  این. کننجوری نگامون میببین چه -
 وسط خیابونه؟

  .از دندۀ لج بلند شده بودم و قصد کوتاه آمدن نداشتم

خوای این رابطه متوم بشه؟ بذار متومش مگه منی -
تو حتی قسطی . خواممن شوهر قسطی منی. کنم

 .تو کال نیستی. هم نیستی

 . اش در مرز پارگی بودرِگ شقیقه

 !نکردمو پر خون خفه شو رویا، خفه شو تا دهنت -
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 ای دارندکردم عدهاصال به این فکر منی. ترسیده بود
 .خواستم از دستش خالصی یابممی. کنندنگاهامن می

کنین؟ منایشگاه داداشم اونجاس، به چی متاشا می -
 .برین صداش کنین

 .دندان روی هم سایید

 .کنمآدمت می -

 . مان شدمرد میانسالی نزدیک

 مزاحمه دخرتم؟ -
 .آره -

ام ای که دستش به صورتم نواخت، برق از کلهبهرض
 !هایم را احساس کردمپراند و از کاسه درآمدن مردمک

 ده_و_صد
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خیره شده بودم به قطرات رسخ رنگی که میان دست 
به یاد ندارم کدام بر . اشک و خون. چکیدلرزانم فرومی

 .را برابرم گرفتبطری آب . دیگری فزونی داشت

ار و بیدستت. کنیو به چه کاری وادار میببین آدم -
 .جلو

کرد و گز میپوست صورتم گز. خشکم زده بود
دستم را کشید و با . بندی آن به درد آمده بوداستخوان

 بر اثِر برگشنتِ . اندک آِب بطری، مشغول شسنِت آن شد
بطرِی حاصل از پس زدنش، مقداری از آب آن به 

نگاه خشمگینی خرجم کرد و بطری . اسش پاشیده شدلب
ماشین را به حرکت درآورد و از . را توی جوب انداخت
کاش به جای زبانم، خون دماغم بند . آن منطقه دور شد

کف دستش . غم در جانم کودتا به پا کرده بود. آمدمی
 .را به فرمان کوبید
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چیه الل شدی؛ وسط یه مشت غریبه که خوب  -
 . زیت گل کرده بودباآرتیست

نگاهی نیم. پشت دستم را به صورت داغانم کشیدم
کاغذی از چند برگ دستامل. ترمز گرفت. ام کردحواله
 .اش درآورد و توی دستم چپاندجعبه

 .وپاک کن صورتت -

 . هایم متامی نداشتام لرزید و اشکچانه

زنیم؟ داشتی چیکار مگه نگفتم با هم حرف می -
و بندازی خواستی کل فامیلم؟ میکردی باهامی

 به جون من؟

ام را چسبید و چانه. اندوه وجودم را درنوردیده بود
از نگاه کردن به چشامنش امتناع . سمت خود چرخاند

های عاشق خسته شده بودم از ایفای نقش زوج. ورزیدم
 نوک. کرددرونم داشت خودم را متالشی می. برای بقیه
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ی از صدایش تلفیق. تم پرداختانگشتانش به نوازش صور 
 .رشم و بغض و درد بود

دستم بشکنه، چرا دیوونم کردی؟ چرا کاری کردی  -
 دستم روت بلند شه؟

هوای بغضم را به همراه نرم شدِن لحنش، ترکیدِن بی
. پناهی، از خودش به خودش پناه بردماز بی. داشت

اش افتاد و پیراهنش میان دستم مشت رسم روی سینه
. اش بودزدگیحرکت ماندنش، نشان ماتبی. گردید
زمینۀ یک ترین پسهایم توی ماشین، غمگینزدنهق

 نفس عمیقی کشید و دستانش. رابطۀ به ِگل نشسته بود
و . اش روی رسم قرار گرفتو چانه. گرد تنم پیچید

 . تر گشتهایم عمیقزدنهق

 .بیشرت از این خرابم نکن، من خراِب عاملم -
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هایش بر اش ختم شد به چسبیدن لبجمله و انتهای
 !گونۀ ملتهبم

 یازده_و_صد

 «زهرا » 

. امکف دستانم را روی سینک گذاشته و به جلو خم شده
. مکنحرصم را با فرشدن دندان به لِب زیرینم خالی می

ام انگشت روی چانه. ایستمبا کشیدن بازویم راست می
. دهددهد و لبم را از چنگال دندانم نجات میمی قرار

 .سایمدندان روی هم می

 چرا این شکلی شدی تو؟. یا خدا، باز بدبخت شدم -

 .فشارمکنم و لب روی هم میچشم باریک می

 . ولش کن زهرا، حرف باد هواست -
هایی رو خراب دونی چه خونههمین باد هوا می -

. رهو بخو ه شامشکرده؟ نذاشت پرِس دو دقیقه بشین
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اون از . خیر رسمون جمع شده بودیم خوش باشیم
 .رسدار که فراریش داد، اینم از رویا

 رویا چه ربطی به مامان داره؟ -

 .زنمنیشخند می

کنی رویا به خاطر رسدرد نیومد؟ یعنی تو خیال می -
معلومه مادرت یه چیزی گفته که چند وقته خونۀ ما 

 .تراشهای میمنیاد و هر بار یه بهونه

 . کندهای پیراهنش را باز میدکمه

زِن گنده از . و خواهشاً به مامان ربط ندهدیگه این -
 .کنهاین کارا منی

دیدی زن گنده پس کاش تو جمع ما بودی و می -
یه بند از دخرت حاج سمیعی . گفتچیا که منی

کرد، آب از جوری عروسم عروسم می. حرف زد
 . دا راه افتاده بودو لوچۀ عزیز و یللب 
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 :گویددهد و با لحن خاصی میام را باال میچانه

کنی یه چیزی ول کن این حرفا رو، احساس منی -
 یادت رفته؟

ای را که حاصل دوانم تا خندهاخم میان ابروهایم می
 . شیطنِت کالمش است، پوشش دهم

پررو نشو دیگه، این همه تدارک دیدم، بازم  -
 طلبکاری؟

کشد و لبخندش را با سخاوِت ریشش میه تهدست ب
 . گذاردبیشرتی در معرض دید می

 !که دستت درد نکنه؛ اصِل کاری موندهاون -

 .روندابروهایم خود به خود باال می

 اصِل کاری؟ -

 :گویدای میکند و با لحن خفهرسش را سمتم خم می
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 !کادو -

 .دهماش را به عقب هل میشانه

 .کامل واست لباس گرفتم بچه پررو یه ست -

 .اماسبی کشد به دنبالۀ موی دمدست می

 که از جیب خودم بود، از خودت چی داری؟اون -

 .مانددهانم از وقاحتش باز می

 .چشم و روییخیلی بی -

 .رقصدانگشتانش الی تار به تاِر موهایم می

 .یاال دیگه -

 .زنمکارم و کنارش میای بر صورتش میبوسه

 .دیگه برو بخواب، کلی کار دارمخب  -

 .کندبا تعجب نگاهم می
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فرق . و که ننم هم داد، ننت هم داداین ماچ! ِذکی -
 تو با اونا چیه؟

 .کنم به ظروفی که روی هم تلنبار شدهاشاره می

ا صبح ت. تونم پاکشون کنماینا خشک بشن فردا منی -
 .کار دارم

 .کشددستم را سمت اتاق خواب می

 شِب منه دیگه نه؟امشب  -

 دوازده_و_صد

نبود یلدا و سورن سکوت سابق را به این خانه 
جانا انگشتش را روی تصویر کیک . بازگردانده

 :گویداش میگذارد و با چینی بر بینیمی

 .تََپلُّت -

 .کنددرازی میمحیا برای او زبان
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ه بابامم شعر تولد واس. و خوردیمشنیومدین همه -
 .خوندم

اخمم قسمت اوست و لبخندم جانایی که باز هم لبخند 
 .بر لب دارد

برو از . شه واسه جیگِر خاله کیک نیارممگه می -
 .مامانی هّمی بگیر

محیا هم . کندشود و اتاق را ترک میزده بلند میذوق
 .لرزدموبایل توی دست رویا می. شوددنبالش روانه می

 .نفیسه -

 .کشمگیرم و خِط سبز را میموبایل را می

 .زاده همین االن حرفت بودحالل -
 با کی؟ -
 .با رویا -
 .اِ اگه اونجایی برو تصویری -
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اش چشمم را شود و موهای آشفتهمتاس برقرار می
 . زندمی

نفیس جوِن من یه شونه به اون موها بزن، خیلی  -
 .هپلی شدی

ها را بیشرت از قبل و آن بردمیدستی میان موهایش فرو
 .ریزدبه هم می

 .و چه به این حرفابابا سینگل -

کنم، به چپش هم کِف دستی که به سمتش پرت می
 :گویدخطاب به رویا می. نیست

 چته باز دمغی؟ -

 .آیدهای رویا ناچیز کش میلب

 .نه، میزونم -

 .گرددزند و تار میتصویرش پرپر می
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 .ینمتببکپ یه جا دیگه، منی -
 آ، االن درست شد؟ -

 .شوداش روی موبایل، واضح میزدهتصویِر خیمه

  .فهمم داغونیاز چشات می. رویا مرگ من بگو چته -

 .ها داردنگاِه سقوط کردۀ رویا، حکایت

 .شهبدو رویا، االن شارژ گوشیم متوم می -

 . کلیِد قفِل زبامنان، در دست نفیس استشاه

 !دار اومده بودرس ... دیشب ...دیشب -

غیرممکن است؛ . زنم به اوبا چشامن وق زده زل می
 ها؟رسدار و این جالفت

مرده مگه تو دیشب تنها نبودی؟ رسدار اونجا ذلیل -
 کرد؟چیکار می

 .کندرویا صدای موبایل را کم می
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و دید و به خدا کاری نکردیم؛ من. ترها آرومبچه -
 !رفت

های دندهدتر از من چرخنفیس زو . ام برده استمات
 .اندازدزبانش را به کار می

اومدین یه به خدا کاری نکردین؟ نه تو رو خدا می -
 !کردینکاری هم می

 .گرایدرنگ رویا به زردی می

 ...نه، منظورم این بود -

 .دهمبازویش را تکان می

 رسدار دیشب اینجا بود؟ -

 :پرسدنفیس با هیجان می. دزددنگاه رشمسارش را می

 رویا جوِن من راستشو بگو؛ بغلت کرد؟ -

 .شودصورتش رسخ می
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 ...نه به خدا فقط -

 .کنمچشامنم را برایش گرد می

 فقط چی؟ -

 سیزده_و_صد

 .و گرفتزدم تو رِس خودم، دستامداشتم می -

ست که با این ام ماحصل حس خنکیچاِک کش آمده
با دیدن صفحۀ موبایل . یابدتم جریان میحرف زیر پوس

 :زنمو نفیسی که روی زمین ولو شده، صدایش می

 تو چرا وا رفتی؟ -

 :گویدنفیس کشدار می

دمل ضعف رفت، کوفتت بشه ... وای خداااااااااا -
 .رویا
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های رویا نقش لبخند محجوب و خجولی که روی لب
 .بندد، یعنی امیدی به رسدار هستمی

 ه بگو ببینم بوستم کرد؟گیس برید -

 .داردملحن نفیس به خنده وامی

 .نه به جوِن تو -

کند و این دخرت از پشت چشم چپش را باریک می
 .گوشی هم بسی جذبه دارد

 !بگو به جون جانا -
 تو و جانا مگه واسم فرقی دارین؟. به جون جانا -

رس و صدای برخاسته از سالن، نگاه هر دویامن را به آن 
 .کشدیسمت م

 .زنمنفیس قطع کن بهت زنگ می -
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مانم و زودتر از رویا خود را اش منیمنتظر خداحافظی
 .رسانمبه سالن می

ندازی؟ گم پشِت گوش میچرا من هر چی می -
 .مادرم، نگرانتم

دهم و سالمی به داداش که کناِر در ورودی ایستاده می
 :گویمبه مامان می

 شده؟چی -

 .گیرده طرفم میعاجزانه دستش را ب

ن همی. بینهقرار بود امروز بره دکرت؛ چشاش تار می -
 !چند روز پیش کم مونده بود بخوره زمین

های همیشگِی مامان، داداش کالفه از نگرانی
 :گویدفشارد و رو به من میهایش را میپلک

 ها نیومدن؟یلدا و بچه -



 

Romanzo_o 404 

 .دهدمامان مهلت پاسخ دادن منی

گم چرا امروز می. و نپیچونحرفنه هنوز نیومدن،  -
 نرفتی؟

 :گویدداداش به رسدی می

 .چیز خاصی نیست -

 .ایستماش میدر نزدیکی

 .داداشی بچه که نیستی ما این حرفا رو بهت بگیم -
برو یه معاینه شو، خیال . بردار نیستچشمه، شوخی

 .ما رو هم راحت کن

 .گاه حوصلۀ بحث نداشتههیچ

 .کنید رم، متومشباشه می -

 :گویدمامان با اعرتاض می
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س، ری؟ فردا که جمعهری؟ ها؟ کی میکی می -
 .برمتفردا خودم میپس

حالتش چند ثانیه روی صورت مامان توقف نگاِه بی
 :گویدکند و با پوزخندی خفیف میمی

 !رم پیش عزیزمی -

 .گذاردو قدم عقب می

 .داداش -
 .رم، باشهباشه رویا می -

 .رودرزنان به آشپزخانه میمامان غ

 .رویا داداش چشه؟ دیشب که خوب بود -

 .اندازدشانه باال می

شه، منم همین چند وقته که طوری میگاهی این -
 !اومدن اینجا فهمیدم
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 :زنمخارم و غرق در فکر، لب میگوشۀ لبم را می

پنجشنبۀ اون هفته هم که اینجا بودم، اعصاب  -
 !نداشت، رفت پیش عزیز

 .چرخدرضب به سمتم میردِن رویا با این حرف، یکگ

 چهارده_و_صد

 «رسدار » 

تورنیِکت را باالی . زنم به حرکات دست پرستارزل می
 .بنددآرنجم می

 .و باز و بسته کنینمشتتون -

ا ب. زندای روی رگم میرضبه. دهماش را انجام میگفته
وی انگشِت شستش را ر . کندپوستم را متیز میپِد الکلی 

دهد و پوست را از پاییِن ناحیۀ رِگ موردنظر فشار می
سوزِن نازک را وارد پوستم . کشدتزریق، به آرامی می
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. راندکند و رسیع آنژیوکت را به جلو میمی
اش، گزیدِن لِب زیرینم العملم در مقابل سوزشعکس
. ندکتورنیکت را باز می کشد وگاید را بیرون می. است

پس از متیز کردن ناحیۀ تزریق، به کمک چسب 
تعداد قطرات . کندآنژیوکت را در جای خود ثابت می

رِسُم را تنظیم کرده، تاریخ و ساعت را روی آن مشخص 
 .منایدمی

 .خیر از جوونیت ببینی مادر، الهی سفیدبخت بشی -

 :زند و با گفنتپرستار لبخندی به ننه می

 .و تکون ندیندستتون -

 :پرسدننه می. کندبخش را ترک می

 بهرت شدی مادر؟ -

 .کندای میخندهامید تک
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 .آخانوم هنوز سه قطره هم نرفتهحاج -
 .امید یه صندلی بیار ننه بشینه -

 .گذارددست روی چشمش می

 .ای به چشم -
گم با غصه خوردن که چیزی حل هی بهت می -

ی ت بجنگاشی تا واسه خواستهباید رو پا ب. شهمنی
 یا نه؟

بلعم و رسدِی قطراِت رِسُم را زیر پوستم بزاقم را می
 .کنماحساس می

 .شامها شلوغش کردین، من که چیزیم نیست -

 .کشدنفسی از رس حرص می

جوون رعنایی مثل تو باید فشارش باالی سیرده  -
 .باشه نه هفت

 .حرص نخور قربونت برم، خوبم -
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 .زندده را کنار میامید پر 

 .خانم بشین لبه تختصندلی پیدا نشد، حاج -

با . دهدو خودش زودتر از او طرف راست تخت، مل می
 .کندنُچی میدهد و نُچافسوس رس تکان می

 .ببین یه دخرت به چه روزی انداختتش -

دستم را بر دهانم حرکت . ام فرقی نکردهرسگیجه
فشارهای اخیر، قوایی . دهم تا زیپ دهانش را بکشدمی

مادرم سنگی جلوی پایم انداخته . برایم باقی نگذاشته
توانم از رویش رد شوم، نه دورش بزنم، و نه از که نه می

ام میان برزخ و گیر کرده. ادامۀ راه منرصف شوم
کالفگی و بالتکلیفی بندبنِد وجودم را به احاطۀ خود 

 . درآورده است

 !سالم زنداداش -
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مامان . چرخانمید، رسم را به چپ میبا صدای ام
که پرده را اندکی باال زده، با چشامن پر نگاهم درحالی

 !کندمی

 پانزدهم_و_صد

  .برددستانش را باال می. رومای برای امید میغرهچشم

 . خانم گفتهتقصیرم، حاجمن بی -

 .کوبداش میمامان مشت به سینه

 کنی؟چی به رست اومده پرسم؟ اینجا چیکار می -

ای را که کم مانده از خنده منفجر شود، امید چهره
زند تا از پوشاند و مامان کیفش را به شانۀ او میمی

 . مقابل تخت کنار رود

 . سالم -
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اندازد و با بغض ام مینگاهی به دسِت اسیِر رِسُم
 :گویدمی

 ت آوردی؟مادرت مبیره، چه بالیی رس خود -
 ...خدا نکنه، چیزی نیست، فقط -

 .بُرَدننه حرفم را می

طور دلت میاد خون به جیگر این بچه کنی چه -
عروس؟ مگه مادر نیستی؟ مگه رحم و مروت 

خوای؟ چرا و منیتنداری؟ مگه خوشبختِی بچه
 س کهباهاش بنای ناسازگاری گذاشتی؟ مگه بچه

ب بره لتو رو میتای من و ترسی اشتباه کنه؟ دهمی
 !فشارش رو پنج بود. گردونهچشمه و تشنه برمی

 گفتمی! س زنده موندهگفت اصال معجزهدکرت می
 انقد بهش! فشارهای عصبی این بال رو رسش آورده
 !ر بشهگیسخت بگیر تا زبونم الل سکته کنه و زمین
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ای هستم که با چشامن از حدقه بیرون زده، خیرۀ ننه
اش را اضافه کرده رسخ شدۀ طوِل زندگیهاِی پیازداغ

فشارد و با بغِض حاال چشامنش را می. به این چند جمله
 :دهددانم ساختگی یا واقعی ادامه میمنی

که خدا رو ت صحیح و سامل وِر دلته، عوض اینبچه -
شکر کنی و دل بدی به دلش، داری نابودش 

کاش پرس منم اینجا بود، دشمنمم . کنیمی
 !آوردم، نه تو کارش منیخواستمی

دهد و قهقهه باالخره امید کنرتلش را از دست می
 . زندمی

خانم، ولی آخه االن دیگه کی به ببخشید حاج -
 .ده؟ یه پاش لِب گورهپرست زن می

که ننه چیزی بگوید، لگد محکمی به پیش از این
 .زنمپهلویش می
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زودتر از جلو چشام گمشو تا همین میله رو فرو  -
 ...نکردم تو

گیرد، دهانم را لبی که با چشامن گرد شده گاز می
های ننه مشخص است مامان تحت تاثیر حرف. بنددمی

 . قرار گرفته

ترین آرزوم جان، بزرگدشمنت که نیستم مامان -
گم به خاطر خودته من هر چی می. تهخوشبختی

و بکشه اگه خدا من. که فردا روزی پشیمون نشی
خوام دنیا تو چیزیت بشه می. لتمباعث این حا

دونی باشه مادر هر کاری خودت صالح می. نباشه
دیگه هر اتفاقی ! ها رو گفتم، من گفتنیبکن
، فقط این شکلی نباش. افته به من مربوط نیستبی

 ! دیگه تو این حال نبینمت. رِس پا شو

 .رمببا رضبۀ دسِت یارس به صورتم، به حضور او پی می
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 !ون از هپروت، هر چی شنیدی راستهبیا بیر  -

 شانزدهم_و_صد

 .بدبختِی ما، عدِم باوِر خوشبختی در مجاورمتان است
ر گیخواهم سیخ بنشینم، دست یارس مانند رسعتمی

 .کندعمل می

 .کنی؟ رِسُمتچیکار می -
 جاِن من؟... مامان -

و رسش را به طرفین  زندام میزدگیلبخندی به شوک
 .دهدتکان می

 جاِن من؟ -
وقتم البته گفته باشام، از ته دمل راضی نیستم؛ هیچ -

مون خوام بین، منتهاش منیشمراضی منی
 . افتهای بیفاصله
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تر هایم آمده، هر لحظه پررنگلبخندی که تا روی لب
از این فکر که بزرگرتین مانِع رِس راهم برداشته . شودمی
کند که رسدرد و ، چنان شوری در جانم رسوخ میشده

حالی دمشان را روی کولشان رسگیجه و رخوت و بی
 .بوسدام را میپیشانی. شوندوگور میگذارند و گممی

و به کرسی تونن حرفشوندونی چرا مادرا منیمی -
 ضعفشون دلِ نقطه. ضعف دارنبنشونن؟ چون نقطه

 .دراز بکش. طاقتشونهبی

 .رسانمهایم میتش را به لبپشت دس

 .کنمو میتا عمر دارم نوکریت -
 .رم یه چیزی بگیرم بخوریمی -

بینم؛ دنیا دنیا دلخوری دارد، لحظۀ آخر نگاهش را می
خطاب به . شوداما دلیِل از بین رفنِت حاِل خوبم منی

 :گویمهایش به باال کش آمده میای که لبننه
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درد و بالت به . شممرگت پیش. ننه دورت بگردم -
 .رسم

 .زندام میای پِس کلهیارس رضبه

 .و نرب زیر سوالخب نفله، رشفمونخیله -

ننه با نگرانی . کنمسِت رِسُم را از آنژیوکت جدا می
 .ایستدکنارم می

 .چرا درش آوردی؟ هنوز که خیلی مونده متوم شه -

ادن دزنم و با قرار آستیِن تا خوردۀ پیراهنم را پایین می
ننه با حرص . کنمپاهایم روی زمین، قد راست می

 . نگردام را میشقیکله

 . افتی بازفهمی، االن پس میداغی، منی -

 هایممنایم و در حال پوشیدن کفشموهایم را مرتب می
 :گویممی
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 .نه به جان خودم خوب شدم -

 .گیردام میشود و دست به پیشانیخم می

 ره؟رست دیگه گیج منی -
 .دهرسگیجه چیه، دیگه توپم تکونم منی -

 .کندوکوله میهایش را کجیارس لب

 .از اومل طوریش نبود، فیلمش بود -

 شودای میزنم که چند دقیقهای به پای امید میرضبه
 .رسش توی موبایلش است

 شعور یه تربیک نباید بگی؟بی -

 .خشکدکند، لبخند روی لبم میرسش را که بلند می
ای که در پریده و دستپاچگیۀ گرفته و رنگچهر 

 . کندرفتارش مشهود است، تِه دمل را خالی می

 !ام مبارکهبه سالمتی، خیلی... آها -
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و با نهادن موبایل کنار گوشش، ما را در دّرۀ نگرانی 
 .رودکند و میپرت می

 هفدهم_و_صد

 «رویا » 

ه، از برخورد شامپو با رسش، اخم در هم به عادت همیش
 .کشد و خواهان باز کردن آب استمی

 .جان، نکناِ مامان -

دارد و به صورتم کِف تشکیل شده روی لگن را برمی
 کنم وبا پشِت دسِت خیس صورتم را پاک می. پاشدمی

 .اندیشم چقدر این روزها پرخاشگر شده استبه این می

 .رویا -

 .چرخانما میرسم را سمت یلد

 .جانم زنداداش -
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دست چپش را به کمر گرفته و موبایلم در دست راستش 
 . است

تازه  .کن هم نیستبیا ببین کیه بسته به زنگ، ول -
 .چشام گرم شده بودا

کنم و جانا را با آِب شیِر پایینِی دوش را باز می
خیسِی دستانم را با شلوار . گذارممحبوبش تنها می

ای که روی موبایل افتاده، دیدِن شامرهاز . گیرممی
گزم و ناخودآگاه شلوارم گوشۀ لبم را می. پردپلکم می

 .کنمرا مشت می

 .وا رویا جواب بده دیگه -

انگشت . شودنگاِه مشکوِک یلدا، مانع از رد متاس می
کشم و موبایل را به گوشم مرتعشم را بر صفحه می

ا کم کردِن صد به طور نامحسوس دکمۀ بغلِ . چسبانممی
 .فشارمرا چند مرتبه می
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 .الو -
 .سالم -

گیرم و موقعیِت فرستد را جدی میآالرمی که مغزم می
 .کنمام را درک میخطری

 خوبی؟! سالم عزیزم -

نفِس عمیقی که . شودآن طرف خط سکوت برقرار می
دهم و نیشگونی از رانم گردد را تشخیص میتند می

 .گیرممی

 کنم تو هپروتم؟همش حس می از دیشب چرا -

 . چنان به دهانم استچشامِن باریک شدۀ یلدا، هم

 جان، شامرۀ جدیدته؟نفیس -

 .کندباره فروکش میاشتیاق صدایش به یک

 ...و بگو فکر کردمبازیه، منآها، پس سیاه -
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 . امداغ کرده

 .زنمعزیزم االن جانا رو بردم حموم، بهت زنگ می -
 !کارم واجبهحتام زنگ بزن،  -
 .باشه خداحافظ -

پاشم و موبایل را به او لبخند مزخرفی به یلدا می
 .سپارممی

عقربۀ کوچک روی پنج قرار دارد و عقربۀ بزرگ روی 
با . جانا شیرش را خورده و به خواب رفته است. دو

  .بنددصدای اعالن پیامکم، یلدا پلکی گشوده و می

. االن متوم شده بود کردی تارم حموم میتا بچهده» 
 . «گیرمپنج دقیقۀ دیگه متاس می

خیزم و با انداخنِت شالی به رس، خانه را به هولزده برمی
 رسِ . گفت کار واجبی دارد. کنمترک می مقصد باغچه
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به محض برقراری متاس . زندپنج دقیقه زنگ می
 :توپممی

برا چی به گوشیم زنگ زدین؟ گوشیم دست  -
 داد چی؟اگه جواب میزنداداشم بود، 

دراومدم، قلبم ضعیفه، تندی کنی  تازه از زیر رِسُم -
 !آوایمیسه

غرورم اجازۀ . های برافروختهپاشد روی شعلهآب می
خود صحبت را به دست . دهداظهار نگرانی منی

 .گیردمی

مامان راضی شد، قراره همین روزا زنگ بزنه به  -
 !مامانت

واکی از گذشته در آن به پژ . شودهایم کیپ میگوش
ای در واقعیت امروز چنین زیبایی. آیدصدا درمی

من به هر کسی که دم از . جامعه، رؤیایی بیش نیست
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دوست داشنت و عشق بزند، به طرز وحشتناکی بدبین 
 .هستم

 هجدهم_و_صد

 کی. همه چیز به طرز غیرقابل باوری تغییر کرده بود
راست و . کشیدمعالمت سوال بزرگ را به دوش می

اش را از دست داده بود و مانند دروغ برایم ماهیت
ا ای بعده. زدمکسی که از بلندی سقوط کرده، گیج می
ر دیگ. کنندبرخوردشان، تکلیفت را با خود روشن می

تکلیف من روشن نبود؛ در دریایی از ندانسنت دست و 
صل از آن داشت نفسم را زدم و امواِج حاپا می
 . گرفتمی

 .مامان میان اتاقم ظاهر گشت

تو که هنوز آماده نشدی، بدبخت زیر پاش علف  -
 .سبز شد
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 .کنه مامان، بهش بگو برهامروز رسم درد می -

ای را که بار آخر میامنان به وقوع پیوسته بود، واقعه
حامل داشت از خودم به هم . نتوانسته بودم هضم کنم

که آنقدر ضعیف بودم من رشوع کننده از این. ردخو می
ترین حسم به شامر رشم پررنگ. آغوشی شدمهم
. خالصه کنم، یک چیزهایی درست نبود. رفتمی

. فرستاد درست نبودهایی که چپ و راست میپیامک
ارصار به دیدنم و  .مدام جویا شدِن حامل درست نبود

رشوع  های جدیدی کهزمزمه. خلومتان درست نبود
ن حال آ ترس هم تیرتِ بزرِگ رشحِ . شده بود، درست نبود
توانم ضعِف دِل البته منی. شدروزهایم محسوب می

اش باره فوران کردههای به یکام را از محبتوامانده
 .کتامن کنم
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. ظاهرم زیاد مناسب نبود. وارد اتاق شد و در را بست
 هانی که پرنگاهش از بازوهای برهنه و یقۀ بازم، با آب د

 .صدا قورت داد، باال آمد

 .بپوش بریم -
 .کنهرسم درد می... امروز نه... من -

هایی بلند، فاصله بینامن را پر کرد و خیره در با قدم
 :چشامنم لب زد

 .کنمرسدردتم خوب می -

 .به عقب گام برداشتم

 .کار دارم -

با نشاندن دستش روی گودِی کمرم، اجازۀ فاصله گرفنِت 
 .رت ندادبیش
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گفتم که ! زنهآدم که رو حرف شوهرش حرف منی -
 رسیع! بهت، دیگه خیلی چیزا بینمون عوض شده

 !لباس بپوش که کلی برنامه دارم

هایم را به بازی گرفت و نفهمیدم لحن داغش، هورمون
م هایخودم را نیز به بازی گرفته یا فقط هدفش هورمون

ه از یادم گااش توی ماشین، هیچنگاه خیره. است
ها دروغ باشد؟ تازه توانست آن نگاهمگر می. رودمنی

آن هیچ، دستم چه؟ دستی که متام مدت زیر دستش 
 گذاشتروی دنده قرار گرفته بود و با فرشدن آن، منی

 . کنار بکشم

طور اندیشم چهنشینم و به این میها میگاهی ساعت
ِه امکاِن گنجایِش حجم عظیمی از تزویر، در یک نگا

صادقانه میرس است؟ این جامعت تست نداده بازیگر 
عمه نیز با تعجب به رفتارهای پرسش . اندشده
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 آمد ونگریست و با شیطنت برایم چشم و ابرو میمی
پرسش قاعدۀ آچمز کردن را کامل یاد گرفته بود که آن 

 .اش ساختطور ماهرانه روی ما پیاده

 !مونهمیمامان زنگ بزن زندایی بگو رویا امشب  -

 !و با کشیدن دستم به سمت اتاقش، مجال اعرتاض نداد

 نوزدهم_و_صد

 .دیداری بازیم می -

در اتاق را بست . دستش روی دکمۀ پیراهنش خشک شد
 .و زبان بر لبش کشید

 چرا همچین فکری کردی؟ -
 .همچین فکری نکنم باید به عقلم شک کنی -

ای به زمین ای کشید و تشک دو نفرهفهنفس کال 
. گذرددانستم چه در ذهنش میکاش می. انداخت
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 کاش چشامنشان. کاش مردها انقدر نفوذناپذیر نبودند
 .بالِش بلنِد باالِی تشک را برداشت. چیز بودگواه همه

 !تونی بخوابیآها، بالشت بلند باشه منی -

 .و آن را با بالش کوچکی تعویض کرد

 .شهو خاموش کنم تاریک میبخواب، برقبرو  -

. ها بود که بشود دستش را خواندتر از اینایحرفه
خواب کمی چراغ را خاموش کرد، اما نور آبی رنِگ شب

مالفۀ نازکی را که رویم کشیده بودم، . روشنایی بخشید
وار کوبید از قلبم طبل! کنار زد و زیر آن جای گرفت

پشت به زمین دراز . شدیای که ده سانت هم منفاصله
های نفس.  کشید و دستش را باالی رسش گذاشت

های شنیدم و امکان نداشت تپشکشدارش را می
خوردند؛ باید به حاملان تاسف می. امانم را نشنودبی

گذشت و تازه مان مینزدیک چهار ماه از محرمیت
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ساقۀ خیِس . یادش افتاده بود چه نسبتی با هم داریم
جانم در حال خارج شدن از تنم . دادزارم میموهایم آ 

 .توانستم شب را در آن اتاق صبح کنمشک منیبی. بود
نشستم و حیِن انداخنت شال روی موهایم، خواستم 

برخیزم، دستی که یکهو دور مچم حلقه گشت، نبضم را 
 . هدف گرفت

 کجا؟ -
 .خوابم منیاد. رم پایینگرممه، می -

هوا خود را در آغوشش به سمتش کشیده شدم و بی
 .دیدم

پوشه که تو کدوم زنی تو تخت شوهرش شومیز می -
 !گه گرممهپوشیدی؟ بعد می
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 رسش را. آتش درونم تناقض داشت با ارتعاش بیرونم
توی گودی گردنم فروبرد و جایی کنار گوشم بوسیده 

 !شد

! دونم این مدت اذیت شدی، اما دیگه متوم شدمی -
 !مشب نامزد کردیماصالً فکر کن همین ا

اشک در چشامنم رقصید و همه چیز مثل رؤیا بود، نه 
من حتی در رؤیاهایم نیز او را تا این حد بااحساس 

تنم را کامل به تنش فرشد و پاهایم را قفل . ندیده بودم
ش های داغام چسباند و نفسپیشانی به پیشانی. منود

 .پوستم را سوزاند

 تم ازت بگذرم؟طور تو این چند ماه تونسچه -

اش زیِر نوِر ضعیِف زده و خیرهچشامِن خامر و خواب
هایش را به لب. ها را شستآبی رنگ، دلخوری و کدورت

 !نفسیهایم بند زد و نفسم بند آمد از این هملب
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 بیست_و_صد

 «زهرا » 

اندازم و همچنان به شلنگ را روی فرش می
 .دهمشیدنم ادامه میکفرچه

خوام بدونم یه آدِم نرمال در سال، چند بار نه می -
 شوره؟فرش می

 .منایمجهِت گردنم را سمت رسدار تنظیم می

 کی اومدی؟ -

 .گذاردای میسینِی حاوِی چای را گوشه

 شون؟مگه همین ماه پیش نشستی. تازه رسیدم -

 .شوداز ساییدِن لکۀ زرد رنگ، قوای بازویم سلب می

 .ماه پیش چیه، سه ماه پیش بود -
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و گذاشتی کارهای واجبت. خب همون سه ماه پیش -
 .افتادی به جون فرش

 .کنمدارم و چشامنم را تنگ میدست نگه می

 کار واجب؟ -

کشد و شلوار محیا را که آشکارا نفسی پرحرص می
 .کندهمین نیم ساعت پیش خیس کرد، به سمتم پرت می

 .آمونه زیر سنگ مندست تو هم می -

 .اندازمبا لبخند، ابروی راستم را باال می

 اول کاری تهدید؟ -

جا اش، با بازدمی طوالنی جابهحجم عضالنِی سینه
 .شودمی

 .زهرا یه حرکتی بزن، پاک کالفه شدما -
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چیزی منانده . گیرمام را میبا خستگی عرق پیشانی
 .کمرم از وسط تا شود

وکول افتادم، تا ی بکش از کتاول بیا یه چندتا ت -
 .ببینم دردت چیه

 .اندازدنگاهی به خود می

 ها؟با این لباس -

 .مکندهم به دیواِر خرپشته و پاهایم را دراز میتکیه می

 .بکش رسدار، جون تو تنم منونده -

شود و اخمی حوالۀ طرفه به باال کج میهایش یکلب
و شلواِر آورد پیراهنش را درمی. کندلبخندم می
مرِد . زندهای ساِق پا، تا میاش را تا نیمهاتوکشیده

 .خندمزند و من ریز میپوِش تی به دست، غر میرکابی
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بده قالیشویی خب، مگه مجبوری این شکلی  -
 و از پا دربیاری؟خودت

 .انگاری خواهرمون زده تو برجِکت -

که بحث را به موضوع دلخواهش راضی از این
 .گرددرمیام، بکشانده

 .به هیچ رصاطی مستقیم نیست -

دانم ناز و نوزش را خورم به خواهرم و منیغبطه می
 .کجای دمل جای دهم

 .حق بده بهش، چشش ترسیده -

 .آوردموهایش را به حصار دستانش در می

 .و ثابت کردمجوره برادریممن که همه -

شک دیوانه است کنم و این برش بیبا لذت نگاهش می
 .ها تغییری نکردهاحساسش در طول این سالکه 
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 .و بکشتتی -
گوشی  باید یه قرار مالقات ترتیب بدی، پشت -

 .شه کاری از پیش بردمنی

 .دستانصدای زنگ موبایلم، فرصت بُهت از حرفش را می

 .جانم خواهری -

به قهقهه . کنددرخشد و گوش تیز میچشامنش می
 .خندممی

 .تی بکش، نفیسه -

به نفیسی که جویای . اندازدوس رسش را پایین میمأی
 :گویماخبار جدید است، می

 .قراره واسه داِشمون بریم خواستگاری -
 خواستگارِی کی؟ -
 .مونخواستگارِی آبجی -
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 یک_و_بیست_و_صد

 «رسدار » 

گذارم و پاهایم را دستانم را از دو طرف پشت نیمکت می
دو پرس مشغول بازی با ااَّلکلنگ هستند؛ . کنمراز مید

خندند و آیند، میجالبش اینجاست وقتی پایین می
ست عامل بچگی؛ به دور از دانند چه جواهریمنی
. وجوش، پر از لبخندهای واقعی، افکار آرامحرص

رود، بیشرت حس پوچی آدمیزاد هرچه سنش باال می
ر کند؛ انگار که دیگنسبت به محیط پیرامونش پیدا می

 . طور که باید، قرار نیست شادش سازدچیز آنهیچ

 .گیرماندازم و شامرۀ زهرا را مینگاهی به ساعت می

 !جانم خواهری -

یابم نزد رویاست و با یک حساب رسانگشتی در می
 ...اماحتامالً برای دومین بار شده
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 .انگاری باز نفیس شدم -

اش مبارزه دارد با خندهاز صدایش معلوم است چگونه 
 .کندمی

شیم عزیزم من االن با رویا داریم سوار ماشین می -
 !ها رو بربیم پارکبچه

س رسیدم، شام تازه دارین چی؟ من بیست دقیقه -
 شین؟سوار ماشین می

 .کندحرص خوردنم کیفورش می

 !سالمت باشی، تو هم سالم برسون -

م بایل را به جیبفرستم و مونفسم را طوالنی بیرون می
 .منایمهدایت می

 عمو میای تابم بدی؟ -
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ه هایم را بخرگوشی، لباسبی بستۀ دنداندخرتِک مو دم
 .دهدباال انحنا می

 .خانمبریم عسل -

زند و من با حرست او را او از شدت هیجان جیغ می
 .نگرممی

انتظاِر طوالنی کالفم کرده و یک خدا لعنتت کنۀ کشدار 
 . امفرستاده برای زهرا

 .بینم، هر چهار نفرشان راباالخره می

کند و نگاِه رویا به سمتم زهرا برایم دست بلند می
چشامن متحیرش . ایستداز حرکت می. شودکشیده می

از . خورندهایش تکان میدوزد و لبرا به زهرا می
ای که مغلوب خشم شده را توانم چهرههمین فاصله می
گرفنِت بازویش، به این طرف  زهرا با. تشخیص دهم
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برم و کی قرار دست میان موهایم فرومی. کشدشمی
 است متام شود این فاصله؟

ببین من ! خدایی زیر پات علف سبز شده -
 .تقصیرم، این خانم لفتش دادبی

 :کندو این خانم لب باز می

 و راه بندازین؟الزم بود این منایش -

 :گویمها، میرس بچههمزمان با کشیدِن دسِت نوازش بر 

 .ها رو برب واسشون خوراکی بگیرزهرا بچه. الزم بود -

زند و هنوز قدمی دور ها را به هم وصله میدست بچه
 .کندنشده، رویا صدایش می

 ری؟وایسا ببینم، کجا داری می -
 .و بزنید، ما همین دوروبریمحرفاتون -
 ...چه دلیلی داره تنهایی حرف زدن؟ خب -
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 :گویدعتاب می زهرا با

و درآوردیا، قرار نیست که بخورتت؛ فقط شورش -
 .زنینحرف می

 دو_و_بیست_و_صد

گیرم و دستم را توی جیبم شان میچشم از مسیر رفنت
 .کنممشت می

 جوری وایسیم، انتخاب بابشینیم، قدم بزنیم، همین -
 .خودته

دهد و را به زیر رورسی هل میتا آخرین تاِر موهایش 
 .اش را با من حفظ کندسعی دارد فاصله

 حرف حساب شام چیه؟ -

منا شدِن با گذاشنت دستم کِف صورتم، مانع از دندان
 .شوملبخندم می
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پرسی حرف حسابم بابا عمریه خرابتم، تازه می -
 چیه؟

 .سازدهایش را گلگون میاعرتاف رصیحم، گونه

 چیه؟ تو بگو حرف حسابت -
 .من برای شام وصلۀ ناجورم -
و این تو جا اگه بگم این وصلۀ ناجور، ناجور خودش -

 کرده چی؟

 .زنمانگشِت شستم را به سینه می

کنم واسه شامری میاگه بگم یه عمره دارم لحظه -
داشتنت چی؟ اگه بگم وقتی فهمیدم نامزد کردی، 

نیست شدِن اون ُمردم چی؟ اگه بگم بعد از رسبه
 مرد، دنیا رو بهم دادن چی؟نا

 .ُجنباندرسش را به طرفین می

 .مرسبست میکنم به بنشه، هر جوری فکر میمنی -
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 .دهمدستانم را از دو طرف گشوده و برابرش تکان می

شه و نداریم و این حرفا حالیم خانم منیدخرت -
 خوامت، مگه شوخیه؟هفت ساله می. نیست

 .دار کردهبغض، صدایش را خش

جوره تو کتم وصلت پرس مجرد و دخرت مطلقه هیچ -
 .رهمنی

نشیند و سخت است ام میبوی عطرش توی بینی
 .خودداری

مگه از تو خیابون پیدات کردم که دخرت بودن یا  -
نبودنت برام مالک باشه؟ هفت ساله جلو چشمی، 

و نگاه گرفتنت جلوی نامحرم. و بلدمزیرومبت
ول کنم بچسبم به  وچرا باید نجابتت. دیدم
 ...کهاین
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ست که مستقیم زل زده به چشامنم؛ جزء معدود مواردی
 .درخشدبا حلقۀ اشکی که داخل گوی روشنش می

 .من یه بچه دارم -
لعنت دو عامل به جد و آبادم اگه به چشمی غیر از  -

 .بچۀ خودم نگاش کنم

خود را به آب و . گیردقراری نِم چشامنش را میبا بی
 .کشیدن زند تا متقاعدم کند برای پا پسمیآتش 

 !ای به شکل گرفنت این رابطه ندارممن عالقه -

 .رانممتام دردم را در قالِب آه بیرون می

گن دل به دل راه داره پس این اراجیف چیه که می -
شه من مگه می... و احساِس واقعِی دوطرفه و

ای بهش مردۀ این رابطه باشم و تو عالقهکشته
داشته باشی؟ چرا این حرف با منطق من جور ن

تامون بازی نیست؟ رویا چرا داری با آیندۀ هر سه



 

Romanzo_o 444 

 تونه قّد منکنی؟ به رشافتم قسم هیشکی منیمی
 .و دوست داشته باشهدخرتت

 سه_و_بیست_و_صد

 !هاباریکال داداش، مخ همچین دلربی زدن داره -

 رشتپرِس پوشیده در تی. چرخانم سمت صدارسم را می
. کندو شلواِر جیِن چسبان، با شیطنت نگاهامن می

تای ابرویم را باال یک. منایماش را مشت مییقه
 .فرستممی

 چی فرمودی شام؟ -

 .شودخوردنش میاز کوره در رفتنم، موجِب جا

 .اعصاب نداریا برادر، من که چیزی نگفتم -

 .چرخانمد میاش را سمت خو چانه

 .هوی یارو، درویش کن چشارو -
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 !آقا رسدار ولش کنید -

 .منایدلذِت شنیدِن نامم از زبانش، دستانم را شل می

داداش ببین چه بااحساس صدات . سبب خیر شدما -
 !و رد کن بیادکرد؛ حاال ماچ

. خندمشکند و به پهنای صورت میهایم در هم میاخم
 .زنماش میرضبه شانهاش را صاف کرده، چند یقه

 .بیا برو رد کارت -

 .زنم به لبخنِد کمرنِگ رویانگاهم را وصله می

 .ده که مبارکهخب دیگه، شواهد امر نشون می -

 .کشدهایش را در هم میبه آنی سگرمه

 .طلبین شام؛ نظر من همون قبلیهچقدر فرصت -

گذارم لبۀ نیمکت و به طرفش رس خم دستم را می
 .کنممی
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رویاخانم، عزیز، دورت بگردم، انقدر رو اعصاب من  -
 .یورمته نرو

شود و بندبند وجودم میان بازوهایم صورتش رسخ می
 .طلبدفرشدنش را می

 !مردا فقط بلدن قشنگ حرف بزنن -

 .ماملعضالت گردنم را می. گرددصورتم سخت می

 !عجب -

 .بخشدلحن مالیمم، جرأت به او می

 طور نیست؟این -

 .گذارمخندم را در معرِض دید میپوز 

تو این هفت سال که از قدمت خاطرخواهیم  -
گذره، تو از من حّرافی دیدی؟ الف بیخود زدم؟ می

 وعدۀ الکی دادم؟
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 ...نه نه من منظورم -

 .گیرمکف دستم را برابرش می

 .و بگوخیاِل صغری کربی چیدنا، َمخلِص کالمبی -
میاد، تا برم و  خوامت، ازت بدمیک کلمه بگو منی

 .پشت رسمم نگاه نکنم

رحم نگاهش ترسیده و انگار باور ندارد این حد از بی
 .شدنم را

 .خوام این رابطه رومن منی -

 .جومهایم میکلامت را زیر دندان

 .خوایو منیبگو من. خیالرابطه مابطه رو بی -

. رودعدسِی روشِن چشامنش رو به کدر شدن می
 .پیچدهم می انگشتانش را توی
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خوای، یا و میآقاجان دو حالت بیشرت نداره، یا من -
 .نه

 هایش و اشکیام به لبخیره شده. آیندها کش میثانیه
 .چکدکه روی آن می

 بدت میاد از من؟ -

 .دهدرسش را به باال تکان می

 خوای مبونم؟می -

 .ممنایرسم را کج می. کندباز حرکت قبلی را تکرار می

 برم؟ -

اندازد و پتانسیل فدا بار پربغض رسش را باال میو این
 .بینمشدن برای او را در خود می

 چهار_و_بیست_و_صد

 .رسدها زودتر از خودشان میرس و صدای بچه
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شن، آبرو واسه آدم یعنی وارد یه مغازه می -
 .هاکنن به قفسهذارن؛ عین زامبیا حمله میمنی

 هایش را به سینه فرشده راجانایی که پالستیک خوراکی
 .کََنماز جا می

 .وروجک باالخره بله رو از مامانت گرفتم -

 .گیردزده دستانش را برابر دهانش میزهرا ذوق

 نه بابا؟ -

 زدهرویا رشم. فشارمهایم را بااطمینان بر هم میپلک
 :گویدمی

 .نه من هنوز چیزی نگفتم -

 .اندازدنگاه مرددی به من می زهرا

 گه؟گی؟ این چی میتو چی می -
 .متوم شد، باقیش ناز و نوزه -
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کنم به رویایی که میان آغوش زهرا با حرست نگاه می
 .دهدمحیا پایم را تکان می. شودچالنده می

 شده؟عمو چی -

های زهرا را ترک لبخنِد پراشتیاق، یک لحظه هم لب
 .گویدمنی

 .رویا قراره عروس دوماد شن لهعمو و خا -

گیرد و محیا متفکر رویا نیشگونی از پهلوی زهرا می
 :پرسدمی

یعنی از این به بعد عمو هر چی خوراکی بگیره به  -
 رسه؟جانا می

 . زنماش میای به لِپ بادکردهرضبه

 .آره کوچولو، دقیقاً  -
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بازد و مسیر بحث را تغییر وجب بچه غرورش را منینیم
 .دهدیم

خب اگه عروسی کنین باید تو یه اتاق بخوابین،  -
 !جانا که مثل من قوی نیست تنها بخوابه

از تصور حرفش دمل . شود و تنم داغچشامنم گرد می
رسخِی صورِت رویا چیزی منانده به . رودضعف می

ا زند و بای به باسن محیا میزهرا رضبه. کبودی برسد
ای که با خنده. کندمیای توی گوش رویا خنده زمزمه

گزیدن لبم محکوم شده به خفه شدن، با صدای بلندی 
صداِی . آوردهایم را به لرزه درمیگردد و شانهآزاد می

 .کندام را تا حدودی جمع میزنگ موبایل خنده

 چیه امید؟ -
 کجایی؟ -
 ...بیرونم، گوشی -
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 :گویمخطاب به آن دو می

 .بیاین برسومنتون -

 .دهدا نشان میجانا رسرسه ر 

 .باسی، باسی -

 . سپارم به امیداندازم و گوش میای برایش میبوسه

 . رسدار زود پاشو بیا اینجا -
 .زنمفعال کار دارم، عرصی یه رس می -

 .کندفین میفین

 !بیا، آقام متوم کرد -

 پنج_و_بیست_و_صد

 «رویا » 

کشیدِن شده از ماهیتابه، پسروغِن داغِ پاشیده
انگشتم را داخل دهان . هواِی دستم را به دنبال داردبی
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 .کنمبرم و آن را رسیع به مقداری منک آغشته میمی
از . شودای قطع منیرس و صدای سورن لحظه

 .کشمآشپزخانه به بیرون رسک می

برو تو حیاط بازی کن بذار عموت بخوابه، بلند شه  -
 .ه داریایه کتک جانان

یر کند و شمشدستش را به معنی برو بابا برایم پرت می
یلدا هم . زندها میتر به پشتیاش را محکمچوبی

 منِک خشک. دهدقربانش شوم یک تذکر کوتاه منی
های رسخ شده مرغ. ریزدشدۀ دستم، خود به خود می

جانا شلوارم را چسبیده و تقاضای آب . گردانمرا برمی
 .دارد

ترکیا، از صبح همش آبه داری جان میانمام -
 .ریزی تو شکمتمی

 .شود با فریادشصدای رضبۀ بلند سورن، مصادف می
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 !یوّهووووووووووووو -

که پیش از این. رومعصبی و هولزده به سالن می
پرد و سیلی محکمی اعرتاضی بکنم، طاها از خواب می

د شو جانا پشت من مخفی می! خواباندپشت گردنش می
 .ماند روی چشامن به خون نشستۀ طاهاو نگاهم می

و گذاشتام، ساعت کپۀ مرگمساعت، همش نیمنیم -
 .هی بغل گوشم وزوز کرد

شود تشخیص های سورِن گریان را به سختی میحرف
 .داد

به تو هم میگن عمو؟ اصال واسه چی اومدی؟ به  -
 !گم از خونه بندازتت بیرونمامانی می

یش را توی کاسۀ گرد شدۀ چشامنش هاطاها مردمک
 .چرخاندمی
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کنگر خوردن و لنگر انداخنت هیچ، خودمونم  -
 .خوان بندازن بیرونمی

سورن دهانش را تا جایی که قدرت کشسانی دارد، باز 
 .کندمی

 .مامااااااااااااااااااااان -

 .شودیلدا با چشامن پف کرده از اتاق خارج می

 و صداها چیه؟تونه؟ این رس ای بابا چه -

سورن پیازداغ ماجرا را زیاد کرده، انگشِت اتهام سمت 
 .گیردطاها می

من کاریش ندارم، خود به خود اومده از پشت زده  -
 !تو رسم؛ انقدر محکم زد زبومنم گاز گرفتم

 !تلخ بودول کن مامان، این عموت از اومل گوشت -
گفتم تازه رسیدم، خستۀ راهم، برو تو حیاط بازی  -

 .ن، هی بغل گوشم عربده کشیدک
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یلدا با دستی به کمر گرفته و شکمی جلو داده، چند 
 .کندقدِم مانده به سورن را طی می

ری رسبازی آدم گفنت می. اخالق داشته باش طاها -
 ...شی، همونمی

چشامن رسخ و فک قفل شدۀ طاها، زبان یلدا را بند 
 .آوردمی

و آدم بارآوردن انداخنت هرن نیستا، بچه ر بچه پس -
 !هرنه

 .کندای میقروچهیلدا با حرص دندان

 .تا وقتی تو اینجایی، این خونه جای موندن نیست -

 .دهدطاها دستی در هوا تکان می

 .سالمتهر کی ناراضیه به -
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رسد و با چند جمله، قائله را فیصله مامان رس می
 .دهدمی

م و عطا هرویا مادر سفره رو بیار االن بابات -
 .رسنمی

 :گویدیلدا می

 . االن که خیلی زوده، تازه عرصونه خوردیم -
 .ختمزودتر بخوریم که باید بریم مجلس -

 :گویدیلدا در راه رسویس می

 .من که اعصاب گریه و زاری ندارم، شام برین -

کند و هامنند یلدا شکم طاها دهانش را برای او کج می
 .دهدجلو می

 ایامنش؟چند وقت مونده تا ز  -
 .پنج ماهی مونده -
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 .باردپوزخند از متام اجزای صورتش می

! و با خودتون جایی نربینا، مایۀ آبروریزیهاین -
 !ره انگار همین االن قراره بزادجوری راه می

 شش_و_بیست_و_صد

 دوزمشود به صلوات و چشم میام ختم میانتهای فاتحه
 .اش روبان مشکی زده شده استعکسی که گوشهبه قاب

 .گم طاها چه تپل شده، انگار نه انگار رسبازهمی -
. ارشد بودن همینه دیگه. بخت باهاش یاره -

 ...گممی

کنم و گوشۀ مانتوئه سیاهم را توی دستم مچاله می
 .هایم رسیدهعاجزم از بیان سوالی که تا پشت لب

 خواستی بگی رویا؟چی می -
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کنم و مثل همیشه خوب متوجه زباِن اهش مینگ
 .گرددچشامنم می

 خوای بدونی؟از حال رسدار می -

دهم و او خود به نگاهم را به فرش وسط سالن سوق می
 .آیدحرف می

 !داغونه رویا، اصال یه چیزی بدتر از داغون -

نگرانی برای حال او از دیروز به قفسۀ احساسم افزوده 
 !شده

ها نه، اون بزرگهر کنی به خاطر آقاکه فکنه این -
روزگاری که داشت . و کرده بودخدا عمرشبنده
این اواخرم که همش . گذروند، زندگی نبودمی

ن از یه جورایی همه راضی. تهوع داشتحالت
. خودش بیشرت از همه تو عذاب بود. مرگش
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ایه که تو این کار ناراحتِی رسدار به خاطر وقفه
 .سته شده از تنهاییطفلک خ. افتهمی

کنم و قدمی خیر برای دمل گلویم را صاف می
 .دارمبرمی

 .کنم کهبهش بگو ناراحت نباشه، فرار منی -

میزاِن تعجِب نگاهش، از ده مرتی هم قابل تشخیص 
حضوِر زنی که سینِی خرما را برابرمان گرفته، . است

ینی جانا به س. کند از ابراز بیشرتِ حیرتشجلوگیری می
! دارداندازد و چهار عدد خرما برمیچنگ می
 .زنمزده پشت دستش میخجالت

 .وا مامان یه دونه بردار -

عصبی از . اندازدچیند و خرما را بر زمین میلب برمی
بودنی که به تازگی گریبانگیرش شده، بازویش را لوس
 نه یک. کند به گریهبه یکباره رشوع می. فشارممی
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ها که مختِص به کرسی نشاندِن امنگریۀ معمولی؛ از ه
آید که مامان برایم چشم و ابرو می. حرفشان است

 :گویدزهرا معرتضانه می. زودتر جانا را بیرون بربم

 .چیکار به بچه داری؟ پاشو بریم بیرون -

زند و گرداند، زهرا را صدا میزنی که سینی خرما را می
را ترک  پس از راحت منودِن خیالش از جانبامن، سالن

لحظۀ آخر نگاه پراخم مادرشوهرش را . گویممی
 ! شودبینم و حس بدی از آن نگاه بهم القا میمی

وانم تکشم و حاال میکِف دستم را با خشم بر صورتش می
 .در فضای باز، عصبانیتم را بر رسش خالی کنم

کنی؟ صورتت که خشِک چه مرگته الکی گریه می -
 کو یه قطره اشک؟ ها؟. خشکه

بار مقداری اشک هم یابد و ایناش شدت میگریه
 .کندضمیمۀ آن می
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 !رویا -

با کشیدن نفسی . شودنسیم آرامی خنکای وجودم می
مرِد پوشیده در لباِس رسارس . چرخانمعمیق، رس می
 !های خلقت استشک یکی از زیباترینمشکی، بی

 .سالم -
 کنه؟شده؟ جانا چرا گریه میچی. سالم -

 .شودآگاه زبانم برای گالیه گشوده میناخود 

جدیداً یه اخالِق . الکیه بابا، به خدا اداشه -
منم تا یه حدی کشش . خوردکنی پیدا کردهاعصاب

 .دارم، خسته شدم

شود و ای غم، حایل بین چشامنش و من میالیه
 .کنددستانش را به طرفم دراز می

 .بدش من -
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 که یکی از والدیناین یک واقعیِت غیرقابل انکار است 
تواند جای هر قدر هم برای کودکش مایه بگذارد، منی

با . خواهد هم پدرهم مادر می بچه. دیگری را پر کند
وجود سن کمش، جای خالی دیگری را قشنگ احساس 

جانا این آغوش را کم دارد که همیشه در آن . کندمی
 . شاید هم دستاِن نوازشگِر او شفاست. گیردآرام می

شوند و نگاه مشکوکی به د جوان از کنارمان رد میچن
 .اندازندما می

ترکه باید باهات امشب بیدار باش، قلبم داره می -
حاال هم برو تو، خوبیت نداره اینجا . حرف بزنم
 .وایسادی

 ...شه، طاها هم اومدهمنی -

م کند و با تحکفاصلۀ میامنان را با یک گام بلند پر می
 :گویدمی
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 !و پیش عزیزت بخوابامشب! شهباید ب -

خورم به کسانی که خارج از بار غبطه می و برای اولین
کنند و قوانیِن مختلف دست و بالشان کشور زندگی می

مثالً همین حاالیی که هوِس یک آغوِش . را نبسته است
ممنوعه مثل خوره به جانم افتاده، مجبورم با برداشنت 

م تو حاالحاالها گامی به عقب، به خود یادآور شو 
 .محکوم هستی به حرست به دل ماندن

 هفت_و_بیست_و_صد

خروپِف عزیز، حکم هامن دارکوبی را دارد که به درخت 
. کندخردکن تولید میکوبد و صدایی اعصابنوک می

خوابی درد هم به خواب از چشامنم ربوده شده و این بی
کنم و گوشۀ بالشش را تم را دراز میدس. همراه دارد

خورد و با یک صداِی بلند، اندک تکانی می. کشممی
گذارم و دستم را بر گوشم می. شوداش قطع میخروپف
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ه خوابی را بهایم سعی دارم به اجبار بیبا فرشدِن پلک
گیرد، کِف دستم عزیز که خروپف از رس می. زانو درآورم

زنم و اَِه بلندی ام مییرا با متام توان بر پیشان
با روشن شدن صفحۀ موبایل و لرزشش، گویی . گویممی

احساسم بر عقل مستولی . دهندجا به من میدنیا را یک
گردد و با برداشنت شامل، به آرامی دِر آهنِی سالن را می
 خیزد،صدای جیرمانندی که از آن به پا می. گشایممی

 کاریوالهایش روغنهای طوالنی لبیانگر این است ماه
انگشت بر اسکرین موبایل . بندمدر را می. نشده است

 .دارمکشم و آن را کنار گوشم نگه میمی

 .سالم -

 :گویدچقدر صدایش خسته است وقتی می

 بیدارت کردم؟. سالم -
 . بیدار بودم -
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 . شودصدایش به لختی تعجب، آغشته می

 .شهتا االن؟ داره سه می -

 .ای که به رسم زده استخوابیبی زده به رسم از

کردین خوابم، برا چی زنگ خب شام که فکر می -
 .زدین؟ اونم ساعت سه

صدای فروفرستادن آب . کندسکوت می. آوردکم می
 . شنومدهانش را می

 .حامل خرابه رویا -

 .زندنگرانی، منطق را دور می

 .خدا بد نده -

 در همینکند و نفس پرصدایش را توی گوشی فوت می
 . شنومست که از او میدو دقیقه چندمین آهی
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همه چی متوم شده بودا، باز تو کارمون انقولت  -
 . افتاد

کند و از خنکایش نسیمی از میان تنم عبور می
 . پرندهایم کمی باال میشانه

جانا امشب انقد . گمراستی تسلیت می... اومممم -
 . ده بودمو پرت کرد، یادم رفت واسه چی اومحواسم

 نگفتی چرا تا االن بیدار بودی؟. زنده باشی -
 .خروپف عزیز نذاشت بخوابم -

 . کندای میخندهتک

 !آخی، به خاطر من نتونستی بخوابی -

به خاطر ... آری. رویمهر دو در یک ُبهت بزرگ فرومی
! به خاطر او. او حارض شدم جور خروپف عزیز را بکشم

 !به خاطر او
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ی خاطرش در خاطرم تا این حد عزیز از ک... راستی
شده است که به خاطرش حارضم خاطرم را مکدر 

 منایم؟

زهرا پیغوم رسوند گفتی بهش خاطرجمع باشم،  -
 . هستی پام

 . افتدگیرد و عرق از گردنم راه میهایم گُر میگونه

 . کنمنه، من فقط گفتم فرار منی -

 .های دلفریِب نایابخندهباز هم از آن تک

 معنیش مگه این نیست که دمل قرص باشه؟ -

شب، بدجور دلنواز گزم و لحنش در این نیمهلبم را می
 . است

 ها رویا؟ -
 .هست... چرا -
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و یاد تون خوب راه و رسم زیرورو کشیدنهمه -
رفتی پیش عزیز که من راحت بخوابم یا . گرفتین

 خودت راحت به اموراتت برسی؟

کابوس وسط رؤیایی متحیر از صدایی که مثل یک 
 !چرخانممناید، رسم را سمت طاها میشیرین، رخ می

 هشت_و_بیست_و_صد

شده و مچگیرش، باعث پرتاِب بزاق به چشامن باریک
 . افتمشود و به رسفه میگلویم می

ای اختالط نصب شبی با کدوم شیِر پاک خورده -
 کنی؟می

که گیرد؛  طوریدور تند قرار می ریتم قلبم روی
کنم رضباتش به سینه، از روی پیراهن هم احساس می

 . قابل مشاهده است

 .نفیس -
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 . شوداش حاکم میپوزخند وسیعی بر چهره

 !وبده من ببینم گوشیت -

شک رسوایم خواهد لکنِت افتاده به جاِن صدایم، بی
 . کرد

 چی؟... برای... ـب -

 .دهدی که برابرم گرفته را تکان میانگشتاِن کِف دست

 این کارا یعنی چی؟... وا طاها -

مایعی از . دهداعصاب باز دستش را تکان میبی
ر شود و بام تا شاهراِه گلویم مدام باال و پایین میمعده
تردیدی در این نیست طاها . زندام دامن میحالیبی

. گذارمموبایل را کف دستش می. مرا خواهد کشت
شامری که هنوز توقف نکرده، حۀ روشنش و ثانیهصف

بینِی این روزها با پیش. یعنی مخاطبم پشت خط است
های نگاِه مشکوکش ثانیه. امنامش را نفیس ِسیو کرده
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ماند و در آخر یک جمله طوالنی روی اسکرینم می
 :گویدمی

افته خونم دونی که من رِس ناموس، پاش بیمی -
 !ریزممی

رسم  .کندگرد میاش، عقبدستی به بینی و با کشیدنِ 
ام با صدای افتد و نفس حبس شدهروی زانویم می
 . گرددبلندی آزاد می

گوید جملۀ آخرش خط و نشانی بود برای حسم می
شک شک کرده، وگرنه دلیلی بی! مخاطب پشت خط

کر این ف. ندارد برای نفیس چنین تهدیدی به کار بربد
با قلبی که در . آوردلرزه درمی بندبنِد وجودم را به

دایرۀ قرمز . خیزمآویز کردِن خود است، برمیحال حلق
  .فشارمکنم و موبایل را به سینه میرنگ را ملس می
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دستم را زیر شیر . دهماهرِم شیِر ظرفشویی را باال می
زش با لر . رنگکنم از مایعِ بیگیرم و شکمم را پر میمی

ن رسکی به سال. ایستمیخ میموبایل توی دسِت چپم، س
کشم و برای اولین بار، از خروپِف عزیز، احساس می

 . کنمرضایت می

 .الو -

تنفسی را که ماحصِل اطمیناِن خاطرش است، به خورد 
 .دهدهایم میگوش

 خوبی؟... رویا... اوووووف -

این رضبات محکم به هر . چسبانمدستم را به سینه می
 . وب بودنچیزی شباهت دارد ااّل خ

با چه جرأتی . قلبم داره میاد تو دهنم. ُمردم به خدا -
 داره؟االن زنگ زدین؟ نگفتین طاها برمی
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 .انقد نگرانت شدم اصال به این چیزا فکر نکردم -
 طوری از دسِت طاها ِقرِس دررفتی؟چه

های پشت رسم، روی زمین فرود تکیه داده به کاشی
 .آیممی

  .ه بودم، اما باز باور نکردو نفیس سیو کرداسمتون -
 .افتههیچ اتفاقی منی. آروم باش، نرتس -

 .منایدرسدرد چون موریانه، داخل کاسۀ رسم رسوخ می

 .شام که بیشرت از من ترسیدین -
ترسیدم دست روت . ترس من واس خاطر تو بود -

 !بلند کنه

کند مناشدۀ دمل را جوری با ظرافت رفو میتارهای نخ
برم و به خدا و به آسامن رسم را باال میکه گاهی ر 

هایت را در جلد گویم، نکند یکی از آن فرشتهمی
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وقت است که گیر ای؟ و آنآدمیزاد برایم فرستاده
 .کنم میان حقیقت و رؤیامی

 نه_و_بیست_و_صد

در این جهان که هر پدیدۀ ریز و درشتی علت و معلولی 
بینی به تغییِر ناگهانِی د، نهایِت حامقت است خوشدار 

این تلقین را به خورد باورم .  سیستِم احساسِی یک مرد
جوره تالش داده بودم به راه راست هدایت شده و همه

 که برای یککند برای حفظ این رابطه؛ غافل از اینمی
 اصال. فرد ِعادت کرده به بیراهه، راِه راستی وجود ندارد

. زنندهای راست را دور میفراد متامی راهاین ا
مثل آن روزی که . هایش نیز تغییر کرده بوددرخواست

مرا به آرایشگاِه دخرتعمویش برد و ابروهایم بر طبق 
و به رفته ر  خیرگِی نگاهی که رفته. سلیقۀ او کوتاه شد

های درشِت عرق بر رفت، تبلوِر دانهتر شدن میسنگین
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د و ام نهاانگشت زیر چانه. نبال داشتام را به دپیشانی
نگاهش با لذت . آن را به نرمی سمت خود چرخاند

ام دست گرِد شانه. تِک اجزای صورتم را کاویدتک
 :انداخت و حیِن کشیدن من به طرف خودش، گفت

 .بذار یه چندتایی عکس بندازیم -

رسم را به . دانه به دانۀ موهایم را زیر شال تعبیه کرد
 :چسباند و با گفنت اشسینه

 .لبخند بزن -

های او بود عکس بعدی لب. مان را گرفتاولین سلفی
ط هوا از آسامن وسعشقی که بی! ام نشستکه بر شقیقه
مان نازل شده بود، ته دمل را مالش رابطۀ قطبی

من خام ! دستم را گرفت و روی قلبش گذاشت. دادمی
ش با دسِت دیگر. قرار شدمهای بیهامن تپش

رسهایامن را به هم چسباند و عکس بعدی و 
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های بعدی و تظاهرهای های بعدی و بازیضعفهدل
 .بعدی

 .خوام بذارم تو پیجممی -
و بذاری اینستا بقیه خوای عکس منیعنی می -

 ببینن؟
قرار نیست همه ببینن؛ پیج من خصوصیه، فقط اون  -

 .بیننکنن، میچند نفری که دنبامل می

ه ذهن من خطور نکرد احساسات و و یک درصد ب
اش، محض دل سوزاندن کِس های فوران کردهواکنش
 !ستدیگری

رحامنه مورِد هدف ترین ظلم، بیبه عقیدۀ من بزرگ
 .قرار دادِن عاطفۀ یک دخرت است

. شان را در معیِت او پیمودمچهار پلۀ منتهی به خانه
 .ام را فراهم ساختسکوت خانه موجبات بهت
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 خونه نیست؟هیشکی  -

 .گردن باال انداخت" نه"به عالمت 

 .نگفته بودی تنهایی -

 .روی من ایستاد و انگشت دور لبش کشیدروبه

 اومدی؟گفتم منیمی -

خود را روی مبل ولو . لبخنِد مضحکم شد جواب سوالش
 .کرد و پاهایش را بر میز عسلی گذاشت

قی ادیروز اتف. س، لباسهبرو باال زیر تختم یه جعبه -
 .دیدم خوشم اومد، بپوشش منم االن میام

 سی_و_صد

وبرق را برابرم گرفته بودم و به این لباس باز و پرزرق
ای که برایم اندیشیدم چه دلیلی دارد اولین هدیهمی
گفته بود تن بزنم و من . خواب باشدگیرد، لباسمی
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در باز و . گزیدملب می حتی از نگاه کردن به آن مدام
با دیدن من که وسط اتاق نشسته بودم، . بسته شد

 .آغوش هم شدندابروهایش هم

 چرا نپوشیدی؟ -

 .لباس را تا کردم و کنار گذاشتم

 ...این خیلی... این -

 .میزاِن اخمش بیشرت از قبل شد

 خیلی چی؟ -
 .خیلی بازه... خب -

  .ی صورتش شدهاعالوه بر اخم، پوزخند هم جزء شاخصه

 ؟کننبندی میو بستهملت جلو شوهرشون خودشون -

 .لحن تندش، نطقم را در گلو خفه کرد

 .زود باش، بپوشش -
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ایم، بهانه دستش خواستم حاال که به صلح رسیدهمنی
لباس به دست، سمت رسویس اتاق گام . داده باشم
 .برداشتم

 ری؟کجا می -

 .لباس را باال گرفتم

 .بپوشمش دیگه -
 !جا بپوش، جلو چش خودمهمین -

هایم رخنه کرد و حاصلش شد رسخِی گرما به کل بافت
 .صورتم

 .تونممنی -

 . لحِن آرامش، تهدیدی بزرگ در بر داشت

 خوای این رابطۀ کوفتی درست بشه یا نه؟می -
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اشکی که به کاسۀ چشامنم دوید، سبب شد از 
گ و لباِس تن. اش کوتاه بیاید و اتاق را ترک کندخواسته

چسبان را پوشیدم و توی آینۀ قدِی اتاق، نگاهی به 
ریشۀ موهایم خیس گشت از حجِم باز . خود انداختم

دون شدۀ بازویم کشیدم دستی به پوست دون. بودِن آن
زده خجالت. و در همین حین در اتاق گشوده شد

، ام گرفتم که بیشرتین میزاِن بازیدستانم را جلوی سینه
چند بار از باال به پایین . آن قسمت بودمتعلق به 

براندازم کرد، با لبخندی بر لب و چشامنی که با خوشی 
سوت کشداری زد و . نگریستاجزای تنم را می

 رسم را پایین. یک باز کردبههای پیراهنش را یکدکمه
هایم آتش گرفته بود و جای جای بدنم گونه. انداختم
بازوهایم را به حصار  پیراهن از تن کند و. زدنبض می

گردن خم کرد و به وسیلۀ رسش، . دستاِن داغش درآورد
در کرسی از ثانیه تا به خود بیایم، . ام را باال دادچانه
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ای را که لب بر لبم دوخت و طعِم آدامِس نعنایی
صاعقه که چه . ام دادجوید، با تنفسش به خورِد ریهمی

منود و اگر عرض کنم، جریانی سه فاز از جانم عبور 
. انداخت، افتادنم حتمی بوددست گرد کمرم منی

ام به رقص درآمد، انگشتانش که روی پوست سینه
چشامِن خامرش را جمع . زده از او فاصله گرفتموحشت
 .کرد

 کنی؟چرا همچین می -
 .خب دیگه، لباسم دیدی، برم عوضش کنم -

مقصودش را . دستم را کشید و روی تخت انداخت
اجازه از من میامنان خودی هایم بیو اشکدریافتم 

 .نشان دادند

طاها یه نگاه به صورتم بندازه، . کشهو میمامانم من -
 .وفهمه اوضاعممی
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 . هایامن را چفت هم کردرویم خیمه زد و تن

 .فهمهبازی درنیاری کسی منیتو ضایع -

ترس چنان قدرتی به من . اش استفاده کردماز مسخی
به عقب هلش دادم و با برداشنِت لباسم، به عطا کرد که 

 !طبقۀ پایین گریختم

 یک_و_سی_و_صد

 «زهرا » 

غیر تو هیشکی اینجا نیست هر طرف رس  -
 بینم؟و میگریتچرخونم کوزتمی

گردم و دسِت خیسم متعجب از صدای شاکِی یارس، برمی
 .گذارمرا بر دهانش می

 . شنونیواش، میهیس  -
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زند و ولوم صدایش را کمی عصبی دستم را کنار می
 .آوردپایین می

گفتی کمرم داره از وسط مگه همین رِس ظهری منی -
 کنی؟شه؟ خب چه وضعشه؟ چرا مراعات منیتا می

گیرم و آن را به صورتش خیسِی دستم را با مانتوأم می
 .خورداش تکانی میاز رسدی. چسبانممی

 خواد بلند شه؟رسجان من بلند نشم کی مییا -

 .منایداش را درشت میچشامِن عصبی

خودت عاشق . شههمۀ اینا از گوِر خودت بلند می -
حاال کاری به ننه ندارم، مامان و . حاملی هستی

تونن یه گوشۀ کارو بگیرن؟ عمه و سلیمه هم منی
 رسم؟شون میپس من به اموراِت خونه

 .نگرمرا میدستپاچه پشت رسش 
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 .تر عزیزم، زشتهآروم -
 .شورنو بقیه میبرو بشین، باقیش -

 . اندازمنگاهی به ظروف کفِی داخل سینک می

 .ای متومهفقط آبکشیش مونده، ده دقیقه -

 .کندچشامنش را باریک می

 دستکش چرا نپوشیدی؟ -
ای بابا تو چرا امشب گیر دادی به من؟ برو بشین  -

 .پیش مردا دیگه
آخه بدبختِی من اینه زنم واسه همه از جون و دل  -

 . رسه به منهاش میذاره، خستگیمایه می

رس و صدای برخاسته از سالن، بحثی را که میان ما 
یارس . خواباندرفت، میداشت رو به باال گرفنت می

 .کندتر از من آشپزخانه را ترک میرسیع
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 و قرار هیچ معلومه تو چه مرگته؟ عین معتادا آروم -
و خاک چند روز بیشرت نیست پدرمون. نداری

که همش تو چشم باشی و  ببینی کردیم، عوض این
از . شیکرسی هست یا نه، همش غیب میوکم

 .و گرفنتخجالت آب شدم از بس این و اون رساغت

چشم از پدرشوهرم که در حال توبیخ امید است، 
. زندمی ست مشکوکراستی این پرس مدتیگیرم و بهمی

خیالِی سابق خربی نیست و مدام در عامل دیگر از بی
 .کنددیگری سیر می

دونم گفتنش یه مطلب مهمی هست که اصال منی -
 !درسته یا نه

کنم از شسنت ظروف تلمبار شده داخل نظر میرصف
 عمه منیر. نشینمسینک و جلوی ورودی آشپزخانه می

 .داردمیقدم سمت امید بر
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 .و بزنبگی؟ حرفت خوایچی می -

رود و پارچِ سفالِی امید به طرف یخچال کهنۀ ننه می
دانیم آب از گویی همه می! کشدرا رس می ایفیروزه

. نیمکجایی آلوده است که بابت این کار رسزنشش منی
 .خیزدرسدار برمی

 . زنی؟ حرف آخرو اول بگوُقلُپ حرف میچرا ُقلُپ -
وم کنه؛ در مورد و متخانم منازشبذارین حاج -

 !اعالست

 خودتواند ننه را از خود بیتوی دنیا تنها یک اسم می
و . مناید و باعث شود او قوانیِن خاِص خود را بشکند
 !شکسنِت مناز در حالت قنوت، جزئی از آن است

 دو_و_سی_و_صد
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زش منانگریم که جمعیت توی سالن، شوکه به اویی می
چهار کلمه . رودرا رها کرده و با شتاب به سوی امید می

 .جهدهای لرزانش بیرون میاز میان لب

 خربی از اعالم شده؟ -

کشد و رس پایین امید کف دست بر صورتش می
 .دهدننه بازویش را چسبیده، تکانش می. اندازدمی

 . حرف بزن بچه -

ین جدا عمه هیکل صد و بیست کیلویِی خود را از زم
 .گیردکند و زیر بغل ننه را میمی

 .آروم باش مادر، امید تو هم جون بکن دیگه -

 . نشیندپلۀ آشپزخانه میامید روی تک
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اگه قراره نه و نو تو حرفم بیارین، یا باور نکنین، یا  -
گیر بدین برسین به تهش، همین اول کار بگین، 

 . خیاِل گفتنش شمبی

وچِک عمه منیر که گوشۀ سالن رسدار به محیا و پرِس ک
 . زندکنند، ترش میبازی می

 . تو حیاط بازی کنین خربتونه، برینچه -

 . کند به امیدسپس رو می

 خب؟ -

ننه صورت امید را با دستاِن لرزاِن کبودش قاب 
 . گیردمی

 . خرب باشی مادرخوش -

ماند و امید در سکوت و با چشامنی ُپر، خیره به او می
 . آیدت رسدار بر پشِت گردنش فرود میکف دس
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چرا الملونی گرفتی؟ فیلم هندیه مگه یه خط حرف  -
 ری تو حس؟ زنی، سه خط میمی

 :گویدامید با صدایی پربغض می

 !خانممنتظرش نباش حاج -

ای ذره. ایمغرق در بُهتی عظیم، باالی رسشان ایستاده
د را های امییارس شانه. رنگ در رخسار ننه منانده

 :غردگیرد و توی صورتش میمی

به جان خودم عین بچۀ آدم حرف نزنی، همچین  -
 .باال بیاریا زنم تو دهنت خونمی

 :پرسدصدای ننه هیچ روحی ندارد وقتی می

 خوای بگی؟چرا منتظرش نباشم؟ چی می -

رو امید نگاهی از باالی چشم به جمعیت روبه
 . اندازدمی
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ی سال پیش رفته خارج از خیل. اعال ایران نیست -
 .واسه همینه تا حاال نیومده! پناهنده شده! کشور

احتامل زنده بودنش خیلی کمه، که حتی در اون 
 !تونه برگردهصورت هم منی

 .پراندرسدار ابرو باال می

 و باور کنیم؟انتظار نداری که اراجیفت -

 . زندامید پوزخند می

وری دریمگه مرض دارم تو این رشایط بخوام  -
 ببافم؟

 . ایستدیارس دست به جیب باالی رسش می

 . از تو هیچی بعید نیست -

 .زندنگاه امید، آرزدگی را فریاد می

 زنین؟چرا طعنه می -
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 :گویدرسدار می

خب، ما رو برب پیش اون آدمی که اینا رو خیله -
 . گفته

ن، کنیها که فکر میشه، قضیه به این سادگیمنی -
 ...اولش گفتمهمون . نیست

 . بردیارس حرفش را می

کنی بدون سند و مدرک زر برو بابا، بیخود می -
از کجا معلوم . زنی به اوقامتونزنی و تر میمی

 راست بگی؟

 . ایستدرخ یارس میبهخیزد و رخامید برمی

خیال طرف بی. گمبه ارواح خاک آقام راست می -
 . تونم چیزی بگمشین چون واقعا منی

 . زندرسدار کالفه صدایش می
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 . نُچ، امید -

 .کندو امید این چنین همه را مات می

آدم هر چقدم پست باشه، الکی قسِم روح پدری رو  -
 خوره که تازه خاکش کرده؟ می

 .قند بیارزهرا بدو یه آب -

 .کشاندصدای هراسان عمه، نگاهم را به صورت ننه می
و نگاهش خیره مانده اش را برداشته استکانیعینِک ته

دهم و زیر یک عمل به خرج میرسعت. به یک نقطه
قند را آماده منوده و به دقیقه لیوان محتوی آب

پدرشوهرم روی دو زانو . کنمهایش نزدیک میلب
 . نشیندمی

اون رفته پِی . اینم از پرِس بامعرفتت گوهرخانم -
 ملِ و ما با تحتللیش، یه عمره مکافاِت نبودنشیللی
 .زارِی تو پس دادیمگریه
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 سه_و_سی_و_صد

آن را به خورِد ننه . گیردرسدار لیوان را از دستم می
 :گویددهد و خطاب به پدرش میمی

 االن وقت این حرفاست؟ -

گویی پدرشوهرم کمر همت بسته تا کینۀ عزیز بودِن 
 . اعال را همین امشب خالی کند

، خوابیدیم. ی وقتشه؟ خوردیم، حرِف اعال بودپس ک -
عروسی . خندیدیم، حرِف اعال بود. حرِف اعال بود
 گوهر. دار شدیم، همیشه حرِف اعال بودکردیم، بچه

دونی اشتباِه کارت کجاست؟ زیادی رو آقااعالت می
فهمه محبِت پدر اوالد منی. حساب باز کردی

رِس جمع  هاحارضم قسم بخورم تو این سال. مادرو
 !بارم یادت نکردهده
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شود و دستش بر قفسۀ های ننه دچار رعشه میلب
رسدار عمه را کنار زده، رشوع . نشینداش میسینه
 . های اوکند به ماساژ دادِن شانهمی

کشی ننه؟ نفس عمیق جوری نفس میچرا این -
 .بکش

واسه شامها . میرممن اگه منتظرش نباشم می -
چه . خوب یا بد، مادری کردم مادری کردم؛ حاال

 گین؟و میگُلی به رس اعال زدم که همش بدش

 .چرخاندرسش را سمت رسدار می

 گرده مگه نه؟برمی -

رد گذابخشی، پلک روی هم میرسدار با لبخنِد اطمینان
 .شودو زنِگ در، همچون سوِت پایان، اختتامیۀ بحث می

 . آیدمادرشوهرم دستپاچه به این سو می

 .های حاجی خدابیامرزنعموزاده -
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های ام و حاال این مهامنچند روز بدون وقفه رِس پا بوده
ناخواندۀ شهرستانی که چند روزی قرار است اتراق 

با لرزِش . خودم را در پی داردهای خودبهکنند، اخم
. رمگیموبایلم، چشم از جمعیِت سی نفرۀ توی سالن می

 .پیامک از طرف یارس است

 . «ری خونۀ مامانتمی» 

 .کنمروم، تایپ میطور که به سمت آشپزخانه میهامن

 « .بینی مهمونا رو؟ زشته االن برمشه، مگه منیمنی» 

 ام که صدای بلندشاولین قدم را در آشپزخانه نگذاشته
 .شنومرا می

 !زهرا آماده شو بربمت خونۀ مامانت -

شان ست که اعرتاضش را نمادرشوهرم اولین کسی
 .دهدمی
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بینید شه؟ مگه منیمادر حاال امشب نرید چی می -
 مهمون اومده؟

 .گردم نگاهشان کنمحتی برمنی

 !داداشش چند روزه اومده، هنوز نتونسته ببینتش -
بعدم مگه بزرگرت این جمع زهراس که نبودنش 

 زشت باشه؟

های یارس، حسادت ام طرفداریبارها از این و آن شنیده
خودم هم به او تذکر . انگیزدرا برمیمادرشوهرم 

 .ام، ولی کجاست آن گوش شنواداده

ا گیرم و انتهایش ر نیشگوِن محکمی از بازوی سفتش می
 .کنم به یک مشِت جانانهختم می

ذارن که آره، شینن پشت رسم صفحه میاالن می -
 . مهمون دید از ترِس کار فرار کرد

 .فشاردبه آغوشش میاندازد و مرا ام میدست گرِد شانه
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و تونم خستگیتمن چرا انقد بدبختم زهرا؟ چرا منی -
شعوری از اذیت شدِن ببینم؟ توِی سنگدل انقد بی

بری، اما من دمل منیاد خم به ابروت من لذت می
 . بیاد

دهم قندهای آب شده تِه دمل، به بیرون درز اجازه منی
 . پیدا کنند

 .بیننمونور، زشته میبکش اون -

فشارد و کنار گوشم نفس عمیقی مرا بیشرت به خود می
 .کشدمی

دونی چقدر دلتنگتم و واسم سوسه احساس، میبی -
 میای؟

  .کشم تا شاهد لبخندم نباشدهایم را به پایین میلب

جوری نگامون ببین محیا چه. حیا داشته باش مرد -
راستی من بیشرت از یه ساعت اونجا . کنهمی
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گم دوازده نشده بیارتم ه طاها میب. شیناممنی
 . اینجا

 .چرخاندکاسۀ رسم را به سمت خود می

خودم میام دنبالتون، اینجا هم منیایم، . الزم نکرده -
 !ریم خونۀ خودمونامشب دیگه می

 ...وا یارس -
و زنده کنی، نوۀ خوای آقابزرگها چیه؟ می -

 و با گذاشنت تو خامری ُبکُشی؟ارشدش

 چهار_و_سی_و_صد

 . ای پلک زدن، خیرۀ حرکاِت دهانم استرویا بدون ذره

طفلی ننه همیشه بابت این موضوع از بقیه حرف  -
دیدی وقتی امید و میشرویا باید قیافه. شنیده

 . گردهگفت دیگه برمنی
 گه؟حاال از کجا معلوم امید راست می -
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بعدم چه دلیلی داره . دو خور قسِم خاِک آقاش -
 دروغ بگه؟

 به نفیس گفتی؟ -
آره اتفاقا من یادم نبود، یارس گفت زنگ بزن خربو  -

 !برهبگو، رسد بشه شب خوابت منی داغ

پیچد و عروقم را دستی از پشت دور گردنم می
 . زنمای به پایش میبا آرنج رضبه. فشاردمی

و ت پرس یعنی بر پدر مادِر اونی لعنت که گفت خدم -
 . کنهمرد بار میاره، آدمش می

 .گیردبا هل دادِن ما به طرفین، میامنان جای می

چیه از وقتی رسیدی . ببینی وخیِر رست اومدی من -
کنین؟ آها یادم رفته جیک میدِر گوِش هم جیک

 !بود در حاِل ردوبدل منودِن گزارش روز هستین
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که  باریکی توی دمل قربان صدقۀ رِس تقریبا کچل و خِط 
ه با تلنگری ک. رومابرویش را به دو نیم تقسیم کرده، می

  .زند، درد بدی داردام میانگشِت شست و میانی به گونه

ما ا. زنهلَه میطاها وقتی نیستی آدم دلش واست لَه -
ندازی کافیه دو دقیقه باشی، به گُه خوردن می

تو مثل همون کاکتوسی هستی که از دور . وآدم
 . نزدیکت نباید شد. لهخوشگ

 .دهددارد و یک نفس قورت میظرِف ژلۀ مقابلم را برمی

 !کنی توچقد ُقدُقد می -

 . اشکنم به برجستگِی جیِب شلواِر اِسلشاشاره می

 گه اون تو چی قایم کردی؟بابا منی -
زنیم که بخواد گیر بده یا ما مگه با هم حرف می -

 . نده
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خدایی در این یک . اشم بر شانهانداز ام را میسنگینی
 . گاه جاخالی نداده استمورد هیچ

چیکارش داری . پری به یلداگه همش میرویا می -
 . دار و نگهخب؟ حداقل احرتام داداش

واال به احرتام عطاس که کاریش ندارم، وگرنه بلدم  -
 . و بگیرمجوری حالشچه

 .کنمام را به بیرون فوت مینفِس کالفه

و نگه داشتیم؟ بینی با چه مکافاتی داداشیمن -
چند بار جدی . راضی نیست به اینجا موندن

بعدم  . خواسته بره و به زور پابندش کردیم
 . س دیگهحامله

  .نشیندرویامن میدارد و روبهاش برمیرسم را از شانه

بینم؟ تو این اداها رو مگه اولین باره زن حامله می -
حاال درسته روی خوش ... رویاداشتی؟ اصال همین 
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طوری ره چهدادم، ولی یادم منیبهش نشون منی
 .کشیدهمین یلدا خانم، از این دخرت حامله کار می

گه تو این خونه منی. کنهو منیمراعاِت هیچی
مادرشوهر، پدرشوهر، خواهرشوهر، برادرشوهر 

 ره؟بابا چیکار کنم رفتاراش تو کََتم منی. هست

کشد و من ومعوج بر صفحۀ موبایل میکجرویا خطوط 
 . کنمچشم گرد می

تره حق نداری بهش چیزی خب، باز اون بزرگخیله -
 . بگی

فشارد و به انگشتاِن دسِت راستم را میان مشتش می
ابتدا خود را . گرددامیِد التامسم، خیرۀ چشامنم می

، لب شودفشار که بیشرت می. کنمبازم و مقاومت میمنی
 .شودام در هم میگزم و چهرهمی

 .خدا لعنتت کنه طاها، ومل کن مهمومنا -
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شود و او با لذت ابرو باال انگشتانم بیشرت چالنده می
رویا به کمکم شتافته، تالشش برای . فرستدمی

 . ماندنتیجه میآزادسازِی دستم، بی

 .کنمفقط به یه رشط ولت می -

خواهم بابا بیاید و یمن. جرأِت باال بردن صدایم را ندارم
 .باز شاهد و باعِث دعوایشان باشم

 !به من چیهزنگ بزن به نفیس، ببین نظرش راجع -

 پنج_و_سی_و_صد

نگاهم . شوددرد که هیچ، نفس کشیدن فراموشم می
 . شدۀ رویا و او در امتداد استمیان چشامِن درشت

 به تو بپرسم؟و راجعبرا چی باید نظر نفیس -
 !تر از این حرفا بودیزهرا تو که باهوش -
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 وآمدگی به خانۀ ما رفتنفیس از بچه. شودباورم منی
. داشته و تصور طاها و او کناِر هم، جزء محاالت است

رویا، . این دو برش یک صدم وجه اشرتاک با هم ندارند
 . گیردانگشِت تهدید برابر او می

و از لیسِت بلند باالی نفیسهوی طاهاخان،  -
اصال اون لیست به نظر من . هات خط بزنمعشوقه

 تکمیله، مگه بازم گنجایش داره؟

 . زندطاها تلنگری به پیشانِی او می

بعدم اون لیسِت . اوال برو عقب واس من شاخ نشو -
 خسته شدم بس. بلندباال رو پاره کردم انداختم دور

این گفتم پانیذ، به  به. و قاتی کردمهاشونکه اسم
فر خوام با یه ناَ این به بعد فقط می. اون گفتم ساناز
 !بپرم، اونم نفیسه

 .شومکنم و از خنده منفجر میهایم را خالی میباِد لپ
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نفیس هم دِم در . نفست تو ناکجام داداشاعتامدبه -
 . منتظره برین با هم بپرین

 . زندبا لبخند مرموزی چشمک می

 !کنیدیعنی جورش می... کنیجورش می -

رد گذاشدۀ مقابلامن را توی سینی میرویا بساِط چیده
 . شودو بلند می

من دور از جوِن نفیس، . و خط بکشدوِر من یکی -
 . ذارمشم رو دوشت منیجنازه

چرخاند طاها دست مرا رها منوده، گردن سمت رویا می
 . دهدیاش را باال مشدهو ابروِی به دو  نیم تقسیم

 جوریاس؟این... اِ  -

 .آورد، باید ترسیدطاها که این دو کلمه را بر زبان می
ترین مهم. های نادِر برشیت استاین پرس جزء گونه
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ست که در آورِی آتو از همۀ کسانیاش هم جمعقابلیت
 . اش قرار دارندشعاع پنجاه مرتی

دونی نفیس با رویا واسه من فرقی طاها خودت می -
 .و بدم دست آدمی مثل تورن؛ عمرا خواهرمندا

زند و فاصلۀ هایش از پشت، موهایم را چنگ میپنجه
 . منایدهایامن را کم میصورت

 .زبون شدینچند صباحی باال رستون نبودم بلبل -
زدمت سه روز بیهوش یادت رفته جوری می

 !شدیمی

کنم بر دستی که موهایم را هایم را فرومیناخن
  .کشدمی

و گم اسم نفیسِد واس خاطِر همین چیزاس می -
 . و نشون ما دادی، کافیهرضِب دستت. نیار

 . کندحرصش را با کشیدِن موهایم خالی می
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تون کنم، زنگ خوای امشب بشورم و پهناگه منی -
 !بزن

خشکد و من آب دهان های رویا روی ایوان میقدم
 .دهمقورت می

  .بینم پادردش خوب شدهبرم یه رس به عزیز بزنم ب -

 . نشاندو آن پوزخنِد لعنتِی ترسناک را بر لب می

شن وقتی بفهمن راستی ننه باباتون چه حالی می -
خانم و واسه نفیسریز به ریِز جزئیات دعواشون

دین و مسائل خصوصِی خودتون به درک، رشح می
 !ماِل اونا رم ریختین رو دایره

 شش_و_سی_و_صد

کنم و توی صورتش اش میانگشتانم را چفت چانه
 :غرممی
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 و؟کنی؟ خواهرتتهدید می -
فرق خواهری که یه قدم واسه داداشش برنداره، با  -

 یه غریبه چیه؟

گذارد و مساملت به خرج رویا سینی را زمین می
 . دهدمی

وخ دست شامرۀ نصِف دخرتای این شهرو داری، اون -
 اشتی رو دخرتی که دسِت یه پرس بهش نخورده؟گذ

 . اندازدموبایلش را مقابلامن می

بگردین ببینین یه دونه شامرۀ دخرت توش پیدا  -
 . کنینمی

 .گذارداش میرویا انگشت کنار شقیقه

تونی ما رو همش این تو ثبت شده؛ فکر نکن می -
 . سیاه کنی
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 . کشدحوصله صورت در هم میطاها بی

 .شامرۀ شام رو حفظ نیستم، چه برسه به بقیهمن  -

 . شودهای خانۀ عزیز خاموش میچراغ

 و چی؟شامرۀ نفیس -
 شید یا نه؟ خب وارد معامله می! اون استثناست -

 .کنمبا چشم، رویای مضطرب را دعوت به آرامش می

 ای؟چه معامله -
 !السکوِت منشه حقکشیدِن زیِر زبوِن نفیس، می -

 :کندرفته زمزمه میرویا وا

امروز خودم همۀ . کنی طاهاتو این کارو منی -
 . و شستم، اتو زدمهاتلباس

 .خنددطاها به قهقهه می



 

Romanzo_o 510 

قیافۀ مامان دیدنیه وقتی بفهمه دخرتاش از  -
خوابیدن و پا شدِن اون و بابا، واسه رفیقشون حرف 

 !زننمی

شود و مگر این گرِد سفید بر چهرۀ رویا پاشیده می
شناسد؟ چگونه بند را آب احمق برادِر ناتوأش را منی

رشِت زردش را های تیخیزد و لبهداده است؟ طاها برمی
 . کشدپایین می

 !مامان -

کوبم و بازوی طاها را کف دستم را بر فرِق رِس رویا می
 .چسبممی

 . آدم باش، من به خاطر تو پا شدم اومدم اینجا -

مان را ا تفریح، پریشانیکشد و بانگشت کنار لبش می
 . نگردمی
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باالخره باید یاد بگیرین حرف خونه به بیرون درز  -
 !  کنهپیدا منی

به عقیدۀ او به جز . بابا همیشه مخالِف رفاقتامن بوده
گوید او می. افراد خانواده، همه حکم غریبه را دارند

گوید به وقت گرفتاری رفیق می. رفاقت کشک است
طاها . شودوگور میگذارد و گمش میدمش را روی کول
صددرصد لب وا . شناسمشمی. اهل مراعات نیست

وآمد با خواهد کرد و آن وقت است که باید فاتحۀ رفت
 . نفیس را بخوانیم

 . گرددمامان برابرمان ظاهر می

 گی طاها؟چی می -
 ...مامان این دوتا -
 .جان، برو توچیزی نیست مامان -
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حبت با موبایلش است، از خدا او هم که در حال ص
زنم و لگدی به پای طاها می. رودخواسته داخل می
 . سایمدندان بر هم می

شعورِی تو زنم، اما این حجم از بیباشه زنگ می -
 .رهوقت یادم منیهیچ

 هفت_و_سی_و_صد

شده هاِی سیامنِی چیدهاین طرِف دیوار، روی بلوک
برِق کوچه نشینیم و نوری که از تیِر چراغکنار هم می

. تابد، تنها روشنایِی فضای تاریِک باغچه استمی
. چسبانمگیرم و موبایل را به گوشم میاش را میشامره

کند و روی اسپیکر طاها آن را از گوشم جدا می
اعرتاضم با شنیدِن صدای پرانرژِی نفیس، در . گذاردمی

 . دمانگلو خفه می
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، تاپاتی نیسببین َزرَزر یعنی اینی که ما داریم تله -
 . عجیب چیزیه

 . زندای به پایم میطاها رضبه. امکلامت را گم کرده

 . خونهچه خرب خانم؟ کبکت خروس می -
تازه از حموم دراومدم، االنم مل دادم جلو کولر تا  -

 ! جیگرم حال بیاد

گزد رویا لب می آید وهای طاها تا بناگوش کش میلب
رسیع مسیر بحث را به سمت دیگری . از این فضاحت

 . دهمسوق می

  .گم نفیس یه روز برنامه بریز جمع شیم خونۀ مامی -
. وآمد کنیدگه خوبیت نداره تندتند رفتمامانم می -

 . گمون نکنم این ماه بشه

 . زندفشارد و لب میطاها بازویم را می

 . بگو دیگه -
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از گود ایستاده و با چشامِن پر، خیرۀ  رویا خارج
 . ست که باال آمدهگندی

 ؟ گیو مییه چیزی بپرسم راستش... گم نفیسمی -

توانم نوعی هولزدگی در رفتار طاهاِی باالخره می
 . همیشه خونرسد ببینم

 راستی رویا هم پیشته؟. آره دروغم چیه -
 .  اوهوم اینجا نشسته -
این دخرت . زنمف میدی باهاش حر گوشی رو می -

 . که پاک ستارۀ سهیل شده

طاها با زدِن پیاپِی کف دستش به پیشانی، کلۀ خرابش 
 . کندرا یادآوری می

 جور پرسیه؟ به نظرت طاهای ما چه... نفیس -

 . شود از لحنش خواندتعجب را می
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 وا زهرا یازده شب این دیگه چه سوالیه؟  -
 . کار دارم، تو بگو -

ام، باال داشتهی که با آن موبایل را نگهطاها دست
 .  کندگیرد و گوش تیز میمی

یه پرِس غدِّ ازخودراضِی گنداخالِق ... طاها -
 ...بددهنِ 

اگر یک درصد احتامل این حد از رک بودنش را 
. دادم، محال ممکن بود زیر بار این متاس بروممی

 . کنمفوری حرفش را قطع می

که داری در مورد برادر من خجالت نکشیا، مثل این -
 . زنیحرف می

 :دهدکند و پاسخ میای میخندهتک

 . و بگممن چیکار کنم، خودت گفتی راستش -
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قطراِت درشِت عرق از شقیقۀ طاها راه گرفته و پایین 
دستش را دور نهاِل کوچکی حلقه کرده و آن را . آیدمی

 رویا کف هر دو دستش را بر رسش. کشداز ریشه می
هایش در ای از فشار دنداننهاده و پوست لبش ثانیه

 . دارمبا صدای نفیس، نگاه از آن دو برمی. امان نیست

ولی جدی زهرا . خواد ناراحت بشیخب حاال منی -
اصال ژنش . کدوم از شامها نیستطاها مثل هیچ

 !ترسممن یکی که خیلی ازش می! کنهفرق می

تر رفته عمیقرفتهخِط عموِد میان ابروهاِی طاها، 
دانم این می. آیدشود و مشتش بر زانویش فرود میمی

دیگر نه راه پیش دارم نه . مکامله عاقبت خوشی ندارد
 . راه پس

حاال اگه همچین . انصاف نباششعور انقد بیبی -
 کنی؟ آدمی ازت خوشش بیاد، چیکار می
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از تغییر صدای نفیس، به جمع کردِن صورتش پی 
 . برممی

 !کنهو بد میحتی فکرشم حامل! اَی نگو -

هاِی خونِی ریزی در شود و رگهای طاها تند مینفس
رویا که دیگر رسامً ایستاده . گرددچشامنش پدیدار می

 . مرده است

 یعنی چی نفیس؟ -
زهرا من از یه چیزی تو دنیا شدید متنفرم، اونم هیز  -

 !طاها دست هر چی هیزه از پشت بسته. بودنه

 هشت_و_سی_و_صد

. رودزدگی میباِر طاها رو به سکتهچشامِن شوکه و خون
رویا با التامِس نگاهش انتظار دارد گندی که باال آمده 

از رسدِی عرقی که بر تیرۀ کمرم نشسته، . را جمع کنم
 . پردهایم باال میشانه
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طاها دیدی تر از طاها کجاش هیزه نفیس؟ غیرتی -
 تو؟ 

بار دست از رک بودن و نفیس جاِن من این... نفیس
 . درازی بردارزبان

تو که قرار نیست هیز بودن . غیرتش بخوره تو رسش -
اصال تو رو که اون شکلی نگاه . و بفهمیداداشت

 !دونم چه جونوریهکنه، من میمنی

 اش را به دندان گرفته وطاها بنِد میانِی انگشِت میانی
 . غرق در بُهتی بزرگ، چشم دوخته به صفحۀ موبایل

تو بد برداشت . خدا این شکلی نیستبابا بنده -
 . کردی حتام

ببین تا حاال به روتون نیاوردم، االن که حرفش  -
تون با گم؛ هر موقع میام خونهپیش اومده می

 . چشاش کم مونده قورتم بده



 

Romanzo_o 519 

 !کنمیِد الکردار من فقط تو رو این شکلی نگاه م -

 !با حرص، با خشم، با بغض. گویداین را طاها می

امر شزنم به ثانیهگیرم و زل میدستم را برابر دهانم می
 گرومپ قلبمزدۀ نفیس، میان گرومپهیِن وحشت. متاس
 . شودگم می

 زهرا گوشی رو بلندگو بود؟ -

اصال مگر توجیهی . اش هیچ رمقی نداردصدای آزرده
 مان وجود دارد؟ هم برای این خبط

دهند، های کوتاه و تندی که خرب از قطع متاس میبوق
اش را شامره. سازدهای من و رویا را جاری میاشک
. کندگیرم، منتها اپراتور اعالم خاموشی میمی
خواهم بر رس طاها فریاد بزنم؛ بگویم همین را می
خواستی؟ خیالت راحت شد؟ ولی اوضاعِ ناجوِر او می
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دوزد های رسگردانش را میمردمک. بنددا میدهانم ر 
 .توی چشاممنان

 ام؟ جوریخدایی من این -

 .ام نیاز به دلداری داردبرادر غرورباخته

 شوخی کرد بابا، تو چرا باور کردی؟  -

نشیند و کِف دستش را شدۀ باغچه میروِی زمیِن آبیاری
 . کند از ِگلپر می

و دیده؟ من که نِکی گنداخالق بودن و بددهنِی م -
 !همیشه جلوش آروم بودم

گشوده شدِن در حیاط و رؤیِت اتومبیِل داداش، این 
دهد تا خود را از مقابِل چشامِن فرصت را می

 . دزناش چنگ میرویا به گونه. رسزنشگرش نجات دهیم
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. طرفطرف آبرو واسمون منوند، هم اونهم این -
 حاال چه ِگلی به رسمون بگیریم؟

کنم و به سوی داداش ام را سفت میرورسیگرۀ 
 . روممی

عجب غلطی کردم اومدما، فکر کنم آِه مادرشوهرم  -
 . گرفت

 ها؟ -

با رسیدن به داداش که در حال بسنِت در حیاط است، 
 . شومخیال سوال رویا میبی

 چه وقت اومدنه؟. سالم خوشتیپ، خسته نباشی -

 . کندن میگردد و مرا به تبسمی کمرنگ مهامبرمی

 . راه گم کردی. سالم به روی ماهت -
  .موندم ببینمت بعد برم. ببین خاطرت چقدر عزیزه -
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ی شود تو یابد و دقیق میلبخندش وسعِت بیشرتی می
 . صورتم

جغِد شب شدی باز؟ زیر چشات چرا انقد گود  -
 افتاده؟

 نه_و_سی_و_صد

 «رسدار » 

اندازم و آن را فرانسه را دور مهرۀ شیر میرآچا
 رساندسفتِی بیش از حدش این پیام را می. چرخانممی
. نمکبا زوِر بیشرت، بازش می. هاست باز نشده استمدت

صدای ننه از . حاال مشکل اصلی درآوردِن اهرم است
 . آیدتوی سالن می

 مادر باز کنم فلکه رو؟ -
 . گمنه ننه صرب کن، خودم می -



 

Romanzo_o 523 

منایم و دیده را از داخل اتصاالت جدا میمغزِی آسیب
 . شوددر همین حین عمه با موبایلم باالی رسم ظاهر می

 .ببین کیه رسدار -

شامرۀ ناشناس نقش بسته روی اسکرین، ابرویم را باال 
 . پراندمی

 .و رو صفحه بکش باالانگشتت -

متاس، دهد و پس از برقرارِی ام را انجام میخواسته
 . داردموبایل را کنار گوشم نگه می

 بله؟ -

 . آیدصدایی از آن طرف خط منی

 . بفرمایید -

 :گویدای میصدای مردانه

 آقارسدار؟ -
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 . کنممغزِی جدید را داخل شیر تعبیه می

 جانم امرتون؟ -
 !یه توک پا بیا اینجا پرس، کارت دارم -

 برایاین لحن از صمیمیتی که به خشم آغشته شده، 
شنوم، کمی منی که اولین بار است صدای او را می

گیرم و با موبایل را از عمه می. تعجب برانگیز است
 . کنم برودحرکِت لب و رس اشاره می

 شناسم؟من شام رو می -
 !نه -
 شناسید؟و از کجا میپس شام من -
 تو مگه برادرزادۀ امید نیستی؟ -

 . مزنبه پهلو می دهم به سینک و دست آزادم راتکیه می

 . هستم -
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تا نیم ساعت دیگه اینجا نباشی، جنازۀ این پرسو  -
 !تونفرستم در خونهمی

گلی به آب  دوباره این پرس چه دسته... خدای من
 داده؟ 

 کنده بگی چه خربه؟ چیشه رک و پوستآقا می -
و از کجا گیر شده؟ امید چیکار کرده؟ شامرۀ من

از  قدتی که نشناخته اینآوردی؟ اصال شام کی هس
 من طلبکاری؟ 

فقط نیم ساعت وقت داری، وگرنه ! بابای ارغوانم -
کنم این پرس از زیر مشت و لگِد پرسام تضمین منی

 !زنده بیرون بیاد

 چهل_و_صد

دهم به متاس قطع شده و طولی نگاه ماتم را سوق می
لرزد و پیامکی با تم میکشد موبایل توی دسمنی
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مضمون یک آدرس، از هامن شامره موبایل برایم ارسال 
گفت امید زیر مشت و لگد پرسانش است؟ مگر . شودمی

از رابطۀ امید و دخرتشان خرب نداشتند؟ اصال امید 
کند؟ بدون فوت وقت آشپزخانه را ها چه میخانۀ آن
 . گیردننه راهم را می. منایمترک می

 فلکه رو؟ باز کنم -
 . یعنی هنوز نبستمش... ها؟ نه -

 . نگردمشکوک به حرکاتم می

 خوایم شام بذاریم مادر، یعنی چی نبستمش؟ می -

شک . کشمبه دنبال سوئیچ، جای جاِی خانه رسک می
امید . کرده بودم موضوعی این میان درست نیست

 . خیلی وقت است حالت عادی ندارد

 گردی؟ ال چی میکنی رسدار؟ دنبچیکار می -
 سوئیچم کو ننه؟ -
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 .کندام را نگاه میوواج پریشانیهاج

 اوناهاش رو میز تلویزیونه، خوبی تو؟  -

هایم را توی ایوان زنم و کفشسوئیچ را چنگ می
 . آیدننه باالی رسم می. پوشممی

 . ری؟ شیرو ببند شام نذاشتیمکجا داری می -

 :گویممی های عریضحین پایین رفنت از پله

 . زنم بیادعجله دارم، االن به یارس زنگ می -

م گذر هایش، از زمین سنگالخی میتوجه به صدا زدنبی
 . زنمو ریموت ماشین را می

در  شناسم کهگی به سن و سال نیست؛ کسانی را میبچه
ای در میانسالی هم شوند و عدهنوجوانی بزرگ می

قیاس سنجش بزرگی و میزاِن استفاده از عقل، م. اندبچه
ست که امید جزء آن دسته از افرادی. ستگیبچه
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به عقیدۀ او آینده . کندهمیشه در حال زندگی می
 نگریبنابراین اصال بویی از آینده.  همین حال است

نربده و از هامن دوران ابتدایی تا دبیرستان، یک پای 
ز ا. ورجوع شکایاتآقابزرگ در مدرسۀ او بود برای رفع

دانشگاه هم که به خاطر مراجعۀ بیش از حد به کمیتۀ 
 . انضباطی، اخراج شد و خیال همه را راحت کرد

ای در انتهای یک تک خانه. کنمآدرس را چک می
شوم به دِر فشارم و خیره میزنگ را می. بستکوچۀ بن

. زده که رنگ و رویی برایش منانده استآهنِی زنگ
نی طوسی در را باز رشت سفید و گرمکمردی با تی

جانبش مانع از سالم دادنم بهچهرۀ حق. کندمی
کشد و اش را کنار میهیکل درشت و ورزیده. شودمی

ام به صورت از هامن کودکی عادت کرده. شومداخل می
ا منته. خورش ملس بوده استخونِی امید، بس که کتک

رو . گنجداین حجم از کبودی و خون در باورم منی
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ها اش، حکایتداند و لباس پاره و رسارس خونیگر برمی
 !دارد

 چه بالیی رسش آوردین؟ -

هامن مردی که در را برایم گشوده بود، با نفرت نگاهش 
 . کندمی

و تا االن اگه ارغوان نیفتاده بود به پام، خونش -
 !ریخته بودم

  .رسم به امیدگذرانم و میهمۀ آن پنج نفر را از نظر می

 ی امید؟چیکار کرد -

ش ریشهای تهخون دماغش بر تیغه. اندازدرس پایین می
مرد مسن که به گامنم . آیدنشیند و سپس فرود میمی

 . آیدپدرشان است، به حرف می
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بهش بگو . و بدهخون گرفتی؟ جوابشچرا خفه -
بهش بگو دخرِت ! سدخرتِ من تو خونۀ باباش حامله
 !سوس حاملهناممن با شناسنامۀ سفید از توی بی

 یک_و_چهل_و_صد

های آرام دخرتشان، افتد و گریهرسم به َدَوران می
همچون نُتی نابهنجار، وسط یک سکوِت محض گوشم را 

که او هم مثل این. کنماش دقت میبه چهره. خراشدمی
ذهنم عاجز . نصیب مناندهاز آماِج حملۀ برادرانش بی

 ای درآبروییچنین بی. از هضم این فاجعۀ عظیماست 
زند و مرد مسن به رسش می. سابقه استطایفۀ ما بی

 . خوردچسبیده به دیوار رُس می

شصت سال از خدا عمر گرفتم، آّسه رفتم آّسه  -
وخ م رِس زبونا نیفته؛ اوناومدم تا حرف زن و بچه

دونم از کدوم حروم که منیبهاین منک
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ای پیداش شده، یه شبه چوب حراج زد به درهجهنم
 . حیثیتم

هایش را تا بازو باال زده و مشتش را مرد دیگر که آستین
 . اندازدکند، صدا توی گلو میمدام باز و بسته می

اجازه ندادی وسط همین . دی دیگهآقا اجازه منی -
حیاط چالش کنم تا درس عربتی بشه واسه بقیه که 

 . مردم چه عواقبی داره بدونن تجاوز به ناموس

 :گویدمرد دیگر به طرفداری از برادرش می

و گذاشتی بیرون، یه جوری با از این در که پات -
گیرمت که تا عمر داری نتونی ماشین زیر می

 . و زیر بگیریهیشکی

هامن شبی که صحبت از قرص به میان آمد، باید تا ته 
ند برای بعد؛ دعوای من و امید مبا. خواندمماجرا را می
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فعال باید جواب این جامعتی را داد که همه چیز را از 
 .بینندچشم امید می

و تو سبز نشون نده، تا خودشتا یه دخرت چراغ -
کنه بره دسرتس یه پرس قرار نده، کی جرأت می

 سمتش؟

 . چرخدرسهای طلبکار به سویم می

امید گُِه زیادی خورده، منم قبول دارم، به حسابش  -
غیرتی داداشا که دم از خوششام آق. رسممی هم
زنین، کجا بودین وقتی همین خواهر طیب و می

کرد؟ کجا و با پرِس ما گَز میطاهرتون کل تهرون
خوابتون برده بود وقتی تا خود صبح پشت گوشی با 

 زدن؟ هم فک می

ایستد و حالت ام میسینه به پوش سینهرشتمرد تی
 . زنماش را عقب میشانه. گیردتهاجمی به خود می
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نیگا به قد و هیکلتون نکنید؛ من هم بوکسورم هم  -
 . زنیمدعوا نداریم که، حرف می. تکواندوکار

 :گویدزنی که به گامنم مادرشان است، می

خوبه واال، یه لکۀ ننگ کاشتین تو دامن دخرتم،  -
 !بدهکارم شدیم

رد لب چشم از امیدی که بازویش را چسبیده و از د
 . گیرمگزد، میمی

خانم دامن دخرت شام همچین هم پاک واال حاج -
دخرتتون بیست و . خودتون قضاوت کنین! نیست

ِغ وقتی اال . هفت سالشه؛ بچه که نیست گول بخوره
داد، نباید با پشت دست ما بهش پیشنهاد رابطه می

زد تو دهنش؟ مردم حامله شدن تو نامزدی، از می
عجب دل شیری . دوننننگ میو محرِم خودشون
 . داره دخرت شام
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کند، مرد مسن لگدی به دخرتش که ریزریز گریه می
 . دهدزند و اعرتاضش را با فریاد نشان میمی

تو . من که شب تا صبح پی یه لقمه نون بودم -
خرب مرگت کجا مرده . مادرشی، تو باال رسشی

بودی که نفهمیدی زیر رست داره چه غلطی 
 کنه؟ می

یابد و امید کف هر دو دستش را گریۀ دخرت شدت می
 .گیردبرابر چشامنش می

 دو_و_چهل_و_صد

دهم و آدمی اگر فقط غصۀ با تأسف رس تکان می
 . شودگاه پیر منیدردهای خودش را بخورد، هیچ

شامره ردوبدل کردین، . طرف صحبتم با جفتتونه -
ن، صدقۀ هم رفتیدین، زنگ زدین، قربونپیام فرستا

تو واسه این ُمردی، این واسه تو ُمرد، رفتین، 
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اومدین، اما دیگه بچه؟ دخرتخانم پنبه و آتیش به 
گوِشت خورده؟ خورده و چسبیدی به این احمق؟ 

دونستی اینجا ایرانه، ترکیه نیست؛ هر چقدم دم می
  االس؟از مدرن بودن بزنن، بازم این چیزا تُِف رس ب

 :گویمپرده میکارد رسیده به استخوانم که بی

بابا شامها که عرضۀ یه پیشگیرِی ساده رو ندارین،  -
 خورین؟ چرا گُِه اضافه می

 . زنمای به شانۀ امید میرضبه

 . پاشو بریم -

 . کشدپدر خانواده خشمش را به دندان می

برین؟ به همین راحتی؟ پس تکلیف دخرِت من چی  -
 ؟ شهمی

 . کنمدستم را سمت امید دراز می
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 .خربزه خورده، پای لرزش وایمیسه -

 .ایستدبرابرم می

من با این بزمجه کاری ندارم، طرف حساب من  -
 !تویی

 . زندهایم از کاسۀ چشامنم بیرون میمردمک

 من رس پیازم یا تهش؟. به من چه -
 . کس و کارش که هستی -

دهم و مستأصل دست میموهایم را از روی پیشانی عقب 
 . گیرمبه رسم می

س فرمایید من چیکار کنم؟ دو هفتهاالن شام می -
 .شه فوت کردهپدربزرگ من که بابای ایشون می

خواید برم تدارک مجلس عروسی ببینم؟ در و می
چه انتظاری دارین از . دیوار خونه پر برن تسلیته

 ما؟
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گریان  کنند و مادرش با چشمبرادرانش خودخوری می
 :گویدمی

چند صباح دیگه که شکم این دخرت باال اومد، من  -
 جواب در و همسایه رو چی بدم؟

 . بردپدرش به سوی او یورش می

تو یکی خفه شو که اگه زن بودی من این . خفه شو -
 . شدمشکلی رسافکنده منی

کنند و فحش به ریش امید و پرسها آن دو را جدا می
  .کشمیراهِن امید را از پشت میپ. بندندخواهرشان می

 . پاشو که من یکی حسابی قات زدم -

کشد و برادراِن قلچامغش باالی دخرت دماغش را باال می
 . گیرندرسمان گارد می

 ... مگه هر کی هر کیه بزنی پاره کنی بری؟ من -
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 :گویمجویانه میمیان تهدیدش با لحنی صلح

م اصال من انقد شوکه شد. کنیمفرار که منی -
یه روز باید جمع شیم مفصل . دونم چی بگممنی
به این موضوع حرف بزنیم و یه تصمیم منطقی راجع
 . امیدم پای غلطی که کرده وایساده. بگیریم

هر مردی غریزه دارد، نسبت به جنس مخالف کشش 
طور که آن باالرسی این غرایز را در ولی هامن. دارد

آن را هم در فطرت وجود آدمی نهفته، ارادۀ کنرتل 
 . ها قرار داده استانسان

نخواستم جلوی جمع به او حمله منایم، اما توی 
مان را از او خلومتان قصد دارم تقاص رسشکستگی

هوای ام و ترکیدِن بیبستانم که با افتادِن رسش بر شانه
 . کوبمام را بر پای خود میخوردهبغضش، مشت گره
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و مخ؟ جنازۀ باباتیآخه من چی بگم به تو خِر ب -
 چه ِگلی به رستون بگیرم. تازه از رو زمین برداشتیم

 آخه؟

 سه_و_چهل_و_صد

 «رویا » 

اش، روی کابینت جانا را بر نشیمنگاه همیشگی
ام را داخل تابه نشانم و مایعِ کتلتی که آماده کردهمی
روغن به جلزوولز . گازدهم به اجاقریزم و تکیه میمی
 . شوم در گذشتهور میافتد و من غوطهمی

آزاد که باشی، تصمیامتت . اسارت یعنی وابستگی
 کار آنجایی. کنندهمخوانِی بیشرتی با عقل پیدا می

شود که غل و زنجیِر وابستگی دست و پایت را سخت می
. زندقفله هم بر عقلت میبندد و یک کلیِد سهمی
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اش به راه باشد، زود ر چقدر هم منم منمدخرتجامعت ه
 . شودتسلیم این زنجیر می

از روزی که به بدترین شکل ممکن پسش زده بودم، 
نه در خانۀ ما، نه در خانۀ عزیز، نه در . پیدایش نبود

آن روز نشستم با . امواتساپ و نه حتی ردش در گوشی
گفتم بین زن و شوهر غرور . خود دودوتا چهارتا کردم

مدام . جایگاهی دارد؟ مدام توجیه پشِت توجیه چه
این شد که یک چسِب پهن دِر دهان عقلم . دالیل متعدد

 اولین و دومین. اش را گرفتمزدم و با ندای قلبم، شامره
از رو نرفتم و در نهایت پررویی برای . بار رد متاس داد
 . بار سوم گرفتمش

 چیه بستی به زنگ؟ -

 . داشتمتعجب نکردم؛ انتظارش را 

 . سالم -
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پاسخ نفسش را توی گوشی فوت کرد و سالمم را بی
 . گذاشت

 . کنیزنم قطع میزنگ می -

 . پوزخند زد

 ای داشتی؟توقع دیگه -

 . صدای بلند موزیک از آن سوی خط، به گوشم خورد

 کجایی؟ این صداها چیه؟  -
 !ها اومدیم شاملبا بچه -

لی زد که احساس کردم دستی جوری بر صورتم سی
هایم پر شده گوش. انعکاس صدای آن در گوشم پیچید

 :کردکسی بلندبلند تکرار می. بود از صدای فریاد

تو چه جور زنی هستی که خرب نداری شوهرت » 
 . «کجاست



 

Romanzo_o 542 

 کی رفتی؟ چرا به من نگفتی؟  -

 . زهرخند زد

یه ! دار نپرسرویا جون مادرت سواالی خنده -
ثل زن و شوهرای جوری وامنود نکن انگار م

 !معمولی هستیم

  .های پیش برای جلوگیری از پس افتادنامان از دست

  .تو یه جوری وامنود نکن انگار مقرص همه چی منم -

 . صدای پرغیظش اوج گرفت

و تو چه حالی دونی اون روز منمقرص نیستی؟ می -
 ول کردی رفتی؟ 

 . هایش را نداشتممحلیدیگر تحمل بی

 .توئه، از این به بعد هر چی تو بگی باشه حق با -
 . فقط دیگه این شکلی نباش
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 :پس از مکثی با حیرت گفت

 ...یعنی -

پرم و برخورِد دستم با با صدای جیغ دخرتم، از جا می
ام دسِت سوخته. کندلبۀ ماهیتابه به زمان حال پرتم می

خشکد روی فشارم و نگاه ماتم میهایم میرا میان لب
از باالی کابینِت هفتاد سانتی به پایین پرت جانایی که 
 !های بلندش فضای خانه را پر کرده استشده و جیغ

 چهار_و_چهل_و_صد

ها به همراه مامان و طاها کشد یلدا و بچهطولی منی
فلج بودن مگر غیر از این . گردندباالی رسمان ظاهر می
اندِن اعضای بدن و تکلمت را از است که توانایِی جنب

 دست بدهی؟ 

ها را به یلدا بچه. جانا کبود شده از شدت درد و گریه
طاهایی که از خواب پریده و چشامنش . راندبیرون می
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شود و جانا را از روی زمین هنوز رسخ است، خم می
 . شودزبان مامان به نفرین باز می. کندبلند می

هیچ معلومه صبح تا مرده؟ حواست کجاست ذلیل -
کنی؟ هی گفتم این شب تو کدوم هپروتی ِسیر می

 .افته، به گوشت نرفتگفتم می. بچه رو نذار اینجا
 خیالت راحت شد زدی بچه رو ناقص کردی؟ 

دهم و سمت طاها ام میبستهتکانی به پاهای قندیل
دست . شودای قطع منیگریۀ جانا ثانیه. روممی

 اشک از. زندتر جیغ میمحکم. رمگیراستش را باال می
! افتدمی! شودجوشد و دستش ُشل میچشامنش می

ست که اتصالش از بدن قطع انگار یه تکه گوشِت اضافی
 .زنمجیغ می. یابمعمق فاجعه را تازه درمی! شده است

 :کشدطاها فریاد می. گریمهای میهای
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 مگن مادر؟ به تو هبه تو هم می. فقط زاییدن بلدین -
تو ! گن مادر؟ تو از نامادری هم بدتریمی
افته؟ انقد ذارن، میدونی بچه رو اونجا منیمنی

 نفهمی رویا؟ 

از دسِت . های ماماناز حرف. وحشت پشِت وحشت
 . تلنگرهای طاها. جاِن دخرتمبی

کس توی دنیا جانا را بیشرت دانند هیچها منییعنی آن
م برای بغل بر از من دوست ندارد؟ دست پیش می

 . کشدطاها عقب می. کردنش

 . برو لباس بپوش باید بربیمش درمونگاه -

های لرزانم را لب. شوددستم به ارتعاشی تند دچار می
 . دهمتکان می

 . شهبده من آرومش کنم طاها، االن تلف می -
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رحمی، بلندترین فریادش را از حنجره بیرون با بی
 . فرستدمی

و ناکار شه؟ زدی دستشمیبه نظرت این آروم  -
 !و بپوششورتیاال برو ُمرده. کردی

برای یک مادر هیچ چیز بدتر از این نیست که 
اش جلوی چشامنش از درد ضجه بزند و کاری جگرگوشه

 . از او ساخته نباشد

ای، طاها از سی نفر سبقت در همین مسیر ده دقیقه
و  ملهای ناموسی را به ریش عاگیرد و بدترین فحشمی

زهراست، . خوردموبایل مامان زنگ می. بنددآدم می
مامان گالیۀ مرا پیش خواهرم . یلدا خربش کرده

که این بچۀ از این. گویدام میگیعرضهاز بی. بردمی
که همیشه از این! کنمپدر را به زور دارم تحمل میبی

اه گام و هیچبه او به چشم یک موجود اضافی نگاه کرده
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ام میان گیر کرده! امکه باید، مراقبش نبودهطور آن
 . های مامان و طاهابُهت حرف

نفس بینند؟ شاهِد به نفسیعنی لرزیدنم از ترس را منی
ست خار به افتادنم نیستند؟ اصال کدام مادری راضی

 پای کودکش رود؟

هاست؟ نکند ناخواسته تقاِص نکند واقعا حق با آن
 ستانم؟ پدرِی پدرش را از او میبی

فشارم و بند دمل پاره جانای گریان را به سینه می
هایم از زیر چانه اشک. اششود برای حنجرهمی

تواند تکان جوره منیچکند و دستش را هیچفرومی
 ! دهد

 پنج_و_چهل_و_صد
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ی گاهتکیه. امهمیشه یک حضور در لحظاتم کم داشته
. های حال و آینده را در دمل بکشدنجکه هراس از ر 

 . کسی که مرا مؤاخذه نکند، بفهمد

 گیرندای که از دست دخرتم عکس میمثل همین لحظه
زند؛ به جای مالمت و نفرین، کنارم و او جیغ می

بایستد، دستم را بفشارد و بگوید این بال را نیز با هم 
 بگوید تا ته دنیا هستم، نگران. گذاریمپشت رس می
طاهایی که رابطۀ جالبی با جانا نداشت، . چیزی نباش

 . رودصدقۀ او مییک ریز قربان

کنه قربونت برم؟ درد می... جونم دایی... جون -
 . شهآروم باش جیگر، االن متوم می

 . روداش، صدای طاها هم باال میبا اوج گرفنت گریه

شون بابات جفتننه. نُچ، آروم باش دورت بگردم -
به حق پنج تن جنازۀ اون بابای ! مردننالیق 
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مرصفتم چالق شه که یه ماماِن بی. گورت بیادگوربه
 !الف بچه رو علیل کرد

ست، با تعجب به طاها برداریمردی که در حال عکس
 :زند کهنگرد و ترش میمی

 و بیار پایین آقا، مگه رس میدونه؟صدات -

من  کند و بهمامان طاها را دعوت به آرامش می
 :گویدمی

های باز پوشوندی به بچه، هی لباس. وِبرُب صدات -
گذاشتی استوری و پروفایل و هزار کوفت و زهرماِر 

زش بلند بپوشون، انقدم انگفتم لباس آستین! دیگه
 زنن؟عکس نگیر، بچه رو چشم می

شد کهایم سوت میگوش. فشارمرسم را میان دستانم می
کاش اندکی . بس کنند کاش. از صدای طاها و مامان
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دکرت که با مشاهدۀ عکس . شان بیایدبه من رحم
 :گویدمی

دیدگی متاسفانه دستش از دو ناحیه دچار آسیب -
مچ دستش شکسته و از قسمت آرنج تََرک ! شده

 !برداشته

اجسام . کنمجدا شدن روح از کالبدم را احساس می
ها طا. گیرندای تار قرار میجلوی چشامنم پشِت پرده

 . ریزدآخرین زهرش را می

و گچ آخه بچۀ دو ساله چه جونی داره که دستش -
کردی؟ خرجِی خونواده رو بگیرن؟ خیاطی می

کردی که از یه بچه هم آوردی؟ چیکار میدرمی
 نتونستی مراقبت کنی؟ 

بابا و عزیز هم شب به مراتب بدتر . رسم پر است از فریاد
شیر . گیرددخرتکم آرام منی. زخم خواهند زد
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طاها مرا . برنداو را به اتاق مخصوص می. خوردمنی
 . اندازدبیرون می

جا َعر حوصلۀ ِزرِزِر تو یکی رو ندارم؛ بتمرگ همین -
 !بزن

های نشسته بر جانم، عاقبت تبدیل به ناسور زخم
زنم و خدایا مگر کم چسبیده به در زار می. شوندمی

اِه نگ. زهراست. اندخو بدبختی داشتم؟ کسی نامم را می
خورد روی مردی که آلوده به اشکم رُس می

 !رسدار. دارداش، به این سو گام برمیشانهبهشانه

 شش_و_چهل_و_صد

گیرد و تنها یک جمله زهرا صورتم را با دستانش قاب می
 :گویدمی

 خواهرت مبیره، چرا مراقبش نبودی؟  -

 . کنممنقطع ادا می کلامت را
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کرد گریه می... خودت که دیدی همیشه... زهرا -
... من... من... و بذار اونجامن... گفتمی
 .شهطوری میدونستم اینمنی

 :پرسدبا صورتی درمانده می

 االن کجاست؟ -

 . کنمدستم را به سمت دِر بسته دراز می

 . و گچ بگیرن، شکستهبردن دستش -

 . پوشاندشامنش را غم میالیۀ بیرونِی چ

 این دیگه چه بالیی بود به رسمون اومد؟ . ای وای -
 رویا؟ تو چرا این شکلی شدی؟  -

  .اولین کسی که مرا دید. اولین کسی که نگرانم شد
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شوم به تیپ رسارس مشکی و ریش بلند شده و خیره می
دلسوزی توی . ها را باال زده استموهای نامرتبی که آن

 :گویدرو به زهرا می. زندج میچشامنش مو 

  .این بچه ترسیده، برو واسش یه لیوان آب بیار -

چرخم، دور خودم می. کندتابم میهای جانا بیجیغ
خواهم به اتاق بروم می. زنمام را به دیوار میپیشانی

 . شودکه رسدار مانع می

جان تو االن با این حال و روزت اون بچه رو رویا -
 . ترسونیشکنی، هیچ، بدتر میآروم که منی

 . و فشار ندنشون کنم دستشبرم التامس -

 . کشدآستیِن مانتوأم را می

 .و بکننور بذار کارشونبیا این -
 . هزنکنن همش جیغ میای بابا ببینم چیکارش می -
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چشامن . سازدچسبد و مرا از آنجا دور میدستم را می
 . گرددمی ترین حالِت خود بدلزهرا به درشت

 بریش؟ کجا می -
برم یه آبی به رس و صورتش بزنه، االنه که پس می -

 . افتهبی

رسم به گیرم و میمسیِر چشامِن گردشدۀ زهرا را می
آب دهانم را پایین ! دستامنان که چفت هم شده است

داغِی . شودفرستم و دستم توسط او فرشده میمی
ه مرا ب. یابدمیدستش همچون اشعۀ ایکس، به تنم راه 

های سبِز بدرنِگ بخِش اتاقکی خلوت، پشِت پرده
برد و جای تعجب دارد عدِم اعرتاِض من به اورژانس می

کند مرا میان خودش و دیوار محصور می. پاییاین هم
و این شدت از نزدیکِی من با یک فرد بیگانه، باید در 

 بیگانه است؟... بیگانه. گینس ثبت گردد
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عمیق بکش تا رضبانت برگرده به حالت چندتا نفس  -
 . عادی

م هایدهد را با یک دِم عمیق به ریهنفسی که بیرون می
 . فرستممی

ِر تابِی نبضت زیقلبم ناآرومه از بی. آروم بگیر رویا -
بذار وسط این همه بدبختی خیامل از تو ! دستم

 .یکی راحت باشه

 هفت_و_چهل_و_صد

 :گویمهایم میزدنمیاِن هق

گه از می. گن مادرگه به تو هم میطاها می -
وقت مراقب جانا گه هیچمامان می. نامادری بدترم

شام هم . کنمگه به زور دارم تحملش میمی. نبودم
 دین؟و به اونا میحق
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 هایشعالوه بر دست راست، دست چپم را هم میان پنجه
یه شب! ندارم برای رهایِی دستم گیرد و هیچ متایلیمی

رؤیاست؟ گناه است؟ ممنوعه است؟ خب چه کسی 
 پناهِی من است؟ کسی و بیجوابگوِی بی

برا  .که تو بهرتین مامان دنیایی شکی نیستدر این -
دی؟ چی تفکرات مزخرف اونا رو به خورد ذهنت می

کدوم مادریه که مدعی بشه تا حاال هیچ 
 ش نداشته؟بچه ای نسبت بهانگاریسهل

 . ولی من امروز حواسم بهش نبود... ولی -

 . لبخندش هیچ سنخیتی ندارد با غم چشامنش

 . پیش میاد -

هایم، حل شدن در ها و سلولتِک بافتمتاِم جانم، تک
مردی که برابرم ایستاده و نگاه ! طلبدوجود او را می
کی یکند، با این نزدای از من دریغ منیگیرایش را ثانیه
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خواهد زمان بایستد و دمل می. کنددارد به من ظلم می
یک  !اشسینهمن یک دقیقه رسم را بچسبانم به قفسۀ

رژی ها اندقیقه دستانش دور تنم بپیچد و به اندازۀ سال
مۀ گویند همی! ذخیره کنم برای مقابله با آیندۀ مبهمم

حاالِت یک زن، همۀ احساسات و متایالِت درونی و 
مهارتش در . شود خوانداش را از نگاهش میبیرونی

انگشتاِن شستش به نوازش . نظیر استخواندن نگاه بی
سفید و گردند و عجب چشمپشت دستم مشغول می

 . ام که قصد فاصله گرفنت از او را ندارمحیا شدهبی

 .ترین اعامِل شاّقهعامِل محرِک بزرگ... تنهایی

 . شه رویا، دیگه آخراشهدرست می -

ترسم از این پایان که پایانی نداشته چگونه بگویم می
 باشد؟ 

 شه؟دست جانا خوب می -
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بارش فشارد و لبخنِد اینبا اطمینان پلک روی هم می
 .ست و از تِه دلواقعی

 وقتی یه پرستاِر ناز و مهربون داره، چرا خوب نشه؟ -

به تأییدش نیاز . کنمرسم را به سمت گردنم کج می
 . دارم

شه؟ ما هم باالخره اون روی مون متوم میدبختیب -
 بینیم؟ خوِش روزگارو می

 کشد و هرخود را عقب می. شودداغِی دستش بیشرت می
 . بردمیدو دستش را میان موهایش فرو

 . برو رویا، تا االن کار دست جانا متوم شده -

 :گویمبه راستی مرا چه شده است که می

 شه با هم بریم؟می -

 . مالداش را میدو طرف شقیقهاز 
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مبونی تضمین . برو منم چند دقیقۀ دیگه میام -
م ای که روانیکنم این حجم از فشاِر روانیمنی

 !کنمجوری تخلیه میکرده رو چه

رویایی که وسط راهرو بیامرستان ایستاده، زمین تا 
حاال . آسامن تفاوت دارد با رویای پیش از دیداِر او

که وقت دلخوش هستم به این. استدیگر دمل قرص 
هایم، گوشی برای شنیدن دردهایم دلگیری و دملردگی

 . وجود دارد

بینم که در حال صحبت با از دور داداش را می
زِن همبههاِی اشتباهِی حالشکنم حرمتمی. زهراست

هاست به دمل مانده مسخره را و حرسِت آغوشی که مدت
بیچاره طوری جا . نمکرا با آغوش برادرم جربان می

کشد تا از آن حالت ای طول میخورد که دقیقهمی
 . سکون خارج گردد و دستانش دور تنم بپیچد
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 هشت_و_چهل_و_صد

 «زهرا » 

حاال شکسته شدِن دست این وروجک یه ُحسنی که  -
. و باهامون صاف کردداشت اینه دل نفیس

 . داده اصال جواب منیو کهای منمتاس

طور که جانای غرق در خواب را روی پاهایش هامن
 :زندترین تِن صدایش پچ میدهد، با پایینتکان می

خواست شبونه بیاد، یه لحظه اتفاقا می. آره واال -
کرد، و دعوا میصدای طاها رو که داشت سورن

 . شنید، منرصف شد

 :گویمای میمن نیز هامنند او با صدای خفه

دمل سوخت واسه . ولی طفلی طاها -
 . شسوختگیدماغ
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دانم به خواب شود از پاهایی که میچهرۀ رویا جمع می
 . رفته

الزم نکرده دلت براش بسوزه؛ امروز هر چی از  -
  .صدبارم غسل و کفنم داد. دهنش دراومد بارم کرد

با هامن دهان باز .  کندام به رویا نیز رسایت میخمیازه
 :گویممی

 . پس چرا منیاد؟ ساعت دو شد -

مالد و در عرض چند ساعت رویا چشامنش را می
 . ها شکسته شده استاش مانند پیرزنچهره

اومدنی رسدار بهم سپرد کمپرس یخ بذارم رو  -
 . چشات، پاک یادم رفت

مشت به ! شودهایش شیرین به باال کشیده میلب
 . زنماش میشانه
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امروز تو . و رسویس کردینامهن منخدایی دهن -
 بیامرستان بغلت کرد؟

رسش را با ترس سمت ایوان، قسمتی که طاها خوابیده 
 . چرخاندمی

 . ترشعور آرومبی -
یعنی فکر کن امروز طاها با اون حالش شامرم با  -

 . تذاشت رو سینهو میدید؛ به خدا رستهم می
 . کشهو میحتی فکرشم من... اَی -

 . کنممان را پر میمابینفاصلۀ فی

 بگو دیگه، بغلت کرد؟  -

 . رودای برایم میغرهچشم

کردم خواهرم انقد روم غیرت جدی خیال منی -
 . پرسهچه با هیجانم می. داشته باشه
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 . زنمچشمک می

 . رسدار که هر کسی نیست -

 :گویدنه بابای رویا میان ترِش طاها که می

 !اَه! زِوز کنیدکم عین زنبور زیر گوشم وِ  -

و برایم جالب است در نبودش دلتنگ کدامین خصلت 
 . شویمنیکویش می

اند و تنها من و رویا زیر نور اهل خانه به خواب رفته
 .خواب در سالِن تاریک، منتظریم یارس بیاید دنباملشب

کرد را قراری میطفلک رویا به زور جانایی که بی
پیری به صورتش  در همین چند ساعت، گردِ . خواباند

 . پاشیده شده است

بوق اول به دوم نرسیده، . گیرمبرای بار دهم یارس را می
 . پیچدفریادش توی گوشم می
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چیه بستی به رگبار؟ گفتم میام، میام دیگه، البد  -
 خوای آدم بشی تو؟ کی می! کار دارم

جانا از صداِی . روممیان الیۀ ضخیمی از حیرت فرومی
پرد و رویا سعی شی، هراسان از خواب میبلنِد پشِت گو

اش را دارد با تاب دادِن او در آغوشش، جاخوردگی
ره پرد و خیپلک چپم می. بلعمبزاقم را می. پنهان مناید

 :گویممانده به متاِس قطع شده می

 و دیگه کدوم سگی گاز گرفته؟این -

 نه_و_چهل_و_صد

ر قدر دم از نداری بزند، حتی با خواهرش، آدمیزاد ه
شدن آن باز اندک غروری دارد که راضی به شکسته

 . کس نیستجلوی هیچ
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شود، محیای غرق در خواب را بر ماشین که متوقف می
که منتظرش مبانم، با اندازم و بدون ایندوشم می

 . رومها میهایی تند و بلند به سوی پلهگام

کنم تا هوای و پنجره را باز می کشمپتو را رویش می
ام را جایگزیِن های راحتیلباس. اتاق خنک شود

منایم و بالشی از کمددیواری های بیرون میلباس
ای کشم و مالفهپاییِن تخِت محیا دراز می. دارمبرمی

دانم توانست جانا را طفلک رویا منی. اندازمرویم می
داش هم که مجبور با آمدِن خانوادۀ دا. بخواباند یا نه

ها ببخشد و خودش اش را به آنشده حریم خصوصی
 . نشیِن سالن شودکوچ

گردد و کلید برق توسط دِر چوبی اتاق به رضب باز می
 . شوداو فرشده می

 .شهخاموشش کن االن بیدار می -
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 :گویدزند و با لحِن طلبکاری میکلید را می

 . پاشو بیا رس جات بخواب -
 . و ندارمتصال حوصلهبرو بیرون ا -

 . زندشود و رضبۀ آرامی به پایم مینزدیکم می

 . پاشو ادا درنیار -

خیز شده، انگشِت تهدید برابر چشامنش تکان نیم
 . دهممی

 . گمشو بیرون تا هر چی رس زبومنه بارت نکردم -

هایم به دهد و از برخورِد شدیِد دندانام را باال میچانه
نگ کشیدن بر دِر آهنی به رساغم هم، هامن حِس س

 . آیدمی

 . تر از دهنت نزنحرفای گنده -
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اش، طغیان دلخوری از دیر آمدن و آن لحِن گزنده
 . هایم را به دنبال دارداشک

بینی که آمبون با هم تو یه جوب می. برو بیرون -
و نبینیم، حداقل آرامش ره، بذار قیافۀ هممنی

 . داشته باشیم

کوبد و تاریکی، خشِم اش میبه پیشانی کف دستش را
چسبد و مرا بازویم را می. چشامنش را دوچندان کرده

از ترِس بیدار شدِن محیا . بردکشان به اتاقامن میکشان
وی مرا ر . کنمو سیاه کردِن شبم، زیرلب ناسزا بارش می

توانم حاال می. کشداندازد و کنارم دراز میتخت می
 . صدایم را باال بربم

االن مثال بگم خیلی مردی؟ خیلی عاشقی؟ زنگ  -
گیری همسایه بغلی از زنم طوری پاچه میمی
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بابا خب متومش کن این . شهصدای دادت بیدار می
 . به خدا خسته شدم. زندگی رو

گرداند و با چسبیدِن بازویم، مرا سمت خود برمی
 . گیردروی یکدیگر قرار میهایامن روبهصورت

 . شدم زهرامنم خسته  -

 . گذاردکنم دستانش را کنار بزنم، منیتقال می

منم خسته شدم، اما تا روزی ... آروم بگیر یه دقیقه -
 . نت فرو کو تو کلهاین. که مبیریم، بیِخ ریِش همیم

. خودخواهی که شاخ و دم نداره، خودخواهی دیگه -
 ...معلوم نیست تا االن با کی بودی که

ودش و فروبردن رسش میان با کشیدن من سمت خ
 . رودموهایم، رسرشتۀ کالم از دستم درمی

 . خونۀ ننه بودم -
  .گفتی؛ قابل باورترتر دروغ میقبلنا خوشگل -
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تو هم تو اون هاگیرواگیر ! محرِش کربی بود اونجا -
 . بسته بودی به زنگ

برم و با تعجبی که قسمِت ابتدایِی رسم را عقب می
 :گویمد کرده میاش در من ایجاجمله

 ایه؟محرش کربی دیگه چه صیغه -

 :گویدکشان میخمیازه

 !آقاامید یه دسته گلی به آب داده که نگو و نپرس -
 چی شده؟ -
اینا که رفتم اونجا، دیدم قیامت از خونۀ مامانت -

گفت ارغوان از می. داداش ارغوان اونجا بود. شده
دخرتِ  و درمنیارن تا آبرویامید بارداره و صداش

امید یکی از در خورد، یکی از مادرش، یکی ! بره
و دخرت مردم! از بابا، یکی از عمه، یه لگدم از من

یه سال نامزدی من . ببین چه دل شیری داره
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التامس کردم گفتم بابا زن و شوهریم، زیر بار 
فهمن دخرت وروم میم و رنگنرفتی گفتی از قیافه

ودما که دل دادم به تر از تو هم من باسکول. نیستم
 !دلت

 پنجاه_و_صد

 «رسدار » 

آورم و ماشین را ابتدای به سختی جای پارک گیر می
سلیمه در طول مسیر مغزمان را خورده . گذارمکوچه می
جالبش هم اینجاست که اکرث بد و . هایشبا نفرین
مه ع. کندفریته میها را باِر به قول خودش دخرتِ عبیراه

شود و بابا به امیدی که یک پایش را از ماشین پیاده می
 :گویدبیرون آورده می

 و ببینن؟تان قیافهتو کجا؟ خیلی راضی -

 .کندعمه اعرتاض می
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داداش خواستگاری بدون دوماد مگه وا خان -
 شه؟می

 . شودهای بینِی بابا از خشم باز و بسته میپره

ریم ا شبیه کساییه که داریم میاالن قیافۀ م -
گل  .های تنمون بندازخواستگاری؟ یه نگاه به لباس

ریم آبرویی که مون کو؟ ما داریم میو شیرینی
 .و جمع کنیمدوتا ابله ریخنت وسط

 . کند به سلیمهسپس رو می

 . و خوردیمونتو هم بس کن دیگه، مخ -

رشم نشیند و حتی امید مغموم روی صندلی جلو می
 حرِف نگاهش. دارد دست گرفنِت اوضاع را به من بسپارد

. شومخوانم و بدون گفنت کالمی پیاده میرا می
. ام گرفتهدانم میان این بلبشو برای چه خندهمنی
 . کشم تا آن را مهار سازمهایم را به پایین میلب
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پرسهای . امکنم وسط میدان جنگ ایستادهاحساس می
اند و آمادۀ حمله ان را باال دادههایشخانواده شانه

جوری . دارتر چهرۀ سلیمه استاز همه خنده. هستند
کند و چشامنش را ریز و درشت اش را کج میولوچهلب
گزد برای جلوگیری از مناید که عمه هم لب میمی

جای امید خالی تا ببیند مادرش برای . اشخنده
ا باب. یردگهایی که منیجانش، چه ژستخانوادۀ ارغوان

گذارد و دستش را پایش را به حالت هشت بر زمین می
دهد نفسش را طوالنی بیرون می. دهدروی آن قرار می

 :گویدو می

افتضاحِ به بار اومده، حکایت همون سنگیه که یه  -
تونن ندازه تو چاه و صدتا عاقل منیدیوونه می
 . درش بیارن

 . کندمادِر خانواده رو ترش می
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ش نگذره که چوب حراج زد به باعث و بانی خدا از -
 !آبروی دخرتم

اش سفت کرده را کنار سلیمه چادری که زیر چانه
 . کندزند و دستانش را از دو طرف باز میمی

فکِر من زوری خوابید با دخرتت؟ عقل و بیپرس بی -
 ره وذاِت دخرتجامعت سامل باشه، تا تفلیس هم می

گشِت یه نامحرم بهش که انگرده بدون اینبرمی
داد، اگه بهش این اگه به پرس من رو منی. بخوره

داد، االن این گند باال دِر باغ سبز نشون منی
 . اومدمنی

 :گویدیکی از پرسها به طرفداری از مادرش می

. سو شکر کن پرست تا االن زندهخانم برو خدات -
 ...رفت تو جلد خواهر سادۀ مناین اگه منی

 .بُرَّدمش را میسلیمه کال 
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. س؟ اون یَک مارموذیه دومی ندارهخواهر تو ساده -
نذاشت این مدتی که شوهر بدبختم علیل و مریض 
 .افتاده بود گوشۀ خونه، این پرس تَر و خشکش کنه

هر روز هر روز . هی پیام رو پیام. هی زنگ رو زنگ
 .کشید بیرونهای مختلف میاین پرسو به بهونه
 .وا و سادۀ شامهمین خواهر بین

 یک_و_پنجاه_و_صد

 . گرداندمادر خانواده رو برمی

ها به دخرت خانم مواظب حرف زدنت باش، این وصله -
 . چسبهمن منی

 . زندسلیمه پوزخند می

های گردِن پرِس من کار بقال رس پس کبودی -
 س؟ کوچه

 :گویدمی تر با لحن تهدیدآمیزیپرس بزرگ
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 . هاشهو بفهم خانم، واست بد میحرف دهنت -
گم؟ انتظار دارین دخرت بیاد گردن مگه دروغ می -

شه؟ حالی نبهیه پرسو کبود کنه، بعد اون پرس حالی
ها به دخرت من گی این وصلهخانم تو که می

چسبه، با شناسنامۀ سفید حامله شدن به منی
 چسبه؟ دخرتت می

دمل برای پدری . گیرده جا را فرامیسکوِت مطلق هم
سوزد که رسش را پایین انداخته و از بدِو ورود ما نه می

سلیمه با . کالمی حرف زده و نه حتی رس بلند کرده
ها قصد دارد دوباره نطق کند که دیدن کم آوردن آن

 . سازمصحبتش را در نطفه خفه می

 افتاد؛ حاال که افتاده ایناین اتفاق نباید می -
دخرت و . کنههای شام هیچ دردی رو دوا منیحرف

پرس به یه اندازه مقرصن پس تقصیرو گردن هم 



 

Romanzo_o 576 

ده هر دخرت اگه دخرت باشه اجازه منی. نندازین
 پرس. درازی کنهکس و ناکسی به حریم تنش دست

های هم اگه غیرت داشته باشه، واس خاطر نیاز
 . کنهآبرو منیکوفتیش یکی دیگه رو بی

زنین انگار یه دخرت تون یه جوری حرف میهمهچرا  -
ای ام؟ من تا حاال غیر امید با کس دیگههرجایی
 !بهش اعتامد داشتم! قرار بود ازدواج کنیم! نبودم

چرخد به سمت دخرتی با چشامِن رسخِ به جا رسها می
مانده از گریه که از اتاق بیرون آمده و به طرز 

پدرش عاقبت رس . اردای قصد توجیه کارش را دمسخره
 :دگویآورد و با خشمی که به دندان کشیده، میباال می

 . برو تو اتاق -

قدر هم که فکر ایستد و آندخرت رس جایش می
 . کردم بیچاره نیستمی
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که ولی این. آبجی کسی قصد توهین نداشت -
گی قرار بود ازدواج کنیم، به نظر خودت توجیِه می

پس اعتامد . امد داشتمخوبیه؟ یعنی چی بهش اعت
پدرت چی؟ برادرات چی؟ اگه قرار بشه هر دخرت و 

خوان برن زیر یه سقف، پرسی که تو آینده می
 مونه؟زودتر برن، دیگه ُقبحی واسه این کار می

طور که پشت دستش را برابر دهانش گرفته، دخرت هامن
به راستی دخرتان . رودبه هامن رسعتی که آمده، می

زدگی در اند؟ غربخود چه فکری کرده امروزی پیش
 . کنداین رسزمین بیداد می

عمه که تا به حال سکوت پیشه کرده بود، به حرف 
 . آیدمی

و بذارین هاتونعقل. امشب واسه دعوا نیومدیم که -
 .رو هم ببینیم چه خاکی باید تو رسمون بریزیم



 

Romanzo_o 578 

 :گویدمادرش که انگار بادش خوابیده، می

وجور؛ برن رس ه با یه جشن جمعیه خونه بگیر  -
 .شونزندگی

 دو_و_پنجاه_و_صد

  .کنددهد و صدا صاف میاش میبابا تابی به سیبیل

وجور؟ اونم وقتی هنوز بیست روزه جشن جمع -
و از رو زمین برداشتیم؟ شامها جنازۀ آقامون

 ن راهین؟و زدین به اون راه یا کال تو او خودتون

 . گیردسلیمه دنبالۀ حرف بابا را می

 . دخواخونه بگیره، ببین چه چیزایی هم دلشون می -

 . خوردتر برمیگویی به تریج قبای پرس کوچک

خواد بگیره، آهان، یعنی یه خونه واسه زنش منی -
 نه؟ 
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 . خدا برای سلیمه خواسته و دور را دستش انداخته

ذاشتین و باال میاقچهگذشت اون زمونی که شام ط -
پا گذاشته بودین رو خرخرۀ این پرس که باید حتام 

اون مال وقتی بود که با سالم و . خونۀ مستقل بگیره
خواستیم بیایم کسب اجازه کنیم واسه صلوات می
شام چای بذاری . با گل و شیرینی. خواستگاری

از خونۀ . جلو ما، میوه شیرینی تکلیفمون کنی
درندشتی یه  خونه به اون. تمستقل خربی نیس

 . نرتسین اتاق واسه اینا زیاده. دونه منم فقط

 . شوداعرتاض ارغوان از توی اتاق بلند می

من از اول هم به امید گفتم پا تو اون حیاط  -
 . ذارممنی

 . گیردشود و دستش را گاز میچشامن سلیمه گشاد می
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. اَه اَه اَه رو نیست که،. واه واه واه واه، پناه بر خدا -
مبون وِر . ذاریفدا رسم که پا تو اون حیاط منی

 . دِل مادرت

ای پوف کالفه. خیزدچادرش را جمع کرده، برمی
ا ارغوان ر . کنم بنشیندکشم و به سلیمه اشاره میمی

 . دهممخاطب قرار می

آبجی شام تو موقعیتی نیستی که رشط و رشوط  -
فنت یه خونۀ امید هم االن استطاعِت گر . بذاری
به هر حال شرتسواری که دواّلدواّل . و ندارهمستقل
 . شه، یه ور قضیه رو باید کوتاه بیاینمنی

کند و دستان لرزانش دمل پدرش زیر لب خودخوری می
خدا برای هیچ پدری، هیچ برادری، . سازدرا ریش می

 . ای نخواهدچنین رسشکستگی
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خواهد به جمع ما یگیرد و از او مبابا با امید متاس می
 . ملحق شود

با  ابتدا. رسندهیچ دخرت و پرسی یک روِز به رابطه منی
صدقه با قربان. شودهای عاشقانه رشوع میحرف
ایی هبا پیام. هابا بوسه زدن. هابا دست گرفنت. هارفنت

با . با قول ازدواج. شوندکه به مسیر کج منحرف می
ها و و مراعات نکردنها ها و خلوت کردنبیرون رفنت

گردد که برای هر دو طرف انتهایش به جایی ختم می
 . چوب دو رس باخت است

 گویدای که میگیرد و اولین جملهامید کنار من جا می
 :این است

 !داریمما اون بچه رو نگه منی -

دهد و از ارغوان مجال برای ابراز تعجب به کسی منی
 . شوداتاق خارج می
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 ید؟ یعنی چی ام -

ایم به سناریوی غمگین مقابلامن و باید گریست زل زده
ای که احساسات زودگذر فروکش به حال آن لحظه

 . کنندمی

خوام بچه می! مکه من هنوز خودم بچهیعنی این -
 چیکار؟ 

خواهند سمت امید یورش بابا زودتر از دو پرسی که می
 . زندبیاورند، توی دهان امید می

هی که تو خوردی رو من االن تو شصت ای؟ گُ تو بچه -
مون بچه ما تو طایفه. تونم بخورمسالگی منی

 .انداخنت نداشتیم که تو بخوای بدعت بذاری

 سه_و_پنجاه_و_صد

 :گویدامید با صدای خش برداشته می
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داداش اجازه بده تو این یه مورد خودمون خان -
 . تصمیم بگیریم

با رنگی پریده . ارغوان کم مانده بزند زیر گریه
 :گویدمی

 زنی؟االن داری جا می -

 . باردبیچارگی از وجنات امید می

ترسی ارغوان؟ از اومل چه جا زدنی؟ تو از چی می -
خیال کردی اگه این بچه . قرار ما ازدواج بوده
 زنم؟و مینباشه، من قیدت

 :نفرستم با مضمو پیامکی به رویا می

 . «رویا» 

. دهمکنم و رسم را روی فرمان قرار میگردنم را خم می
مادران طرفین . ماجرای امید اعصاب برایامن نگذاشته
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م داناند که بعید میجوری برای هم شمشیر از رو بسته
 . ها به خیر کندخدا عاقبت این دو را با آن

بوق اعالن پیامکم، غیرارادی رسم از فرمان جدا با تک
 . شودمی

 . «بله» 

 . نمککلمه و تایپ میزنم به این تکای میلبخند خسته

 . «بیا واتساپ» 

چند ثانیۀ بعد، منایشگر آنالیِن باالی صفحه مرا به این 
کم دارد رام رساند که این دخرت چموش کمباور می

 . کنمدهم به صندلی و تایپ میتکیه می. شودمی

 «جانا چطوره؟ » 

 . «کنه همشریه میگ» 

 «هنوز نخوابیده؟ » 
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 .خوابیده بود، از بس سورن رس و صدا کرد بیدار شد» 
» 

نگاهی به ساعت دیجیتالِی موبایل که دوازده و پنجاه و 
 . اندازمدهد، میهفت دقیقه را نشان می

 «کنه؟ خیلی اذیتت می» 

 . نویسدای میپس از مکثی یک دقیقه

 . «خیلی» 

 . دهمرا پایین میشیشه 

 «خودت چطوری؟ چشامت خوب شد؟ » 

 «چشامم؟ » 

 . و یک ایموجی در حال تفکر کنارش نهاده

 . «گمو میهایی که عدس شده بودنبادوم» 
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 نسیمی دلنشین. کنمدو دکمۀ باالی پیراهنم را باز می
 . شود بر التهاب وجودمآب می

خواد و آماده تا یه چیزی می. خیلی دخرت لوسی شده» 
من بدم میاد بچه این شکلی بار . کشهنیست، جیغ می

 . «بیاد

ای را که از تغییِر ناشیانۀ مسیر بحث تا پشت خنده
 . سازمهایم آمده، آزاد میلب

و کرتفکر و ذ . خیال تربیتش شوفعال یه بیست روز بی» 
 . «شهباقیش حل می. بذار رو خوب شدنش

 آید و دیرتریر به رنگ آبی درمیها کمی دبار تیکاین
 . رسدپیامش می

 . «من برم. کنهدردش رشوع شده داره گریه می» 

 . دهددست تنها بودنش زجرم می
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کاری باری هم بود، . باشه برو، مراقب خودتم باش» 
کنه هر ساعت از شبانه روز، یا زنگ بزن یا فرقی منی
 . «پیام بده

ام و ا زمین نهادهکنم باری سنگین ر احساس می
 . هایم عجیب حالشان خوب استشانه

ود شهای آبی، از واتساپ خارج میبالفاصله پس از تیک
مانم و لبخندی که حاالحاالها جمع شدنی در و من می

 . کارش نیست

 چهار_و_پنجاه_و_صد

 «رویا » 

دوتا چهارتا اندازی و دو گاهی هر قدر هم چرتکه بی
ای به کنی، هر قدر هم حساب شده پیش بروی، لحظه

بینی حساب کار از دستت در رفته و آیی و میخود می
 . بردتفکراتت هم راه به جایی منی
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 .عالمئی در بدنم منایان شده بود که برایم تازگی داشت
ام و پیچ خوردِن مداوم معده. واکنش تند به بوی غذاها

ریخت، عقب هر ثانیه ترس به دمل میشان که ترینمهم
 . ام بودافتادن ماهیانه

زهرا کاسۀ آش دوغی که خالی کرده بودم را پر منود و 
 . برابرم گذاشت

ته؟ چرا همش خسته و رویا این روزا چه -
 ای؟ پریدهرنگ

لب گزیدم و او در خواندن نگاه بیشرت از همه مهارت 
 . داشت

 حامله که نیستی؟ -

ام را چند سوال از زبان او، وحشت پیشین شنیدن این
 :با تردید پرسید. برابر کرد

 با هم بودین؟ -
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  .با رشمساری نگاه از او گرفتم و داستان برایش عیان شد

ده دقیقه حواست به محیا باشه، داروخونه همین  -
 . چک بگیرمبغله، برم یه بیبی

هایی قرمزها و محدودیتای برای خود خطهر خانواده
شود در محدودیت در یک خانواده خالصه می. دارد

ای دیگر، در خانواده.  برنداشنت موبایل توسط دخرت
قبل از دوازده شب خانه بودِن دخرت و در خانوادۀ من، 

ه شان کسی کبه عقیده. حفظ دخرتانگی تا شب عروسی
بازد، حتی برای زودتر از موعد مقرر، خود را می

 . دهمحرمش، بویی از پاکی نرب 

چشم دوخته بودم به خِط قرمِز عمودی و خداخدا 
کردم خط دومی همچون علف هرز، وسط بوستان می

تر سایۀ بدبختی زود. ام، منود پیدا نکندتازه آباد گشته
رضبان قلبم را روی دور تند . از خودش عمود گشت
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فکر رد شدن از . ام ریختگذاشتند و درد به جان سینه
نفس به نفس. و دور گلویم پیچیدقرمزها طنابی شد خط

ای به خود آمدم که دیدم زهرا دارد پشتم لحظه. افتادم
 . مالدرا می

 . آروم باش رویا، نفس عمیق بکش -

چشامنم یک سکتۀ کامل . با دست لرزان، مچش را گرفتم
 . را زده بود

 راسکیه؟راس... هااین تست -
 ...دونستیچرا مراقب نبودی؟ مگه منی -

 . حرفش را قطع کردم رسیع

 . دوتا دوتا قرص انداختم. به خدا مراقب بودم -

توی ذهنش در حال حل . چشامنش باریک و درشت شد
 . ای بودمسئله
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اون رسی دکرت به خاطر عفونتت سفیکسیم ننوشته  -
 بود؟

 چه ربطی داره؟... خب -

 . طوفان به دریای آراِم چشامنش افتاد

 ای عفونت و پیشگیریهدونستی قرصیعنی تو منی -
 کنن؟و خنثی میاثر هم

 پنج_و_پنجاه_و_صد

 .خورشیدی که به قطب رابطۀ ما تابیده بود، غروب کرد
ر تازه داشتم زی. حتی نتوانستم از گرمایش اشباع شوم

زدنی به برهمدر چشم. گرفتمهایش جان میاشعه
یم ماند، هامن پرتو فرابنفِش چه براشامگاه رسید و آن

 . هایم را رسطانی کردای بود که سلولناخوانده

 ی؟ بکم نگام کنو کشوندی بیرون صم  کلۀ صبحی من -
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شیرکاکائو و تکۀ کوچِک کیکی که خورده بودم، در 
  .جوشیدشد و توی گلویم میام باال و پایین میمعده

 الکی گفتی کار مهم داری؟ -

الاقل . تراعصابدم سابق؛ حتی بیشده بود هامن آ 
 . کردترها صدا رویم بلند منیقبل

 . با توأم رویا -

لعنتی آغوش هم برایم باز . هراس داشتم از واکنشش
 . کرد تا اندکی از اضطرابم بکاهدمنی

 . رویا -

 :حال زمزمه کردمدستم را برابر دهانم گرفتم و بی

 . جا نگه دارهمین -

هایش، به توجه به صدا زدنمنودم و بیدر ماشین را باز 
م در های عمیقنفس. سوی فضای سبز مقابلم پا تند کردم
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چشامِن سوزاِن حاصل از . تاثیر بودندبهبود حامل بی
خوابِی دیشب را توی محوطه چرخاندم و روی بی

ای خرجم کرد و حوصلهنگاه بی. نیمکتی نشستم
 . جیب مقابلم ایستادبهدست

 چیه رویا رس صبحی؟ این اداها -

 . زداش، بر حِس غریبِی میامنان دامن میلحن گزنده

گی کار واجب دارم، بعدم زنی میزنگ می -
 گیری؟مونی میالل

یه دقیقه هیچی نگو، بذار ببینم از کجا باید رشوع  -
 . کنم

 :حالی پرسیدچشامنش را تنگ منود و با پریشان

 اتفاقی افتاده؟ -

 .گفت محرم هستیم. ها برایم حرف زدتزهرا دیروز ساع
یم صیغه که نیست. اسمامن توی شناسنامۀ همدیگر است
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گفت فوقش عروسی را هر چه زودتر برگزار . نگران باشم
 . کنیممی

پرید و دلواپسِی بدی پلکش می. هایم را تکان دادشانه
 . زددر چشامنش دودو می

اون رو  تو بگو چه اتفاقی افتاده یهو از این رو به -
 شدی؟

 گم چی شده؟و نپیچون، میحرف -

ام ام، حنجرهجوشش شیرکاکائو در گلویم و اسید معده
 . سوزاندرا می

 پرسام، چی شده؟رویا بار آخره دارم می -

  .هایم را جنباندم تا از سنگینِی دستش خالص شومشانه

 .دیروز تست برداشتم؛ جوابش مثبت بود -

 شش_و_پنجاه_و_صد
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هیچ تالشی برای پایین آوردن ابروهایی که به باال 
 . کردجهیده بودند، منی

 تسِت چی؟ -

 . خواست باور کندفهمیده بود و منی

 پرسیدم تست چی؟ -

 . من نیز هامنند او صدا باال بردم

 ؟تونم بردارمبه غیر از تست حاملگی، چه تستی می -

مرد بود، . از آبی که قورت دادگلویش تکان خورد 
توانست او را مؤاخذه کس منیمحدودیتی نداشت، هیچ

 . کند و بیشرت از من ترسیده بود

 گی؟جدی که منی -
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دستم را از زیر شامل رد کردم و روی شاهرِگ نبض 
 توی. بازویم را چسبید و بلندم کرد. ام نهادمگرفته

 :صورتم غرید

 کرار کنم تا لب باز کنی؟ و ده بار تالزمه هر سوالی -

 آلوددرِد گلوِی پربغضم را کنار زدم و با چشامن اشک
 :گفتم

جاس تو با دیدِن این حال و روزم بدبختِی من این -
 . ام یا نهپرسی جدیتازه داری می

تکانی به رسش داد و . عقب رفتعقب. رهایم کرد
طور که حدس زده بودم، اصال هامن. چشامنش را فرشد

 . حال نشدخوش

 من مراقب نبودم، تو حواست کجا بود؟ -
 ...دونستممنی... من -
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گرمان هستند و اهمیتی نداد به چشامنی که نظاره
 . اش را فرق رسم کوبیدکلامت کوبنده

و های تو سال سنبرو ببین هم! ایعرضهچقد تو بی -
یعنی دخرت به خنگی تو ! کننچیکارا که منی

  !مونگندی زدی به زندگی ببین چه! ندیده بودم

رحامنۀ القاِب جدیدش، سد چشامنم را شکست هجوِم بی
 . و با صورتی خیس کلامت را ادا کردم

هایی که به خاطر عفونتم دونستم قرصمن چه می -
های پیشگیری رو خنثی خورم، اثر قرصمی
 . کنهمی

 .صدایش هنوز جا برای باال رفتگی داشت

دخرت نیستی؟ همۀ هرنت  دونستی؟ مگهچرا منی -
گن های ریاضی فیزیکه؟ به چِی تو میحل فرمول
 باهوش؟
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 . قلبم گنجایش تحقیرهایش را نداشت

 . و بیار پایین، آبرومون رفتصدات -

خورم اولین بار بود از حالت پوزخند زد و قسم می
 . نگاهش ترسیدم

فردا که این خرب آبرومون فردا پس. و نکنفکر االن -
 . رههامون پیچید، مینوادهتو خو 

 . گاهم باشدانتظار داشتم به رسم مردانگی تکیه

 . و بندازیم جلووریس کن، عروسیو راستتکارا -

گوشۀ چشامنش را جمع کرد و دستش را کنار گوشش 
 . نهاد

 خوای نگهش داری؟ چی گفتی؟ نکنه می -
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 !بینی نشده، بسیار استدست باالِی دسِت اتفاقاِت پیش
ام را میان چانه. سکوتم مهر تایید زد بر سوالش

 . انگشتانش فشار داد

گذره؛ دونم چی تو اون مغز نخودیت میمن منی -
اما اگه بخوای به نگه داشتنش فکر کنی و واسم 

بینی که و میدردرس برتاشی، اون روی خوشگلم
گندو زدی، ولی ! حال االنم در برابرش هیچه

 !ادامه بدیذارم بیشرت از این منی

هایی هستند که پوششی از چندین الیۀ مختلف آدم
شود ها هم منیها را با گذشت سالاین آدم. دارند

 . شناخت، چه برسد به هفته و ماه

 ...کنیمباشه سقطش می... باشه هر چی تو بگی -
خوام و من میخوادشای که باباش منیبچه

 چیکار؟
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 هفت_و_پنجاه_و_صد

 «زهرا » 

 . کشمدست به گونۀ پژمردۀ رویا می

 . الهی مبیرم، چقدر پیر شدی تو -

 . سازدام میزند و نگاه دلخوری حوالهدستم را پس می

 . دلداریت هم بخوره تو رست -

دهم که از وقتی با چشم و ابرو نفیس را نشانش می
غول ا مشرسیده، رسسنگینی پیشه کرده و تنها با جان

 .است

رغم کند و علیدور شانۀ نفیس حلقه می رویا دست
تقالیش برای کنار کشیدن، او را میان بازوهایش قفل 

اش کرده، من هم از سوی دیگر محارصه. منایدمی
و حاال یک عدد صورِت . دهماجازۀ تکان خوردن منی
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هایی که از دو طرف توسط دو عدد نفیس است و لپ
شود و اویی که با انزجار دست به لب، خیِس آب می

 . کشد و سعی در عقب راندِن ما داردصورتش می

 . و به هم زدینور حاملگم شین اون... اَی -

 :گویدرویا می

از وقتی اومدی همش . دورت بگردم، یه ذره بخند -
 . اخم و تخمت مال ماست

 . کنداندازد و دهانش را کج میاش را چین میبینی

غلطی که کردین انتظار داشتین قربونتون  نه با اون -
 . شعورتر از شام دوتا خودتونینهم برم؟ بی

 . رویا -

متحیر از شنیدن صدای طاها پشِت در، نگاهی بین ما 
 . شودردوبدل می
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با هامن توپ پر و . آیدکارد بزنی خوِن نفیس درمنی
 :زندصدای خفه به رویا ترش می

خواد گی االن میزنم میمیمون از صبح زنگ می -
از این بعد . جاسساعت سه شد این هنوز این. بره

 . بینینو دیدین، رنگ منم میتونپشت گوش

 اشکشم تا به روترشیام میدستی به ریِش نداشته
اندازم و با فرشدن کف شالش را سمتش می. خامته دهد

 . شومدستم بر پای او، بلند می

گردم به طاهایی ه میدهم و خیر دستگیره را پایین می
تر که تازه از سلامنی برگشته و موهایش از همیشه کوتاه

 . شده

گویم و ای می"قربون کچلوی خودم برم " توی دمل 
. گیردنایلون بزرگی به سمتم می. کنمسوالی نگاهش می

. شودهای جورواجور گرد میچشامنم با دیدن خوراکی
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که به و بدون اینخیزد با کنار رفتنم، نفیس معذب برمی
گیرد و رسش را طاها نگاه کند، جانا را در آغوش می

برای گرفنِت نایلون، گردن سمت . کندپشت او پنهان می
اش را چرخانم و مِچ نگاِه دوخته شده به نفیسطاها می

 :گویدکشد و میمویش میدستی به رِس بی. گیرممی

  .ورینها رو تو حیاط دادم، اینا رو شام بخسهم بچه -

چشامن جانا با دیدِن چیپس و پفک و لواشک و پاستیل 
 . زندو ژله برق می

 .هّمیس... هّمیس... داای -

اش، یعنی با وجود جون گفنِت کشداِر زیرلبی
های به جز این اواخر، خونش برای این بچه گیریکناره

ها هم به خاطر نفرت از در َغلَیان است و توی این سال
نرفته وگرنه شاهد بودم این چند روز پدرش، سمت او 
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ها چرخانده تا طور جانا را توی خیابانچه
 .هایش قطع شودگیریبهانه

 هشت_و_پنجاه_و_صد

 .آخ -

رغِم دهد و علیطاها زودتر از ما واکنش نشان می
تفاوتِی چند ثانیۀ پیشش، با چشامنی که یک بچه هم بی

برد، گردن سمت نفیس دراز انی آن پی میبه نگر 
اش از درد جمع شده و کند؛ نفیسی که چهرهمی
 . اش را فرشدهبینی

 چی شدی؟ -

اش را سپارد و با هر دو دست بینیجانا را به رویا می
 . مالدمی

م ناکس چه سنگین. مو کوبید به بینیدست گچیش -
 . هست
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اش اهریزنم و پس از وارسِی ظدستش را کنار می
 :پرسممی

 خیلی درد داری؟ خون که منیاد؟ -

کند و با گفنِت چیزی نیست، رسیع خود را جمع می
نگاه میخ شدۀ طاها به بینِی . اندازدرسش را پایین می

رسِخ نفیس، با حِس سنگینِی نگاِه من، ناشیانه از روی 
شود و به راستی این هامن طاهاست که او برداشته می

های من به دید، آبجِی آبجیرا می ترها نفیسقبل
 بست؟ریشش می

 رم، کاری؟ باری؟خب دیگه من دارم می -

مان گذارد و به سمتها میرویا جانا را نزد خوراکی
 . آیدمی

 . اینا هم بیان خبوایسا مامان -
 . رهنه دیگه دیره، اتوبوس می -
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 . هاشهزنگ زدی بهش؟ ناراحت می -
 . زنمتو راه زنگ می -

کند و با گفنت خداحافظی زیرلب، سمت گرد میعقب
بغض . رودساکی که جلوی در ورودی گذاشته، می

اش به حیاط برای بدرقه. کندصدایش دمل را ریش می
سورن با دیدن طاهاِی ساک به دست، سه بار . رویممی

 :گویدزند و میپشت هم َملَّق می

 !آخیش برو نفس بکشیم! جون راحت شدیمآخ -

دارد و طاها دم رفنت هم دست از اذیت کردنش برمنی
 . کندای حوالۀ پشِت گردنش میرضبه

اون وقته که . تا چشم رو هم بذاری رفتم و اومدم -
 ...من یَک پدری از تو دربیارم

زند که با انگشت شست و میانی تلنگری به من و رویا می
 . دردناک است
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رویا ! شههاتون باحواستون به خودتون و عجوزه -
نذاری رو . ایناموقع خواب بچه رو برب اتاق مامان

 ! زمین این وحشی لگدش کنه
طاهاجان آخه این چه رفتنیه؟ هیشکی خونه  -

 . نیست

 . کندهای پربادش را با یک پوِف کوتاه خالی میلپ

 !و دارننه که خیلی چشم دیدنم -

ایم به مسیری که طاها با ساِک انداخته بر زل زده
این پرس یک شخصیت عجیب . گذرداش، از آن میانهش

اش به شدت حس وقتی نیست جای خالی. دارد
مثل همین حاالیی که دلتنگِی نبودنش، فشار . شودمی
منتها وقتی هست، . ام وارد منودهسینهحدی به قفسۀبی

گوییم کاش به خاطر زبان گزنده و تند و تیزش، می
 .سیاست استانسان بی طاها منونۀ بارز یک. آمدیمنی
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هر چه در دل دارد، بیرون . ستظاهر و باطنش یکی
  .ریزد و عدم محبوبیتش نزد بقیه، به این علت استمی

ام را روی اپن کاسۀ آبی که پشت رسش پاشیده
گذارم و خطاب به نفیسی که چشامن رسخش پر می

 :گویمشده، می

 کنه؟خیلی درد می -

 . چکداشکش می

ُمردی زهرا اون شب قبلش یه می. ون کنهخدا لعنتت -
ندا به من بدی تا انقد اراجیف رس هم نکنم؟ امروز 

! یه جوری مظلوم شده بود، دمل واسش سوخت
وجدان داره جوری نگام نکنین، عذابمیمونا این

 !کنهم میخفه

 نه_و_پنجاه_و_صد

 «رسدار » 
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 . کنمدزفری متاس را وصل میبا فرشدن دکمۀ هن

 . ها؟ بنال -
 !زود فقط! جا رسدارپاشو بیا این -

  .دارممی زنم و ماشین را حاشیۀ خیابان نگهراهنام می

 خوای مبیری ما یه نفس راحت بکشم؟تو منی -
 .بیا رسدار، االن اصال حوصله ندارما -

کنم و مستقیم موبایل را هندزفری را از گوشم خارج می
 . چسبانمه گوشم میب

 گیحاال می. به جهنم که حوصله نداری، منم ندارم -
 برم یقۀ کی رو بچسبم؟

 .کندخیلی زود درماندگی بر صدایش غلبه می

 . من دیگه رد دادم. نوکرتم رسدار، این تن مبیره بیا -



 

Romanzo_o 610 

دستانم را دور فرمان حلقه کرده، پیشانی رویش 
عدد  ده. استدانم چه مرگم امروز منی. گذارممی

 دادم وسفارش تعمیر داشتم که باید امروز تحویل می
ا هایم ر از صبح که پیام. امدست به هیچ کدامشان نزده

جواب گذاشته، تا همین حاال که هوا رو به تاریکی بی
ا دمل ب. امسابقه دچار شدهرفته، به یک آشفتگِی بی

دستم دست به یکی کرده و دست و دمل به کار 
 !ندرو منی

کشد و مرا واسطۀ امید به محض دیدنم، بازویم را می
 . دهدمیان خود و مادرش قرار می

قد رِس سوزن هم . تازونهآتو افتاده دستش داره می -
 . به فکر مِن بدبخت نیست

 باز چی شده؟ -

 . افتندهای بدنش میدستانش کناره
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گه مگه واسه دخرتی که خونۀ باباش حامله می -
 ...گهمی! گیرنطال میشده، رسویس 

 . گیردادامۀ صحبت را سلیمه دست می

واسه چی انقد ساز . رسدار تو یه چیزی بهش بگو -
 زنه؟ این دخرِت رو به سینه می

 . کنمبا استهزاء نگاهش می

 نزنه؟ -

 . شود از جوابممتعجب می

این دخرت همین جوری داره واسه ما . معلومه که نه -
این پرس هم بهش میدون بده  .ذارهباال میطاقچه

 .شینه فرِق رِس منکه میاد می

 . زنمپشت انگشتان دستم را به شانۀ امید می
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آخه به من . و با مادرت وا بکنبشین خودت سنگات -
چه ربطی داره راه به راه تو مسرتاح هم گیر 

بابا منم واسه خودم . زنیکنی، صدام میمی
 .اَه. گرفتاری دارم

نشیند و انگشتانش را روی ه ایستاده، میجایی کهامن
 . منایدرسش قالب می

دست به یکی . شه، نه اوننه این حرف حالی می -
 . کردن دیوونم کنن

 . دهم تا دردش آرام گیردمیان دو ابرویم را ماساژ می

. افتاد، اما افتادهسلیمه اتفاقیه که نباید می -
کدوم راضی به این وضعیت نیستیم، ولی هیچ
ر چرا گی. گی چیکار کنیم؟ پای آبرومون وسطهمی

دی؟ باید یه جوری رس و ته قضیه رو هم بیخود می
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اجرا این م. بیارین تا بیشرت از این واستون بد نشه
 .هر چی بیشرت کش پیدا کنه، به رضر دو طرفه

 شصت_و_صد

ه، گردن آویختدستی به زنجیِر گردنبنِد درشتی که به 
هایش را توی کاسۀ چشامنش کشد و مردمکمی
 . گرداندمی

 فرسنتخب اینا وقتی دارن تو این رشایط دخرت می -
بندش پرکن پشتخونۀ بخت، نباید یه جهاز دهن

بذارن؟ نباید واسه امید دستبند و زنجیر و از این 
 ...چیزا بگیرن؟ نباید

 . کشدامید موهایش را از ته می

دارم . کنهو دیوونه میوای وای، این زن منوای  -
تونن تو این زمان کم گم وقت کمه، منیبهت می

 . و فراهم کننهمۀ اوامرت
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 . اندازدسلیمه شانه باال می

 !این دیگه مشکل خودشونه -

 افتد،دست هر کسی که بی. نواست بیموجودی... آتو
ف را شود و موجباِت تازاندِن طر اندک رحمی به آن منی

 . سازدفراهم می

سلیمه یعنی انقد ازدواج این دوتا رو طبیعی  -
بینی که حاال توقع فالن و بهامن داری؟ فرصت می

غِ این اال . شه تنها دخرتو مقرص بدونیمنی. نیست
و رعایت بررست اگه آدم بود، حدوحدودشخاک
جا روی خوش االن به نظرت دخرِت اون. کردمی
ه، همش ظاهرسازیه، بینه؟ به خدا که نمی

 . روزگارش سیاهه

 . کوبداش را به سینه میکرده سلیمه مشت گره
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الهی به عزای برادراش بشینه که آتیش انداخته  -
شه خال میوخطاین مار خوش! موسط زندگی
ذاره، خونۀ جا منیو اینگه پاشمی. بالی جونم
 . خوادمستقل می

از امید توضیح  کنم وگوشۀ چشِم راستم را جمع می
 . خواهممی

 .جامن چه غلطی بکنم منیاد این -

 . فرستمابروهایم را باال می

و بزن باال، برو خونۀ هاتهللا، آستینپس بسم -
 . مستقل بگیر

 . کندچشامن ناباورش را درشت می

 من گورم کجا بود که کفن داشته باشم؟ -

 :گویمای میکنم و با صدای خفهگردنم را خم می
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 خوای من واست گور ِبکََنم؟می -
 . خانم حرف بزنگور نه، با حاج -

 . گیرمسینه، با پا روی زمین رضب میبهدست

 چی بگم بهش؟ -
اگه یه نفر تو دنیا . ش کن به فروش این خونهراضی -

 !و عوض کنه، توییباشه که بتونه نظرش

 . گیردهایم به هم، فکم درد میاز فشار دندان

قبال این موضوع مطرح شده، . کرشم نکنحتی ف -
 . واکنش ننه رو هم خودت دیدی

اعال که دیگه قرار نیست برگرده، به چِی این خرابه  -
خوام کار به شکایت و این چسبیده؟ رسدار منی

 ! به هر حال نصف این خونه مال منه! حرفا برسه

های بدون جواب مانده از سوی رویا و پیام
د، آستانۀ تحملم را به صفر ورویِی امیچشمبی
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هایم یقۀ پیراهنش را از دو طرف میان پنجه. رساندمی
 :زنمکنم و توی صورتش فریاد میمشت می

 یک_و_شصت_و_صد

و باال بکشی، امروز تونستی شلوارتتا دیروز منی -
تو به ! کنمخوری؟ شکایت میمشت گُه میمشت

اون آقات تا زنده . خندی مرتیکهمی گور خودت
یه آب خوش از . و کرده بود تو شیشهبود، خونش

دونم آوارۀ کجا و منیشبچه. گلوش پایین نرفته
االنم که نیست، تو جانشینش شدی؟ تو قراره . کرده

ش کنی؟ این خوای آوارهبشی ملکۀ عذابش؟ تو می
ه دپرسش برنگر . پیرزن نفسش بند امروز و فرداست

امروز . هم با این دلخوشی تا حاال زنده مونده
... هه. جا رو بفروشی، فرداش متوم کردهاین

 تونه از اینترهاش منیاز تو گنده. کنمشکایت می
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مگه ما ُمردیم؟ خونه داری به این . ها بخورهگُه
و جمع کن یه هاتپول. حیاط به این بزرگی. عظمت
همه که . جات و بساز، نداری هم بتمرگ رسشگوشه

تا روزی هم که ننه . شون نیستپول بابا پشت
به فروش این س، هیشکی حق نداره راجعزنده

 . خونه حرف بزنه
 !و برداشتهچه خربته مادر؟ صدات کل ساختمون -

ای که پریشان توی چرخانم سمت ننه و عمهرسم را می
وواج امید را کنار چهرۀ هاج. انددرگاه در ایستاده

دستانم را . شومترین مبل ولو مینم و روی نزدیکز می
گذارم و با چشامن بسته، پشت رسم های آن میبر دسته
ام را دستی شانه. چسبانم به قسمت تاجداِر آنرا می
 . فشاردمی

 ته مادر؟ چرا انقد ناآرومی؟چه -
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های بینی بیرون ام را از میان حفرهبازدِم کالفه
 . فرستممی

گاوزبون بدم اعصابت ریم پایین یه گلپاشو ننه ب -
 . آروم شه

انسان اگر پیش از باخنِت دلش بفهمد به استقبال چه 
خورد و دم به تله رود، شکر اضافی میطوفانی دارد می

 . دهدمنی

گاوزبان ننه هم در برابر اعصاب متشنجم رِس تسلیم گل
 :گویددارد و میچادرش را برمی. آوردفرود می

ور هم برو بگیر و تا یه جایی برسون، از اونپاشو من -
 . ایبخواب، خسته

 :پرسدعمه حین چرخاندن جارودستی می

 ری مادر؟کجا می -
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ها رو از آب بیار بیرون، زود زحمت اون سبزیبی -
 .  میام

راه را برای اتومبیلی که اعرتاضش را از بابت رسعِت 
دهد، باز یآور نشان مهای رسسامآرامم، با زدِن بوق

 . کنممی

 ره؟عمه کی می -
 .وایساده تکلیف امید روشن شه -

 . امیدوارم مکاملۀ امشب را نشنیده باشد

 نگفتی کجا برم؟ -
 . برو خونۀ رویا -

هوا خالصه میزان حیرتم از حرفش، در ترمزی بی
 . کنمسوالی نگاهش می. شودمی
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 دم یکی از این. ت از چیهدونم آشفتگیمن که می -
ها نگه دار، یه خرده چیزمیز بگیرم، به بهونۀ سوپری

 !عیادت از دخرتش، تو هم یه خرده رس کیف بیای

 دو_و_شصت_و_صد

گنجد ننه به این آسانی فکرم را خوانده در باورم منی
باشد و دل به دل منی بدهد که زمانی مخالف بود با 

 . خواستۀ دمل

واال با این رشایط . خانمخوش اومدین حاجخیلی  -
 . ما از شام توقع نداشتیم

، خواستم بیامزودتر می. جانبال به دور باشه مرضیه -
امشب . منتهاش خونه همیشه پر مهمون بود

خواستم به یارس زنگ بزنم، اما تا رسدار اومد می
 . گفتم چه کاریه مزاحم اون بشم

 . مون کردیندهرشمن. قدم رو چشم ما گذاشتین -
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 آقا کجان؟سلیم. دشمنت رشمنده دخرتم -

کند و پس از بلند شدِن او، رو با چشم به رویا اشاره می
 :دهدبه ننه پاسخ می

نوۀ برادِر مادرشوهرم از زیارت اومده بود، رفنت  -
 . جااون

ننه یک تنه صحبت را در دست گرفته و به کسی مجال 
 . دهدحرف زدن منی

گفت یه ها کجان؟ زهرا میو بچه امنتعطاجان خ -
 .جایینمدته این

 . اونا هم رفنت خونۀ خواهر یلدا. بله -
 تو چرا نرفتی مادر؟ -

 :گویدخانم به جای او میمرضیه

 .باجناقش نیست، رفته مأموریت -
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با پدیدار شدن قامت رویا که سینی به دست دارد، چشم 
نگه دارم و  دارم و اگر زمان راو گوش از ننه برمی

 ام رفعها خیره شوم به این قاب، باز هم دلتنگیساعت
 . شودمنی

گیرد، از شلوغی و هنگامی که سینی چای را مقابلم می
کنم و حین برداشنت حواسِی جمع استفاده میبی

 :گویمفنجان، آرام می

یعنی باور کنم از صبح تا حاال یه نگاه به گوشیت  -
 نکردی؟

 . کشملرزد و نگاه باال میمیسینی توی دستانش 

اش، دل خوردۀ چشامِن درشِت عسلیهای تابمژه
با یک تنفس عمیق، چشم از منظرۀ . کندزیرورو می

دارم و گلوی خشک رویم برمیبرانگیز روبه وسوسه
کنم با چای معطر به رایحۀ دلنشین ام را تر میشده
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عطر دانم تسکیِن درِد رسم از این چای خوشمنی. ِهل
است یا دخرتی که کمی دورتر از من، دخرتکش را بغل 

اینک اگر ساعت . دهدزده و او را در آغوشش تاب می
ها به مرخصی ها بایستند و ثانیهکش بیاید و دقیقه

زنم در دریای خوشبختی و چه بروند، با کله شیرجه می
مین ه. کنداهمیتی دارد که او از رشم بقیه رس بلند منی

. ستفقط چند مرت فاصله دارد، برایم کافیکه با من 
 . خیزدعطا برمی

 .هاتون من برم دنبال بچهخانم با اجازهحاج -

 . های ننه جاری بودهذکر خیر این مرد، همیشه بر لب

 . برو مادر، خدا به همراهت -

خرسند از رفنت او و خالی شدن میدان برای بازدیِد 
سوئیچش را از آویز . اندازمپروایم، پا روی پا میبی

زند و همه چیز در عرض چند ثانیه جلوی در چنگ می
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شود و صدای ناگوار زیِر پایی که خالی می. دهدرخ می
ر خود بهایم را خودبهبرخورِد زانوهایی با زمین که پلک

 !سازدهم  فرشده می

 سه_و_شصت_و_صد

. شوداهوی مادرش گم میداداش گفنِت رویا در هی
کنم و خود را به عطا ها بر بُهتم غلبه میزودتر از آن

 روی دستش را بر دیوار گذاشته و پیشانی. رسانممی
گیرم و او را سمت خود اش را میشانه. آن نهاده

همه به نوعی درگیر یک شوک غیرمنتظره . گردانمبرمی
ای وای  زند و نوایخانم توی رسش میمرضیه. ایمشده

دهد و سعی در آرام ننه شانۀ عطا را ماساژ می. رس داده
خطاب به منی که در جا . کردن جو به وجود آمده دارد

 :توپدام، میخشکیده

 . زَهره تََرک شد. یه لیوان آب بده دست این دخرت -
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قدرت درکم را . رنگ به رخ رویا منانده. گویدراست می
میان دستان شل  ستانم و جانا را ازاز محیط می

رسد لیوان را از شیر نیمه. دارماش، برمیشده
ند کجانا در آغوشم غریبی می. منایمظرفشویی پر می

 . های جلو داده، آمادۀ گریه استو با لب

نشینم و لیوان را در مجاورت رویا، روی دو زانو می
ِنی چشامنش را ترس ِنی. دارمهایش نگه میمقابل لب

 . احاطه کرده

 . بخور رویا -

حتی گریۀ جانا . چقدر این حالتش نگران کننده است
جانا را روی . کندهم تغییری در وضعیتش ایجاد منی

 دهم ویک دستم را پشت رسش قرار می. گذارمپایم می
 .ریزمبا دست دیگر محتویات لیوان را توی دهانش می

چرخانم، نگاه مچگیر عطا را به دستم گردنم را که می
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کشم و رضبات نرم به پشت دستپاچه عقب می! ینمبمی
عطا با تکیه بر . زنم تا دست از گریه برداردجانا می

شود و لبخند بر چهرۀ مبهمش زانویش، بلند می
 . نشاندمی

 . تونه بابا؟ من خوبم چیزیم نیستچه -

 . کندخانم رس تا پایش را برانداز میمرضیه

 زمین؟ چیزیت نیست؟ من بودم االن خوردم -

 :گویدننه می

 .شهجا میفشاره دیگه، جابه. پیش میاد باالم -

 :گویدخانم با عتاب به رویا میمرضیه

 . بچه رو بگیر، هالک شد -
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 .توانستم اتصاِل نگاِه رویا به عطا را قطع کنمکاش می
هایش جریان آبی که به او خورانده بودم، از کنار لب

 . ترساندرا میاحواالتش حتی عطا . پیدا کرده

 رویا؟ -

 . دهدکف دستش را برابر چشامن او تکان می

 بینی؟و میمن... دخرت با توأم -

عطا با دیدن واکنش . کندای از چشمش سقوط میقطره
 :گویداو می

  .بچه رو بگیر کبود شد. من خوبم، اوضاع تو خیته -

صورت . کنددستان لرزانش را به سویم دراز می
 . لرزاندهای اقتدارم را میرنگش پایهبی

 اینک هیچ. کاش قابلیت در آغوش کشیدنش را داشتم
او فروپاشِی . ای برای او کارساز نیستحرف و دلداری
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ا را جان. گاه بودهکسی را دیده که همیشه برایش تکیه
 :گویمسپارم و به عطا میخانم میبه مرضیه

 . خیلی ترسیده. بغلش کن -

 هارچ_و_شصت_و_صد

 «رویا » 

شوم به گذرانم و باز خیره میمنت پیام را از نظر می
تازه به معنای . ای که بر سقِف تاریک افتادهسایه

ام سینهوزن زیادی روی قفسۀ. برمدلگیری پی می
دلتنگی هم راه و . دمل گرفته است. کنماحساس می

لرزشی دیگر و . ندکبیراه خود را نخود هر آشی می
 . آهی دیگر و نگاهی دیگر به صفحۀ موبایل

 «مد جدیده سین کردن و جواب ندادن؟ » 
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برای دومین بار این حالت را . نطقم بند آمده است
اش را بار اول روزی بود که نامه. کنمتجربه می
 . خواندم

طه، یه نق. ببین االن انتظار ندارم چند خط تایپ کنیا» 
 . «بذار که بفهمم خوبی یه ایموجی

 . گیرمخیسِی چشامنم را به وسیلۀ بازو می

فهمین ته رویا؟ فازت چیه؟ شام دخرتا چرا تا میچه» 
 دارین؟ده، تریپ ناز کردن برمییکی واستون جون می

» 

پاچۀ هر کی دوروبرم . امروز به عامل و آدم پریدم» 
 فهمید، وننه دردم. و ندادیبودو گرفتم، چون تو جوابم
کاش تو اون حال . آورد ببینمت آروم بگیرم

 . «دیدمتمنی
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قوط ام، ستنها تصویر شکل گرفته پشت چشامن بسته
 .کنم تا پایان عمر از شوک خارج شومگامن منی. اوست

خالی  گاه که نبایدزیر پای تکیه. کوه که نباید فروبریزد
 . دهدشود، وگرنه ماهیتش را از دست می

 « .رویا» 

 . «خانم» 

 «خوبی؟ » 

 . «من خوب نیستام» 

 . «نگرانتم» 

 . «و بده برم بخوابمکنه، جوابمرسم درد می» 

ط فق. مونم تا تو خوب شیاصال نه تا صبح بیدار می» 
 . «باهام حرف بزن

 . «کنیدیگه داری اذیت می» 
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 . «رویا» 

 «دی؟ جواب منی» 

 «یعنی حال من واست مهم نیست؟ » 

ز دقایقی طوالنی پیامی با این مضمون و پس ا
 . فرستدمی

دو بار بیشرت به یکی بگی دوسش داری، دور » 
 . «دارهبرمی

 . شودو بالفاصله آف می

های طوالنی، هامن حال بد به امشب پس از مدت
ام که سطر به به قدری نامه را خوانده. رساغم آمده
 شبرویا ام. هایش دیکته شده توی مغزمسطر نوشته

 . فروبپاشد. قرار است یک بار دیگر بشکند

 پنج_و_شصت_و_صد
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 ...عمه -

. دوید، رس چرخاندمبا صدای سورن که به سویم می
 . برابرم ایستاد و پاکتی به طرفم گرفت

 . و عمو داداین -

گونه پیدا ها و اینها و جواب ندادنآشفته از نبودن
 :خم شدم و پرسیدمها، شدن

 کو عمو؟ کجا رفت؟  -
و کردم، صدام زد اینها بازی میمن داشتم با بچه -

 !بعدم سوار ماشینش شد و رفت. داد

 . تا رسیدن به اتاقم، صدها نفوس بد را کنار زدم

اولین چیزی که توی پاکت به چشمم خورد، یه بسته 
یان ها را مکاغذ کنار تراول. تراول پنجاه تومانی بود

. دست لرزانم گرفتم و مغز به دمل حکم شور زدن داد
ای که هر دخرتی در هیچ شباهتی به نامۀ عاشقانه
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با عزیزم و عشقم و . اندیشد، نداشتخیالش به آن می
. خط نامه نیز خوش نبود. عمرم هم آغاز نشده بود

حوصلگی کاتبش را وکوله، اوج عجله و بیخطوط کج
 . دادنشان می

شه؟ مهم نیس داری مرد فقط یه بار عاشق میقبول » 
چه اهمیتی داره مادر . به عشقشگن راجعبقیه چی می

و پدر و برادر بسیج بشن واسه انداخنت طرف از 
دونستم من می. هاش بودممن پای درد و دل. چشمش

. هاش بودمریخنت من شاهد اشک. ای دارهچه گذشته
ز روی تیپ و احسان ا. دیدو میمامان فقط ظاهرش
دونم هر بالیی رسش اومده می. کردقیافه قضاوتش می
ه هایی کهمه چی از این گروه. کسیهاز رس تنهایی و بی

واسه هامهنگِی . کنن، رشوع شددخرت و پرس چت می
م خوش. قراِر حضوری، تو پروفایلش یه شامره تلفن بود

زنگ زدم، هامهنگ کردم، مکان هم خودش . اومد ازش
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با همۀ لََوند بودنش، یه معصومیتی تِه چشاش ! داشت
با رابطه ! کردو سمت خودش ترغیب میبود که من
! ش رفت زیر دندونممزه. کاربلد بود! رشوع شد

ار دونستم با تکر منی. قرارمون به اون یه دفعه ختم نشد
صال ا. گیرهاین رابطه، دلبستگی هم این وسط شکل می

 از فکر. چیز دیگه بود تصور من از این قرش دخرتا یه
 . خوردشون هم حامل به هم میدوست داشنت

 .فطرترویا من یه لجنم، یه عوضی، یه نامرد، یه پس
بنِد اسمم اصال تو هر چی بگی، من یه چیز بدتر پشت

 . چسبونممی

درستش کردم، خامنش . کشیدمش بیرون از اون کثافت
اش وآمدیه مدت زیر نظر گرفتمش، آمار رفت. کردم

. فهمیدم رو قولی که به من داده وایساده. اومد دستم
کنارش یه حال خوشی داشتم که . نتونستم ازش بگذرم
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المصب رس تا پاش . حارض نبودم با هیچی عوض کنم
 ! «مرفین بود

 شش_و_شصت_و_صد

تهوعی که به رساغم آمده را پای دانستم حالتمنی
م اولین قطرۀ اشک. گذارم یا انزجار از کلامتشحاملگی ب

 . نوشته را خواندمفروریخت و باقِی دست

مامان وقتی فهمید کجا باهاش آشنا شدم، » 
ندیده شد دشمِن خونِی . و واسم از رو بستشمشیرش

 ! «افرا

  .برگشتم به خط قبل و نام افرا را چند بار زمزمه کردم

یداش کنی، زن گفت دخرتی که تو گوشی پمی» 
خوام می. خیاِل این حرفا رویابی. زندگی بشو نیست

به الشی بودن خودم و خامنِی . برسم به خودم و خودت
های شاملی که بهش احتیاج داشتم و مامان به زمین. تو
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به  ذاره بابا بزنهگفته بود تا دور افرا رو خط نکشم، منی
 ... «اسمم

لربیز بودم از باقی خطوط را در حالی خواندم که 
 . ترس

 ! «وصلتم با تو بود... رشط مامان» 

از کودکی و نوجوانی تا جوانی، همیشه در گوشم 
جمالتی که بارها از . اند، تو بهرتین هستیخوانده

بهرتین چهره، بهرتین صدا، بهرتین  .اماطرافیان شنیده
خط، بهرتین سلیقه، بهرتین دستپخت، بهرتین اخالق، 

اند و با همه را به من نسبت داده. رسبهرتین توی د
شدم . ها، برایش عشق نشدممتام این بهرتین بودن

هایی که با افرا قرار بود برای رسیدن به زمین... پل
 . آبادشان کند
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 خیلی سعی. رویا من نخواستم ازت سوءاستفاده کنم» 
. و از تصمیمش منرصف کنم، منتها نشدکردم مامان
تونی آرزوی هر م نگیر، تو میو دست کالبته خودت
گی دوِست از بچه. من دوِست دارم رویا. مردی باشی

اما زمین تا آسمون فرقه بین عشق و دوست . داشتم
ای، نباید وارد این بازی تو پاکی، خامنی، ساده! داشنت
وقتی من ازت فاصله گرفته بودم، نباید . شدیمی

و اتمکردی، نباید احساسو به من نزدیک میخودت
راستی بگم که همۀ حساب . کردیتحریک می

م با افرا شکرآب وقتی رابطه. و به هم ریختیهامکتاب
و تو دمل جا کردی که جوری خودتبود، نفهمیدم چه

 ! تهش ختم شد به بچۀ توی شکمت

! چیزی به پروازمون منونده. زیاد وقت ندارم رویا
آه  خوام پا بذارم رو دمل که فردا روزی همشمنی
 .مونه واسه توآخِر همۀ حرفام یه رشمندگی می. بکشم
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ه اگ. تونم بگم رشمندتمفقط می. هیچ توجیهی ندارم
شد اون سندها زودتر به اسمم بخوره، مامان راضی می

این پایین یه آدرس نوشتم، با . کشیدجا منیکار به این
برو پیشش . باهاش هم صحبت کردم. یه شامره تلفن

پول هم به اندازۀ کافی واست . م مطمئنیهآد. واسه سقط
.. .یا نه... خواهیببخشید که قربانِی زیاده. گذاشتم

 . «خودخواهی ما شدی

و چند بیت پایین صفحه، سیستامتی درون بدنم را 
 . سوزاند که ترمیم شدنی در کارش نیست

 افتاد نگاهم به نگاهی که نباید» 

 رفتیم رسانجام به راهی که نباید 

 وسوسۀ عشق هامن صبحِ نخستینبا 

 نزدیک شد آدم به گناهی که نباید

 کندنم آخربسنت و دلدر قصۀ دل
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 «افتاد دل از چاله به چاهی که نباید 

 هفت_و_شصت_و_صد

و  نفس زدنتهوع و رضبان قلب باال و نفساختالِط حالت
 . انداخت تنگِی نفس، هر آدمی را از پا خواهد

 . ندپر هایم باال میبا حس حرکت دستی بر بازویم، شانه

 ساعت سه و نیمه، چرا نخوابیدی؟  -

 :پرسمگیج از حضور او کنارم، می

 کنی داداش؟جا چیکار میتو این -
 . رفتم دست به آب، دیدم نشستیداشتم می -

 !همین یک ساعت پیش دستشویی بود

 خوبی رویا؟ چته از رس شب؟  -
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امشب با دیدن افتادِن او، هامن حاِل هنگام خواندن 
قدر هامن. امقدر گُر گرفتههامن. نامه به رساغم آمد

 . ترِس خفته از آینده در من بیدار گشته است

 . نشیندکِف دستش بر صورتم می

 ت واسه چیه؟گریه -

دا شک خبی. بلعمتک اجزای صورتش را با نگاهم میتک
ار خلقتش را در وجود او پیاده یکی از زیباترین آث

 . کرده

چرا مراقب خودت نیستی داداشی؟ من خیلی  -
 . ترسیدم

موهای پریشاِن در هم لولیدۀ ریخته اطراِف گردنم را به 
 . کندعقب هدایت می

 . دهتوپم تکونم منی. من میزوِن میزونم -
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اش و به خواهد رسم را بگذارم روی شانهآخ دمل می
. ها، از هوایش اشباع شوما و نداشتهجای همۀ کمبوده

اما واقعیت این است ما در بنِد یک رسی عقایِد پوسیده 
اید حتام ب. کنیمایم و تالشی برای رهایی منیاسیر شده

 .مناسبتی در کار باشد تا همدیگر را در آغوش بگیریم
بهانه پناِه همدیگر شدن را یاد ما بی. عید، تولد
 . ایمنگرفته

 ...آخ -

 . سازمام را معطوف او میگانهواس پنجح

 چی شد؟ -

 . دهددستش را ماساژ می

 . کنهخواب رفته، ِگزِگز می -

ای، گرمای این خواهد بگویم از وقتی آمدهدمل می
های ای به بحثفیصله داده. ایخانه شده
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خردکِن مامان و بابا و وجودت رسارس آرامش اعصاب
 :گویمها میبه جای متام این. است

 . پاشو برو بخواب -

ها گذارد و با هل دادِن آنهایم میدستانش را روی شانه
بالش را زیر رسم . کند دراز بکشمبه عقب، وادارم می

 . منایدمرتب می

چیزی واسه نگرانی . تو هم با خیال راحت بخواب -
 . وجود نداره

 کشد و سورنی که رسپتوی کنار رفتۀ کارن را رویش می
 . گذاردده را روی تشکش میو ته ش

روزها هم بنشینم و به او بنگرم، قادر به خواندِن خِط 
داداش هامن صندوقچۀ در . نگاهش نخواهم شد

  !ست که کلیدش تنها دست عزیز است و بسایبسته

 هشت_و_شصت_و_صد
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 «زهرا » 

پلوی  عمه دیس. چینمها را توی سفره میبشقاب
گذارد و رسدار و یارس هر کدام زعفرانی را آن وسط می

نفری یک کاسۀ بزرگ از خورشت را باال و پایین سفره 
وجوش زند و حرصسلیمه به پایش می. دهندقرار می

 . جنباندیارس با لبخند رس می. کندمی

زنه بدتر از یه زبونی داره نیش می... آمادرشوهره -
 . مار کربی

 . کنممت گوشش خم میرسم را س

 .واال مادر توأم کم از این نداره -

 . کندخندد، اخم میبا چشامنی که می

 . پررو نشو دیگه -
 .ایش -
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د و ایستهای منتهی به طبقۀ باال میسلیمه پاییِن پله
 . اندازدصدا توی گلو می

مثال اینا به خاطر شام اومدن، دو ساعته چپیدین تو  -
 . اون اتاق

 . گشایدلب به اعرتاض می رسدار،

 ور، چیکارشون داری؟بیا این -

 . دهدگری به خرج میسلیمه سلیطه

و قیچی نکنم، چند صباح دیگه من اگه االن دم این -
 . جا برمو بذارم رو کومل و از اینباید دمم

ها، بلندتر از قبل برد از چزاندن آنگویی لذت می
 :گویدمی

 . داریم ناسالمتی مهمون... امید -
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هایش را تا که آستینکشد امید درحالیطولی منی
کالفگِی . گرددها حارض میزند، باالی پلهآرنج تا می

 . اش هویداستچهره

 بله؟ -

 . دهدسلیمه تابی به گردنش می

زیاده؛ برو صداش کن سفره  وقت واسه خلوت کردن -
 . رو انداختیم

مه منیر با مالمت اندازد و عامید نگاه پرحرصی به او می
 :گویدمی

تون تو یه سلیمه بخوای از این اداها دربیاری، آب -
االنم اون . دیگه اتفاقیه که افتاده. هارهجوب منی

تو یه . و به دنیا بیارهتدخرت عروسته، قراره نوه
ازش رو برگردونی و . خواین زندگی کنینخونه می
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نها ره تذاره میبخوای اخم و تخم کنی، امید می
 . مونیمی

پیدا شدن رس و کلۀ ارغوان، مجال پیرشوِی بیشرت به 
امید با رس، به سمت راست سفره . دهدسلیمه را منی

به . نشیندکند و ارغوان در آن نقطه میاشاره می
ا امید ب. کنم به کشیدن برنجدرخواست عمه، رشوع می

اید منلبخند ِ غمگینش، چند ثانیه روی صورتم مکث می
این لوبیای ناخواسته هنوز . اندازدپس رس پایین میو س

دیگر هیچ اثری از آن . نیامده، امید را زیرورو کرده
 .وشنگ سابق نیستپرس شوخ

 نه_و_شصت_و_صد

مرِغ باقی مانده تِه بشقابم را به ظرف یارس حواله 
را با پیوند ام خوریاش از بابت کمکنم و او گالیهمی

. خیزدارغوان برمی. دهدزدن دو ابرویش، نشان می
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. کندکجی میاش، به ما دهنظرف غذای دست نخورده
 :گویدسلیمه رو به او می

 کجا؟ -

اش را سوی گزد و نگاه ناراضیمی ارغوان عصبی لب
های سبزی که سلیمه تندِی فلفل. دهدامید سوق می

 . ریزدخورده را توی زبانش می

تر نشسته، بهت یاد ندادن وقتی تو یه جمع بزرگ -
 حق نداری زودتر از بقیه از رس سفره پا شی؟ 

گوید و مادرشوهرم می" ول کن سلیمه " پدرشوهرم 
 :زندآرام لب می

 !با این تربیت بزرگ شده. خرده نگیر بهش -

هایش  شعلهریزد روی آتش و سوزانندگیبنزین می
  .ا دامن امید را نیز خواهد گرفتعالوه بر ارغوان، قطع
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جا ما این. رو ترش نکن واسه من و مهموِن خونۀ من -
یکیش همین زهرا، نصف سن تو رو هم . قهر نداریم

یه الف بچه . نداشت وقتی عروِس این خونواده شد
و بلد بود اما آداب معارشت و نشست و برخاستش

 !بود

ان به خودم و شود از نگاه پرکینۀ ارغو تِه دمل خالی می
. ها در جمعهمیشه تنفر داشتم از این مقایسه شدن

کند؛ درواقع اولین بذر سلیمه در حق من خوبی منی
حداقل نگاه آزردۀ امید به . کارددشمنی را میان ما می

 . گویدمن که این را می

ارغوان بدون نگاه به جمع، به قصد رفنت به طبقۀ باال 
رتی رو به انفجار، با چشم کند و امید با صو قدم تند می

کشد و به دنبال او روانه ونشان میبرای مادرش خط
 . شودمی
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 کنین؟هاتون میو چرا قاتِی بحثخانم منسلیمه -

ست یا واقعی را در معرض دانم ساختگیبغضی که منی
 . گذارددید می

طوری داشت نگام دیدین؟ تو رو خدا دیدین چه -
تونست ز خجالت منیکرد؟ هر کی دیگه بود امی

 ...وخ اینو بلند کنه، اونرسش
 !دونم و تویک کلمۀ دیگه اراجیف بگی، من می -

. سازدفریاد امید، سلیمه را خاموش و ما را متحیر می
کنم این دیواری که خشت اولش کج گذاشته گامن منی

 . شده، راست باال رود

های کثیف را سینِی لیوان. زندیارس صدایم می
 . رومدارم و به طرفش مییبرم

 . جانم -
  .و بردار بریم؛ حوصلۀ اداهای اینا رو ندارموسایلت -
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عزیزم هنوز سفره رو زمینه، یه ساعت صرب کن  -
 . ها رو بشورمحداقل ظرف

راند و نگاهی به ساعِت موبایلش موهایش را به عقب می
 . اندازدمی

رت کا. رم پایین خونۀ ننه دراز بکشمپس من می -
 . متوم شد بیا

کنم و به سوی آشپزخانه اش را تایید میبا رس گفته
 . چرخممی

 . زهرا -

 . گردمبرمی

 !اگه خوابم برد، بیدارم کنیا -

. کنمهایم خارج میبا یک بازدِم عمیق، هوا را از ریه
 . خاردرسش را می
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 س؟راستی امشب چند شنبه -

عقب ه عقبطور ککنم و او هامنچشامنم را گرد می
 !کشدرود، چندین مرتبه لب بر زبانش میمی

 هفتاد_و_صد

 «رسدار » 

نشاند الی موهایم، لبخند بر لبم میحرکت انگشتش البه
نوازش . و ُمَسکِّنی از این نوع هنوز کشف نشده است

ه هاست قولش را بتارهای تیغِی رسم توسط اویی که سال
انگیزد ام، چنان حس خوشایندی در من برمی دادهدمل

توسین از فالن ها هورمون اکسیکه آزاد شدن میلیون
 . کنمام را احساس میغده

به قصِد گرفنت مچش و تبعید به مقصد بازوانم، دستم را 
حاصِل گرداندِن دستم در آن ناحیه . برمباالی رسم می

پلک . اردای ندمثره. نتیجهشود یک تالِش بیمی
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گشایم و پس از درک موقعیتی که در آن قرار دارم، می
ویا ام ر چه دیدهکه متام آنفهمیدِن این. نشینمسیخ می

در رؤیایی بیش نبوده، برخاسنِت یک آِه بلند از گلویم 
 . را در پی دارد

د رو که پوزخندارم و به آینۀ روبهبالش زیر رسم را برمی
موهایم را میان . کنمت میام، پر زند بر پریشانیمی
کشم و این روزها بس که بودن با او را هایم میپنجه

. خوردام، حامل از خود به هم میتجسم و تصور کرده
 . شود؛ باید قدمی بردارمگونه منیاین

ها از خطاب به مادری که در حال درآوردن لباس
 :گویمست، میلباسشویی

ال خیدا، کال بیمامان فوت آقابزرگ واسه تو بد نش -
 . قضیۀ ما شدی

 . گردددهد و برمیآخرین لباس را هم به سبد انتقال می
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 ای؟چه قضیه -

چسبانم به کانرت و دستم را رویش پهلوی چپم را می
 . گذارممی

 . رویا -

گونه گردد و در اینمیمیِک صورتش دچار تحول می
 . کندمواقع، بیشرتین شباهت را به سلیمه پیدا می

 هاست؟ االن وقت این حرف -
جوون ناکام که نیست تا . وخدا بیامرزه آقابزرگ -

 . سالش صرب کنیم

 . زندسبد را زیر بغلش می

 . چقد تو هولی پرس، هنوز چهلمش هم نشده -
 .شهو بچینی، چهلمم میکم مقدماتشتو کم -
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اش را به گذارد و دستان مشت شدهسبد را زمین می
 . زندکمر می

 جوری دنبالشی؟کنه که اینگه دخرتِ فرار میم -

ام پی برد، افتاد؛ تا به عالقهاسم رویا از دهانش منی
 . سازهای ناکوکش را رو کرد

دونم چی تو س، من میها بهونهمامان این حرف -
 . دلته

گن رسدار؟ اون از امید که جنازۀ مردم چی می -
، دباباش برداشته نشده، دست دخرتِ رو گرفت آور 

گن خوای حرف پشتت باشه؟ حاال منیتو هم می
این پیرمرد عجب آدمی بوده و ببین چقد از چشم 

افتاده که چند ماه نتونسنت به احرتامش صرب کنن؟ 
و به باد داده، تو مونامید به اندازۀ کافی حیثیت
 . یه مدت دندون رو جیگر بذار
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دونی من تره هم واسه حرف مردم خرد خودت می -
 . کنممنی

 . شونداش از خشم، باز و بسته میهای بینیپره

کنی؟ بعدم دخرتِ مگه بین همین مردم زندگی منی -
اگه دوِست داشته باشه، چند ماه که سهله، چند 

و من دلیل نگرانیت. کنهسال هم به پات صرب می
 . فهمممنی

من با . هایی گفتنی نیستآخر مادِر من یک حرف
 هایم با تو سخن بگویم؟کدامین رو از نیاز 

 یک_و_هفتاد_و_صد

زند و در دلتنگی، مشتی محکم بر دهان دلخوری می
ا ام، یک برو بابجواِب مامنعِت او برای حفظ رسسنگینی

اش را گوید و از ترِس خاِم منطق شدن، رسیع شامرهمی
برخالف  .دهدپس از چند بوق، رد متاس می. گیرممی
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ای به انگشتم رضبه. خواهم درکش کنمهمیشه منی
زند و دوباره متاسی که از جانب او با اش میشامره
منطقی پیشه کرده، من نیز بی. شودمحلی مواجه میبی

دهد، هر بار که او رد متاس می. دهمبه کارم ادامه می
که صدای معرتضش گیرمش، تا اینتر از قبل میحریص

 . رسدیبه سمعم م

 بله؟ -

 . زنمپوزخند می

 گیری که پس نیفتی؟دست پیش می -
 . تونم جواب بدمخب البد منی -

 . مزندارم و دور میموبایل را میان شانه و گوشم نگه می

تونی، دیروز وقت نداری، پریروز دورت االن منی -
تم هابهونه. کنهترش جانا اذیت میشلوغه، روز قبل

 . وخ متومی ندارهکه خدا رو شکر هیچ
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اش، در شده ای از چشامِن درشِت درشتتصویِر ذهنی
 . گیردضمیر ناخودآگاهم شکل می

 ...نه به خدا بهونه نیست -

کشم و صدای موزیک را کم ماشین را گوشۀ خیابان می
 . کنممی

 رویا تو چِی منی؟ -

شنوم و پاسخی به سوامل کوتاِه متعجب می" ها " یک 
 . ودشداده منی

 پرسیدم تو چِی منی؟ -
 من چِی شامم؟ -

 . برمابروهایم را برای مخاطبی که مقابلم نیست، باال می

 دونی چِی منی؟تو منی -
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ی اگردد وقت اضافهنفِس لرزاِن پراضطرابش، موجب می
 . برای تازه کردن نفس به او بدهم

من و تو . بینیمو میذاریم همفردا یه قرار ناهار می -
ها هم شه و نداریم و زشته و این حرفمنی. او زهر 

تونی حرف بیاری، رو حرفم هم منی. رهتو مخم منی
های این چند روزت حسابی از محلیچون بابت بی
 . دستت شکارم

 . ببخشید، ذهنم درگیر داداش بود -
 طوره عطا؟ خوبه؟چه -

 :گویدبا لحنی رسشار از عقدۀ دل می

 . به، اما من نگرانشمگه خوخودش می... خوب که -

 . باید از آشوبش بکاهم

حاال فردا دیدمت با هم . انشاهلل که چیزی نیست -
 . زنیمحرف می
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 . گذاردکلامت را روی دور تند می

 . تونم بیامنه نه، فردا من منی -
 .اتفاقا میای تا حالیت کنم نسبتت با من چیه -

 دو_و_هفتاد_و_صد

 «رویا » 

 . بخشم تا به او برسمهایم رسعت میبه گام

 کنیم؟زهرا االن دقیقا ما داریم چه غلطی می -

 . اندازدشانه باال می

رم ناهار، تو رو من دارم به دعوت برادرشوهرم می -
 !دونممنی

 . زنمای به بازویش میتنه

 . شعوریخیلی بی -
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 یابد، رضبان قلبمیام با ماشین تقلیل مهر قدر فاصله
 . گردددچار تکثیر می

ام، وگرنه چه باخته گوید که من دلزهرا راست می
دلیلی دارد از ترِش او برتسم و تن بدهم به قراری 

 . حق با اوست، کَک به جان خودم هم هست. مخفیانه

با دستی مرتعش و قلبی ماالمال از هیجان، دستگیره را 
ز روی زهرا که در صندلی نگاهم ا. نشینمکشم و میمی

جلو جا گرفته، به مرد پوشیده در لباس مشکی، روانه 
ریشی که اش، میان حجِم تهطرفهلبخنِد یک. شودمی

 . حاال تبدیل به ریش شده، نوازشگر وجودم است

 . سالم -

فشارد و دست به رس جانا هایش را محکم بر هم میپلک
 . کشدمی
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دستت هنوز خوب  ...طوره؟ آخیخانم چهخوشگل -
 نشده؟

 رسدار متعجب. کندام پنهان میجانا رسش را توی سینه
 :پرسدمی

 . شه؟ قبلنا که خیلی با من جور بوداین بچه چه -
ره، از وقتی دستش شکسته دیگه بغل هیشکی منی -

 . چسبه به خودمفقط می

سمت زهرا . اش برایم نامفهوم استزمزمۀ زیرلبی
 .گرددبرمی

 جا نشستین؟کنی جابهمنیاحساس  -

 . فرستدزهرا ابروهایش را تا انتها باال می

 جاااااااااااان؟ -
 گم محیا رو چرا نیاوردی؟هیچی، می -
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 . زنداش را شل کرده، خود را باد میرورسی

 . ریخت رو آبو میتوناومد که پتهاگه می -

 . دهدرسدار، رسی در تایید حرفش تکان می

 . فرماییدمیصحیح ... بله -

 . گیرداز توی آینه مچِ نگاِه مستقیمم را می

 خانم؟احوال رویا -

هایم به باال را صدای گیرایش، قدرت کشسانِی لب
بخشد و زهراست که با صورتی جمع شده فزونی می

 :گویدمی

 .اَه اَه اَه، چندش -

 .سازدتر میلحنش، لبخندم را پهن

 !و ببندمرررررررررررگ، نیشت -
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گرانه گیرم و رسدار توبیخدستم را جلوی دهانم می
 :گویدمی

 ...زهراجان مراقب اون ِزبونت باش وگرنه -
کنی؟ وگرنه چی؟ ها؟ اصال تو چرا ما رو نگاه می -

 .حواست به جلو باشه، نکشیمون کلی آرزو داریم

 سه_و_هفتاد_و_صد

خواهد ست که دمل مییاییامروز از آن روزهای کیم
هم  جهتالبته بی. جهت به متام کائنات لبخند بزنمبی

رس حضور و لبخند رسدار است که به که نیست؛ از صدقه
هایش کنار خاطر زهرا، پشِت دسِت چپش را از روی لب

 . کشدمنی

بار وقتی با زهرا و نفیس در مشابه این حال خوش را یک
را نظیر که مامتسفری بی. جمکران بودیم، تجربه کردم

احساس تازگی و بکر بودِن . داشتبه بال زدن وامی
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های پر شده از هوای استشاممی و جال دادن به ریه
 . هوای سنگین و مسموم

زهرا ظرف یکبارمرصف را به همراه نوشابۀ مشکی و 
 . شوددارد و بلند میموسیر برمیماست

 کنی؟چیکار می -

ِی آن سوی فضای سبز اشاره به پشِت نیمکِت سیامن
 . کندمی

کنید، حس یه انگل مزاحم یه جوری به هم نگاه می -
 . و ندارمتحمل اداهاتون! بهم دست داده

 . کندای میخندهرسدار تک

 تو ادایی از ما دیدی؟ -



 

Romanzo_o 666 

دهد و با گفنت یک ایش اش میزهرا چینی به بینی
لباس  رسم را با درست کردن. شودکشدار از ما دور می

 . کنمجانا گرم می

مثل منی که این . برهو میآخرای انتظار نفس آدم -
 . مکالفه. روزا اصال آروم و قرار ندارم

 . زنددستم از زیر شال قلبم را چنگ می

 دونین آخراشه؟از کجا می -
 و جمع ببندی؟ خوای منتو تا کی می -

هایم را به باال تاب اش، مردمکسوال غیرمنتظره
 . دهدیم

زنی همش یاد قدیام طوری حرف میوقتی این -
از این خانومایی که حاجی بفرمایین، . افتممی

 !بسنتبشینین، بخورین، به ناف شوهراشون می
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 به احواالتم. انگیزدام را برمیواژۀ شوهر، گُر گرفتگی
بیشرت از خودم آگاه است که با بغل کردِن جانا، جّو به 

 . دهدمی وجود آمده را تغییر

کشد به گچِ کثیف شده و با اشتیاق دست می
خطی . خواندهای حک شده بر آن را مییادگاری

 :گویددهد و با خنده میومعوج را نشانم میکج

 و کی نوشته؟این -

  .بخشدبه لبخند من نیز وسعت می" توله سوسک" 

 . کار سورنه -
 . ش کنمخطییه خودکار بده منم خط -
 . رام نیستخودکار هم -

 . دهدانگشتش را روی لبش امتداد می

 از این رژ ُمژا هم نداری؟  -
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قرمز  ژر. نشیندحسی دلنشین، با طأمنینه وسط دمل می
 . گیرمرا به سمتش می

از اینا پیشت داری و استفاده ! ام ازتراضی -
 !کنیمنی

 یکبهام، با زنگ خطر حرفش، یکحواس به خواب رفته
ند و انتظار نوشنت هر چیزی را دارم جز شو بیدار می

همچون " قلب منی کوچولو " یک قلب قرمز که زیرش 
 .کسِی آسامنم بدرخشدای پرنور، میان بیتک ستاره

 چهار_و_هفتاد_و_صد

رسدار درس بزرگی به من . زنم به صورتشزل می
ی هزار رنگ و پر از که هنوز با وجود دنیاآموزد؛ اینمی

هستند کسانی که واژۀ . نیرنگ، مهر و عاطفه منرده است
من تا قبل از او به همۀ مردها . هاستانسان برازندۀ آن
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او با همگان ... هنوز هم هستم، منتها. اعتامد بودمبی
 .من به این تفاوت ایامن دارم.  فرق دارد

 .هوّشی... هوّشی -

 .تقاضای موبایلش را دارد یخ جانا آب شده و حاال از او
فشارد و صورتش را رسدار با احتیاط او را به سینه می

 . کندغرق بوسه می

دنیا فدای اون زبونی که باهاش هوّشی ... ای جونم -
طوری تو آخه موش کوچولو من چه. گیهوّشی می
 رو نخورم؟

برای یک مادر، چه چیزی باالتر از دیدن یک حامی 
بار که او دست نوازش بر رس  اش؟ هرپشت جگرگوشه

  .کندتر میکشد، جاپایش را توی قلبم محکمجانا می

 . بیا وروجک، اینم گوشی -
 . افتهندین بهش، از دستش می -
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 . گذراندزدگِی جانا را با مهر از نظر میذوق

 . فدای رسش -

هاِی کوچِک کره. کنددرب ظروف یکبارمرصف را باز می
ریزد و مقابلم روی برنج میمستطیلِی آب شده را 

 . گذاردمی

. پیچدام را به هم میبوی کباب کوبیده دل و روده
با چشامن . دهمدارم و به ظرف او انتقال میها برمیآن

 . گرد، خیرۀ حرکاتم است

 کوبیده دوست نداری؟ -
 . نه -
س، فکر کردم تو هم دوست زهرا که عاشق کوبیده -

 ؟خوری برم بگیرمچی می. داری

  .برممیقاشق پالستیکی را وسِط گوجۀ کبابی فرو

 . خورمموسیر میخواد همین خوبه، با ماستمنی -
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 جوجه دوست داری؟ -
 . خورمنه من کال گوشت منی -

ست که گویی به یکی از عجایب حالِت چشامنش جوری
 . گانه پی برده استهفت

 یعنی چی؟  -

ش را به طرفین رس. برماولین قاشق را به دهان جانا می
 . ورزددهد و از خوردن امتناع میتکان می

سفید و قرمز و . خورمیعنی هیچ گوشتی منی -
حتی . کرده و کباب و جوجه و اینا هم ندارهچرخ

 . خورمماهی هم منیماهی و تن

 . اندازدناباور رسش را باال می

 خوری؟کنی؟ پس چی میشوخی می -

 . گیرد از حالتشام میخنده
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یادمه بچه . خورم به جز گوشتتقریبا همه چی می -
دونم ویتامین بود، که بودم، واسم یه قرص منی

تقویتی بود، چی بود گرفته بودن، بعد مواد تشکیل 
و خوندم، دیدم نوشته عصارۀ ماهی، شدهنده

 !نخوردمش که

 پنج_و_هفتاد_و_صد

 . بخشدابیت خاصی به او میخندۀ میان بُهتش، جذ

 دونستم؟ ای بودی و من منیتو همچین اعجوبه -

از منک موجود در پِک یکبار مرصف، روی برنج 
 . پاشممی

 . حاال جرأت داری امروز برنج خالی بخور -

برشی از کباب . برمقاشقی پر منوده و به دهان می
 . گیردهایم میمقابل لب
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. کنمخوارت میتجوری گوشحاال ببین من چه -
 !کیناز معلومه تو بدنت پروتئین نداری که انقد دل

ای نوشابه، محتویات گیر کرده در با خوردن جرعه
 . دهمگلویم را قورت می

 نازکی چه ربطی به پروتئین داره؟دل -
 . و واسه من فلسفه نچینباز کن دهنت -

 . کشمصورت عقب می

 .شهبد میور، حامل کنم بربین اونخواهش می -

 . گرداندکوبیده را به ظرف خود برمی

 !کنیاو جمع میرویا بعد عروسی این ادا اطوارات -

اصال هامن . کنندبندند؛ چراغانی میدمل را ریسه می
زند، اینک در قلب من ای که از آن حرف میعروسی
 . برپاست
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کشد و برای مِن مسخ شده، چشمک زبان بر لبش می
ستی چقدر خوددار هستیم که با وجود راو به. زندمی

بندیم بر نیاِز در آغوش انتهایامن، چشم میعطِش بی
. شویمکشیدن همدیگر و به خوردن غذا مشغول می

قطعه شده به همراه ها و پنج عدد خیارشور قطعهگوجه
 . گذاردموسیرش را توی ظرف من میماست

 خالی. انگاری قراره با تو مکافاتی داشته باشیم -
 . نخور

 . شوم زیر سنگینِی نگاهشمعذب می

 و بخورین، چرا زل زدین به من؟غذاتون -

 . کندرسش را به سمتم خم می

 خوری؟تا حاال کسی بهت گفته خیلی خوردنی می -

ام، به یک کوبِش الیتناهی ماهیچۀ سمت چپ سینه
شیطنتی که به تازگی با کالمش ادغام . گردددچار می
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جانا هم دوباره با او . کندبا دمل منی گشته، چه ها که
 اش را بهبرد و خیسیانگشت به دهان می. انس گرفته

چندین بار این کار را تکرار ! زندگونۀ رسدار می
 . کندمی

 . اِ مامان نکن زشته -

با کشیدن زبان به گونۀ رسدار، اعرتاضش را به ترِش من 
دهد و این کودکان عمرا بگذارند نسل نشان می

 . گودزیالها منقرض شود

رسدار او را در آغوشش چالنده، مالحظۀ قلب مرا 
 . کندمنی

 !و از مامانش به ارث بردهدخرتم دلربی کردن -

هایی که به ریش دخرتم و کاش به راست و دروغ دخرتم
 . بردمبندد، پی میمی
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اشکالی نداره با قاشق خودم بهش غذا ... گممی -
 بدم؟

نهایت خود در کالبد رسدار، بی شک خدا از روحبی
 . دمیده است

 .چه اشکالی... نه -

 شش_و_هفتاد_و_صد

اش که پر شده است از ام به شلوار جیِن مشکیزل زده
 . های برنجِ ریخته از دهان جانادانه

 . تون کردببخشید، خیلی اذیت -

قدری از آن خورده  باقِی محتویاِت قاشقی که جانا فقط
 . بردرا به دهانش می

حسابش از دستم دررفته چقدر بهت گفتم خوشم  -
 . پاره کردنامنیاد از این تعارف تیکه
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 . بندمدرِب ظرِف خالی پالستیکی را می

 . دستتون درد نکنه، خیلی خوشمزه بود -
ترین دونم، گوجه و برنج خوشمزهمی. نوش جونت -

 !غذای دنیاست

اش و هوس چنگ انداخنت میان زنم به طعنهمیلبخند 
هایم اضافه شود به دغدغهموهایش، چند صباحی می

 . شده است

غرض از قراِر امروز، جدای از رفع دلتنگی و اینا،  -
 . و بهت حالی کنمموناین بود که نسبت

 . مراقب باشید جانا به کسی زنگ نزنه -

 :گویدبا اخم کمرنگی می

 ...رویا! کنه، داره عکس نگاه میو عوض نکنحرف -
 نسبِت تو با من چیه؟
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نبض شاهرگم را احساس . گیرمانگشتانم را به بازی می
 . کنممی

 . سوال پرسیدم خانم -
عالقه ... دخرتی هستم که بهم... من... خب -

 . دارین

هوا بر زبانم گردم از کلمۀ دخرت که بیرشمسار می
 !هه... دخرت... آمد

ی ول. و دخرتی هستی که بهش عالقه دارمدرسته؛ ت -
شه جایی به کار منی. این نسبت خیلی طوالنیه

 . و بگوشخالصه. بردش

کنم و او ناشیانه نگاِه راه یافته به آن لب با زبان تر می
 . دهدقسمت را به چشامنم سوق می

 رویا من چِی توأم؟ -
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ای همه خواهد بگویم در این بازۀ زمانی شدهدمل می
 . امکسم؛ دلخوشی

خواهد به منطق، لگد محکمی حوالۀ حرِف دلی که می
 نفس. نشاندسازد و او را رس جایش میبیرون بجهد، می

 :گویدکشد و میپرحرصی از سکوتم می

حاال دخرت خوب، وقتی دو روزه از ! تو نامزد منی -
من خربی نیست، نباید یه زنگ بزنی ببینی نامزدت 

 س یا مرده؟زنده

 آیم خدا نکنهنوز گیِج نسبت جدیدمان هستم و تا میه
اش بگویم، رایحۀ نامطبوِع برای قسمت دوم جمله

با حدسی ! آوردمان، زبانم را بند میبرخاسته از حوالی
 زنم و باام چنگ میکند، به گونهکه به ذهنم خطور می

در یک . زنم به آن دوچشامن گشاد از ترس، زل می
دارم و دایرۀ زرد روی پایش برمی حرکت، جانا را از
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رنِگ پخش شده بر طرف راسِت شلوار جانا یعنی یک 
 !افتضاح بزرگ

یابد و حاال نگاه اوست که بین شلوار بوی بد، تشدید می
جانا و خودش در امتداد است و نهایت تالشش را به کار 

 . برد تا از جمع کردن صورتش، پیشگیری کندمی

 . شلوارتون کثیف شد. خاک به رسم، روم سیاه -

با دو انگشت، قسمت خیِس شلوار را از رانش جدا 
اش، وسط این بلبشو دیگر اوج کند و لبخند تصنعیمی

 . مضحک بودن است

خوره پای نه بابا، به هر حال هر کی خربزه می -
 . لرزش هم باید بشینه

باش، باالی هامنند یک رسباِز آماده. زنمزهرا را صدا می
 . گرددهر میرسم ظا

 مگه پوشکش نکردی؟ این چه وضعشه؟ -
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ش کرد، فکر بیبیاومدنی عجله داشتم، عزیز مای -
 !کنم باز رس و ته زده

مردگی انتظار داری و زدی به موشچیه؟ خودت -
االن من بشورمش؟ یه ساعته دارین نیش واسه هم 

و نگاه دین، یه بار برگشتین اون طرفکش می
د به ز یزش کن این بچه تِر منیبرو مت... کنین؟ برو

 . کردیتون، رودل میرابطه

دارم و رو به هایی آویزان، کیف و جانا را برمیبا لب
 :گویمرسدار می

ره، چند روزیه این بچه پاش می. م به خدارشمنده -
 ...االنم

ها ستاره بیرون زهرا با چشامنی که از هر کدامش، ده
 :گویدزده، می

 لباس تو ِتر زده رسدار؟  رو! جوووووون -
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 :دهدادامه می میان خنده

! مرگت بشه که یه حال اساسی دادیخاله پیش -
 !جیگرم حال اومد

 هفت_و_هفتاد_و_صد

 «زهرا » 

 . ردمدازند، بیشرت به خنده وامیای که به پایم میرضبه

ال بیاره اما خواست باو دیدی؟ بدبخت میشقیافه -
 . ش خیلی زیاد بوددرصد خودشیرینی

 .کنهو خرد مییادم نیار زهرا؛ فکرشم اعصابم -

گذارم و خود را به سمتش دستانم را کف زمین می
 . کشممی

 خیال؛ مراسم فردا رو چیکار کنیم؟ حاال اینا رو بی -
 . زنهو میباید بریم وگرنه نفیس گردمنون -
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 . کنممیبه ابروهایم اشاره 

 چیکارشون کنم؟ -
 . بسپرش به خودم -
گه هنوز چهلم آقابزرگ نشده، مادرشوهرم منی -

 واسه چی دست به ابروهات زدی؟ 

 . فرستدنفس خشمگینش را از بینی بیرون می

 . خوای بیایآهان، پس این شکلی می -

شود یافنت خارم و حاصل این خارش میام را میکله
 . توجیه برای کارم

صال چرا باید از مادرشوهرم برتسم؟ اون امید که ا -
و آورد طبقۀ پرس آقابزرگ بود، رس دو هفته زنش
 . باال، من که دیگه جای خود دارم

 طورن؟ راستی االن چه -
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 .و راه بندازو بیار کار منبرو وسایلت. سگ گربه -
 . امروز یارس زود میاد، شامم هنوز نذاشتم

ها یکی از اتاق. گرددبرو برمیبا موچین و نخ و قیچِی ا
 . شمکدستش را می. را یلدا ترصف کرده و دیگری را بابا

جا با کاروانرسا فرقی پاشو بریم خونۀ عزیز؛ این -
 . نداره

 . ستایوان عزیز، قاب زیبایی از یک اثر نوستالژی

های قرمِز پُشتی. فرش ماشینِی قرمِز رنگ و رو رفته
گلدانی که روی سکویی به دوازده عدد . طرِح لوزی

نردۀ چوبی و . اندارتفاع سی سانت، کنار هم چیده شده
و  های کوچکدبه. نردبامی که گوشۀ دیوار گذاشته شده

بزرگ خیارشور و ترشی و شیرۀ انگور، که در مجاورت 
و عزیزی که کرتی را از روی چراغِ . ها قرار داردگلدان

 :گویددارد و مینفتِی محبوبش برمی
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 .برو استکان بیار واستون چای بریزم؛ تازه دمه -

های گِل رسخ را داخل سینِی پالستیکی فنجان
شود با توقف گذارم و ورودم به ایوان مصادف میمی

 . ماشین داداش توی حیاط

یابد و خطاب به من اش را میچشامن ننه، برِق گم شده
 :گویدمی

 .مچایی برب واسه بچه -

 هشت_و_هفتاد_و_صد

 . خسته نباشی داداش -

 . دگردبندد و با لبخندی خسته به سویم برمیدر را می

 . زنده باشی -

 . گیرمفنجان را به طرفش می

 . که بری تو، چاِی سفارشی عزیزو بخورقبل این -
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 . دهدبرای رویا و عزیز دست تکان می

 . خورمدستت درد نکنه، منی -
 .هادمه تازه -
 . قربون دستت، خودت بخور -

اش گذرد، بیشرت به لبخندهای تصنعیهر روزی که می
 . برمپی می

 رفتی دکرت؟ چی گفت؟ -

 . کنداش را با پشت دست مهار میخمیازه

. تری؛ برو وقت ما رو نگیرگفت آقا از منم سامل -
و کم کن، به اطرافیانت هم اسرتس و فشار کاریت

 . ندنبگو بهت گیر 

ر لب تبسمی ب. کنم الی تأکیدش روی کلمۀ گیرگیر می
 . نشانممی
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تو خوب باشی ما هم مریض نیستیم که . الهی شکر -
 ری تو؟ میای پیش ما یا می. گیر بدیم

 !خوام یه نیم ساعت تو باغچه بشینممی -

با دستی زیر چانه، خیرۀ برادری هستم که پا روی پا 
 . ت به دیوار تکیه داده استانداخته و رسش را از پش

بخاِر برخاسته از فنجانم فرونشسته و چایم از دهان 
 . افتاده

 . و بردارمپاشو بریم تو ابروهات -

آن را . پاشدعزیز چاِی رسد را به دیوار سیامنی می
 :پرسدکند و میدوباره پر می

 خربیه؟ -

 :دهدرویا پاسخ می

 .فردا شب عقدکنون خواهر نفیسه -
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شود سنگینِی سه جفت چشم را احساس نکرد؟ میمگر 
 گذرد؟دانستم داخل کاسۀ رسش چه میکاش می

 . شه؟ خیلی رفته تو خودشداداش باز امروز چه -
 . کشدعزیز آه می -
 ...شنبه شد وباز دوباره پنج -

رضب رس من و رویا به طرفش، رشتۀ کالم با چرخش یک
 :پرسمبا شک می. روداز دستش درمی

 ها چه خربه؟ شنبهگه پنجم -

درواقع فرار . خیزدگیرد و برمیدست به زانویش می
 . کندمی

باز ... گفتمخواد باشه؟ داشتم میچه خربی می -
 !شنبه شد و فاتحه واسه اموات نخوندمدوباره پنج
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، شودنگاِه پر از ظن رویا که توی دیدگانم طوالنی می
ی این میان شک مطلبکند و بیچشامنم را تنگ می

 !درست نیست

 نه_و_هفتاد_و_صد

 «رویا » 

کند و با هیجان نفیس آغوشش را برایامن باز می
 :گویدمی

 . چقدر دیر کردین -

 . کشدای هوایی، او را عقب میزهرا پس از بوسه

 . بنزین زیاد معطل شدیمتو پمپ -
 پس یارس خودش کو؟ -
شناسمشون ت من بین جامعتی که منیرفت؛ گف -

 . چیکار دارم
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خواهم دستش را گذارم و از محیا میجانا را زمین می
 . بچسبد

جا احساس کاش مراسم خونۀ خودتون بود؛ آدم این -
 . کنهغریبی می

گه خونۀ عمو بزرگ و می. کارای مامانه دیگه -
 . جاداره

  .چرخاندزهرا نگاهش را دور تا دور حیاط می

جا رو واسه عروسی این. خدایی مامانت حق داره -
 . شهمیز صندلی بچینی معرکه می

مان نفیس با نهادن دستانش پشت ما، به جلو هدایت
 . کندمی

 . و ول کنین، بریم االن عاقد میادحاال حیاط -
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. ویمشسپاریم و نزدیک نوشین میها را به نفیس میبچه
روی گشاده دست  خیزد و بامان برمیبه احرتام

 . دهدمی

 . خیلی خوش اومدین دخرتای گل -
و قشنگ واسه نفیس راه. جانگم نوشینتربیک می -

 . هموار کردی

 . گیرمدنبالۀ حرف زهرا را می

 میکاپ کردی؟ . مبارکه عزیزم -

 . کشدمی هایش را به رخلبخند ملیحش، برجستگِی گونه

شاهلل قسمت زهرا ان. آره میکاپه. قربونتون برم -
 . رویاجان قسمت خودت و دخرتت. دخرتت

 . شنومتوی شلوغی جمعیت، صدای نفیس را می

 . م کردنبیاین ببینم، دیوونه -
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پرسی با مادر نفیس و جمعی از بستگانشان، احوال
عاقبت روی یکی از . انجامددقایقی به طول می

 گاهمزل نبه نفیسی که زل. گیرمهای سه نفره جا میمبل
 :گویمکند، میمی

 و گرفتم؟ چشت -

 . نگاهش رسشار از تحسین است

  .کنم ببینم چیکار کردی با صورتتدارم نگاه می -

 . کشمام میدست به گونه

کرم پودر زدم، یه کوچولو هم مداد . هیچی جوِن تو -
 .کشیدم به چشامم

 :گویدبا افسوس می
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ی زنیه مداد می. خوش به حالت این همه خوشگلی -
اگه آرایش کامل کنی . کنیچشت، کلی تغییر می

 . شیمحرش می

هایش را در معرض دیدمان کند و اخمزهرا گلو صاف می
 . زندنفیس مشتی آرام به شانۀ او می. گذاردمی

ترین من خوشگل. طوری نگام نکنبابا این -
 .های دنیا رو دارمآجی

 هشتاد_و_صد

در تالش است رهایش . هوس بازیگوشی به رس جانا زده
نه او را به سی. کنم تا به سوزاندن آتش با محیا بپردازد

های روی خورد به نوشتهای چشمم میفشارم و لحظهمی
ها برابرم تار همچون پرتره، مابقِی نوشته. گچ دستش

گردند و یک قلب پررنگ با نوشتۀ زیرش، تنها تصویر می
طناب دلتنگی . دهدت که روحم را صیقل میسشفافی
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 ام احساسای روی سینهپیچد و سنگینیدور گلویم می
آورم و رسی به موبایل از کیفم بیرون می. کنممی

مان، نبود اعالنی در صفحۀ چت. زنمواتساپ می
آخرین بازدیدش . بخشدام را شدت میدلتنگی
ش د رسگردد به پنج ساعت قبل و یعنی تا این حبرمی

شلوغ است که در این پنج ساعت نتوانسته آنالین شود؟ 
 . گردانمناامید موبایل را به کیفم برمی

 .رویا -

 . چرخانمرسم را سمت زهرا می

 ها؟ -
 زنه؟ به نظرت عزیز مشکوک منی -

جا کرده، ابروهایم را باال جانا را روی پایم جابه
 . فرستممی

 از چه نظر؟  -
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کشد و به خاطر د را به سمتم میدر حالت نشسته خو 
 . زندصدای موزیک بلند حرف می

ز مطمئنم که عزی... کنم، یعنی نهببین من فکر می -
ش این توجه افراطی. از زیروبَِم داداش خرب داره

 به داداش، به نظرت عجیب نیست؟ 

ست که بارها ذهن مرا به خود مشغول این موضوعی
 . ساخته

کدوم از ما ل و حوصلۀ هیچچرا باید عزیزی که حا -
 رو نداره، انقد به داداش محبت کنه؟

 . گرددمعامیی بزرگ در ذهنم پدیدار می

خیال، چرا باید داداش نسبت به اصال اینا رو بی -
تفاوت باشه، در عوض اکرث مامان خیلی رسد و بی

 اوقات پیش عزیزه و حرف رو حرفش منیاره؟ 
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طرف، کولر مستقیم ها اگه گرمتونه بریم اونبچه -
 . زنهمی

نزدیک شدِن نفیس، راه پیرشوی به افکارمان را 
. گذاردمان میسینی توی دستش را مقابل. بنددمی

های رشبت، ظروف یکبارمرصفی که خیار و شلیل لیوان
و موز داخلش است به همراه شیرینی دامنارکی، 

 . ستمحتویات موجود در سینی

ن، من برم به بقیه رس خب دیگه به خودتون برسی -
 . بزنم

کشم و ذراِت ریِز ریختۀ ریمل را دستم را زیر پلکش می
بوسد و با زدن دستم را می. زدایماز روی پوستش می

زهرا با افسوس بازدمش . گیردچشمکی، از ما فاصله می
 . راندرا بیرون می
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خوِد بهشت هم تا . فکر کن نفیس بشه زنداداِش ما -
 . نیستاین حد باصفا 

 :گویمحین گرفنِت پوسِت خیار می

 .خدا رو چه دیدی، شاید طاها هم رس به راه شد -

 یک_و_هشتاد_و_صد

د، زنتوانم لگدهایی را که جانا به شکمم میدیگر منی
 :گویمتاب بیاورم و به زهرا می

 .ش بخورهمن این بچه رو بربم بیرون باد به کله -
 . م کردزلّه

 . زنهآره بربش، جدیدا خیلی نق می -

 سفیددسِت پوشیده در گچِ جانا، همچون گاِو پیشانی
ها را به دنبال خود روانه رویم، نگاهاست؛ به هر سو می

 . سازیممی
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 آورم و مثلبا دست آزادم، موبایلم را از کیف بیرون می
صال معتادی که از مخدرش محروم مانده، با عطش ات

باال آمدِن نوتیِف سبز رنگ، . کنمداده را روشن می
 . کندهایم را به باال هدایت میلب

 . «زنهجا پشه هم پر منیبینم که اینمی» 

 . «همیشه به خوشی خانم» 

 تا. دهدآخرین بازدیدش پنج دقیقۀ قبل را نشان می
آیم کناری بایستم و جوابی برایش ارسال منایم، می

 . کندعموی نفیس، راهم را سد میمژگان دخرت 

چرا مراقبش نبودی؟ . آخی، الهی قربونش برم -
 .شهکنم، دمل کباب میهمش دارم نگاش می

 .انگاری کردم دیگهسهل. شخدا نکنه خاله -

 :گویدنشاند و میای بر گونۀ جانا میبوسه

 چشم بکشی؟تونی واسم خطرویاجان می -
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دم چیز قول منی. یستمواال مژگان منم زیاد وارد ن -
 . جالبی از آب دربیاد

 . دآور اِی باریکش را از کیف بیرون میچشِم استوانهخط

 . تر نیستیدیگه از من که ضایع -

 . گذارمجانا را زمین می

 .جا وایسا مامانهمین -

کنم و با کشیدِن پلکش به پایین، نوِک دربش را باز می
دستم . دهمش حرکت میاچشم را بر پشت مژهنازِک خط

جانا از . شودشده، کمی کج میلرزد و خِط کشیدهمی
فرصت استفاده کرده، تا به خود بجنبم، در جهِت مخالفم 

پایش پیچ . شودهول می. زنمصدایش می. دودمی
چشم از قوطِی خط. گرددخورد و نقش بر زمین میمی

از دردی که متحمل شده، محکم . شوددستم رها می
قرار بود دو روز دیگر بازش کنم؛ . فشارمبر هم می پلک
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دقیقا مثل آن روزی . این دست عمرا دیگر جوش بخورد
که از باالی کابینت افتاد، در یک شوک بزرگ 

 .رومفرومی

  .پاهایم به زمین چسبیده است، نای تکان خوردن ندارند

انگشت روی . کندشود و بلندش میمردی خم می
 بینم سعیاز همین فاصله می. کشدهای دخرتم میاشک

 . در آرام کردنش دارد

چرخاند و من دیگر هیچ مرد نگاهش را در اطراف می
هایم تا ناخن! کنمای را در بدنم حس منیعضو حیاتی

روند و لِب زیرینم در حال اعامِق کف دستم فرومی
ام اسیِد تلخ تولید معده. هایم استپارگی زیر دندان

فرستد و امکان ندارد خدا با ما تا اال میکرده، آن را ب
 . این حد نامهربان باشد
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ام را زند، شنواییرضباِت دستی که مژگان به صورتم می
 . گرداندبرمی

 ...خدا مرگم بده چت شد یهو؟ رویاجان... رویا -

فشارد و بلوکی سیامنی از مرد او را به آغوشش می
ام را جمجمه. دشو ارتفاعی بلند، بر فرق رسم کوبیده می

پوشد، شکافد و ناِم کابوسی که جامۀ حقیقت میمی
 چیست؟

 دو_و_هشتاد_و_صد

 . دهدهایم را تکان میدستی از دو طرف شانه

ترسونیم، چرا این شکلی رویا داری می... رویا -
 شدی؟ 

ست چرخانم و به هر جان کندنیزبان در دهان می
 :گویممی
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 . برو جانا رو بیار... برو -

 ای که مدام باالاسیِد معده. گیرمپشت ستون سنگر می
ام دست روی حنجره. آید، دهانم را زهر ساختهمی
زدگی گذارم تا نبِض شاهرگی که سعی در بیرونمی

 . دارد، آرام گیرد

لبخندی به جانا . شودبا رسیدِن مژگان، مرد بلند می
اال هایم بهایم، شانهای راه یافته به بافتزند و از رسممی
 . هاکِف دستم رِس شده از فشار ناخن. پرندمی

کند و چیِن بینِی مرد لبخندش را تکرار می
 . بردماندۀ قوایم را به تاراج میانگیزش، تهنفرت

با  دهد؛جانا میان گریه، لبخندش را با لبخند پاسخ می
 !انگیزهامن چیِن بینِی نفرت

 :گویمام است، میجواِب مژگانی که جویای آشفتگی در

 . نفیس و زهرا رو صدا کن -
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فشارم و چسبیده به دیوار رُس دخرتم را به آغوش می
دهد و تنگِی حلقۀ دستانم دورش، آزارش می. خورممی

من اما او را طوری . برخاسنِت جیغش را به دنبال دارد
کردنش کنم تا احدی قادر به جدا در خود حل می

ین بینم که به اتصویری از چهرۀ زهرا و نفیس می. نباشد
 . آیندسو می

 چرا رنگت پریده؟... رویا... یاخدا -

خورند و چشامن زهرا از شدت هایم به هم میدندان
 . شودوحشت درشت می

 رویا؟... خاک به رسم -

 . کندنفیس قفل دستانم را باز می

 . مرو، ول کن ببین ش کردی بچهخفه -

زهرا . شود مانند سکسکهصدایی از گلویم خارج می
 . گذارددستانش را دو طرف صورتم می
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 چی شده رویا؟ -
 . جا بوداون... او... دیدمش -
 کی؟ کی رو دیدی؟  -

 . فشاردنفیس دستم را می

 چرا انقد یخی تو؟... یا ابالفضل -

زهرا با تحکمی که تناقض دارد با ارتعاش صدایش، 
 :پرسدمی

 چی دیدی رویا؟ عزراییل دیدی؟  -

آورم نامی را که ادای کلامتش در خانۀ ما بر زبان می
 . هاست جزء محرمات استمدت

 !امیر... اَ  -

 سه_و_هشتاد_و_صد
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با . افتدشود؛ میدستان زهرا از دور صورتم شل می
 . رودعقب میچشامنی فراخ از بهت، عقب

 شود وهای نفیس باال و پایین و چپ و راست میردمکم
 :پرسدبا صدای تحلیل رفته می

 جا؟ گی رویا؟ امیر؟ اینمی چی -
 . جانا خورد زمین، بلندش کرد. خودم دیدمش -

در  اشزند و چشامن آشفتهای به پیشانی میزهرا رضبه
 . خوردفضای هشتاد مرتِی منتهی به سالن، چرخ می

 رو دید؟اونم تو  -

 . اندازمرسم را باال می

 . زودتر بریم... بریم زهرا -

 شود پخشعاقبِت کشیدِن محکِم دستش بر صورتش می
 . هایششدن رژ لب و ریخنِت سیاهِی ریمل زیر پلک
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 . بریم... زهرا -
 . وایسا زنگ بزنم یارس -
 . شه، همین االن بریمتا یارس بیاد دیر می -

 . دچسبنفیس بازویم را می

باشه قربونت برم، بریم تو اتاق تا واستون ماشین  -
 . پیدا کنم

من حامل خرابه، . نفیس به داداشت بگو ما رو بربه -
 . تونم صرب کنممنی

 . دهدزهرا مخالفتش را نشان می

 .س، گواهینامه هم ندارهپارسا بچه -

 . رسدنفیس به دادم می

 . تونه برونهآره ولی می -
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ب در جمعی به دور از فامیل حضور قرار بود یک ش
 . آمیزشانبدون نگاه خیره و ترحم. داشته باشیم

گذرد، بیشرت به گفتۀ زهرا ایامن هر روز که می
ما نباید از زندگی توقع خوشی داشته باشیم؛ . آورممی

 . کندهمین که مصیبت از ما دور باشد، کفایت می

زهرا بازویم را چسبیده و دست دیگرش در دست 
هنگام رد . زندپارسا ریموت ماشین را می. محیاست

کند و شدن از جوب، پایم به لبۀ جدول گیر می
شد، افتادنم اگر زهرا هائلم منی. خورمسکندری می
 . حتمی بود

صدای خندۀ چند پرسی که آن سو حضور دارند، بلند 
 .کشمبرم و شامل را جلوتر میدست پیش می. شودمی

 . کنمرسم را بلند می
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پذیر است؟ مرگ چه کسی گفته فرار از مرگ امکان
یت به تبع. زندبا موبایلش حرف می! رویم ایستادهروبه

نگرد و طرفه، رسرسی مرا میاز جمع، با لبخندی یک
ه ، اما به دو ثانیکندرسش را به سویی دیگر متامیل می

 !شودرضب دچار میکشد که رسش به چرخشی یکمنی
را چسبیده بود، سست از کنار گوشش دستی که موبایل 

خطی عمیق میان دو ابرویش پدید . آیدپایین می
 . شودتر میآید و با باز شدِن دهانش، چشامنش تنگمی

خود را از . دهدکنان مامان مامان رس میجانا مویه
کند و حاال نگاه ماِت آغوش پارسا به سمتم دراز می

 شود و دردیمیاوست که با نشسنت بر روی جانا، سخت 
 .سیکپیچد به وسعت قریب به سه سال بیتوی رسم می

 چهار_و_هشتاد_و_صد

 «زهرا » 
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رسانم و با چرخاندِن آن، شیشه دستم را به شاسی در می
لرزد را میان آغوشم جای رویایی که می. کشمرا باال می

یا تا دست از روم برای محغره میدهم و چشممی
 . انگولک کردن جانا بردارد

 . رشمنده پارساجان، روم سیاه -
 . نفرمایید آبجی، دشمنتون رشمنده -
اومد، تا تو برگردی خطبه رو عاقد داشت می -

 . خوندن
 . فدای رستون -

. رمگیاین پرسک خجالتی را بیشرت از این به حرف منی
 . رویا میان بازوهایم منقبض شده است

 . شناخت... هم جانا رو... وهم من.. .دید -

 . مکشدستم را به حالت رفت و برگشتی به پشتش می
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به درک، مگه مهمه؟ مگه غیر اینه اون حیوون واسه  -
 مون مرده؟ همه

نازک تا به حال توانسته در عجیب است این دخرت دل
 . برابر گریه مقاومت کند

اصال یه  .بینمبندم، طوفان میو که میزهرا چشام -
 . چیزی بدتر از اون

 . بینی و من راه افتادِن جوِی خونتو طوفان می

 . و آزار ندهالکی با این فکرا خودت -

 . کندوار توی شکمش جمع میپاهایش را جنین

کرد؟ از کدوم گوری جا چه غلطی میزهرا اصال اون -
پیداش شد؟ چرا منرده تا حاال؟ کاش خرب مرگش 

 . رسیدمی
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کشم و عجیب است هایم میانگشتانم را زیر پلکپشت 
 . خودداری رویا در برابر گریه

 . زحمت برو خونۀ ماپارساجان بی -

درست مثل گذشته؛ هامن . لحظۀ آخر نگاهش را دیدم
 . شود آن را خواندنگاهی که هیچ جوره منی

ن ای. ها شدید اعتقاد دارمبه قضیۀ دروغ نگفنت چشم
کند، اال مردم جهان صدق می نظریه در مورد متام

 ! امیر

رار گاه رویا قچرخانم و دستم را تکیهکلید توی قفل می
یارس که روی مبل دراز کشیده است، با دیدن . دهممی

کنم به باالتنۀ با حرص اشاره می. ایستدما سیخ می
 . اشبرهنه

 .و تنت کنشورتچه وضعشه؟ برو مرده -

 پنج_و_هشتاد_و_صد
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اش کند، ابروهایش را که عصبیترش تندم به جای این
 . پراندباال می

 رویا چرا این شکلیه؟ . چه زود برگشتین -

زنم و مچاله شدۀ پیراهنش را از آویز کفشکن چنگ می
های جانا را از کفش. کنماش پرت میآن را به سینه
 :گویمآورم و به محیا میپایش درمی

 . و بده بهشهاتبازیبرب اتاقت اسباب -

های پیراهنش یارس پشت به ما در حال بسنت دکمه
 . دگردکارش را به امتام رسانده، به این سو برمی. است

 کسی ندونه فکر. رفتنی بگو بخندتون به راه بود -
 . کنه از ختم برگشتینمی

 آیم جواب یارس را دهم، رویا خود را توی اتاق ماتا می
گوشۀ چشم یارس از فرط تعجب جمع . اندازدمی
 . شودمی
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 شه؟ این چه -

 . کنمخود را روی مبل رها می

پاشم کبودت . خواد بده بهشمحیا ببین چی می -
 . کناممی

 . ایستدیارس باالی رسم می

 تونه؟ شامها چه! هللابسم -

 . ماملام را از دو طرف میپیشانی

مون به گند کشیده ر، شببه برکِت وجود نحِس امی -
 . شد

خود . برمبه اتاق محیا هجوم می. زندجانا جیغ می
 .گیردداند چه غلطی کرده که پشت یارس پناه میمی

کنم و حین آرام کردنش برای محیا جانا را بغل می
 . کشمونشان میخط
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امشب اگه من تو رو سیاه و کبودت نکردم، اسمم  -
ذارم رو اون ِزبونت که قاشِق داغ می. زهرا نیست

 . نتونی واسم درازش کنی

 :پرسدخیال محیا شده، با چشامنی درشت مییارس بی

 امیر؟ -

جویی از رس گرفته، سیل است که از چشامنش جانا بهانه
 . راه افتاده

 زهرا با توأم، امیر دیگه از کدوم جهنمی نازل شده؟  -
ی گفت احتامال آشنانفیس می. دونم واالچه می -

 . دومادشونه

صدای زنگ در، یارس را که در افکارش غرق گشته و 
ست که حساب و کتاب از دستش حالش شبیه کسی

 . آوردخارج شده، به خود می
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حقا که . جانا خاله من مبیرم یه دقیقه آروم بگیر -
خواد همش می. حرومیبهدخرت همون منک

 . و بچزونیمامانت

و پوست سفیدش به  برددخرتک صدایش را باال می
 . زندرسخی می

با دیدن رسدار که بالتکلیف کنار در ورودی ایستاده، 
 !کنمنگرم و یک وای کشدار زمزمه مییارس را می

 پنج_و_هشتاد_و_صد

 «رسدار » 

م را زنم و رس لیوان آبی را که یارس برابرم گرفته، پس می
 . دهمر میبیشرت از قبل فشا

ام، قابلیت فریاد کشیدن بر ای که ایستادهدر این نقطه
 . رس متام اطرافیانم را دارم
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 . مامان که با لجبازی سنگ جلوی پایامن انداخت

 شود، به همخوِد رویا که بنای ناسازگاری گذاشت و منی
 . خوریم به ریش تقاضایم بستمنی

 . ویق انداختهایم را به تعآقابزرگ که با فوتش برنامه

فکرِی او مجبور شدم چند و امید که به خاطر بی
 . ام کوتاه بیایمصباحی از خواسته

 . دهدام را ماساژ میدست یارس از پشت شانه

مردی . وضعت از رویا هم بدتره. وجمع کن خودت -
 . گفنت، زنی گفنت

 . هایم بر هم، درد به عضالت فکم ریختهفشار دندان

 دید؟ اونم رویا رو  -

دهد و من گوشۀ لبم را گاز زهرا رسی به تایید تکان می
بلند شدن دوبارۀ صدای گریۀ جانا، خشمم را . گیرممی
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کنم و برای اولین با غیظ نگاهش می. سازدمنایان می
 .دهمبار تندی به خرج می

 .محیااااااا -

ام، عروسک را به زمین پرت سابقهناباور از حرکت بی
هق زدنی که از اتاق . دودوی یارس میکند و به سمی

ی رو به زهرای. منایدخیزد، کاسۀ صربم را لربیز میبرمی
 :گویمکه به سمت اتاق گام برداشته، می

 . این دوتا رو خاموش کن صداشون درنیاد -

توجه به چشامن گردشان، دست روی دستگیره بی
گذارم و پس از پایین کشیدنش، در را پشت رسم می
دستانم را در هم قالب کرده، پشت کمرم . مبندمی
تکیه می . فرستمگذارم و آهم را پرصدا بیرون میمی

لرزد برای اویی که رس به دهم به دِر بسته و دمل می
 . تخت چسبانده و بازوهایش را دور آن حلقه منوده
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در آن لیستی که برای خالی کردن خشمم چیده بودم، 
اگر همین . ام؛ خودمنام یک نفر را از قلم انداخته

سامجت را چند ماه یا سال پیش داشتم، حاال بدون هیچ 
 . مباند... هراسی

 . جفتتون ِزرِزرو. مادر و دخرت لنگۀ همین -

کند و به طرفم بالفاصله رسش را از تخت جدا می
هایی به هم چسبیده گردد؛ با چشامنی رسخ و مژهبرمی

اش چانه لرزد و قطرات اشکی که ازو لبی که می
 . چکندفرومی

 .ترت کردهگریه چه خوشگل... گممی -

 هفت_و_هشتاد_و_صد

ه رش هایش بر هم، قطرات از دیدگانش رشهبا نهادِن پلک
 . ریزندپایین می

 . بکن دیگه وحاال من یه چیزی گفتم، مراعات قلبم -
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ام را از در تکیه. کشدمچ دستش را به صورتش می
اتاق پر شده است از . شومدارم و نزدیکش میبرمی

 .بلعمبا یک دم عمیق هوا را می. رایحۀ ادکلنی که زده
خودش . نشینماش روی دو زانو میدر فاصلۀ یک مرتی

 . کشدکند و یقۀ مانتوأش را باال میرا جمع می

که عشق آسان منود اول، ولی انگاری وقت افتاد  -
 . رسیده هامونمشکل

 . کندهایش را توی گلو خفه میهق

 . ولی واسه من از اولشم آسون نبودا -

تواند با مشت کردن دستانش، به خیال خودش می
 . ها را از من پنهان منایدلرزش آن

دملون واسه صدات تنگ ... رویاخانم... رویا -
 .هاشده

 . گیردمشتش را جلوی دهانش می
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 . دیدمش -

ام را با دو انگشت اشاره و میانی رفتهشقیقۀ رضبان گ
 . ماملمی

 . افتادباالخره این اتفاق می -

 . شوددر خود مچاله می

و از رو واسه چی برگشته؟ چرا خدا سایۀ نحسش -
 زمین برنداشته؟ 

 . تونه بکنههیچ غلطی منی -

در حالِت نشسته، پاهایش را توی شکمش جمع و خود را 
رساند و در یش را به زانو میهادندان. کندبغل می

  .تقالست اضطرابش را با گاز گرفنِت آن، تخلیه سازد

 . گیرهجانا رو ازم می -
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که دستانم هرز نروند، کاهم و برای ایناز فاصله می
 . تنمها را در هم میآن

 . گُه خورده -
 . ذاره نفِس راحت بکشممنی. دونمگیره، میمی -
و ازت تونن دخرتتیتراش هم مناز اون گنده -

 . بگیرن

 . رسش دچار یک ارتعاش غیرقابل کنرتل شده است

اومده تا باز اذیتم . شناسمش، دلش از سنگهمن می -
 . کنه

شان جا نگهکنم و هامنانگشتانم را بند موهایم می
 . دارممی

مگه من و عطا و طاها بوقیم که کسی بخواد اذیتت  -
 کنه؟

 . سمترزنه، میدمل شور می -
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ذاریم دستش به جانا ترِس چی؟ مگه ما می... رویا -
 برسه؟ 

 . ستلرزشی که گریبانش را گرفته، قطع نشدنی

و داری نرتس، دلت قرص بگم تا من... رویاجان -
 شه؟ می

چیند که میان این همه تلخی، طوری شیرین لب برمی
 . شوم تا در خود حلش نکنمفشار زیادی متحمل می

 کنه؟ ودِن من واست کفایت منیب... رویا -

مان، برای اولین بار، بدوِن قطعِ رشتۀ اتصاِل نگاه
 . زندحرفش را می

 !ترسممن از نبودِن تو هم می -

 هشت_و_هشتاد_و_صد
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شوم که رویا برایم هایی فراخ، غرق در رؤیایی میبا بال
های ، تِه لذتجانشینِی تو به جای شام. ساخته
 این. ستترسش از نبودن من، لذِت بعدی. ستدنیوی

 . اعرتاف شیرین برای من قیمت ندارد

 مگه قراره نباشم؟  -

 . دهددر هامن حالت چلیپا، بدنش را تاب می

ذارن، تو هم دردرس که بیاد دوِر من، همه تنهام می -
 !ریمی

ندی خدانم وسط این حجم از نگرانی و آشفتگی، لبمنی
 . که به پهنای صورتم راه یافته دیگر چیست

چی از من دیدی که خیال کردی آدِم جا زدن و  -
 رفتنم؟ 

 .کنهاون اذیتت می -



 

Romanzo_o 724 

با فرشدِن دستم به لبۀ تخت، رسم را به سمتش خم 
 . کنممی

 . تو فکر من نباش، ِزرِه فوالدی پوشیدم -

  .پروا نگاهم کندگونه بیکاش همیشه برتسد تا این

اش را پشت آرنج خفه لرزند و گریههایش میشانه
 . کندمی

تا همین چند وقت پیش عین آدمای افرسده زندگی  -
تنها هدفم از نفس کشیدن، بزرگ کردِن . کردممی

به  حرفات. که رس و کلۀ تو پیدا شدتا این. جانا بود
دیگه  .ت شدمنفهمیدم اصال ِکی وابسته. دمل نشست

خوام می. دن جانا نیستهدفم فقط بزرگ کر 
 ست وهر وقت غصه دارم و حامل گرفته. زندگی کنم

شکنه، به روزای زنن یا دمل میبقیه بهم طعنه می
این انتظار . کنمو دادی فکر میخوبی که قولش
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اما االن ! و دوس دارمواسه من شیرینه، چون تَِهش
که یه اتفاقی از این. ترسم، خیلی هم زیادمی
که قسمت و تو بری و من مبونم و اینافته و بی

مصلحت نبود به ریش این جدایی ببندن و 
 ...رسدار

این دخرت با چند جمله بالیی به رس عقل و حواس و 
آورد که ممنوعه بودن کارم، برابر هایم میهورمون

 . بازدچشامنم رنگ می

دهم و با کشیدن بازویش، او را در آغوشم جای می
باید انرژِی کافی برای مقابله ! چمپیدست گرد تنش می

از عمد گوشش . با روزهای سخت را در خود ذخیره کنم
چسبانم تا بفهمد چه ام میرا به طرف چِپ سینه

جایگاهی در وجودم دارد؛ که این رضبان تند شده، 
 . فقط و فقط محض خاطر اوست
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 که همشاین. واقعا احتیاج داشتم... ببخشید رویا -
و خواب ببینم، داشت نفسم این صحنه رو تو

 . بریدمی

که هیچ تالشی برای جدا شدن از من ندارد، یعنی همین
 . ده هیچ از عوامل بازدارنده جلو هستم

من نه ادعای مردونگی دارم، نه ریش و سبیل گرو  -
اومدم جلو، گفتم خانم هفت ساله تو خفا . ذارممی
م کشم پای ابراز عالقهتا نفس می. خوامتمی
گم مقدس می... تو همین لحظۀ مقدس. ایسادمو 

دم قول رشف می. چون واسه من قداست داره
پس نرتس از . تو مال منی. و خالی نکنمپشتت

 .نبودِن من

 :گویدشود و یارس میای به در اتاق زده میرضبه

 . طلببیا بیرون مرتیکۀ فرصت -
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ای بر کنم به بوسههایم را ختم میپایان حرف
اش و جدایی چگونه میرس است وقتی بندبند یپیشان

 طلبد؟داشتنش را میها در آغوش نگهوجودم ساعت

 نه_و_هشتاد_و_صد

 «رویا » 

دهم که در ام را سمت داداش سوق مینگاه سوالی
دستی به پشت گردنش . نزدیکی پارکی توقف کرده

 :کشد و با گفنتمی

 !آب برم و بیامبهیه دست -

همین نیم ساعت پیش در بیامرستان . شودپیاده می
! شودبهداشتی مردانه خارج میدیدم از رسویس

برخاسنت صدای موبایلم، راِه پیرشوی به افکارم را 
 . بنددمی

 .بله مامان -
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 کجایین؟  -
 . تو راهیم، داریم میایم -
 و؟باز کردین دستش -
 . نه -

وف یعنی دوباره با کابینت درگیر خوردن ظر صدای برهم
 . است

 چرا؟... وا -
و بربه، گفت جانا از خواست گچاون آقاهه که می -

. و بکنهده کارشترسه و اجازه منیصدای ارّه می
 داریم میایم خونه با آب باز کنیم؟

 شه؟با آب مگه گچ باز می -

بینم که با پالستیکی پر از تنقالت، از دور داداش را می
 . آیداین سو می به
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دکرت که گفت باز . شهحاال بیایم ببینیم چی می -
 .شهمی

داداش پالستیک را صندلی عقب می گذارد و در را 
کشد و دستی بر رس جانای در خواب می. بنددمی

 . زنداستارت می

 ...داداش -

با چرخاندن رسش به طرفم، جویای دلیل صدا کردنش 
 . است

 ...خواستم بگممی -

 . کندشامنش را باریک میچ

دو شب پیش که رفته بودیم عقدکنون خواهر  -
 ...نفیس
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ام را با زبان دهم و لب خشکیدهآب دهانم را قورت می
 . کنمتَر می

 . امیر رو دیدم -

های ریز و شود و چینفاصلۀ میان ابروهایش متام می
پس از لختی سکوت . افتددرشت بر آن ناحیه می

 :پرسدمی

 تو رو دید؟ اونم -

 . دهمرسم را به پایین تکان می

فهمم فک سخت داند من میبرادِر همیشه خوددارم منی
شود و انگشتانی مشتی که با فشار باز می. اش راشده

 !که قصد راست شدن ندارند

خواد باز یعنی واسه چی برگشته؟ می... داداش -
 و اذیت کنه؟من
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خشمی آشکارا . چرخاندرضب رسش را به سمتم مییک
 . در دیدگانش نهفته است

 تونه بخوره؟ام میهمچین گُهی -

به قول رسدار، تا وقتی او و داداش و طاها را دارم، 
 . نباید از چیزی برتسم

افتد و فشاری را که متحمل هایی در هم راه میبا اخم
ا چشامنم ر . کندهایش رس فرمان خالی میشده، با پنجه

های رسدار را در ب پیش و حرفبندم و صحنۀ دو شمی
 . کنمذهنم مرور می

 نود_و_صد

کنم و مقابل داداش تشِت آب را دوباره پر می
برد و میدسِت گچِی جانا را درون آن فرو. گذارممی

وجوش اش رس رفته، به جنبجانا حوصله. داردنگه می
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ایل یلدا خیمه زده، به سورنی که روی موب. افتدمی
 :گویممی

 .عمه بیا یه ذره ادا دربیار، رسش گرم شه -

 . کندبرای یک لحظۀ کوتاه رسش را بلند می

 مگه میمونم؟ -

سورن مشت به . خواندداداش با ترش نام او را می
 . آیدزانویش کوبیده، با روی ترش به این سو می

ندمین دانم چآورد و منیداداش دست جانا را باال می
خیسِی خودم به درک، . کندست که باز میالیۀ بانداژی

 . دخرتک چموشم او را نیز خیس آب کرده است

شود در تا کردن پلِک ادا درآوردِن سورن، خالصه می
طور همین. حالتی که جانا از آن وحشت دارد! زیرینش
زند و دستش را دخرتم با دیدن او جیغ می. شودهم می

گردد و شلوار داداش تشت برمی. وبدکبه لبۀ تشت می
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خوب شد به حرف مامان گوش دادم و . شودخیس می
. حامم را برای این عملیات مضحک انتخاب کردم

دارد داداش با غیظ چهارپایۀ پالستیکِی کوچک را برمی
چهارپایه به باسنش ! رودو سمت سورن نشانه می

 :گویدکند و حاال اوست که میبرخورد می

 !و نبینممرگ تو اتاق، ریختتبرو بت -

شوکه از حاالتی که در این مدت کوتاه از داداش 
کند و یلدا سورن را بغل می. نگرمبینم، او را میمی

 :گویدمعرتض می

 پری؟ته تو؟ چرا به بچه میچه -
 !و نشنومبربش یه گوشه صداش -

های جدیدی از شخصیِت برادِر همیشه آرامم، در جنبه
یلدا هم وسط این هاگیرواگیر کوتاه . است حال رو شدن

 . بیا نیست
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 . جالبه... ای؟ ههاز صدای بچۀ خودت فراری -

صدایش را دو . کنددفاعیۀ مادرش، سورن را شیر می
 . برددرجه باالتر می

خوام برم از این موتورگازیا مامان پول بده می -
 . بگیرم

 . خریمریم واست میجان، فردا میباشه مامان -

 . کوبدسورن پا بر زمین می

 . و بدهزود باش کارتت. خوامهمین االن می -

 . زندفشارد و مشت به در میداداش پلک بر هم می

 !کنامسورن پا شم وسِط همین حیاط چالت می -

 . کندمامان با احتیاط، کلامت را ادا می

 . اعصاب نداریا... پرسم -
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سازد و در او میای روانۀ داداش نگاه تند و گزنده
همین حین جانا، مشت پر از آبش را مستقیم به چشامن 

 . گیرمکف دست به دندان می! پاشدداداش می

اک شود، بلکه پس از پبرخالِف تصورم نه تنها عصبی منی
چسباند و او را کردن چشامنش، رس به شکم جانا می

 ! دهدقلقلک می

 یک_و_نود_و_صد

کشم، اما رس یک دقیقه کنارش پتو را روی جانا می
چقدر خوشحامل بابت رهایی دستش از آن گچِ . زندمی

 . سنگین

. ددهساعت موبایلم یک و سی و هفت دقیقه را نشان می
طبق معمول آخرین نفری هستم که در این خانه به 

از بطری باالی رسم . کشمای میخمیازه. رومخواب می
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خورم و به رسم عادت رسی به واتساپ لُپ آب میچند قُ 
 . زنممی

 . کنم پیاِم شامرۀ ناشناس راباز می

چراغ، در دوستت دارم، حتی اگر قرار باشد شبی بی» 
 .ها را زیر باران قدم بزنمکوچهحرست یافتنت، متام پس

» 

ام، پس چرا تازه آب خورده. پیچددستم دور گلویم می
 است؟ گلویم خشِک خشک 

آید و منایشگر باالی صفحه به حالت آنالین درمی
 . دهداش میان بهتم، خودی نشان میپیامِک بعدی

 . «رویا... دمل برات تنگ شده» 

آید از قیِر داغی که داخل کاسۀ رسم مغزم به جوش می
تواند ذاتش را تغییر دهد؟ آدمی مگر می. ریزندمی
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بکنم، باز هزاری هم ادعای شجاعت و بزرگ شدن 
 . ترسویی بیش نیستم

اگر ترسو نبودم که این ساعت از شب، به یادآوری 
 . گاه بودنش نیاز نداشتمتکیه

تر تکیه داده به دیواِر ایوان، شامل را دور خود محکم
ای هپس از بوق. فشارمکنم و موبایل را به گوشم میمی

 . شنومآلودش را میطوالنی، صدای خواب

تو به من زنگ زدی یا دارم خواب  واقعا... رویا -
 بینم؟ می

 مراعاتگیرم و عجب بیام را به دندان میانگشت اشاره
 . امشده

 بیدارت کردم؟... ببخشید -

هوشیاری کشد و با حالت نیمهخمیازۀ پر صدایی می
 :گویدمی
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 . تا باشه از این بیدار کردنا -

ران ه نگیابد کاش را بازمیگویی به طور کامل هوشیاری
 :پرسدمی

 زنی، اونم نصِف شب؟ اتفاقی افتاده؟ زنگ می -

کشم به ذرات سیامنِی برآمدۀ دیوار پشت انگشت می
 . رسم

گفتم زنگ بزنم ... خیلی ترسیدم... پیام داده بود -
 ...بهت تا

 :پرسدکند و با جدیت میحرفم را قطع می

 چی فرستاده؟ -
اظهار های از این پیام. وپرتیه مشت چرت -

 .پشیمونی و این مزخرفات

 .پیچدبازدِم خشمگینش، توی گوشم می
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 بالکش کردی؟ -
 . نه، انقد هول شده بودم رسیع به تو زنگ زدم -
رویا االن بیدارم دیگه نه؟ جدی تو به من زنگ  -

 زدی؟

 دو_و_نود_و_صد

 . کندشیطنتم گل می

 نی؟کقطع کنم باور می -
 خوبی؟. نه دیگه باورم شد -

  .گیرمنشینم و با دست آزادم زانوهایم را بغل میمی

 خوره خوب باشم؟االن به من می -
 ایچرا خوب نباشی؟ ها؟ مگه غیر پیام غلط دیگه -

  .و باز نکن؛ بالکش کنهاشتونه بکنه؟ پیامهم می

 . جومهایم را میناخن
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 . ترسممی... من -
 و بریزم؟هاتام مثل اون شب ترسخوای بیمی -

ام، عرق کِف دستی که موبایل را با آن نگه داشته
این مرد میخش را به دیوار کوبیده که تا این . کندمی

 . کندپروایی میحد بی

 بیام رویا؟ -

کنم و نطقم کور مایۀ خنده در کالمش را احساس میته
 . شودمی

 طوره؟ خوابه؟جانا چه -

که مسیر بحث را به سمت دیگری سوق ینخوشحال از ا
 . دهمداده، پاسخ می

آره خدا رو شکر، فقط دیگه چیزی با دست راستش  -
 .دست شدهچپ. دارهبرمنی
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نزدیک یه ماهه از اون دست . چیزی نیست، طبیعیه -
 . استفاده نکرده

  .رسدار که بگوید چیزی نیست، البد چیزی نیست دیگر

 ره؟ممکنه جانا رو ازم بگی -
دی؟ چرا انقد به خودت اسرتس می... ببین -

 . هاکنهضعف دستش بدی سوءاستفاده مینقطه

 :ناملبا ترضع می

 . چیکار کنم خب؟ ترس که دست خود آدم نیست -
به .. .البته چرا. بگیر بخواب به هیچی هم فکر نکن -

 !من فکر کن
 . واقعا که -

 . شودصدایش جدی می

 وب شه؟چیکار کنم خب حالت خ -
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ایت که صدهمین. چگونه بگویم تا صبح برایم حرف بزن
 . ستبافم، برایم کافیشنوم و در ذهن خیال میرا می

 . دونممنی -

 :گویدپس از مکثی کوتاه می

 !برو واتساپ -
 جا چرا؟اون -
 و خوب کنم؟ خوای حالتمگه منی -

هیجاِن این لحظات بر هر چه خواب شیرین است، 
 . چربدمی

 صدای. پراندای ابرویم را باال میوویِس بیست ثانیه
 . کنمگوشی را کم و وویس را باز می

 ترین روزا رو با تو دارمرویایی» 

 عشقم نفس از ته دل دوِست دارم
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 هر چی خوبی تو دنیاس همه رو داری

 «مون کردی خرب داری؟ بدجوری عاشق

یا قطعۀ کوتاهی که با صدای خودش خوانده، دنیا دن
چندین و چند . کندهایم تزریق میحال خوش به رشیان

هر چند ادعا دارد اتفاقی نیفتاده و . دهمبار گوش می
جهت است، اما بغض در صدایش بیداد ام بینگرانی

 !کندمی

 «خوب شدی؟ » 

ای که از چشامنش قلب کنم از ایموجیصفحه را پر می
 . بیرون زده

 ... «کاش االن... گاممی» 

 . آیداش میبالفاصله پیام بعدی
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شب به دالیل منکراتی، اس در نیمهاماس. برو بخواب» 
 . «باشددر دین اسالم جایز منی

گویم و از اعامِق وجوِد پرآشوبم، ای زیر لب میدیوانه
 .خندممی

 سه_و_نود_و_صد

 «زهرا » 

گذارم و به رنده کردن پیازها موبایل را روی اسپیکر می
 . دهمادامه می

 .جانم رسدار -
 ای زهرا؟خونه -
 طور مگه؟آره، چه -

 . یابم توی خیابان استاز رسوصدا درمی

 . آماده شو دارم میام دنبالت -
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خیسِی چشامنم را که عاملش پیاز است، با پشِت مچم 
 .  گیرممی

 واسه چی؟  -
تو که از سلیقۀ ناقص  .خوام برا رویا حلقه بخرممی -

 !من خرب داری
آهان االن مثال خواهرم هم جزء اون سلیقۀ ناقصته  -

 دیگه؟

 . کندای میخندهتک

نه اتفاقا تو کل زندگی یه بار سلیقه به خرج دادم،  -
 .اونم رویاس

 . گردمبه جملۀ قبلش برمی

 خوای چیکار؟حلقه می -
 شه؟ خواستگاری مگه بدون حلقه هم می -
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موبایل را از بلندگو خارج کرده، . شویمستانم را مید
 . دارمکنار گوشم نگه می

 خواستگاری؟ -
زنیم، فعال رسیع آماده شو، تا بیست حاال حرف می -

 . رسمدقیقۀ دیگه می
 . ذارمرسدار دارم شام می -
 . خیال شام شویه امشب بی -

 . آورمخورده را از آب درمیلیموهای خیس

دیشب هم شام درست حسابی نذاشتم، شه، منی -
 . یارس شاکی بود

 آقاجان شام امشبت با من، بازم حرفیه؟ -
و شلوار  هنوز نه به باره نه به داره، حلقه و کت -

 گرفتنت این وسط چیه؟ 

 . سازدام مینگاهی روانهنیم
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پریشب به رویا . دست کردن نیستوقت واسه دست -
  .ونستم آرومش کنمتجوره منیپیام داده بود؛ هیچ

اگه طاها بفهمه خون راه . خدا لعنتش کنه -
 . ندازهمی

 . ایستدمقابل طالفروشی می

جا برسه، تو همین هفته همه ذارم کار به اونمنی -
 . کنیمچی رو متوم می

 . دهمگیر محیا را روی رسش قرار میکاله آفتاب

 مامانت چی؟ باهاش حرف زدی؟ -

 . فشاردها را میهدکمۀ باال رفنت شیش

 . نه هنوز -

 . گذارمپایم را از کابین ماشین بیرون می

 . خیلی کارت سخته پرس، خدا به دادت برسه -
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 :گویدکند و کنار گوشم میرسش را سمتم خم می

و انتخاب کن نیم ساعته به چی زل زدی؟ یکیش -
 . خب

خواهم چهارمین انگشرت از ردیف سوم را از فروشنده می
دو  داِر کریستالِی بزرگی کهانگشرتِ نگین. م بیاوردبرای

 . طرفش سه نگین کوچک کار شده

 طوره؟چه -

 . گیردانگشرت را برابر چشامنش می

 . که حلقه نیستقشنگه، ولی این -
خواید بیاید انتخاب کل، حلقه رو خودتون میعقلِ  -

 .این انگشرتِ نشونه. کنید

 چهار_و_نود_و_صد
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پالک ظریفی که به شکل چرت طراحی شده را نشانم 
شود و آیم حرفی بزنم، روی زانو خم میتا می. دهدمی

 . آویزدآن را به گردن محیا می

 کنی؟چیکار می -
یه دونه از اینا هم واسه جانا . ببین چه بهش میاد -

 . دارمبرمی
ه دار، کلی و نگپوالت. فهمیت داغه منیاالن کله -

 . خرج پیش رو داری
 !واس خودتم یه چیزی بردار. تو کاریت نباشه -

 :گویمبا چشامنی گرد و لحنی خفه می

و با هم قاتی ستا، همه چیرسدار عروس یکی دیگه -
 . کردی

 . نشاندلبخند جذابش را بر گوشۀ لب می

 الزمه بگم عین خواهِر نداشتمی؟  -
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 . کنمن نگاهش میخریدارانه از باال به پایی

و از راه به در با همین زبون چرب و نرمت خواهرم -
 کردی؟ 

کند و اش کج میدست به سینه، گردن سمت شانه
 . طلبداستایل جذابش یک جوِن کشدار می

 . زندچند رضبه به شیشۀ ویرتین می

 . انتخاب کن -
نه دیگه دستت درد نکنه، همون واسه محیا خریدی  -

 . کافیه
این هفته فروشم عالی بود؛ یه . پولش نباشفکر  -

 . پول تپل اومده دستم

 . منایمبا حرص چشم باریک می

رسه رو باید تو هم عین یارس هر چی دم دستت می -
 . خرج کنی؟ شامها که قرار نیست پیر شید
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م یا نه، واسه پیری دونم سال بعد زندهمن االن منی -
 خوام پول جمع کنم؟ می

مان را کردیم یا پرسد انتخابای که میندهرو به فروش
 :گویدنه، می

  .و بکنهمونم انتخابشصرب کن داداش این آبجی -

 ترین انگشرت را کهبه دلیل ارصار بیش از حدش، ظریف
با تأسف ابرو . دارمدانم وزن زیادی هم ندارد، برمیمی

 . دهدباال می

 ت همینه؟این چیه؟ نهایت سلیقه -
 ته؟ یزی از ُمِد روز حالیتو مگه چ -
 !از مد روز نه، ولی از خامنی تو آره -

بار بدون توجه به نظر من، طبق دستم را خواند و این
 . سلیقۀ خودش انگشرتی سنگین برداشت
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ست که جنس زن را رسدار، جزء آن دسته مردانی
اش را، غمش حاالتش را، حرکاتش را، شادی. شناسدمی

که طریقۀ تر ایناش را و مهمیرا، بغضش را، ناراحت
به دست آوردن دل رویایی که در . محبت را بلد است

د، بر اعتامدِی کامل نسبت به جنس مذکر به رس میبی
 . گواه این مطلب است

زیپ کاور کت و . رسانممتاسم با یارس را به امتام می
کشم و آن را از دستگیرۀ روی ای رنگ را میشلوار رسمه

سپارم به موزیک شادی گوش می. کنممیسقف آویزان 
 شود از رسِ که داخل کابین را پر کرده و ِکیفم کوک می

همراه با ریتم موزیک، روی فرمان . ِکیف بودن رسدار
اش را لب نوازد و با معیت خواننده، خوشحالیرضبه می

 . زندمی

 طور ممکنه آدم تو هفت سال از عشق زده نشه؟چه -
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 . کندمتامیل میگردنش را به سمتم 

. ننکو تفسیر مینیگا به اینا نکن که میان عشق -
م هیشکی ه. سعشق یه فرمول پیچیدۀ کشف نشده

به طور دقیق، دلیل پیدایش و نحوۀ عملکردش رو 
 . دونهمنی

ام، منتظر بقیۀ صحبتش با دستی که زیر چانه نهاده
 . هستم

داشبوردو بگردی گمونم کاغذ خودکار پیدا  -
اینا رو قشنگ یادداشت کن تا وقتی شب . یکنمی
خوای تو گروه واسه آبجیات بازنرششون بدی، می

به خاطر پیدا کردن کلامت زیاد به مغزت فشار 
 . نیاری

کنم و از خنده منفجر با چشامنی گشاد نگاهش می
 . شوممی
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 پنج_و_نود_و_صد

 «رسدار » 

کنه که ت تیکه بارم منیهمین عمه فردافردا پس -
منتظر بودید چهلم رد بشه، فرداش برید 

 خواستگاری؟

های مامان، نفسم را هو کنان بیرون منطقیکالفه از بی
 . دهممی

مامان واسه یه زنگ ناقابل دو ساعته با این  -
 . و خوردیت مخ منهای مسخرهتوجیه

یارس . کنممن اصال این هول بودن تو رو درک منی -
واسه زهرا که دخرت بود انقد عجله نداشت که تو 

 ...واسه

 . کوبمای میکف دستم را به میز شیشه



 

Romanzo_o 755 

خوای عین امید و سلیمه کالمون بره تو اگه منی -
  .هم، دیگه به این موضوع یه اشارۀ کوچیک هم نکن

 . گیردمسیر آشپزخانه را در پیش می

کاری نکن برم یه . زنم ماماندارم باهات حرف می -
 . رساغ ننه

 مسیر. کنداش میبه میان آمدن نام ننه، برانگیخته
 . زندام میگردد و انگشت به سینهرفته را برمی

نُه ماه من تو شکمم نگهت داشتم، دو سال شیرت  -
تو که یادت منیاد، تا . و عوض کردمدادم، پوشکت

کردی، دو هفته یه بار و خیس میچهار سالگی جات
من تر و خشکت کردم، من انقدت ! شستممی فرش

 ت؟کردم که همچین روزی بری رساغ ننه
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پشیامن از حرفی که ناخواسته بر زبانم آمد، نوک 
م هایام است، به لبانگشتش را که هنوز بر روی سینه

 . رسانممی

دونی نوکرتم، چرا جلو پام سنگ خودت که می -
 ندازی؟می

 .  کنریم، گفتم صربنگفتم که منی -

ام را بفهمد، به دست آوردن موافقتش اگر دلیل عجله
 . غیرممکن است

 . دهمام را نشانش میچند تار موی کنار شقیقه

 . دیگه چقد صرب کنم؟ ببین سفید شده -

نشینی و نشستنش شود؛ این را از عقبکمی نرم می
 . یابمروی مبل درمی

و شچهو قبول داری هیچ مادری بد باین... رسدار -
 خواد یا نه؟ منی
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 . دوباره برگشتیم رس خانۀ اول

 و زدیم، بهو کردیم، حرفامونمامان ما قبال بحثامون -
حرف تو این چیزا نیست، دنبال . توافق رسیدیم

 . ایبهونه
و شگم هیچ مادری بِد بچهخب اینی که می -

 خوادو قبول داری یا نه؟ منی

 .باید روش خودش را به کار گیرم

کدوم مادریه خوشِی . معلومه که قبول دارم -
و و نخواد، حال خوششو نخواد؟ آرامشششبچه

تویی که تا  .شنمامانا که خودخواه منی! نخواد
و شستی و خم به ابروت چهار سالگی گندکاری من

و ببینی؟ تونی غممطور مینیاوردی، االن چه
من . ضعفتمتونی چون خودت گفتی نقطهمنی
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خاصیت ! و نداریونم طاقت دیدن حال بدمدمی
 !مادرا اینه

 . رودای برایم میغرهچشم

از همون . زیرکاهیگه آبس که میحق با سلیمه -
 !گی هم پدرسوخته بودیبچه

 شش_و_نود_و_صد

هایم به پایین، راه را بر خودمنایی با کشیدن لب
 . رمگیسیم را به سمتش میفن بیتل. بندملبخندم می

 خط باشم،زیرکاه باشم، پدرسوخته باشم، هفتآب -
 رضرم به کی رسیده تا حاال؟ 

 . دهدرسش را به طرفین تکان می

 . دونهخدا می -

 . چپانمتلفن را توی دستش می
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 .  وبزن زنگ -

 . شود برای برخاسنتخیز مینیم

 . زنماالن زشته، فردا صبح زنگ می -

ها برم و گردنبندی که از مدتدست به جیب شلوارم می
 زنجیرش. آورمپیش قصد خریدش را داشتم، بیرون می

 نگاهش. دارمرا چسبیده، آن را مقابل چشامنش نگه می
خورد، تاب میوروی  طرح گلی به طرفین پیچ

 . نشیندمی

برم، خوشش نیومد به یارو گفتم واس مادرم می -
گفت مگه کفش و . عوضش کنیمخوایم بیایم می

لباسه، از این در بری بیرون، دیگه تعویضی در کار 
. تهخالصه که بپسندی نپسندی، بیخ ریش. نیست

 . تعویضی در کار نیست
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یرد و گطرفه، گردنبند را توی مشتش میبا لبخندی یک
 :گویدخیره به آن می

 نپاشو برو او ! تهاَه اَه اَه، پدرسوخته واسه یه لحظه -
 .و بیاردفرتچه تلفن

آلود او را زیر فشارم و نگاه اخمها را از حفظ میدکمه
 . کنمسیبیلی رد می

ام را عقب شانه. نشینمچسبیده به او روی مبل می
 . راندمی

 . ور ببینمنُچ، برو اون -

گذارم روی قلبی دهم به دستۀ مبل و دست میتکیه می
 . برد میترین حالت خود به رسکه در ناآرام

 . سالم مرضیه -

- ... 
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 . قربونت، ممنونم -

- ... 

طورن؟ آقا ها چهبچه. گی خوبن، سالم دارنهمه -
 جالل و عزیزخانم؟ 

- ... 

 ...واال غرض از مزاحمت. سالمت باشن -

زنم و همین بوسه، اش میای بر شانهشوم و بوسهخم می
 . شکندیخِ رسمی صحبت کردنش را می

تین، ای نداشیه شب که برنامه... گفتمشتم میبله دا -
 . بگو ما خدمت برسیم

حاال . رودای از روی دهانم کنار منیکف دستم لحظه
 . وقت این لبخندها نیست
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 پارهحاال به دور از تعارف تیکه. جانقربونت مرضیه -
کردن، قصدم از این متاس کسب اجازه بود برا 

 . خواستگاری

- ... 

بیایم تا خیالش . شب و روز نذاشته واسه مناین پرس  -
 . راحت بشه

- ... 

  .و بکن، زودتر به من خرب بدههاتباشه پس صحبت -

- ... 

 . خداحافظ. و واست نگه دارههاتخدا بچه -

 :پرسمقطع کرده نکرده می

 چی شد؟ -
 . دهها حرف بزنه، خرب میگفت با بچه -
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 . کنممی با یک جست او را میان آغوشم مچاله

وخ این شکلی بهم حال دمت گرم، تا حاال هیچ -
 .نداده بودی

*** 

 هفت_و_نود_و_صد

 «رویا » 

دربش باز . دهدجانا دبۀ کوچک ترشی را هل می
گیرمش، منتها مقداری از به محض افتادن می. شودمی

عزیز اش، روی موکت آشپزخانۀ آِب مخلوط با رسکه
فریاِد من رس جانا، با فریاِد نفیس رس من . ریزدمی

 .شودهمزمان می

و باید موکت. دونی که چیکار کردآخه تو منی -
 . بشورم؛ تازه غرغرای عزیز هم هست
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زنم، راستی چرا همش زنگ می. فدای یه تار موش -
 خونۀ عزیزتی؟ 

شم ودهم و موبایل را به وسیلۀ آن به گام را باال میشانه
های کابینت را بلند کرده، یکی از پایه. چسبانممی

 . کشمموکت را از زیر آن بیرون می

جا حبس و اینتکونی اومدم خودمبه بهونۀ خونه -
از وقتی مامان رسدار زنگ زده، تو جمع . کردم

طوری دونم چهمنی. خونواده هم راحت نیستم
 ... بگم

. شحاملبه خدا خیلی برات خو. فهممت عزیزممی -
و شاید باورت نشه، اما بیشرت از تو ذوق این وصلت

 . دارم

هایم با نفیس خواند، صحبتبا صدای داداش که مرا می
مان حال و هوای این روزهای. رسانمرا به امتام می
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برد و رس مامان هنوز در شوک به رس می. متفاوت است
اخالق بابا کمی بهرت شده و . شناسداز پا منی

یلدا مدام از . ایش با مامان به حداقل رسیدههبحث
که چقدر از این. زندطالعِ بلندباالیم حرف می

ام خود را در دل مردی جای شانس هستم توانستهخوش
ا گوید تمی. دهم که یک رس و گردن از یارس باالتر است
به دقیقه،  تنور داغ است، باید نان را بچسبانم و دم

بندد و مامان با هایش مینکندنکند به انتهای حرف
کند و اما و گاز بگیر، نطق او را خفه میگفنت زبونت

داداش، بعد از دو روز، اولین بار است مرا مخاطب قرار 
 . دهدمی

 متوم نشد این تکوندِن خونۀ عزیز؟  -
چرا دیگه آخراش بود، این خانم زد دبۀ ترشی رو  -

 . و بشورمانداخت باید موکت
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 . آیدموهای جانا به حرکت درمی انگشتانش میان

 تصمیمت. و بکشمو فرستادن مثال زیر زبونتمن -
 چیه؟ 

ام باره رِس اصل موضوع رفتنش، دستپاچهبه یک
برم و خیرۀ حرکات دستش چانه در یقه فرومی. سازدمی

 . هستم

شناسیم، مون رسدارو میهمه. خب بذار کمکت کنم -
نظر خودت . دونیم آدم زیرورو کشیدن نیستمی

 چیه؟ 

 . کنمای، صدایم را صاف میرسفهبا تک

 . زنممن رو حرف بابا و تو حرف منی -
اتفاقا یه وقتایی باید جلوی پدر مادرا وایساد، تا به  -

 !و با خاک یکسان نکننتقصد خیرخواهی آینده
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زنم به چهرۀ متعجب از کالم عجیبش، زل می
را باز و بسته چندین بار پیاپی مشتش . حالتشبی
 . کندمی

 دونه امیر برگشته؟ می -

 . دهمهمراه با گزیدن لب، رسم را به پایین تکان می

 باهاش در ارتباطی؟ -

داداش در عین . دزدمنگاه رشمسارم را از او می
زنگ . تر استحواسی هم حواسش از بقیه جمعبی

 . زندمان را بر هم میموبایلش سکوت بین

ولش کن اینا رو، به . مبارکه با این حساب پس -
 !خودت برس

 هشت_و_نود_و_صد
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اندازم و ام میدر آینه نگاهی به صورت اصالح شده
 . کشمدستی به انتهای ابروهایم می

 . هاشهکوتاش کنم خوب می -
 . جوری دوست دارمنه این -

ین خواهم اهم می. دچار دو حس متناقض هستم
خواهد هم دمل می. لحظات بگذرند و زودتر برسم به او

های این ساعات و روزها کش بیایند، زیرا مدت
 . امست حاِل خوِش این چنینی تجربه نکردهمدیدی

دخرت آرایشگر موهای جانا را برای کوتاه کردن، شانه 
 . کنمزند و من پیامک رسدار را باز میمی

 من. به موهای جانا نزنراستی یادم رفت بگم، دست » 
و خرگوشی ام که موهاشونهاییعاشق دخرتبچه

 . «بندنمی
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گاهی اگر بدانیم معبودمان چه پایانی برایامن در نظر 
قط ف. کنیمگرفته، به وقت مصیبت، شکوه و ناله منی
مان النه کند و کاش اجازه ندهد ابلیِس ناامیدی در دل

 .اندازدیمان بآن پایان خوش را زودتر به دل

  .کنمو کوتاه منیببخشید، منرصف شدم، موهاش -

خیال رضر و پای دخرتم، بیامروز دست در دست و هم
خواهد برایش تهیه زیان تنقالت شده و هر چه می

  .بگذار او هم در خوشحالی مادرش سهیم باشد. کنممی

اِی به جا مانده از کاکائو و رنگ نارنجی رنگ قهوه
 . دهدهایم را کش میور دهانش، لبحاصل از پفک د

 یه گربه لیست بزنه. مامان فدای دخرتِ کثیفش شه -
 .شهسیر می

 . آب -
 . همین االن آمبیوه خوردی که -
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 . چیندلب برمی

 . آب -

چرا احساس . چرخانمای رسم را به پشت میلحظه
 وشش مشکی در حال تعقیب ماست؟کنم آن دویستمی

چسبم و از عرض خیابان میتر دست دخرتم را سفت
خواهم توهامت را دور بریزم و مستقیم می. گذرممی

راهم را پیش بگیرم، منتها کنرتل رسی که به پشت 
وشش با دویست. چرخد، از دست من خارج استمی

وار در حرکت پشتفاصلۀ زیاد از ما، با رسعتی الک
اش قدرت تشخیص را از من های دودیشیشه! است

شارم فرسش را به سینه می. کنمانا را بغل میج. ستانده
های دور دهانش را به که لکهدهم به اینو اهمیتی منی
پیچم و یا از عمد به راست می. مالدمانتو سفیدم می

 !بینمیک نگاه کوتاه به پشت، هامن ماشین لعنتی را می
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هایم را تحت آشنا متام رشیاناین کلمۀ نام... ترس
ها تنگ دهد و عرصه را بر آنمیسلطۀ خود قرار 

با حالتی شبیه دو، خود را وسط خیابان اصلی . سازدمی
دیگر . دهمها دست تکان میاندازم و برای تاکسیمی

اصال شاید خیاالتی . جرأت نگریسنت به پشت را ندارم
این نظریه با نشسنت توی ماشین و باز کردن . امشده

 . شودد میپیام از یک شامرۀ ناشناس، در جا ر 

و از رس سعی نکن با عوض کردن شامره و بالک، من» 
خواد خیلی دمل می! عاقبت خوشی نداره. باز کنی

 ! «وبغلش کنم؛ هم اون بچه رو، هم مامانش

 نه_و_نود_و_صد

سعی دارم تنفسم را . باردتک کلامتش میوقاحت از تک
چشم برداشنت از . چند موفق نیستمعادی جلوه دهم، هر 

 . های پر از تهدید  روی صفحه غیرممکن استنوشته
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 خشِم ریخته در جانم را کجا فریاد بزنم؟ 

ا ب. آیدلرزد و قلبم تا دهانم میموبایل توی دستم می
کشم و دستم را به دیدن نام طاها، نفس راحتی می

 . چسبانمقفسۀ سینه می

 .الو -

 . یشه طلبکارشطاهاست و لحن هم

 کجایی دو ساعته تو خونه پیدات نیست؟  -
 چه خرب؟ خوبی؟ . جانا رو آورده بودم آرایشگاه -
 فقط جانا رو؟. خربا که پیش شامست -

اش ته جهنم شعوریشک جای طاها به خاطر بیبی
 !است

 خوبی؟ ... نگفتی -

 . زندپوزخند می
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 ذارین؛بدون ایزۀ من قرار مدار خواستگاری می -
 طوریاس؟ این

خیابان در امن و امان به رس . نگرمبه پشت رس می
 . بردمی

 . قرار بود مامان بهت بگه -
رویا این پرِس تو رو . امروز خودم زنگ زدم فهمیدم -

 کجا دیده؟

 . چسبدابروهایم به پیشانی می

 این دیگه چه سوالیه؟ ... وا طاها -
 ...منظورم اینه... نه -

 . کندحرفش را اصالح میبا یک دم عمیق 

 مامان بابا مجبور کردن قبول کنی؟ -
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جان از کم" نه " دهم و یک آب دهانم را قورت می
 . شودگلویم خارج می

 َچه راه انداخنت؟ به و َچهو بگو، اونا بهراستش -
 . نه -
 پس یعنی اونا هیچ تأثیری تو تصمیمت نداشنت؟  -
 . نه -

 . آوردباره جوش میبه یک

 ! مرض! ای نه و نکمه -

 . کنمهایم را جمع میلب

 بداخالق، حاال چرا صدات این همه گرفته؟  -

 . کشددماغش را باال می

 !گریه کردم -

 :پرسمنگران از این پدیدۀ نوشکفته، می
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 گریه دیگه چرا؟  -

 . کندای میرسفهتک

 ! شو بابا، رسما خوردم آب دماغم آویزونهگم -

 . خوردام چین میبینی

 شعوری دیگه، رسما کجا بود تو این هوا؟ بی -
دست این جوجه ! پرسمپیداش کردم حتام می -

 میزون شده؟ 
 . ش، خوبهآره دایی -
ای؟ رسدار بچه بدی رویا خیامل راحت باشه راضی -

به  شنیستا، منتها اگه تو نخوای، یه نخود از خوبی
 . ِچَشم منیاد

ام که خجالت را کنار گذاشته، نوایم گشتهمغلوِب دِل بی
 :گویممی

 !خوامشخودم می... نه -
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اش را برایم رود، چشامن گرد شدهصدایی که باال می
 . کندمجسم می

 ! رو دادنی نیستین که! چه غلطا... اوهوع -

شعور با همین ادبیات سخیف هم قادر است طاهای بی
طور که به راحتی هایم کند؛ هامنلبخند مهامن لب

 .  تواند اشکم را درآوردیم

 دویست

 «زهرا » 

کند که مامان به قدری با صدای بلند خودخوری می
های ایوان، حتی با وجود رشرش آب روی موزاییک

 شلنگ را به. رسدکند، به گوشم میکلامتی که ادا می
ذوق . گیرمسمت دستی که جارو در آن است، می

 .حدم از بابت شب، جایی برای خستگی نگذاشتهبی
خیامل که از جانب رویا راحت شود، باری به عظمت کوه 
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پاچۀ شلواری که . شودهایم برداشته میدماوند از شانه
ای وهوای تازهحال. زنمپایین آمده را دوباره باال می

اواخر . افتمیاد گذشته می. توی این حیاط پیچیده
های گویم گذشته چون سالمی .اسفند و بوی عیدش

 . امست بوی عید را استشامم نکردهطوالنی

گیرد و محیا های حوض را توی دستش میسورن ماهی
کنم و درِد رس پا بودِن چند کمر راست می. زندجیغ می

 . پیچدام میبندیساعته، توی استخوان

 . گامسورن اذیتش نکن، بابات اومد می -
 !کنمبا ماهیا بازی می من که کاریش ندارم؛ -

این بچه فقط چند درصد . دهمرسی به طرفین تکان می
 .ناچیز از ژن داداش به ارث برده و نسخۀ کامل یلداست

چشامن باریکم با دیدن . چرخانمرسم را به راست می
هایش را چسبانده به جانا که روی زمین خوابیده و لب



 

Romanzo_o 778 

د، به خور موزاییک و آِب جمع شدۀ روی آن را می
 !آیدترین حالت خود درمیدرشت

 . رویاااااااا -

در هامن پوزیشنی که . ترساندجیغ بلندم جانا را می
رویا با دیدن دخرتش در آن . کندخوابیده، نگاهم می

ای زند و رضبهای به صورت خودش میوضعیت، رضبه
 . دیگر به باسِن جانا

 هر روز یه ادای جدید یاد! کثافت. پاشو ببینم -
 . گیرهمی

پس از . آوردهای خیسش را توی ایوان درمیلباس
ها و ایوان را به امتام ها به داخل، شسنت پلهرفنت آن

 . کنم به شسنت حیاطرسانم و رشوع میمی

 .شود اگر دلش شاد باشدآدمی از کار کردن خسته منی
 . روح که خسته شد، جسم همیشه مریض و الجان است
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 و بازرسیها و حیاطگه قراره پلهبسه دیگه دخرت، م -
 . کنن

جا ها و جعبۀ شیرینی را در دستش جابهبابا نایلون میوه
خیال شسنت حیاط بی. رودها باال میکند و از پلهمی
 . شوممی

 . و برب، شیرم ببندسورن بیا این شلنگ -

شوم و هنگام گذر از کنار زودتر از بابا داخل می
 :گویممامان، می

  .من رشوع نکنی، بذار یه امروزو خوش باشیم جانِ  -

 سپارد و تقاضای یکبابا وسایل توی دستش را به من می
خریدها را روی کانرت گذاشته، تِه . لیوان آِب خنک دارد

 . های کوچِک یخکنم از قطعهلیوان را پر می
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گه مگه واسه رویا قراره خواهرت زنگ زده می -
بره نه رو کی میآمار این خو . خواستگار بیاد

 بیرون؟ 

 کنم و به سالنرسیع لیوان را از شیر ظرفشویی پر می
 .مامان محال است رس این موضوع کوتاه بیاید. روممی

 یک_و_دویست

هر کاری . و درآوردهجالل این مادرت دیگه شورش -
 دیم،های من واسش انجام میداشته باشه من و بچه

 . بره پیش غریبهوخ حرف ما رو میاون

 . گذاردبابا لیوان خالی را روی عسلی می

 حاال مگه چی شده؟  -

 . ایستداش میسینهبهمامان سینه

 . دونی منظور خواهرت چی بودتو که منی -
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 .چسبمبازویش را می

 . و تلخ نکنول کن مامان، اوقامتون -

 . زندمرا کنار می

کنم یی هستین، تا من دهن باز میتون باباهمه -
 !گین خفه شومی

تون منطق نباش، یعنی چی همهمامان بی -
 این؟ بابایی

اش باز اندازد و رِس گالیهنفره میخود را روی مبل تک
 .شودمی

اون از عطا که . این از مرد که حرف حرف مادرشه -
شام دخرتا هم که تا . ذارهقد یه سگ محلم منی

 ! ره باالشنوین، فشارتون میمیو صدای من

 . گیرمزنم و دستانش را میمقابل پایش زانو می
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مامان خودت دلت میاد پشت رس ما این حرفا رو  -
بگی؟ تو و بابا واسمون چه فرقی دارین؟ فقط به 

. اعصابایم از این بحث و جنگخدا ما هم خسته
واال واسه ما هم . کشش نده. ِپی یه موضوع رو نگیر

 . صاب منوندهاع

 . شود توی صورتمبراق می

شامها هنوز چی شده که اعصاب براتون منونه؟  -
قد بزرگ کردین؟ همه چی در چهار تا بچۀ قد و نیم

 !وپزهاختیارتونه، کارتون هم یه دونه پخت

ای عنق، کند و با چهرهخواب را باز مییلدا در اتاق
 :گویدحین رفنت به دستشویی می

ونه رو گذاشتین رو رستون؟ خواب بعد چه خربه خ -
 ! از ظهر واسه آدم تو این خونه شده آرزو
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برایم جای سوال و تعجب است چرا مامان در برابر 
 !واکنش و رفتارهای یلدا، برخوردی آرام دارد

سورن شلنگ را به . کشاندگریۀ محیا مرا به حیاط می
 !چکدطرفش گرفته و آب از فرق رسش می

و ببند؟ وایسا عرصی صاحابین بیمگه نگفتم ا -
 . بابات بیاد

هایش به هم لرزد و دندانکنم به محیایی که میرو می
 . خورندمی

بچه مگه ُمردی؟ مگه جون نداری گذاشتی خیست  -
 کنه؟ 

پیچ طور که او را حولهآورم و هامنهایش را درمیلباس
دهم تا زحمت شستنش را ام، تحویل رویا میکرده
  .بکشد
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. کنمجای خالی کارن را بیشرت از هر کسی حس می
اند که ذوق های مختلف غرقش کردهطوری در کالس

ریزی شده، بچه رسکوب شده و مانند یک ربات برنامه
 . کندعمل می

زند، جو آرام در خانه برقرار بابا که از خانه بیرون می
ها را که شامل انگور و خیار و شلیل و میوه. شودمی

کنم و شیر و موز است، در کاسۀ سینک خالی میسیب 
 . منایمآب را باز می

فکر شب و . رسدار و رویا هر دو برایم عزیز هستند
ای را های سمیاتفاقات خوش پس از آن، همۀ ویروس

 . سازدور شده، تار و مار میکه به سمتم حمله

 دو_و_دویست

 «رسدار » 
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برایش « تونی حرف بزنی؟ می» امکی با محتوای پی
بندم و حین صفحۀ مانیتور را می. کنمارسال می

برداشنت کارت و سوئیچ، موبایل را به جیب شلوارم 
 . شودپرس جوانی وارد مغازه می. دهمانتقال می

 . جانم داداش -

 . گیردموبایلش را برابرم می

  .م کردهکالفه. کنهملسش همش هنگ می -
 تونی فردا ترشیف بیاری؟ شام می -
 کار دارم با گوشی، فردا چیه؟  -

 .اندازمنگاهی به ساعت موبایلم می

 گوشیت چیه؟ -
 .x3شیائومی  -

همزمان با ارسال پیامکی دیگر به رویا، برایش توضیح 
 . دهممی
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ببین یا حافظۀ داخلیت پر شده، یا از این  -
 که زیادیهم اینیا . های بدافزار نصب کردیبرنامه

 . ریبا گوشی ور می

 . گذاردموبایل را روی ویرتین می

 . و شام پیدا کنیخب اومدم دردش -
 .استارت کن، اگه درست نشد، تنظیامت کارخانهری -

و برات دیشسیبازم اگه حل نشد، بیار تاچ ال
 . عوض کنم

 . کندوارفته زمزمه می

و راه ر مندونم عجله داری، ولی وایسا کامی  -
 . بنداز

خوام برم خواستگاری، همین االنشم کلی امشب می -
 . کنمجا باش، ردیفش میفردا صبح این. دیرم شده
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ای که کنم و رو به ننهرسباالیِی خیابان را طی می
 :گویممعرتِض رسعت باالیم است، می

 . دیر شده، کلی کار دارم هنوز -

 :گویدمیان صلوات و ذکرهایش می

ر خودم نیستم، من آفتاب لِب بومم؛ به جوونِی فک -
 . خودت رحم کن

 . کنمدارم و دنده را عوض میپایم را از روی گاز برمی

 . رشمنده -

 .دهدشیشۀ سمت خودش را باال می

 . گوشام پِر باد شد -

دهم و کولر را روشن شیشۀ سمت خود را هم باال می
 . کنممی
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. اسه حاِل امشبتدونی چه ذوقی دارم و مادر منی -
و کنم انگار دارم اعالماصال هر وقت نگات می

 . بینممی

پس از روزهای طوالنی، باالخره نام اعال را بر زبان 
گویی با خودش عهد بسته خاطرات و حرف . آورد

 . قفله کندپرسش را در صندوقچۀ دلش سه

 :گویمگیرم و با لبخند میای نگاه از جاده میلحظه

خوام یه وام گنده می. دارم واست ننه هابرنامه -
 .بشم تریدر و بزنم تو این ارزهای دیجیتال. بردارم

ار دیه خونۀ نقلِی حیاط. بعد یه تیکه زمین بخرم
ه دیگ. دم به تویه طرف حیاطم اختصاص می. بسازم

 . همیشه پیش خودمونی
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که شوخی بود، ولی هر تصمیمی مادر حاال این -
یری، اول با زنت مشورت خواستی تو زندگیت بگ

 . تو عمل انجام شده قرارش نده. کن

 . گذارمانگشت بر چشمم می

 .شوخی نبود، اما رو ِچَشم -

 سه_و_دویست

گذارم، که پایم را از کابین ماشین بیرون میهمین
 . شودصدای اعالن پیامکم بلند می

 . «االن آره» 

بندم و در را می. گردانمه داخل ماشین برمیپایم را ب
 :گویمخطاب به ننه می

 . شام برو باال، منم االن میام -

 . دهدابرویش را باال می
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 . هاشهدیر می -

کشم تا هایم میریشدستی بر خالف جهِت رویِش ته
 . لبخندم را کنرتل منایم

 !نه حاال وقت هست -

پس از رفتنش، . دهدبا حالتی مرموز رس تکان می
اش را شامره. کنممنایم را آزاد میلبخند دندان

ای که در درونم پدیدار گیرم و از رسمستیمی
 . پرندهایم باال میگردد، شانهمی

 . سالم -
دن؟ یه ساعت پیش پیام دادم، االن جواب می -

 . سالم علیک
 . خسته نباشی. ببخشید، کار داشتم -

کشم بر دلی و دست میدهم به صنرسم را تکیه می
 . عروِق گرفتۀ گردنم
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 کردی؟ و دمچاییت... گممی. سالمت باشی -
 . هنوز زوده که -
جوشه، بعد دیگه گی؛ تا ما بیایم میآره راست می -

 . ممکنه رشمندۀ روی ماهت بشیم
 حاال از کجا معلوم قراره دسِت پر برگردین؟  -

، زندبوق میگذرد و برای ماشین یارس که از کنارم می
 . دهمچراغ می

 نگفتم بهت؟ -

 :پرسدبا تعجب می

 چی رو؟ -
 . خیلی وقته گرفتمش... بله رو دیگه -

این شیطنتی که برای اولین بار با کلامتش ادغام کرده، 
 . عاقبت خوشی ندارد
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خوره و بندازی باال، هزار تا چرخ میتا یه سیب -
 . هشآدمیزاد ممکنه تصمیمش عوض . افته زمینبی

 . فشارمام را میسینهسمت چپ قفسۀ

باشه، برو کل دنیا رو الک کن ببین کی قد من  -
 . خوادتمی

  .کنداش، یک هیشکی ادا میبا صدای ضعیِف جاخورده

 . کنیاهواییم می... رویا -
 یعنی تا حاال نشدی؟ -

های ریزی که خیال کوتاه آمدن ندارند، متعلق به بوق
 . زهراست

. دم عاقبت هوایی کردنم چیهشونت میامشب ن -
نوای محض رضای بندۀ بی. حاال هم برو آماده شو

 . خدا یه آرایش کمرنگ هم داشته باش
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ضعفش را پیدا نقطه. آیدصدا از آن طرف خط درمنی
 . امکرده

 راستی کراوات دوست داری ببندم؟ -
 . نه -
ت آهان نگفتی گل مورد عالقه. خب این از این -

 چیه؟
 . کنه، هر چی سلیقۀ خودتهفرقی منی -
 . گل فقط رز، اونم از این قرمزای جیغ. باشه -

شود آن را پایین درپی به شیشه، موجب میرضبات پی
  .بندم بر صدای معرتض زهرابا لبخند چشم می. بکشم

زنم، شعورین که هر چقدر زنگ میتون بیجفت -
 خواستگاری خواهرمه، تا االن. کنینقطع منی

الاقل اون . اوامر جنابعالی رو انجام دادم
 . و قطع کن ببین چی کارت دارمصاحاببی
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 : یمگوگیرم و با چشامن باریک میانگشت به دندان می

تر زنداداِش آدم بشه خواهرزنش، از خواهر نزدیک -
 ها، نه؟شهمی

با چشامن گرد، رسش را سمت موبایلی که کنار گوشم 
 . آورداست، می

وقت  تا. ا بهت نگفته بودما، این خیلی مارمولکهروی -
 . و بکنداری بشین فکرات

 چهار_و_دویست

 «رویا » 

کنم و به کاغذی را از باکسش جدا میبرگۀ دستامل
این عمل را تا جایی تکرار . کشمام میهای رژ زدهلب
صورتی بر آن به منایم که تنها رِد کمرنگی از رژ می

کنم و از قسمِت کش موهایم را باز می. ماندجای می
از هامن محکم . بندمپشتِی باالی رسم، محکم می
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. ددهتر نشان میهایی که چشم و ابرو را کشیدهبسنت
ام، چیزی منانده به هایم به مدد ریملی که زدهمژه

چشم و رژگونه و باقِی رنگ خیال خطبی. ابروهایم برسد
مرجی شیرین وسالن در هرج. شومها میلعاب و

 .که مبادا کمبودی باشددلواپسی مامان از این. فرورفته
ترش بابا به . غرولندهای عزیز برای هول بودِن مامان

لدا های یپرحرفی. ها را وسط سالن نریزدسورن تا کوسن
باز هم . و تجویز ده نوع کرم برای تََرِک پای عزیز

و اما . ز این شلوغی سهمی ندارندداداش و کارن ا
برای ! جانای جان که تقاضای زدِن رژم را دارد

  .ماملهایش میکنکش، درب بستۀ رژ را به لبخوشدل

 !آنّی... آنّی -
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خواهد بلندش کنم تا خود را در آینه زده میذوق
فشارمش و فضای خلوت نیاز دارم در آغوشم می. ببیند

 . ام را فریاد بزنمتا خوشی

مان، همیشه در صحنه افکاِر سمی برای زایل کردِن حال
 . قدم هستندثابت

و  لقب مجردش. شناسنامۀ سفیدش و شناسنامۀ سیاِه من
ارمغان . پدر نبودنش و مادر بودن من. لقب مطلقۀ من

سوز، وسط شود رسمایی استخواناین عدم سنخیت می
 . هایمدلگرمی

 آماده نشدی رویا؟ -

امان از سالن، افکار ضدونقیض را کنار با فراخوان م
گوشۀ . رویمزنم و دست در دست دخرتم بیرون میمی

ام را دور انگشتم ای که به شکل کراوات بستهرورسی
ی بابا با صورت. آورمام را باال میپیچم و نگاه رشمزدهمی
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دهد و این جدی نگاهش را سمت تلویزیون سوق می
مرا به پلک بر . کندمیام مکث میان داداش روی چهره

هم فرشدِن دوست داشتنِی از رس اطمینانش مهامن 
سازد و حضور او هر چند مسکوت، هر چند کمرنگ، می

 . هر چند خسته، همیشه قوت قلبم بوده است

 . شودمامان ظرف میوه به دست، نزدیکم می

 !خوابوندیکاش این بچه رو می... گممی -
 . وا مامان هنوز رِس شبه -

 . ها داردب گزیدنش، حکایتل

 ...منظورم این بود... نه آخه -

به صدا در آمدن آیفون، راه را برای توجیه او و جاری 
از شلوغی فضا بهره . کندهایم مسدود میشدن اشک

برم و با دلی شکسته، همراه با دخرتم به اتاق می
 .رویممی
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 پنج_و_دویست

توجه به رسوصدای حاکم بر سالن، دستان دخرتم بدون 
 . فشارمبوسم و او را به خود میرا می

. تو قلب منی، جون منی. خوابومنت مامانمن منی -
من همه . خواد، باید تورم بخوادمی وهر کی من

 فکری ماتو قرار نیست تاوان بی. جوره پاتم مامان
 . رو پس بدی

. اندازدا خود را داخل میشود و زهر در با شتاب باز می
گیرد و به سویم پرواز کف دستانش را برابر دهانش می

 . شومچند ثانیۀ بعد در آغوشش فرشده می. کندمی

این بدبخت ببینتت که . چه جیگری شدی تو -
 . افتهجا پس میهمین

 جدی خوب شدم؟ -

 . گذاردپشت دستش را روی چشامن لبالب از اشکش می
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 . بال درمیارم از خوشی میرم،دارم می -
ناکس عجب ابروهایی درست . خودت چه ناز شدی -

 . کردی
 !و بگیر بیاین بیرون مادردست عروسم... جانزهرا -
 . چشم ننه -

 . سازدام میشان، دستپاچهدرخواست مادربزرگ

 . شه بیامازهرا من االن روم منی -

های درشِت عرِق نشسته بر کاغذی، دانهبا دستامل
 . زدایدام را میاطراف پیشانی

خواستگارِی من که . رو حرف ننه نباید حرف بزنی -
 . نیومدن

 . خیلی اسرتس دارم... خیلی -

 . نشاندتبسمی دلنشین بر لب می

  .ترین اسرتس دنیاستشیرین. طبیعیه عزیزم -
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آورد و چند پاف از آن به ادکلنی از کیفش بیرون می
 . پاشدنقاط مختلف بدنم می

 !خوام امشب رسدارو دیوونه کنیمی -

ای خارج رژ لبش را که از قوطِی باریِک استوانه
 . چسبمکند، دستش را میمی

 . نه رژ زدم -
 بینم؟ کو؟ چرا من منی -
 . پاک کردم، ولی جاش مونده -

 . کندام را میان انگشتانش محصور میچانه

 . کشمنکن زهرا، پیش داداش خجالت می -

 . برددش را پیش میکار خو 

برو بابا، بیچاره داداش مگه به لبای تو نگاه  -
 کنه؟ می
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 ...مامان... زهرا -

 رُساند و دستمبا صدا زدن مامان، وسایل را به کیفش می
 . کشدرا می

 . بدو، مامان دست تنهاست -

 . دهمکه در را بگشاید، به آن تکیه میپیش از این

 .اصال نفسم باال منیاد. نمزهرا قلبم داره میاد تو ده -
این دیگه چه ... وای چقد گرممه. شمدارم خفه می

 . حالیه

 . گیردصورتم را قاب می

ریم می. افتههیچ اتفاق خاصی قرار نیست بی -
. شینی پیش خودمدی، میبیرون، یه سالم می

 خب؟ ... آروم باش فقط. ام با منپذیرایی
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ای بعد، سالم قیقهدهم و درسم را به تایید تکان می
و چشامنم تنها او را . کنملرزانی برای جمع ادا می

 .بیند که به احرتامم ایستاده استمی

 شش_و_دویست

اش با از خدایی که وعدۀ بهشت داده در برابر بندگی
گنجد، هیچ هایی عظیم که حتی در باور هم منینعمت
. نمکاش را میآید، بندگیسی باال میتا نف. خواهممنی

ای که این نقطه. ستهمین لحظه برای من کافی
این حجم از شادابی و . ام، بهشت من استایستاده

های زیریِن جانم رسوخ کرده، ای که به الیهرسزندگی
  .ست که وعده داده شدهمثل نوشیدن هامن آِب کوثری

و روی  رنگاش، ریِش اصالح شدهموهای کوتاه و ته
پیراهِن سفیِد زیر کت و . اش بخشیدهدیگری به چهره

نگاهش کامال . اش استای، عجیب برازندهجلیقۀ رسمه
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ست، منتها آن لبخنِد مرموِز جا خوش کرده پشِت عادی
 . چشامنش، برای من همچون کِف دست خواناست

ام در سینههای شیمیایِی غریبی آن سوی قفسۀواکنش
بارقه، احرتاق، افرتاق، تعریق، . حال وقوع است

 . موجب گشته حامل دست خودم نباشد... سقوط

  .جا ببینم قشنگم، بیا پیش خودم بشینبیا این -

 . کاهدزهرا از سنگینی فضا می

لی و این شکمن. ننه عروس بزرگت منام، گفته باشم -
 . صدا نکردی تا حاال

 . باِز خودمیتو که دخرِت زبون -

بغل کردن . دارملرزان به سویش گام برمی با پاهایی
ترین کار است؛ قدرِت حمِل جانا توسط مامان، عاقالنه

 . تِن خود را هم ندارم
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زن موسپیِد قدکوتاه که چشامن پر مهرش از پِس عینک 
ای بر استکانی هم قابل تشخیص است، برخاسته بوسهته

 . نشاندام میپیشانی

 . مرحبا به سلیقۀ پرسام -

ا ام ر انگشتاِن در هم تنیده. امنوهایم را چفِت هم کردهزا
هر ده ثانیه . امام و رس به زیر انداختهرویش نهاده

بار مسیر نگاهم به باکس گلی که آورده، روانه یک
پاپیونی یاسی دور روبانش زده شده و نزدیِک . شودمی

های تو در تو، سی شاخه رز قرمز که به صورت دایره
 . اندای گرفتهکنار هم ج

 . کندپدرش صحبت آغاز می

دست تقدیر بوده که این دو تا جوون دوباره پای ما  -
حاال جالل اون رسی رس . رو به این خونه باز کنن
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زهرا خیلی جوش مهریه رو زدی، اگه االنم قراره 
 . و تکرار کنی، یه ندا بده آماده شیماون بساط

راند، ا بر لب میبار آن ر بابا با لبخندی که ماهی یک
 :گویدمی

ریش . برادرِی شام به ما ثابت شده. اختیاری داری -
 . و قیچی دست خودته

شوند و مامان هر از گاهی میوه پدرامنان وارد بحث می
و ابرو آمدن داداش برای یلدا را  چشم. کندتعارف می

 . تر بنشیندبینم تا جمعمی

مل ن کاتالیزگر عاین فاصلۀ پنج مرتی تا رسدار، به عنوا
. بخشدام رسعت میهای درونیکند و به فعالیتمی
ام با او برقرار شود، دانم اگر ارتباط چشمیمی
توانم افسار آن را بکشم، بنابراین به هیچ عنوان به منی

 .دهمرسم اجازۀ چرخش سمت او را منی



 

Romanzo_o 806 

 هفت_و_دویست

امروز با مامان، مثال بر رسمان منت عزیز به خاطر بحث 
هایی در هم، صدر مجلس نشسته گذاشته که با اخم

خواهرم وظیفۀ پذیرایی را به دوش کشیده و . است
لبخندهای خالِص از ته دلش، برای قرص کردن دمل 

 . ستکافی

. انجور که بوش میاد، هر دو طرف راضیاین -
 وپوکدیروز امروزم به هم نرسیدین، از جیک

ها تعارف باقی صحبت. زندگِی هم خرب دارین
از قدیم گفنت تو کار خیر حاجت . پاره کردنهتیکه

 ترا اجازهخانم و بزرگحاال اگه حاج. استخاره نیست
و بزنن تا بدن، این دو تا عزیِز دل برن و حرفاشون

 . خوادبعدش ببینیم خدا چی می
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اختیار " اِی عزیز که داداش در تکمیل جواب دو کلمه
 :گویدرسد و خشک است، می" دارید 

 . اجازۀ ما هم دست شامست مادر -

 . نشیندام میدست مادربزرگشان بر شانه

 . و به پرسمون نشون بدهپاشو عزیزجان راه -

کند، هایش اجازه را صادر میداداش که با فرشدن پلک
ه سینبهدست. اش گردمتوانم خیرهحاال می. خیزمبرمی

ای رو به جمع سازد و بااجازهگردنش را خم میاندکی 
جانا با دیدن من که قصد رفنت به اتاق را . گویدمی

قراری کرده، مرا صدا دارم، در آغوش مامان بی
های مادر رسدار، ته در هم شدِن آنِی سگرمه. زندمی

های رفنت سمت دخرتم را سست دمل را خالی و قدم
هنگام عبور از  در کامل حیرت رسدار،. منایدمی

شود و جانا را در آغوش مجاورت مامان، خم می
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و آیا حق ندارم از نداشنت چنین مردی . گیردمی
 برتسم؟ 

پس از من داخل . گذارمبا اشارۀ دستش پا توی اتاق می
 . ایستدبالتکلیف کنار در می. شودمی

 ببندمش دیگه؟ -
 . نه زشته -

 . خارداش را میپِس کله

 . هم باشه که خیلی ناجورهطوری این -

 . دهملبخندم را قورت می

 مگه قراره چیکار کنیم؟ . خوایم حرف بزنیمفقط می -

طور که انگشتانش را گذارد و هامنجانا را زمین می
 . دهدبرد، ابرو باال میتوی جیب فرومی

 . باشه، بریم بشینیم حرف بزنیم -
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 گوشۀ راسِت  .کنموپایم را گم میاز حالِت نگاهش، دست
او نیز با فاصله کنارم جا . نشینمنفره میتخت تک

 . گیردمی

المصب از وقتی رسیدیم تو خامرِی یه گوشه  -
 . چشمت موندم

کنم و لب نامحسوس روتختی را توی دستم مشت می
 . گزممی

 . نگام کن... رویا -

رسد به زبری چشامنم از طواِف یقۀ پیراهنش می
شود به دو گوی درخشانی که ریشش و منتهی میته

 . های اطرافش حاصل لبخنِد نهانش استچین

 . شویم در نگاه همهای طوالنی حل میثانیه

 !شهطوری اصال منینه من پاشم درو ببندم، این -



 

Romanzo_o 810 

اندازم و او در همین حین به سویم خم رسم را باال می
بندد و دمی چشامِن خامِر باریکش را می. گرددمی

 . گیردهمین حوالی میعمیق از 

 ! دیچه بوی خوبی می -
 ! اهم، اهم -

مان ایجاد رسفۀ زهرا، اختالل میان حال خوبتک
کشد و با گردنی رسدار دستی به موهایش می. کندمی

 . گرددبرافراشته، سمت زهرا برمی

 فرمایش؟ -

 هشت_و_دویست

یک دور توی کاسۀ  های درشتش رازهرا مردمک
 . چرخاندچشامنش می

 کردین شام؟االن چیکار می -
 !هیچی به خدا -
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 . کنددستش را به طرفم دراز می خندهرسدار با تک

 ...هادبستانی نیگاش کن، عین بچه -

زهرا سینی مسِی حاوی دو لیوان رشبت را وسط ما قرار 
 . دهدمی

ن، با خودم گفتم شام با این رویی که داری -
گام، قرار نیست امشب با خجالت و میتونجفت

خواین فک انقد می. یکی دو کلمه ردوبدل کنین
بعدم آقارسدار خیال . شهبزنین، گلوتون خشک می

نکن این یه رشبت معمولیه، ننه سفارش کرده دو 
 !خانم، بذاری تو سینیبرابر مهرت به عروس

 . ایدسسپس انگشت اشاره و شستش را تندتند به هم می

 . دهدها را به او میرسدار یکی از لیوان

 !گمونم تو بیشرت بهش احتیاج داشته باشی -
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آورد و توی سینی اش را از جیب کت درمیکارت بانکی
 . گذاردمی

تونم قد من داروندار هفت جدوآبادمم بفروشم، منی -
الحساب این علی. مهرم به رویا بذارم ته سینی

همرام نیست، مونده تو پیشت باشه، پول نقد 
حاال هم دستت درد نکنه، زودتر برو که . ماشین

 . وقت ما رو گرفتی

 . فرستدزهرا شانۀ او را عقب می

اصال چرا این . اَه اَه اَه، صد بار گفتم چندش نباش -
جانا خاله . ور بینمتون کمه؟ بکش اونهمه فاصله

 . شونبیا بشین وسط

کَل ا و رسدار به کَلای که زهر در این چند دقیقه
لحظۀ آخر که . کنمشان میاند، با لبخند نگاهمشغول
 :گویدخواهد اتاق را ترک مناید، رسدار میزهرا می
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 . اون درم ببند -

زهرا با چشامنی گرد و لبی که تا اواسط چانه زیر دندان 
 :چرخد و با گفنتگرفته، روی پاشنۀ پا می

 . حواسم بهتون هستا -

جانا صورتش را به پایم . بنددرسش می در را پشت
رسدار خود را به . گویدمامان میچسباند و مامانمی

 .رساندسمتم کشیده، فاصله را به یک کف دست می
رو  .کنمرایحۀ تلخِ ادکلنش را نامحسوس استنشاق می

 :گویدبه جانا می

 !مامان مال منه -

 . رود برای گارد گرفنِت دخرتمدمل ضعف می

 . خودمه... ما... نماما -
 !خب، مال دوتامونهخیله -
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 . دخرتم حارض نیست مرا با کسی سهیم شود

 . خودمه. ..ما -

 . گیردآورد و برابر جانا میموبایلش را درمی

 این هوّشی مال تو، مامان هم مال هر دومون، خب؟  -

نیمی از مرا . کندوپای دخرتم را شل میموبایل، دست
غرق در مکاملۀ ! بخشدبایل به رسدار میبه ازای یک مو

اندیشم یک زن هرقدر هم دلنشین آن دو، به این می
تواند نقش مکمل پدر، برای کودکش شیرزن باشد، منی

 . ایفا کند

 کنی که تو ذهن منه؟تو هم به همون چیزی فکر می -

 . آورمسوالی، ابروهایم را به پیوند هم درمی

 به چی؟  -

 . شوده باال کشیده میگوشۀ راست لبش ب
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 !اتاِق خونۀ زهرا... اون شب -

و . لرزمشود و بر خود میاز فکر آغوشش مورمورم می
بیچاره قلبم که تکلیفش در این وانفسا معلوم ... قلبم
کند که هایی را تجربه میتند و کند شدن. نیست

 . ماندرسدرگِم وظیفۀ خود می

 طوره امشب به عاقد هم زنگ بزنم؟ چه -

رسوصدای غیرطبیعِی بلند شده از سالن، نطقش را 
 !شودبُرَّد و نگاه گنگ هر دو به در اتاق کشیده میمی

 نه_و_دویست

 یعنی چی شده اون بیرون؟  -

 .امگردد سمت منی که با تردید این را پرسیدهبرمی
شبی، دهان فریاِد دور از باوِر داداش، آن هم در چنین 

همزمان به . بنددبازی را که قصد صحبت دارد، می
 . شویممقصد بیرون از اتاق بلند می
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بارها از . گونه بودهخوشبختی همیشه برای من رساب
ا ام، امام، فاصله کم کردهبه سویش دویده. دور دیدمش

خواستم بار هم که مییک. امگاه به آن نرسیدههیچ
ام و این ول آن رساب را خوردهبینم باز گبرسم، می

 . برگشته نخواهد شدبخِت خوش، نصیِب مِن بخت

با حکمفرمایِی سکوت، روی پاشنۀ پا به سمت ما 
اندازم به بازوی زهرا که خودش را چنگ می. چرخدمی

ام پروا، با چشامنی رسخ و غریب، خیرهبی. بهم رسانده
اهش گست، اما نصورتش نسبت به قبل استخوانی. گشته

کلمۀ رویا از دهانش بیرون آمده نیامده، . فرقی نکرده
 . کندداداش مقابلش قد علم می

طور که خوام جلو اینا اونمنی. و بکش برورات -
 . الیقته باهات برخورد کنم

 . من باهاتون حرف دارم... اجازه بده عطا -
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به جز من و زهرا و رسدار و یارس و داداش، بقیه از 
بابا پشت انگشتانش را به شانۀ . انده شدهدیدن او شوک

 . زنداو می

. این همه وقت نیومدی، حاال هم بدموقع اومدی -
برو بس بشین خونۀ عزیز، من حاالحاالها باهات کار 

 . دارم
 ...دایی -
 . خفه شو به من نگو دایی -
حق با شامست، اشتباهات من رِس جاش، اما االن  -

  .قضیه محفلیه که راه انداختین

اش به شدههای چفتداداش کلامت را از میان دندان
 . کندصورت او پرتاب می

ربطش به تو رو . راه انداختیم که انداختیم -
 . فهمممنی
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چسبد و به آنی نگاه امیر روی جانا از پشت پایم را می
 . نشینداو می

 س، منکرش که نیستین؟ربطش اون بچه -

 . ِی باباآهنِگ سیلفشارم از رضبپلک می

س، با چشم شنیده بودم آدمیزاد شیِر خام خورده -
شه پای اون بچه رو طوری روت میچه. ندیده بودم

 بکشی وسط؟ 

اه نگ. شوددارد و نزدیکم میدست از روی صورتش برمی
اندازد و مقابل پایم خم پرانزجاری به رسدار می

اش به دخرتم که دستان دراز شدهپیش از این. گرددمی
راست . شومروم و سپر میان آن دو میبرسند، عقب می

ایستد و چشامنی را که حرست رکن بارز آن است، به می
 . دوزدچشامنم می
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ترین کاری بود که نگه داشنِت این بچه عاقالنه -
 !رویا... کردی

بینم دستی را که شنوم و میهای تند رسدار را مینفس
 . شودتوی جیب شلوار مشت می

 !ن کن برن، قد یه عمر باهات حرف دارمردشو  -
ت بودیم، نه ما منتظر جنازه. جاگمشو از این -

 . خودت
 !حق داری عزیزم، هر چی بگی حق داری -

اش سینهبهزند و سینهدر یک حرکت رسدار مرا کنار می
 . ایستدمی

 ...یه زمانی یه نسبتی بوده که متوم شده -
 شه؟نسبت پدر بودن مگه متوم می -

 ده_و_دویست
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ضعف چیزی به نامه را هر قدر بگردی، برای نقطهلغت
 .گاه و چند کلمۀ دیگر، موردی ننوشته استجز آسیب

ای که دهانت را پدیده. بگذار من تکمیلش منایم
کند، پاهایت را سست بندد، زبانت را کوتاه میمی
آشیِل من جانا پاشنه. زاندلر سازد، دِل قرصت را میمی
 . است

 :غرمتوی صورتش می

 . تو هیچ نسبتی با دخرت من نداری -

 . زندپوزخند می

 گی؟ از من نیست از کیه؟ حالیته چی می -

 . کشداش را از پشت میداداش یقه

و نگه دار واسه وقتی که مهمونا باقی رِشّ و ِوّرات -
  .االنم هّری. رفنت و من موندم و خودت
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 :کندمادر رسدار، ترسیده زمزمه می

 جا چه خربه؟ این -

 . کندامیر، انگشت سمت او دراز می

 .  و بگیر برین پی کارتونخانم دست پرست -

 . نگردخانم ناباور رسدار را میآمنه

 دونستی؟ واسه همین انقد عجله داشتی؟ تو می -

داداش بازوی امیر را چسبیده، او را در خالف جهت 
 . بردقب میع

و دوس داری، اگه جونش واست خانم اگه پرست -
من برگشتم واس . جا بربشارزش داره، از این

حاال که فهمیدم یه دخرت هم دارم، ! خاطر رویا
ش ِوزِوز کنه دور این دو نفر، زنده! دیگه فبها

 . و جدی بگیرتهدیدم! ذارممنی
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روی های دهد و رگخانم ای وای ای وای رس میآمنه
 . شقیقۀ رسدار متاما بیرون زده

 . تونه بخورههیچ گُهی منی. زنهزر اضافی می -

چرخد، کیفش را طور که دور خود میخانم هامنآمنه
 . داردبرمی

 !بریم -
کجا مامان؟ اومده بود یه چیزی کاسب شه که دید  -

 . زده به کاهدون

 ایداداش با چهره. افتدمادرش جلوتر از همه راه می
زهرا در گوِش یارس زمزمه . شوددرهم و آشفته داخل می

رسدار جلوی در ورودی، با صدای خفه و . کندمی
دهد، قصد منرصف کردن دستانی که مدام تکان می

 . مادرش را دارد
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یک دیوار . غلتدام میای از چشم چپ بر گونهتک قطره
من این سویش هستم، رسدار سوی . بینمبزرگ می
ِی ارتفاعِ دیوار، عمرا بگذارد دست ما به بلند. دیگرش
از به صالح نبودن . گرددمادرش راضی منی. هم برسد

از بوی دردرسی که به مشامش . گویداین وصلت می
از به خطر افتادن جان پرسش و در نهایت پشت . خورده
گلوی ورم . رودکند به ارصارهای رسدار و میمی
ا ب. شودتر مینسنگین و سنگی. فشارمام را میکرده

 . ایستدرسی افتاده مقابلامن می

 . کنمخوام، درستش میمعذرت می -

اش هستم وقتی توی گوش زهرا با تأکید شاهد پریشانی
 . رسد به منو باالخره می. زندحرف می

 ...وببین من -
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رسیدن به چشامنش، جواِز شکسنِت سدِّ چشامنم را صادر 
 . کندمی

گه ترست بابت جاناست، ا. گریه نکنیا، خب -
 . بیخوده

آورد و خیره در چشامنم پچ گردنش را پایین می
 :زندمی

 . اگه هم بابت منه، بازم بیخوده -

کالفه دست به پیشانی . زندمادرش صدایش می
 :گویدها میگیرد و در آخر ناگزیر از این کشمکشمی

زنم بهت، خب؟ امشب با این حال نخوابیا، زنگ می -
 . کنمزنیم؛ آرومت میحرف می

رود، مستأصل رو به زهرا عقب میطور که عقبهامن
 :گویدمی
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 . برس بهش، یادت نره چی گفتام -

 یازده_و_دویست

 «زهرا » 

ام و پای با دستانی که از پشت روی کمرم قالب منوده
 ستم کهام، خیرۀ داداش هراستی که به دیوار چسبانده
 . قصد آرام ساخنت رویا را دارد

و داری غمت چند ساعت پیش بهت گفتم تا من -
 تا حاال حرف بیخود از من شنیدی؟ . نباشه

کند و همین خفه کردن، بر اش را آزاد منیلعنتی گریه
 . زنداش دامن میبدیحال

ترین کارم نگه عاقالنه... گفت... جانا... گفت -
حاال که فهمیده دخرت ... گفت. داشتنش بود

 ...داره
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چسباند و با نوازش داداش رس او را به سینه می
 . گذارد بر جراحت باز شدۀ خواهرمدستانش، مرهم می

و ِمن بعد خیلی قراره مزخرف بشنوی؛ باید گوشات -
وپورتش نکن، اون نگا به هارت. شون ببندیرو همه

چیزی تو . یه طبل تو خالیه که فقط صدا داره
 . ش نیستتهچن

 . نشینمشوم و سوی دیگر رویا میشان مینزدیک

تونم قوی باشم؟ چرا به شامها چرا منی... داداش -
 شه؟ نکشیدم؟ چرا ته دمل با هر حرفی خالی می

دهد و دمی عمیق از داداش آب دهانش را قورت می
 . گیردفضای کوچک اتاق می

نیا د. و بریزیواسه نگه داشنت دخرتت باید ترسات -
ن این قانو ! کنهاصال با آدمای ترسو قشنگ تا منی

 ! طبیعته
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هایی که به پیراهن صدای گریان خواهرم، از میان لب
 . کندبرادرم چسبیده، دمل را ریش می

 . کنیو خالی میتو که بدتر ته دمل -
منم از . ته دلت وقتی خالی باشه که من نیستم -

من . نه... دمنه واس خاطر خو ! ترسم رویامرگ می
خیلی وقته یه روحِ رسگردوِن محکوم به حبس، 

هاست که سالبا این! وداغونموسط یه جسِم درب
کشم، ازش وحشت دارم محض و میانتظار مرگ
رسم تمی. انقد به من وابسته نباشین! خاطر عزیزام
تا هستم جورکش . تون بعد خودماز شکسنت

با  گممنی... تو رویا! مرگتونمتونم، اصال پیشهمه
ا به نگ! وجود من اصال نرتس، کم برتس، زیاد نرتس

حال و روز خیتم نکن، من اگه بخوام یه کوهم 
کنم، دیگه برداشنت یه جغله امیر از رس جا میجابه

 !رات که چیزی نیست
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 زنیمهمراه با رویایی که گریه را فراموش کرده، زل می
زند و اولین میقدر حرف اولین بار است این. به داداش

د کنو چرا به این فکر منی. گویدبار است از خودش می
دِل مِن خواهر با فهمیدن اوج خستگی برادرم به هزار 

 شود؟ تکه تقسیم می

رسم روی . دهمجای نشستنم را به کنار او تغییر می
که بغضی سنگین را به دوش افتد و درحالیاش میشانه
 :گویمکشم، میمی

من همیشه . وز رو نیاره که تو نباشیخدا اون ر  -
خورم، وقتی از مامان و بابا بست میوقتی به بن

شه و کنم، هر وقت با یارس بحثم میقطع امید می
ۀ تو خون. به فکر جا واسه رفتنم، فقط پیش توئه

 . امید مایی
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دوزد و پس از بوسۀ نادرش ام میلب به شقیقه
 :گویدمی

 پاشم ببینم بیرون. ا نگیرهخدا این زبون تو رو از م -
 . ای راه انداخنتباز چه معرکه

 .  کندرسش را سمت رویا متامیل می

 !اون ترسی که نتونستی به من بگی رو به زهرا بگو -

 دوازده_و_دویست

 :گویمگیرم و به رویا میچشم از در اتاق می

درآوردی داداش خاک تو رست، از بس تابلوبازی  -
 . فهمید واسه پرس مردم هالکی

 .شداهمه چی داشت متوم می -
دونی رسدار آدِم جا خوری وقتی میو میغصۀ چی -

 زدن نیست؟ 
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دونم آدِم کنار قدری شناختمش که میاون -
قدری مادرش هم اون. گذاشنت مادرش هم نیست

 !دونم آدِم کنار اومدن با من نیستشناختم که می

 . زنماش میآرامی به شانهمشت 

 . گیشاعر شدیا، شعر نو می -

 . کندزانوهایش را در آغوشش جمع می

 . ذارم دستش به جانا برسهمبیرم هم منی -
 . رسهمنی -

 . کندآشفته نگاهم می

 اگه بالیی رس رسدار بیاره چی؟  -
 . رسدار بچه نیس، بلده مراقب خودش باشه -

 . دهدرسش را به طرفین تکان می
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اگه ناغافل بریزن رسش چی؟ اون عوضی تهدید  -
 . کرد، با جون رسدار تهدید کرد

گذارم و به سالنی هایش تنها میاو را با دلواپسی
خطاب به عزیز . شنگه در آن به پاستروم که املمی
 :گویممی

چرا  .تونه خربش کرده باشه توییتنها کسی که می -
 ارزش بود؟ بی عزیز؟ خوشبختی رویا انقد واست

 . گیردکند و مامان دنبالۀ حرفم را میاو رو ترش می

ما هر چقدم بهش برسیم، تو باال و پایینش باشیم،  -
بشکنه این دست که منک . بازم تو تیم دخرتشه

و اگه به اون همه خدمتی که به تو کردم. نداره
 !ُمردکردم، منیمادر خودم می

تش را چند برابر هایی که چروک صور عزیز با اخم
 : گویدمنوده، می
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گرفت تا این خفت و و میکاش خدا جون من -
رس من  ذاریمنت می! دیدمخواری رو منی

عروس؟ من یه بار واسه مادرشوهرم صدا بلند 
 ...نکردم، اما

 . بُرَّدداداش حرف عزیز را می

 . اصال ازت انتظار نداشتم عزیز -

تواند عزیز منی ست کهداداش اولین و آخرین کسی
 . بولدورم کندبرابرش اولدورم

امروز داشتم . عطاجان باور کن من تقصیری ندارم -
به اون . رفتم نون بگیرم، جلو رام سبز شدمی

 .خدایی که باال رسمه قسم کلی حرف بارش کردم
 خوادگفت پشیمونه، می. تف انداختم تو صورتش

 قراره رویا،گفتم رویا بی. و ببینهرویا و دخرتش
 . براش خواستگار بیاد، همین
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 :گویددارد و به یارس میمامان چادرش را برمی

ن و باهاشو امشب تکلیفم. و برب دِم درشونپاشو من -
 . کنمرسه مییه

 :گویدبابا در حال رفنت به اتاق می

و به هم بشین رس جات، بیشرت از این اعصامبون -
 . نریز

حروم حرف بزنم یا نه؟ به بهباید با بزرگرتِ اون منک -
چه حقی بعد اون رسوایی میاد خونۀ من تهدید 

  .زنم آژانسکنه؟ بلند شو یارس وگرنه زنگ میمی

 . کندیارس با حرکت رس، از من کسب تکلیف می

  .بربش ولی نذاری تو کوچه آبروریزی راه بندازه -

سکوتی که خانه را فراگرفته، همچون آواری به جا 
رسدار تأکید کرد امشب تا . جنگی بزرگ است مانده از

خود صبح نزد رویا باشم و اجازه ندهم افکار سمی، 
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آید؛ ما جا یک سوال پیش میاین. خاطرش را آزار دهد
الیق خوشبختی نیستیم یا خوشبختی اصال وجود 

 خارجی ندارد؟

 سیزده_و_دویست

 «رسدار » 

دارم و دئین را از سبد باالی یخچال برمیورق قرص ک
. کنمسه عدد قرص باقی مانده را از خشاب خالی می

ها به دهانم نرسیده، قرص. منایمدرب بطری را باز می
 . زندمامان زیر دستم می

 و بکشی؟ خوای خودتکنی؟ میچیکار داری می -

چسبانم و شکمم را از آب پر بطری را به دهانم می
هایم کنار بطری توسط مامان از روی لب. کنممی

شود و مقداری آب در این کشمکش، موجب کشیده می
 . گرددام میخیسِی چانه
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 ته تو؟ چه -

 .کشمدست به صورت خیسم می

مه؟ من جا زدم؟ من زیر حرفم زدم؟ من من چه -
 و به هم زدم؟ خواستگاری

طرف . انگار حالیت نیست چه اتفاقی افتاده -
 . شوهرش برگشته. برگشته

 .کوبمبا متام توان، کف دستم را به کانرت می

 . اون شوهرش نیست -
 . ش که هستبابای بچه -

برد؛ بازویم را چسبیده، روی ننه به استیصامل پی می
 . نشاندممبلی می

 شه؟ االن شام به هم بپرین، قضیه حل می -
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. آورملرزد، بیرون میموبایلی را که توی جیبم می
شود جواب ننه را نام مانع از این مییدن شامرۀ بید

خواهم به تراس بروم، با صدایش خشک می. دهم
 . گردممی

 !دونستم این دخرتِ رفته تو جلدتبفرما، از اول می -
گوشی رو بده من ملتفتش کنم از فکرت بیاد 

 !بیرون

فشارم و آن را راهی دکمۀ کوچِک بغِل موبایل را میتک
 . سازممی جیب شلوارم

چه هیزم تری بهت فروخته که شمشیر واسش از رو  -
 بستی؟ 

کند و کرتی روی گاز را روشن میبا فندک امتی اجاق
 . گذاردآن می
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یکی  .تر از من پیدا نکنینه، تو عادتته دیوار کوتاه -
ت، یکی دیگه رفته رو کوزهدیگه زده زیر کاسه

و به هم زده، اعصابت، یکی دیگه مراسمت
 . هاش مال منهبدخلقی

مگه بهت نگفتم برگرد بشین . سفسطه نکن مامان -
 و متوم کنیم؟ همه چی

 . چرخاندتند رسش را به سویم می

 و متوم کنیم وقتی دردرس تازه رشوع شده؟ چی -
 ای اومد، تو چرا باور کردی؟ اون یه قپی -
 . بوی خون میاد از این ماجرا -

 . فشارمایم میهلبۀ صندلی را میان پنجه

 چه خونی؟ مگه فیلمه؟  -

 . دهدام قرار میدستش را بر سینه
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و تتونم غمضعفمی، منییه بار بهت گفتم تو نقطه -
ببینم، اما وقتی پای جونت در میون باشه، بهشت 

! ذارم دستت بهش برسهخدا َرم بخوای، منی
از هر چی . تر از اون جونتهضعفم تویی؛ مهمنقطه

 !شک نکن پرسم! کنمطرناکه دورت میکه برات خ

 چهارده_و_دویست

دِژ عظیمی که . لرزاندام را میزلزله ستوِن محکِم اراده
 مامان مقابلم َعلَم کرده را چگونه بکوبم؟ 

هرکیه با تهدید بشه کار پیش مملکت مگه هرکی -
 برد؟ 

 . هرکیهآره دقیقا هرکی -

ر گایم، نظارهگردم سمت بابا که از وقتی رسیدهبرمی
 . مان استمشاجره

 . پدر من تو یه چیزی بهش بگو -
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من تا حاال تو تصمیامتت نه نقشی داشتم، نه  -
قدر عاقل هستی به نظر من خودت اون. دخالتی

 !جوره به صالحت نیستکه بدونی این رابطه هیچ

فحه، دستم از بدون نگاه به ص. لرزدموبایل دوباره می
ام از گیج شده. فشاردروی جیب، دکمۀ بغل را می

از  نگاه. چرخانمرسم را سمت ننه می. واکنش اطرافیانم
 . داردگیرد و چادرش را برمیمن می

و برسون خونه، نوبت دواهامه، همرام مادر من -
 . نیست

 کنی ننه؟ تو هم مثل اینا فکر می -

 :دهدبا مکث پاسخ می

ا خیال رویا شو، امگم بیمنی.  کنی پرسمباید صرب -
 !شهیه مدت دست نگه دار تا ببینیم چی می
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کنم، ناباور؛ با چشامنی که به بازترین حالت نگاهش می
 . خود درآمده

م خوب نیومد، پیدا شدن همون اومل استخاره -
رسوکلۀ پرِس اونم همچین شبی، قطعا یه حکمتی 

 .داره

 . کنمشانه به دیوار منتقل می سنگینی وزنم را از طریق

مامان من امشب حامل خوب نیست، داغ کردم،  -
 عینهو. خورهآیۀ یأس به دردم منی. گمونم تب دارم

گفتی تو خوب شدم و میگیام که مریض میبچه
و گیرم، بیا و حاملشو، هر چی بخوای واست می

 . خوب کن
 لی به الالت گذاشتم که فکراشتباه کردم انقد لی -

. شه به دست آوردکنی هر چیزی رو میمی
من امشب از اون پرس . تغاری بودی، لوست کردمته
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از خونی که . هاش به تو ترسیدمهاز نگا. ترسیدم
 . تو چشاش جمع شده بود، ترسیدم

ایم، ایام به کامامن است، روزگار بر وفق مرادمان بچه
ند، امانگوشبهچرخد، همۀ مخلوقات غالِم حلقهمی

ست سوزیانگار چه آش دهن. آرزو داریم بزرگ شویم
شویم، مجبوریم تر میهر قدر بزرگ. این بزرگی

 . تر کنیمیامن را کوچکرؤیاها

 . عادتتونه از کاه کوه بسازین -

شوم به آب جوشی که توی قوری آلومینیومی خیره می
 . خیزدریزد و بخاری که از آن برمیمی

هدید و تتقتی یکی جگرگوشهمادر نیستی بفهمی و  -
 . کنه یعنی چیمی

 . کنمبرای چشم در چشم شدن، رس خم می
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این قّد . مامان پرست دیگه واسه خودش مردی شده -
و نتونم ها مگه الکیه؟ کاله خودمو بازو و عضله

 . خورمبچسبم، به درد الی جرز می

 . گذاردهایم میدستانش را بر شانه

م این وصلت رس زی که من زندهتا رو ... حرف آخرم -
 ندازیبخوای پافشاری کنی، آتیش می! گیرهمنی

 !و خوب گرفتیمنظورم! تو زندگی داداشت و زنش

راه را برای اتومبیل پشت رسم که دستش را روی بوق 
 نگاه ننه به موبایلم. کنمدارد، باز میگذاشته و برمنی

متاس بار رد این. خورداست که روی کنسول زنگ می
اوضاع ویرانی دارد که غرور را کنار گذاشته و . دهممی

کنم؛ چه در گفتم آرامت می. مدام مرا به زنگ بسته
چنته دارم برای برگرداندن قرارش؟ مگر غیر از این 

کرد، است خودم با آن ادعایی که گوش فلک کَر می
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ام؟ این دفعه با بلند شدن صدای موبایلم، تهی مانده
انۀ زنم و در شراهنام می. تفاوتی پیشه کنمتوانم بیمنی

 .منایمخاکِی جاده توقف می

 پانزده_و_دویست

 :گویمحین باز کردن در و برداشنت موبایل به ننه می

 . ببخشید، واجبه -

پال وطوفانی که به دِل شِب آرام زده، موهایم را پخش
ماشین، در حاشیۀ جاده کمی دورتر از . سازدمی
 . کشمایستم و انگشت روی آیکون سبز میمی

 . الو -
اصطحکاِک شدیِد الستیِک خودروهای در گذر با  -

سطح آسفالت، در رسیدن صدایش به گوشم، خلل 
دست چپم را روی گوشم قرار . کندایجاد می

 . دهممی
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 . الو رویا -
 دادی؟ و چرا جواب منیگوشیت -
 خوبی؟ . تونستم حرف بزنمگیر بودم، منی -

 . کشددماغش را باال می

 . نه -

. تر گرددگیرم تا صدایش واضحکمی از جاده فاصله می
 :پرسممن هم خوب نیستم، با این وجود می

 چرا؟ -

 :گویدصدایش دورگه شده وقتی می

 خوای بگی تو خوبی؟یعنی می -
اول از . امو بخوای از عامل و آدم شاکیراستش -

 . دست کردیهم خود تو که این همه دستهمه 



 

Romanzo_o 845 

مدادی که چندین جوان مست عبور زانتیای نوک
 .کندهایم را پر میکشی هستند، گوشمشغول عربده

دهم و موبایل را به دهانم فحشی زیر لب می
 . چسبانممی

 چی گفتی رویا؟ -

  .کنداش بیانگر این است گریه میهای منقطعنفس

 زهرا اونجاس؟  -
 . وهوما -
 کنی؟ گریه می -

 باره بلندتوانم تجسم کنم این صدایی که به یکمی
ها، قصد ست که با فرشدن بازو به لبایشود، نالهمی

 . خفه کردن آن را دارد

به اندازۀ کافی حامل . نُچ، اَه، متومش کن رویا -
 . سگرفته
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 . گرددای از گلویش خارج میبریدهاصوات بریده

تخت بگیری بخوابی آینده و  شه االنمی -
 و بسپری به من؟ مشکالتش

 .رسیموخ به هم منیما هیچ -

ها و هوهوی پژواِک این جملۀ شوم، میان بوق ماشین
 . زندطوفان، بارها به صورتم شالق می

 . زنیآخرین بارت باشه نفوس بد می -
 ...ذارن به هم برسدونم، منیمی -

 . رانمبه بیرون میفریاِد محبوس الی حنجره را 

 !زنیآخرین بارت باشه حرف از نرسیدن می -

 .سکوِت پشت خط، تضاد عجیبی دارد با هیاهوی اطرافم
 . تهاش ساخپدیدار گشنت این بخش از شخصیتم، شوکه
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از این لحظه تا آخرش، واسه هر صدایی که روت  -
من آدِم صدا تو گلو . کنم، مدیومنیبلند می

 .رویا... اقل واسه تو نیستمانداخنت نیستم؛ حد

 شانزده_و_دویست

چرخانم سمت ماشین و ننه که صامت در جایش رس می
 . نشسته

 !خیال هم شیمبه خاطر جون تو مجبوریم بی -

آیند برای مخاطبی که ابروهایم به آغوش هم درمی
 . پشت خط است

 چی گفتی؟ -
 . منظورمهواسه یه مدت ... وا -

به خاطر رسیدن صدا به صدا، دستم را جلوی دهانم 
 . گیرممی
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و کی تایید کنیهایی که تجویز میاین نسخه -
به شنیدن صدات، به . کرده؟ من معتاد شدم

گی رو پیامات، خامرِی این یه مدتی که می
 طوری باید تحمل کنم؟ چه

 . دونمدونم، به خدا هیچی منیمنی -
 افته، جا زدنافته، رویا هر اتفاقی بیبی هر اتفاقی -

 . نداریم؛ حتی واسه یه روز، حتی واسه یه ساعت
 تونی مواظب خودت باشی؟ می -
 . تونممی -
 ترسی از تهدیدش؟ منی -

 . زنمپوزخند می

 . برو بابا... ترس... هه -
 . مادرت -

 . دهمموهایم را از روی پیشانی عقب می
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 . لی غیرممکن نیستسخته راضی کردنش، و  -

 . شنومبلعیدِن پرصدای آب دهانش را می

حاال برو یه دونه ُمَسکِّن بنداز، یه لیوان شیر گرم  -
نم، ز فردا صبح که زنگ می. کن بخور، بگیر بخواب

 . و بشنومتخوام صدای گرفتهمنی
 تونم دیگه بخوابم؟ مگه من می -

راه خواهد ای با من به دانستم عشق چنین بازیاگر می
شود به یک ها انتظارم ختم میانداخت و مثرۀ سال

 . گیر، محال بود پا در این راه بگذارمدلتنگِی نفس

... و خالی کنام، خبخوام ته دلتببین، منی -
گم تا تهش هستم که خیالت راحت همین اول می

. اما روزای خیلی سختی پیش رو داریم. باشه
بلند از این روزا شه که رس جا ثابت میمردی اون
 . بیایم بیرون
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 ...طوری از من انتظار داپس چه -
 . ذارمهمون اولش گفتم، من که تنهات منی -

. دهدام، خرب از خالی بودن آن میسوزش معده
ام، نگذاشته چیزی از گلویم هیجانی که از صبح داشته

تصمیم داشتم امشب که جلسۀ خواستگاری . پایین رود
 حسین برانم و دلیاز تا چلوکبابِی مشمتام شد، تخت گ
 . از عزا دربیاورم

خواد بری، حال امشب دیگه منی. بیا تو مادر -
 . روندن نداری

امید با دیدن ما، کیسۀ مشکی بزرگ را روانۀ سطل زباله 
نرسیده به ماشین، با . آیدکند و به این سو میمی

 . زندخواند، بشکن میکبکی که خروس می

حبیبم اگر . خواممهتابه، حبیبم رو میامشب شب  -
 ...خوابه
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 . کندام نطقش را کور میچهرۀ گرفته

 ری خواستگاری؟معرفت بدون ما میبی -
 . به هم خورد -

گذارد دستانش را روی شیشه که پایین کشیده شده، می
با ابروهایی که به . آوردو رسش را از پنجره داخل می

 :گویدباال جهیده می

 !هللابسم -

 هفده_و_دویست

 «رویا » 

 کشم و مقابل آینهالی موهایم میحوله را با خشونت البه
 های شبام که ماحصل گریهکردهچشامن پف. ایستممی

چیز را حوصلۀ هیچ. زندقبل است، برایم نیشخند می
 .زنمسشوار را به برق می. ندارم، حتی خیسِی موهایم

چسبانم و اهمیتی به داغِی بیش از آن را به موهایم می



 

Romanzo_o 852 

زهرا عقیده داشت حامم آب گرم حامل . دهمحدش منی
. تر شومنگفته بود قرار است کرخت. آوردرا جا می
افتد و ای نگاهم به تصویر شکل گرفته در آینه میلحظه

ای با ابروهایی که فاصله! خوردسشوار از دستم رُس می
منانده، زل زده است به من و خط روی ابروی  شانمیان

 گذارم ومی دستم را بر سینه. کشدچپش را به رخم می
 . چرخمبه سویش می

 کی اومدی؟ ... کی -

 .شودزند و نزدیکم میانگشت شست گوشۀ لبش می
 بندمموهای ریخته اطراف گردنم را رسرسی با کش می

 . کنممیهای عمیق رسکوب و ترسم را با کشیدن نفس

 ...تو اگه شانس داشتی -

 !کندگونه تکمیل میاش را اینجمله

 ! شونمو به عزاش میمادرش -



 

Romanzo_o 853 

طاها برای رّش آمده؛ برای خالی کردِن هر چه بیشرِت تِه 
 . دمل

همین امروز . کنی طاهاتو هیچ کاری منی -
 . گردی پادگانبرمی

 . رودطرف راست لبش با استهزاء باال می

و قاتی این کنم خودتالتامست می... نطاهاجا -
 . مسئله نکن

کنه، یهو پیداش و گم میبره، گورشآبرو می -
بولدورمش به کشه، اولدورمونشون میشه، خطمی

و بره، راه داره همچین حیوونیراهه، باز آبرو می
 افقی نکرد؟ 

با حیوون که . گی حیوونخودت داری می -
 افنت؟ افنت، میدرمنی

 :گویدکند و میای میقروچهداندن
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بازی دربیاره، افنت؛ زیاد که چموشنه، درمنی -
 !برنو میرسش

 دونهایم، پوست تنم را دونرسمای راه یافته به بافت
 . کندمی

 ...طاها تو رو جون مامان -

 . تکاندانگشت باالی رسش می

قسم . االن خود خدا هم بیاد رو زمین، کوتاه منیام -
پای . و بخوربا و فالنم بذار در کوزه آبشننه با

 ناموس وسطه، حالیته؟ 

. رودروی چهارپایه می. خشکداز زانو به پایینم می
گشاید و چاقوی درب باالی کمددیواری را می

ها بالاستفاده مانده بود، داری را که مدتضامن
چند . کندآن را مقابل چشامنش باز می. داردبرمی
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برد و با ن در عامل دیگری به رس میثانیه خیره به آ 
 . بنددزمزمۀ نامش، با دهان آن را می

 . وعقلی نکنی؟ بدش من اونطاها مرگ من بی -

کشد و چاقو را به جیب مویش میدست به رس کم
 . دهدشلوارش انتقال می

دونی دردم چیه؟ کاش یه عیب و ایرادی می -
و، اهدردم اینه توِی م. رفتذاشت میداشتی، می
 !و ول کرد و رفتعیبو، توی بیتوِی برگ گل

 هجده_و_دویست

  .چسبماز پشت بازویش را می. چرخدروی پاشنۀ پا می

. زنو بگم قیدشبابا مگه مسئله من نیستم؟ من می -
 .دیگه بیشرت از من که دلت نسوخته

 :گویدبا بغضی کمیاب می
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 اری از دمل؟ مگه خرب د -

طاها همیشه احساساتش را زیر پوستۀ سختش پنهان 
 . کرده

 . و بکش بیرون از این قضیهطاها پات -

 . گرددصالبت به صدایش برمی

 . و بندازم باالغیرتیموخ باید کالی بیاون -

. کندبا هامن حال اتاق که هیچ، خانه را هم ترک می
 . شودمامان حریف بازگرداندنش منی

و که حرف بینم اون روزیمیرم و منییعنی من می -
 . این خونه تو همین خونه مبونه

 . گیردام را میمامان طعنه
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 گه خواستگاریشبی وسط معرکه زنگ زده مینصف -
خود برگشت گفت شد، بگم مادر دوماد خودبهچی

 شه گول زد؟این وصلت به صالح نیست؟ طاها رو می
ون فوت کرد، گفتی یکی از آشناهاشمی -

با اون حال . خواستگاری به هم خورد
 گفتمگه همین دیروز منی. جاکشوندیش اینمنی

دن؟ حتم دارم باز رس مرخصی بهش مرخصی منی
 . آشوب به پا کرده

کنده را با حرص توی قابلمه های پوستزمینیسیب
 . ریزدمی

 . تون راحت شمو بکشه از دست همهخدا من -

رسیع با . شود دو کالم حرف زدکه منیبا مامان هم 
 . بنددمان را میوکشتاِر خودش، دهانبحث کشت
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ش باد داره، دونی طاها کلهمامان خب تو که می -
 . چرا ُپرش کردی؟ چاقو گذاشت تو جیبش رفت

. پردرنگ از رخش می. گرددرضب به سمتم برمییک
 . کوبدکف دستش را پرصدا به صورتش می

 گی؟چرا زودتر منی. مرگ بدهو خدا من -

خطاب به سورن که رس ناسازگاری با دخرتم گذاشته، 
 :گویممی

و عمه قربونت برم یه امروز بازیش بده، اشکش -
 . دم بری کلی خوراکی بخریپول می. درنیار

 ! کو؟ اول پول بده -
از . جا آویزون کردمو از اوناوناهاش، مانتوم -

 . جیبش یه ده تومنی بردار
با ده تومن فوقش بتونم یه پفک واسه این ِزرِزرو  -

 پس خودم چی؟ . بگیرم
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 . چرخمکالفه دور خود می

 . و نشنومخوای، فقط صداتونقدر میبردار هر چه -

یلدا دراز کشیده روی مبل سه نفره و در خود مچاله 
 . شده

 خوب نشدی زنداداش؟  -

 . اندازدگزد و رس باال میلب می

 داداش کجا موند؟ مامان پس -
 . رسهزنگ زدم، االن می -

ام افزوده های ذهنینگرانی برای طاها نیز به مشغله
این پرِس غیرقابل کنرتل، به هیچ رصاطی . شودمی

 . مستقیم نیست

 . گیرمتردید را پس زده، با احسان متاس می

 ...الو، رویا -
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 . سالم -

 . دکشتنه به دوش میهای دنیا را یکمتام رشم

  .دونم چی بگم، واقعا متاسفممنی. روم سیاهه رویا -
 . اینا رو ول کن احسان -
. زنمرم با خونوادۀ یارس حرف میمن خودم می -

 . وکنم گندشجمع می

 . خونژن و همچقدر تفاوت هست میان هم

 رفت. با چاقو زد بیرون. طاها برگشته، با توپ پر -
 جاس؟ اون. رساغش

 . شودلشوره میصدایش مغلوب د

 . هنوز نیومده نه -

 . برمهایم را کف دستم فرومیخننا

 . گمامیر رو می -
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 . جا مامان انداختش بیروناومد این. نه -
 .طرف آفتابی نشهطرف اوناحسان بهش بگو این -

 . افته تیکه بزرگه گوششهگیر طاها بی
 . افتیخب، تو آروم باش االن پس میخیله -

قراری اندازم که به سندروم بیدستانم مینگاهی به 
 . دچار گشته

ای که شدهخب؟ بگو بره همون خراب. خربش کن -
 .به اندازۀ کافی از دستش کشیدیم. بوده

 نوزده_و_دویست

زنی انگار اختیار امیر دست یه جوری حرف می -
من  مگه به خواست من اومده که به خواست. منه
 بره؟ 

 چرا این روزها از همه توقع دارم با دمل راه بیایند؟ 
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واسه چی اومده؟ اصال با چه رویی اومده؟ مگه  -
داداش نیستین؟ مگه از یه پدر مادر نیستین؟ چرا 

 . یه ذره از رشم و آقایی تو رو نداره
 . جانا رو دیده هوایی شده -

 :زنمداد می

رسون طاها یه جوری بهش پیغام ب. غلط کرده -
 . افتهبگو اگه نری خون راه می. دنبالشه

 . گم، به اعصابت مسلط باشباشه می -

از احسان . شنومبیرون از اتاق، صدای داداش را می
مقابل . رومکنم و به نشیمن میخداحافظی می

ای که یلدا روی آن دراز کشیده، نشسته و جویای کاناپه
 . حالش است

 صبحونه خوردی؟  کنه؟کجای دلت درد می -

 . گذارداش مییلدا دست بر قسمت پاییِن شکِم برآمده



 

Romanzo_o 863 

 . کنهگیره ول میجاس، میاین -

اندازد و بلندش داداش دست پشت گردن او می
 . کندمی

 . رویا -

 . منایمبا قرار گرفنت در معرض دیدش، اعالم حضور می

دفرتچه و کاغذهای . و بیاررویاجان کیفش -
 . آزمایشاشم بردار سونوگرافی و

دفرتچۀ کوچِک . کنماش را اطاعت میرسیع گفته
 .گذارمست که توی کیف میزردرنگ، آخرین چیزی

دست دور کمر یلدا انداخته و سنگینِی او را به 
 . هایش انتقال دادهشانه

 و؟جمع کردی وسایلش -
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کیف را تحویل او . آیمبا صدای مامان به خود می
 . دهممی

گیرمش من می. به این پرس زنگ بزن تندتند -
  .بگو یه کاری نکنه خون به جیگر بشیم. دارهبرمنی

 . کندایستد و سوالی نگاهش میداداش از حرکت می

 به کی؟  -

 . زندهای چادر مشکی را زیر بغلش میمامان لبه

. هو بدوندیشب طاها زنگ زد که نتیجۀ خواستگاری -
 .عت پیش رسیدهمین یه سا. گفتم بهش چی شده

گه یه چاقو رویا می. و انداخت یه گوشهساکش
 . و زد بیرونگذاشت تو جیبش

اش مچاله فشارد و چهرهبا دست آزاد، چشامنش را می
 . اششاید هم از درد درونی. شودمی
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گه چاقو ببندی به دمت تو برداشت بگو داداش می -
عین بچۀ آدم بشین . شهر گََزک کنی، با من طرفی

 . جات رس

 . گیردداداش دستش را می. گویدیلدا آخ می

 تونی راه بیای؟می -

 . دهدیلدا رسش را به تایید تکان می

 بیست_و_دویست

 «زهرا » 

 کنی یا نه؟و خفه میصاحاباون بی -

ام ام را با زیرپیراهن یارس که در نزدیکیهای کفیدست
. مکشانگشت به صفحۀ موبایل می! کنمیاست، پاک م

دوباره حرکت بر صفحه را . خیسی عملکردش را گرفته
 . منایمتکرار می
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آره دیگه پیر شدیم، از کار که افتادیم هیچ، از  -
و انقد پشت خط رواست مِن پیرزن. چشمم افتادیم

 نگه داری؟

گردانم از بابِت عزیزی مردمک توی کاسۀ چشامنم می
 . دست پیش گرفته است که همواره

شامپوفرش . ببخشید دستم بند بود. سالم -
 . کشیدم به مبلمی

 !و سیاه کن بچهبرو خودت -

دارم و به تصویر خود که روی گوشی را برابرم نگه می
 . کنمصفحه افتاده، چشم گرد می

. وا، دروغم چیه عزیز؟ محیا چای ریخته بود روش -
 . کردمو پاک میشلکه

هر چند االن دیگه ! زاییدی که، آفِت جونهبچه ن -
تو این چند روز یه نفر به من . ها همیننهمۀ بچه
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سه ... همین طاها. م یا مردهزنگ نزده ببینه زنده
ین البته ا. روزه اومده، نکرده بیاد یه رس به من بزنه

 ! کارا از اون بچه بعید بودا، مادرت پرش کرده

پوِف پرصدا بیرون  ام را با یکپیچیدهنفس درهم
 . فرستممی

بینی مگه منی. هایی داریاعزیز توأم چه توقع -
 . بارهو؟ از زمین و زمان داره براشون میاوضاشون

پاشو ! دل اونا از سنگه مادر، من که طاقت منیارم -
زِن  .جا یه ناهاری بذار، به اونا هم بگیم بیانبیا این

و هش بگه تآخه یکی نیست ب. گنده با من قهر کرده
 !دیگه گیسات سفید شده، این اداها بهت منیاد

مادرشوهرداری از . افتمبا پنجه به جان موهایم می
 . تر استشکسنت شاخ غول هم سخت

 . زنیو همچین زیرزیرکی میآی عزیز نیشات -
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کمرم درد . زود پاشو بیا! خبه حاال، رو دادم بهت -
و بار کنه، وگرنه یه زمانی غذای دویست نفر می
 . گفتمذاشتم، آخ منیمی

روم تا گوش یارس که از دست صدای من به به اتاق می
 . بالش فرشده شده، رها گردد

س، یارس گفته تا عرص بیدارش عزیز امروز جمعه -
 . نکنم

واه واه واه، چه معنی داره مرد تا شب بخوابه؟  -
 . بیدارش کن زود بیاین

، راه برای اعرتاض پیچدبوق آزادی که توی گوشم می
راضی کردن یارس، دشوارترین جای . بنددمی

 . رقصدانگشتانم میان موهایم می. ماجراست

 .یارسجان... یارس -
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موهای ریخته بر . گویدخورد و هوم میتکانی می
 . دهموار عقب میاش را نوازشپیشانی

 !و باز کنعزیزم چشات -

 کشدرا می دستم. گیرد از این حجم لوس بودنعقم می
 :گویدآلود میو خواب

 . بیا بخواب -

هایش را زنم، پلکای که به صورتش میچند رضبه
 . گشایدمی

 زنی؟ ته؟ چرا میچه -
 . باید بریم خونۀ عزیز، ناهار دعوتیم -

کشد و با مرا رها کرده، مالفه را تا گردنش باال می
 :گویدهای درهم میاخم
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امی هم بیاد بیدارم دیشب چی گفتم؟ نگفتم سون -
 نکن، این هفته کلی کمبود خواب دارم؟

  .دونم ولی عزیزو چیکار کنم؟ خیلی ارصار کردمی -

 . دوزدچشامِن خامِر باریکش را توی چشامنم می

 . و باال نیارپاشو برو اون روی سگ من -

هایم را بر لب. شومبه تنها روزنۀ امیدم متوسل می
جا لب همراه با بوسه، هامن گذارم وشاهرگ گردنش می

 :زنممی

 !یارس -

 یک_و_بیست_و_دویست

مالقه را برداشته، درب قابلمه را به قصد هم زدن باز 
های ای که میان مرغنشدههای سفیِد رسخران. کنممی
  .پراندخورند، ابروهایم را به باال میشده غلت میرسخ
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 ...عزیز -
 زنی؟چیه دخرت؟ چرا داد می -

 . روممالقه را توی قابلمه رها کرده، به سالن می

نشده انداختی طور رسخعزیز تو این مرغا رو همین -
 تو خورش؟ 

 !آره -

ام را تجاوز به حقوقم دخالت هر کس توی آشپزی
 . دانممی

. واسه چی آخه؟ من که به اندازه گذاشته بودم -
طاها یا یارس ببینه؛ حیثیت  کافیه یکی از اینا رو

 . مونهواسم منی

 . کندچپ نگاهم میچپ

دوسته، اینا رو مامانت چون مرغ! بیا و خوبی کن -
 !انداختم که چشش کامل سیر شه
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خواهد از دست او رسم را به ست که دمل میجزء مواقعی
 . دیوار بکوبم

و و گفنت، پاشم منازمبرو صداشون کن، اذون -
 . بخونم

ایستم و خطاب به یارس که با آننت مشغول ب ایوان میل
 :گویماست، می

اون آننت قد . خوام سفره رو بندازمبیا پایین می -
 .باید عوض شه! بابابزرگ خدابیامرزم سن داره

 . گردمبا ناامیدی از مامان، دست به دامن طاها می

تازه . و زمین نندازروی من. تو بیای مامانم میاد -
 . ای درست کنمظهر قراره واست کیک خامهبعد از 

 :گیرد و با گفنتدست به زانو می

 شه؟مگه این کام دیگه شیرین می -
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 :گویداو را بلند کرده، می. رودسمت مامان می

 !بخوری نخوری پاته! تهاین پیری آش کشک خاله -
. گذرهدونه اموراتش بدون تو منیخودش می

 !ش نکنبیشرت از این ضایع

ا منایم ر گیرم تا لبخند دندانستم را جلوی دهانم مید
. از دست ادبیاِت لعنتِی این پرِس کچل. پنهان کنم
حتی وقتی . آید با احدی رودروایسی نداردخوشم می

 :کندعزیز لب به شکوه باز می

دیگه نه وفایی . جادو قدم راهه از اون خونه تا این -
 !مونده، نه محبت اوالدی

 :دهدسخش را میچنین پااین

ترم مونده، نرسیدم واال هنوز کارهای واجب -
 !ای داری عزیزتو چه دل خجسته! بهشون
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. شودسو کج میسو و آنجهت به اینهای عزیز بیلب
ایم و منتظریم دور همراه رویا و کارن سفره را انداخته

 . کشملپ کارن را می. آن جمع شوند

 واست تنگ چقد دمل. دورت بگردم ستارۀ سهیل -
 . شده بود

طرف زند و رو به مامان که پراخم آنلبخند خجولی می
 :گویدسفره نشسته، می

مامانی پاشو عزیزو ببوس با خیال راحت بشینیم رس  -
 !سفره

 :گویدامان از دست عزیز که می

بوسه، از من چندشش و منیت مننه پرسم مامانی -
 !شهمی

بوسد و رسد عزیز را میمامان به درخواست من و کارن، 
 :گویدمی
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 چرا باید چندشم بشه؟. وا، چه حرفا -

عزیز هم دوباره یکی از آن خاطرات فسیل شده را سوا 
 .  کندچنین روایت میکرده و این

و متیز کنم، بار رفته بودم پشِت داِر قالییه -
داشت . و ندیدمادرشوهرم خدابیامرز من

نیست این  گفت معلومکرد و میخودخوری می
فروش اومده رس زنیکۀ ولگرد حتام باز یه پارچه
بعد من از پشت . جاکوچه، اینم جلدی دویده اون

خدا بنده! قالی بلند شدم و فقط نگاش کردم
من . دونست چی بگهو گم کرده بود، منیخودش

! یه مرتبه تو روش نیومدم! همچین عروسی بودم
 !زبونشم خیلی تلخ بودا

 . کندسمتم دراز می طاها دستش را
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ذا بکش غ! هایی مثل تو االن زیر خاکنعزیز عتیقه -
 . رو روده کوچیکه ما رو منود

 . گیردرویا رسیع اوضاع را دست می

 . سورن، محیا، بیاین ناهار -
وآشغالی که اینا از صبح خوردن، با این همه آت -

 مونه؟مگه جا واسه غذا می

کشم و اص دارد، میآخرین ظرف را که به خودم اختص
ام هنوز اولین قاشق را به دهان نربده. گذارمبرابرم می

که با دیدن شخِص توی حیاط، غذای نخورده به گلویم 
 .افتمپرد و به رسفه میمی

 دو_و_بیست_و_دویست

ریزد و وقتی هیچ واکنشی از یارس لیوانی آب برایم می
ِر رسد به امیگیرد و می، مسیر نگاهم را میبیندمن منی

 ها به سوییک دیدهبهیک. پوشیده در پیراهن زیتونی
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آخرین نفری که با حاکم شدِن عجیِب . شوداو روانه می
دهانی که در حال . کند، طاهاستسکوت، رس بلند می

ای گویی کاسه. ماندجویدن غذا بود، از حرکت بازمی
شود و کسی عروق روی میخون به چشامنش پاشیده 

لیواِن سفالِی حاوِی دوغ را به . کنداش را باد میشقیقه
را  هاکوبد و با صدای شکسنت، نگاهبشقاب ساالد می
پرد و با یک جست، وسط سفره می. کشدسمت خود می

شود از هایم پر میگوش! گذاردپا داخل دیس برنج می
ه طاها کفریاد . صدای شکسنِت ظروف وسط سفره. صدا

جیغ عزیز . بارانش کردهبا یورش به سوی امیر، فحش
اق دِر چهارط. خیزدکه با پایی لنگان از وسط سفره برمی

باِز سالن، محوطۀ حیاط را کامل در معرض دید قرار 
کند و اش را مشت مییقه. رسدطاها به امیر می. داده

. یمشوبه سوی در رسازیر می. کوبدمشت به صورتش می
 :گویدرو به یارس می عزیز
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 . کشهو میبرو جداشون کن االن بچۀ مردم -

ایم که داداش کدامامن پا توی ایوان نگذاشتههنوز هیچ
ایستد و دستش حایل میان ما و بیرون توی قاب در می

عزیز ! رویم از حرکتشدر شوک فرومی! گرددمی
 . قرار استبی

 . والشش کردبرو جداشون کن عطا، آش -

رسد که به ام به انگشتان داداش میزدهاه سکتهنگ
طاها امیر را زمین زده ! چارچوب آهنی چنگ انداخته
دانم امیر چه منی. کوبدو لگد به شکم و پهلویش می

 :زندگوید که طاها نعره میمی

من ریدم تو روح اون بابات که عنی مثل تو رو پس  -
 !انداخته
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دهد و درواقع با کس اجازۀ خروج منیداداش به هیچ
ننه از . کنداین کار، موافقتش با طاها را اعالم می

 . شودبازویش آویزان می

 دردت. قربون قد و باالت برم. دور رست بگردم مادر -
 طرف االنبررس، بیا اینبه رِس اون پرسۀ احمِق خاک

 . کنهزنه ناقصش میمی

هایش رسایت رسخِی چهرۀ داداش، به گردن و گوش
 مانچشامن باریکش را دوخته به طاها و اعرتاض .کرده

هایش را صدای سایش دندان. برایش اهمیتی ندارد
. دهمشنوم و هر آن احتامل خرد شدنشان را میمی

کند به رویایی چرخاند و اشاره میرسش را به سمتم می
 . که روی زمین نشسته و رنگ به صورتش منانده

 . بیاد بیرون بربش تو اتاق، درو قفل کن، نذار -
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اندازم و تن سستش را تا اتاق دست زیر بغل رویا می
 نشانم واو را روی فرش دستبافت عزیز می. کشانممی

 .  گیرمصورتش را قاب می

االن همه چی . نیا بیرون خب؟ حواست به جانا باشه -
 . شه، نوش جونشاون کتک هم حق. شهمتوم می

رق در جنون، به کنار مامان به متاشای طاهایی که غ
ر تطاها رضباتش را محکم. ایستمجان امیر افتاده، می

و ! زندکرده، خون از دماغ و دهان امیر فواره می
های عمرم را شک امروز یکی از ناباورترین صحنهبی
های بابا و یارس و رغم وساطتبینم؛ داداش علیمی

های عزیز، از موضعش حتی مامان و از آن بدتر گریه
آید و دِل این برادر گویی زیادی پر است از ه منیکوتا

 . غِم خواهرش
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و از آخور گُه تو دهن االغ دو پایی مثل تو که رسش -
 ...کشیده بیرون و

 . های طاها متامی نداردفحش. گیرمهایم را میگوش

  .به طاها بگو دست از رسش برداره. شهداداش بسه -

و توجهی به مان ایستاده منتها رسسختانه مقابل
دارش زمانی که طاها چاقوی ضامن! مان نداردالتامس
چسباند، ترس را در آورد و به گلوی امیر میرا درمی
 .شتابدبینم و به آنی به سوی آن دو میاش میچهره

 سه_و_بیست_و_دویست

 داداش چاقو را از دست. دومپابرهنه تا وسط معرکه می
یارس طاها را از . کندطاها گرفته و کنار حوض پرت می

امیر . بردها او را میامیر جدا کرده، تا نزدیک پله
کشد و خون روی آستیِن پیراهنش را به صورتش می

زند و پشت رس هم رسفه می. شوداش پخش میچانه
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برای برخاسنت از . اندازدخوِن دهانش را به زمین می
ای که جمع شده، با درد و چهره گیرد ودستش کمک می

 . شودبلند می

 . با رویا حرف بزنم... دو کلمه... خواممن فقط می -

 . شوداش کوبیده میکف دستان داداش، تخِت سینه

ندازه، چه برسه به حرف رویا تف هم تو صورتت منی -
 . زدن

 !و ببینمدخرتم... بذار... عطا -

ره او را به عقب هل داداش با خشمی زبانه کشیده، دوبا
 . دهدمی

دونی اسمش دخرتت؟ تو مگه دخرت داری؟ می -
و؟ کجا مرده بودی چیه؟ از کی شنیدی اسمش

هاش رو دوش ها و سونوگرافیوقتی همۀ آزمایش
من بود؟ تو که گفته بودی سقطش کنه، من نذاشتم، 
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گفتم دست شکسته وبال گردنه دیگه، خودم 
ربستونی خوابیده تو کدوم ق. کنمو مینوکریش

بودی وقتی دردش رشوع شده بود و از رشمش 
نقد منم ا! شدتونست جیغ بکشه؟ منم رشمم میمنی

باهاش راحت نبودم که بگم، جیغ بزن، نریز تو 
ت بودی که تا اتاق کجای دنیا پی الواتی! خودت

و گرفتم؟ هیچی نتونستم بهش زایامن من دستش
تو  .تونست بگهیه آخ ن. و گرفتمبگم، فقط دستش

احوال واسه افتم تو ثبتاگه پدری من چرا باید بی
گرفنت شناسنامه و هزار کوفت و زهرمار دیگه؟ اون 

االن دیگه . وقتی که بهت احتیاج داشت، نبودی
 . بودنت به کار هیشکی منیاد؛ حتی اون بچه

های انباشته در دل داداش، اشکم را رسریز گالیه
 . کندمی
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مان وخواری مقابلتی روزی با خفتدانسامیر می
تواند کمک حالت باشد خواهی ایستاد و بغضت هم منی

 و پشت کردی به ناموست؟

بگم گُه خوردم، راضی . تم عطارشمندۀ مردی -
 شی؟ می

برد و یقۀ اسیر در مشتش را از داداش سمتش یورش می
 . کوبدپشت به دیوار می

رست شده؟ یه خر کدوم غلطی با گُه خوردن دکُرّه -
بگم گُه خوردم ! لنگهتیکه از گذشتۀ من بد می

گم گُه شه؟ آقا من هزار دفعه میدرست می
 ! شههیچی درست منی! خوردم

کنم داداش را گذرد، بیشرت احساس میهر روزی که می
ست مهر سکوت را از حاال که مدتی. شناسممنی
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هایش هایش برداشته و لب باز کرده، با حرفلب
 . شومتر میدرگمرس 

طاها که در تالش است خود را از چنگال یارس آزاد 
 :غردکند، می

 .حتی اگه یه روز به مرگم مونده باشه! کشمتمی -
جوری طلبکار وِر ماجرا، اینگور شدنت یهگوربه

تا . چیزهمهحرومزادۀ بی. وِر دیگهبرگشتنت یه
 . شهو سفره نکنم، دمل خنک منیشکمت

 . نگردورتی اسفناک به او میامیر با ص

و اگه کار االنت. وشونه نکشطاها واسه من شاخ -
 !جواب گذاشتم، فقط به احرتام داییهبی

زند و دستش داداش پشت انگشتانش را به شانۀ او می
 . شودجا متوقف میهامن
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رسه، مگه م دستت به رویا منیتا روزی که من زنده -
خوِن من ه درصد همکه اگه ی. که خودش بخواداین

 واسه... ملتفت شو امیِر فتاحی. خوادتباشه، منی
ه ب... هه. رسیدن به اونا باید از رو نعش من رد شی

تو گذاشتی واسه دایی، دایی ... احرتام دایی
 بودنی، مبونه؟

 چهار_و_بیست_و_دویست

 «رسدار » 

ده و کر طاها خونم. و بدمتتونم جوابببخشید که منی» 
 . «جرأت ندارم گوشی دست بگیرم. تو شیشه

. مدار زنند، برمیچشم از کلامتی که برایم پوزخند می
ام به ساعت چهار و نیم را رد کرده و هنوز نتوانسته

الشعاع قرار یک جای خالی مغزم را تحت. خواب روم
ا روشن بارها نت ر . داده و وادارم منوده به بیدار ماندن
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اینستاگرام و تلگرام و واتساپ، از . امو خاموش کرده
از بطری باالی رسم ! اندورود و خروجم به ستوه آمده

. سازمام، میای آب روانۀ گلوی خشک شدهجرعه
صدای ضعیف . گردد از تلخِی دهانمصورتم جمع می

چادر ننه را که رویم . کندهایم را تیز میای گوشناله
کورمال، با دستی که به کورمال. زنمکنار میام، کشیده

در آستانۀ در . رومام، به دنبال صدا میدیوار گرفته
 .ایستمشود، میورودِی سالن که به ایوان منتهی می

ای که باالی در نصب جاِن الکرتودیزیِر نوِر کم
زانوهایش را در . دهمگردیده، ننه را تشخیص می

. دهدو راست تاب میآغوش گرفته و خود را به چپ 
خیال بودم خوش. نشینمام، میجایی که ایستادههامن
این  .پنداشتم حسش نسبت به اعال فروکش کردهکه می
ها و الالیِی سوزناکی که رس داده، چیزی فراتر از ناله

 . دهدیک دلتنگِی ساده را نشان می
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 رَسِ خونۀ ِدلُم، لونۀ َغُمم، یاد او نشسته

 نگ، ِقطاِر فشنگ، مادیون خسته یاد تسمه و تف

 های باریکها، جادهها، توی دّرهرِس سنِگ چشمه

های چیک نودون، کوچههای بارون، چیکدر اون شب
 تاریک 

 الالی الی، آخ الالی الی

 بخواب نقل و منکدون، بخواب غنچۀ زمستون 

 بابات گرِم شیکاره، برات سوغاتی میاره

 گار، از بابای پیرتالالی الی گل انار، مونده یاد 

 و کردکه یک شو به کوه و دشت، رفت و برنگشت، من
 اسیرت

 الالی الی، آخ الالی الی

 بخواب شاخۀ نیلوفر، بخواب ناِز دِل مادر
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دارم و هنگامی که به آهسته به سویش گام برمی
ای، رسم، بدون ایجاد رسوصدای اضافهاش مینزدیکی

 . گذارمرسم را روی پایش می

  .بلکم بتونی معجزه کنی خوابم بربه. نفست ننه ناز -

. دشو ام شوکه منیعجیب است که از حضور غیرمنتظره
 کشد و یادم باشد فردا برایشانگشتانش را بر صورتم می

بینم چشامنی را که از زیر می. کننده بگیرمِکرِم نرم
 چراغ. زندفشارد و پشت رس هم پلک میعینک مدام می
اش را از طاقچۀ کنار منایم و قطرهمیسالن را روشن 
 . دارمتلویزیون برمی

خوای طوری میاون دنیا چه. کم گریه کن ننه -
 و بدی؟ جواب اون چشامی بدبخت

ای کشم و قطرهپلک زیرینش را به نرمی پایین می
 . چکانمداخل آن می
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 واسه دیدن اعال باید مراقب این چشام باشی یا نه؟ -

شامِر اطراف چشمش های بیانگشت روی چین
دانم اشک است یا با چشامن پری که منی. کشدمی

کند و رسم را روی خیسِی قطره، خیره نگاهم می
 . گذاردزانویش می

الهی دست به خاک . ت ببینی ننهخیر از جوونی -
خوام به مراد دلت از خدا می. بزنی، طال بشه

 برسی، که اگه نبودی، مِن پیرزن خیلی وقت پیش
 . وسط این چاردیواری پوسیده بودم

با فرشدِن کِف دستم به زمین، سنگینِی رسم را از زانویش 
 . دارمبرمی

مون خدا تو رو واسه. چشم و چراغ این حیاطی ننه -
 . نگه داره
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تاریک و صدای وزد، حیاط نیمهخنکای نسیمی که می
ها به همراه انگشتان نوازشگِر ننه که به جیرجیرک
راند، همچون ُمَسکِّنی قوی موهایم را به عقب میآرامی 

د تا کنتر میهایم را سنگین و سنگینعمل کرده، پلک
 . افتندجایی که روی هم می

 پنج_و_بیست_و_دویست

نشینم که رسم، همۀ هوا میشوم و بیخیز میطوری نیم
به دنبال عامل . دارداش را برمیدردهای زمین نهاده
سلیمه رساسیمه باالی رسم . چرخانماین اتفاق گردن می

 هایآفتابی که تا نیمه. زندایستاده و ننه را صدا می
ای خمیازه. کندایوان رسیده، چشمم را جمع می

به جز سلیمه که . چرخانمکشم و در اطراف چشم میمی
دهد، یک بالش و پتو هایش را تکان میقرار لببی
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دهم و عضالت گرفتۀ گردنم را ماساژ می. بینممی
 . آورمام را به دست میهوشیاری

 ای بابا، رِس صبحی رس آوردی سلیمه؟ -

 :گویدگریان می

 . پاشو رسدار، این پرس باز دیوونه شده -
 چه خربته سلیمه؟ -

 . چرخیمهر دو سمت ننه می

 .خانم بیا باال چار کلمه این پرسو نصیحت کنحاج -
وقتی این دخرتۀ عفریته اومده، یه آب خوش از  از

 . گلوی من پایین نرفته

 . گرددگوید و به سوی من برمیننه استغفراللهی می

 . مبیرم مادر که هراسون از خواب پریدی -
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هنوز آثاری از . گذارمای میدارم و گوشهپتو را برمی
 !گیجی در رفتارم مشهود است و خدا کند تبخال نزنم

 شده؟ چیباز  -

 . کشداش را به چشامنش میانتهای رورسی

 پرسِ . گوش پرِس رو پر کرده انداختتش به جون من -
 . کم مونده فقط بزنه زیر گوشم

از روزی که ارغوان پا به این خانه نهاده، آرامش از 
 . پنجره فرار کرده

 . چسبدآستین باال رفتۀ پیراهنم را می

و ریزن تو میلشوندارن وسای. دست بجنبون رسدار -
 . جا برنچمدون از این

هایی که متامی ندارد، رسم را به طرفین کالفه از گالیه
 . جنبانممی
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هلم داد کم مونده بود . زود باش من حریفش نشدم -
 !بخورم زمین

پوشد و جلوتر از ما اش را میهای راحتیننه دمپایی
ایم هترحم نسبت به امید، بر دیگر حس. افتدراه می

تنها مثرۀ این ازدواج برایش پاس شدن میان . چربدمی
 . زن و مادرش است

 .کشمزنم و دستگیره را پایین میچند تقه به در می
ای که به همراه یک من عسل هم ارغوان، با چهره

توان خوردش، رسرسی شالی روی موهایش منی
ها توی چمدان اندازد و امید در حال تعبیۀ لباسمی
 . است

 رین مسافرت؟ه سالمتی میب -

چرخاند و با زدن یک پوزخند، به گردن به طرفم می
مقابل پایش خم . رومجلو می. دهدکارش ادامه می
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چسبانم و پیراهن توی دستش زانو به زمین می. شوممی
 . کنمرا گرفته و کناری پرت می

خسته نشدین هر روز یه ادای جدید، یه دعوای  -
 ؟جدید، یه بلوای جدید

 . زندلگدی به چمدان می

 . و لعنت کنهشخدا باعث و بانی -

 . اندازدسلیمه به صورتش چنگ می

کنه، مادِر و لعنت میخانم؟ داره منبینی حاجمی -
 . وخودش

 . خیزدامید عصبی برمی

تو مگه . وشدی؟ من گفتم باعث و بانیچرا جو می -
 شی؟باعث و بانی

 . ایستدت به ما میارغوان دست به سینه، پش
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و بنداز زمین، صاحبش خودش از قدیم گفنت تف -
 !دارهبرمی

 شش_و_بیست_و_دویست

نشینند، بس که زبان ای هیچ رقمه به دل منیعده
کند و ما در امید اخم برایش پرتاب می. تلخی دارند

ه جلو ننه گامی ب. رویمشوک حرف تازه عروس فرومی
 . داردبرمی

ر خیبهو نگه دار تا عاقبتترتدخرتم احرتام بزرگ -
 .شی

؟ شهخانم شام بگین، احرتام مگه متقابل منیحاج -
طوری تو روی این زن نگاه کنم وقتی هر جا من چه
 گه؟ و میشینه، بِد منمی

 . گیردسلیمه گریه را فراموش کرده، گارد می
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و گفتم؟ چرا جا بدتمن ک. گه به خدادروغ می -
 حرف درمیاری؟ 

 . تدایسرخ او میبهارغوان با دستانی که به پهلو زده، رخ

تو نبودی خونۀ عمۀ امید، از وقتی نشستیم غیبت  -
 و کردی تا برسیم خونه؟ من

 . کوبدگزد و مشت به سینه میسلیمه لب می

طور که همون. زنیالهی خیر نبینی که تهمت می -
افته وسط تی تو خونۀ من، آتیش بیآتیش انداخ

 ...داداشات! تخونواده

 . رانمبا گذاشنت دستم بر شانۀ سلیمه، او را به عقب می

این حرفا چیه زن؟ عروسته؛ دشمنت که نیست این  -
بابا شامها یه کاری کردین . کنیشکلی نفرین می

 . و بذاره تو این حیاطآدم راضی نیست پاش
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 . منایدتکرار میارغوان پوزخندش را 

دیدی گفتم حق با منه؟ اینا هم فهمیدن تو چه  -
 !آدمی هستی

زیر از مقابل دیدگانم یک آن تصویر رویای رسبه
 . شومگذرد و ناجور دلتنگش میمی

خیامل نکن همۀ تقصیرا گردن . آبجی وایسا، تند نرو -
زنی، تویی که از احرتام متقابل دم می. سسلیمه

و ای دیدی روتامیاحرت از ما چه بی
 گردونی؟ برمی

ر تزند و رنگ امید هر لحظه رسختوی گوش امید پچ می
 . شودمی

و آماده شونشم، صبحونههر روز صبح پا می -
عد ب. زنم، تا ظهر منیان پایینکنم؛ صداشون میمی
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و شب هم شام. از ظهر هم که کال خونه نیسنت
 . چپن تو این اتاقخورده نخورده می

کشم، سلیمه را وادار به سکوت با دستی که به چانه می
 . کنممی

جوونن . چیکارشون داری؟ اصال این چیزا رو نگو -
 . دیگه، اول زندگیشونه

گم خب می. گیرهپزم، همش ایراد میغذا می -
گه، مادرت بعد به امید می. خودت بیا آشپزی کن
 . کشهاز مِن حامله کار می

ست که با حرف تر از آنیپیچیدهها خیلی مسئلۀ این
های روی تخت را ارغوان لباس. بتوان حل کرد

 . بنددکند و زیپش را میروانۀ چمدان می. داردبرمی

خوای بیشرت از این آژانس دِم دره امید؛ اگه منی -
 . و بردارمون، چمدونگند زده بشه به زندگی
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 هدست به دامن نن. پوشاندوحشت، چهرۀ سلیمه را می
 . گرددمی

و تو با این وضعیت یکی. دخرتجان کوتاه بیا -
شین، ولی نه مستقل هم می. خوای مراقبت باشهمی
 . جوریاین

محلی پیشه کرده، انگشت برابر امید تکان ارغوان بی
 . دهدمی

 شه هممنی. مونممن یه دقیقۀ هم تو این خونه منی -
من و یا ! یا این زن. خدا رو بخوای، هم خرما رو

 . تبچه

 .بارد و بدا به حال امیدتک جمالتش میتحقیر از تک
زبان سلیمه هم عمرا اگر کوتاه شود و باز هم بدا به حال 

 . امید
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ذاریش، این روزا تویی که داری وسط دوراهی می -
این مادره که پیدا . چیزی که فّت و فراوونه، زنه

 . شهمنی

دهد و مشِت امید با استیصال رسی برایم تکان می
ام، گشوده، یک ام را که جلوی دهانم گرفتهبسته
 .کنمتورسی جانانه برایش اعطا میخاک

 هفت_و_بیست_و_دویست

ست که به چاه افتاده و صد عاقل را ایامید هامن دیوانه
 . روانی کرده... به دنبال خود روانه کرده، نه

 هایکنار مبل. خواهم بیرون بیایداو می با اشارۀ رس از
 .ایستمقدیمِی چسبیده به پنجره، به انتظارش می

 . شودنرسیده به من، سفرۀ دلش باز می

 . بینی چه بساطی دارمرسدار می -
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کنه، عقلش آدمی که وقتی سنسورش داغ می -
 . شه با کله بره تو بدبختیشه، حقآکبند می

آستین پیراهنش را پایین تکیه داده به دستۀ مبل، 
 . کشدمی

ده، همش گیر می. خواب کردهو خونهاین زن من -
 . ندازهزنه، همش تیکه میهمش غر می

 . کردیتا چند وقت پیش مامان صداش می -

گردد، فضای بوی عجزی که از کلامتش ساطع می
 . کندمان را مسموم میمابینفی

ار ما غلط؟ آقا ک. به پیر، به پیغمرب پدرم دراومده -
ولی دیگه مادر . محق با شامس، عین چی پشیمونی
  .و به غریبه بزنهمن که نباید بره حرف عروسش

انتظار که نداشتی ته این ماجرا به گل و بلبل ختم  -
 شه؟
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 . گل و بلبل بخوره تو رسم -

 .پیونددسلیمه با صورتی گریان به ما می

دل  دو روز باهاش دمخور شدی، سی سال خونِ  -
 های من یادت رفت؟ خوردن

ها حل جا بریم همۀ مشکلما از این. م کردینخسته -
 . از قدیم گفنت دوری و دوستی. شهمی

 . زنماش میتلنگری به پیشانی

زن و شوهر از . بچه بیا پایین رسمون درد گرفت -
قدیم . قدیم گفنت، از قدیم گفنت، راه انداخنت

دن که شام خوشگل خیلی چیزای دیگه هم گفته بو 
 . دورشون زدین

 . شودننه کنارمان حارض می

 . نتو و لعنت کنین، بشینین رس زندگیشیطون -
 . خانمباید بریم حاج -
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پرد و صدایش دیگر آن اقتدار سابق را رنگ سلیمه می
 . ندارد

 . میرمبری من تنهایی تو این خونه می -

 . کوبدامید مشت به دیوار می

ترسی، چرا جلوی همه از تنهایی میتو که این  -
 گیری؟ و منیزبونت

 . زندسلیمه کف دستش را محکم به دهانش می

  .تون چیهشم، ببینم دیگه بهونهمن الل می... آ -

 . زندامید زهرخند می

و شه، من حوصلۀ هر روز بحثطوری منینه این -
 . ندارم

 . مکشمیبازویش را از پشت . افتدبه مقصد اتاق راه می
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ها، مادرت نگاه به ننه نکن تنهایی دووم میاره -
حیاط درندشت، ساختمون . ترسه از تنهاییمی

 . قدیمی، بدون مرد اصال شدنی نیست

 .گذارداش میکف دستش را به حالت عمودی، زیر چانه

 . کشمجام، دیگه منیرسیده به این -

برمش و توی گوشش به نقطۀ دوری از سالن می
 :یمگومی

باید جنم داشته . غیرتی از خودتهداداِش من بی -
و چسبیدی، تو االن زنت. شون کنیباشی مدیریت

بدت نیادا، ولی این زنت . و انداختی دورمادرت
 وخواد آدمدهن باز نکرده، می. خیلی زبونش تلخه

 . قورت بده

با ساکی روی دوش و . زاده هم ترشیف داردبانو حالل
 . گرددها ظاهر می، باالی پلهچمدانی به دست
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 .میل خودته بیای یا مبونی. من رفتم امید -

 هشت_و_بیست_و_دویست

 یکی کمرت. زنیمبه نحوی در بدبختی دست و پا می همه
شرت زند، بیاویی که بیشرت دست و پا می. یکی بیشرت
 . شودغرق می

 . گیردامید چمدان را از او می

 . فهمی این سنگینه و نباید برش داریتو منی -

 . گذاردارغوان ساک را مقابل پای امید می

 . خب، تو بیارشونخیله -

کند، با حسی را که امید با آن دست و پنجه نرم می
 . کنممتام وجود درک می

 . زنیمفعال برو تو، حرف می -

  .چسبدابروهایش به هم می. خوردارغوان جا می
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 چی؟ مگه ما حرف نزدیم؟  -
 . بار کوتاه بیاحاال این -

 . شودارغوان توی صورتش براق می

 !غیرتیکوتاه بیام؟ خیلی بی -

آید و قصد پروایی عروسش، به ستوه میسلیمه از بی
 :گویمگیرم و میکف دستم را برابرش می. دخالت دارد

روزی صد بار قراره درشت بار هم . زن و شوهرن -
و بکنن تو گور و و ده بار زنده مردۀ هم کنن

. حق دخالت نداری. دربیارن، شبش با هم بخوابن
زن و شوهر . حاال یه مثل دیگه من از قدیام بگم

 !یادم رفت شدعوا کنند، باقی

اش را رسخ گردانیده، خودخوری زیر لبش که چهره
 . سازدام را فراهم میموجبات خنده
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امید مقابلش ایستاده و . آیدمی ها پایینارغوان از پله
 . قصد منرصف کردنش را دارد

 . برو تو ارغوان، اعصاب ندارما -
ذاره زندگی باز دوباره پرت کرد؟ بدبخت این منی -

خوای نزدیکم بشی، چشاش تو یه ذره می. کنیم
 . خواد از کاسه دربیادمی

 خواهمکشم، از سلیمه میریشم میبا دستی که به ته
فهمیدن حقیقت در خصوص . رس جگر بگذارددندان 

هر کدام جوری . ها، از فهم من خارج استرابطۀ این
شان زنند و از مظلومیتمردگی میخود را به موش

گردم، خود را مقرص ماجرا گویند که هر قدر میمی
ارغوان هم که . سلیمه که تقصیری ندارد! بینممی

پس البد . اامید هم این میان خسته از همه ج. بدبخت
 !شان هستممن عامل این جدال
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 . دهدارغوان زده به سیم آخر، شانۀ امید را عقب می

 .تو زن و بچه حالیت نیست که. ور ببینمبرو اون -
مِن خرو باش خام تو شدم و پشت کردم به 

 . مخونواده

امید او را میان بازوهایش جای داده، توی گوشش نجوا 
 ! شودرفین کج میکند و دهان سلیمه به طمی

ست که صاف آلودتر از آنیها گلبه عقیدۀ من آب این
تن، امید حرفش را به بهدر این کشمکش تن. شود

طور که دست گرد شانۀ ارغوان نشاند و هامنکرسی می
 . بردانداخته، او را به اتاق می

با دیدن ساعت دیواری که دوازده و چهل دقیقه را نشان 
 . جهندبه باال می دهد، ابروهایممی

 این ساعت درسته؟  -
 . آره مادر، دیگه چیزی به اذان منونده -
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طور ممکنه؟ یعنی من تا لنگ ظهر خوابیدم؟ چه -
 مغازه؟ مشرتیا؟

 هایم حرکتبه دنبال یافنت موبایلم، دستم روی جیب
 . کندمی

ی صبح. دیشب که نخوابیدی. خودم بیدارت نکردم -
، انقد عمیق خوابیده چند بار تلفنت زنگ خورد

 .بودی، برداشتمش تا بیدارت نکنه

 نه_و_بیست_و_دویست

 «رویا » 

حجم . کشمهای جانا را از لباسشویی بیرون میلباس
شان الیانبوهشان موجب گردیده کمی پودر شوینده البه

 ریزم تا در حیاطها را داخل سبد میآن. باقی مباند
 . آبکشی منایم
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کند، مامان به درخواست طاها که اعالم گرسنگی می
رود و به منی که پا در زیرسفره به دست، به سالن می

 :گویدام، میآستانۀ دِر بیرون نهاده

 . ها رو ولش کن، بیا کمکم ناهارو بیاریمسلبا -
  .شون موندهکف. دو دقیقه اینا رو آب بکشم، میام -

 :گویداش میهمیشگی طاها با بدعنقیِ 

اَد باید هر کاری داشته باشین، نگه دارین رس  -
 .عادتتونه. ناهار

 .اتفاقات اخیر از طاها یک موجود غیرقابل تحمل ساخته
  .ترین بهانه است تا بر رسمان آوار گرددمنتظر کوچک

 . پس زود باش، اومدنی داداشتم صدا کن -

  .گردمسبد به دست، به سوی مامان برمی

 مگه داداش منایشگاه نیست؟ -
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 . همین چند دقیقۀ پیش اومد؛ رفت خونۀ عزیزت -

ها را با هم توی تشت کنم و لباسشیر آب را باز می
از عزیزی که آبکش به دست، سمت باغچه . ریزممی
 :پرسمرود، میمی

 کنی عزیز؟چیکار می -
 . م عطا گیالس بچینمخوام واسه بچهمی -

آب خیس داده، پس از چند بار چنگ  ها را تویلباس
اعرتاض . دهمزدن و تعویض آب، به سبد انتقال می

ها را روی بند، به شود، پهن کردن آنطاها که بلند می
ام را رس جوره حوصلهاین پرس همه. کنمبعد موکول می

ای گوشی دست بگیرم تا نیش ست لحظهکافی. برده
 . هایش را آغاز منایدزدن

آورم و پس از پا یم را روی باالترین پله درمیهادمپایی
. نمکباز عبور میگذاشنت بر قالیچۀ کهنه، از در نیمه
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گیرم و موهای خیسی دستانم را با پیراهن بلندم می
ِی فضا. رُسانمریخته اطراف گردنم را به زیر رورسی می
دهانی . کندخالِی نشیمِن کوچک، چشامنم را گرد می

ام داداش باز شده، با رسوصدایی که که برای خواندن ن
م خواهمی. شودرسد، بسته میاز آشپزخانه به گوش می

پا پیش بگذارم اما رؤیت کابوس مقابلم موجب پنهان 
کف هر . گرددام پشت ستون بزرگ میشدِن غیرارادی

فشارم و آرام به زمین سقوط دو دستم را به دهان می
ا کنندۀ سالن و از کنار کابینت فلزی که جد. کنممی

 . کنمآشپزخانه است، گردن دراز می

های دکمه. آیدیک چیزهایی با عقل جور در منی
ا ای که تزیرپیراهنی. پیراهن داداش که متاما باز است

خودش که مدام از پنجرۀ کوچک ! سینه آن را باال زده
ار فش! نگرد و در نهایت رسنگ توی دستشبیرون را می

جا خفه ام هامنکنم تا نالهابر میروی دهانم را ده بر 
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ها احتامل به مغزم ده. گیردهوای رسنگ را می. گردد
آورد و تصویِر منحوِس جلوی چشمم تار هجوم می

ا به چرا ت. کندشود از قطراتی که انگشتانم را تَر میمی
این سن برسم، نشنیده بودم دور ناف هم رسنگ 

 زنند؟می

 سی_و_دویست

در حالت نشسته، . جرأت بیشرت نگریسنت ندارم
روم و به هامن آهستگی که وارد شده عقب میعقب

پایم به گوشۀ قالیچه گیر . گردمبودم، خارج می
خورم و اگر نردۀ چوبی نبود، سکندری می. کندمی

 . افتادنم حتمی بود

د؟ کر چه بالیی رس خود آورده داداش؟ داشت تزریق می
چرا جلو . بردمکاش به ماهیت مایع داخل رسنگ پی می

. خوردنرفتم؟ چرا دردش را جویا نشدم؟ پایم پیچ می
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کنار شیِر آب، خیره . چرخدکل حیاط دور رسم می
های شوم به عزیز که آبکش کوچک را از گیالسمی

. کندشان را پاک میرسخ و رسیده پر کرده و برگ
دهد بر قوی پایان میفریاد طاها همچون یک شوک 

 . منگ زدنم

گی، شعور ُصبونه هم نخوردم، مردم از گشنهبی -
 جا خشکت زده؟ وخ تو اوناون

 . لحن تندش اعرتاض عزیز را در پی دارد

تر از این گیر نیاوردی مظلوم. خب داره میادخیله -
 بپری بهش؟ 

. رودکند و به داخل میطاها دستی در هوا پرتاب می
نرده را . ها را ندارندم قدرت باال رفنت از پلهزانوهای
فره مامان س. کشمچسبم و تن سنگینم را به دنبال میمی

 جانا. را پهن کرده و در حال برداشنت درب قابلمه است
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کنار سورن نشسته و بشقاب به دست، در انتظار 
طاها با من است؛ به گامنم تقاضای منکدان . غذاست
دم که اینک به یلدا و داداش به اتاق قبلی خو . دارد

افتم و روی تخت دراز به دراز می. رومتعلق دارد، می
 ترین درجۀ اتاق،در گرم. کشممالفۀ گلدار را بر رسم می

لعنت به . زندمامان صدایم می. لرزماز درون می
حافظۀ بلندمدتم که حتم دارم تا آخرین روز عمر، 

اش، کسرتیچه را چشامنم دیده، میان قرشهای خاآن
 وگویسپارم به گفتگوش می. وضبط خواهد کردثبت

 . بیرون از اتاق

 . اومد تو رو صدا بزنه، بعدم رفت تو اتاق -
 رویا اومد؟ کی؟  -
طاهام رسش داد زد که چرا . همین پیش پای تو -

 . زودتر منیاد، گمونم قهر کرده
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ای بابا، مردم به دست داداششون سیاه و کبود  -
 ...وخ ماشون درمنیاد، اونشن، جیکمی

یه ذره باهاش مدارا . جان اون دلش شکستهمامان -
 . کن

 نارنجِی دیروز،انگار یادشان رفته من دیگر دخرتِ نازک
ی به توجه. کرد، نیستمکه رس هر مسئلۀ بیخودی قهر می

من اگر بنشینم رس آن سفره،  .هایشان ندارمصدا زدن
ترکیدن بغضم درچشم شوم با داداش، اگر چشم
ام را قلقلک های فرود آمده بینیاشک. ستحتمی
شود و بیشرت در خود در اتاق باز و بسته می. دهندمی

 . گردممچاله می

 .دلت از یه جای دیگه گرفته، رس من متومش نکن -
 . کنناون بیرون همه به چشم شمر نگام می

 . کشمام میپشت دستم را بر آِب روان شدۀ بینی
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 . ت رو ندارمبیرون، حوصله گمشو -

 شود و صورتی که بهبالفاصله مالفه از رویم کشیده می
 . گیرداحاطۀ پوزخند درآمده، در معرض دیدم قرار می

 .اوهوع، چه غلطا -

 یک_و_سی_و_دویست

  .دهدشود و آن را فشار میدستش دور گلویم حلقه می

 ر اضافه بخوریا، خب؟نبینم دیگه شک -

راست . لرزدهایم میرود و لبنفسم رو به تنگی می
گوید، دمل از جایی دیگر پر است و دارم رس او می

ی سیل. گیرندهایم از هم سبقت میاشک. کنمخالی می
نشیند و با لِب تخت می. زندآرامی به صورتم می

 . دهدکشیدِن دستم، مرا میان بازوهایش جای می
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زدمت سه روز بیهوش رفته یه جوری می یادت -
تازه بعد سه روز . شدی، این اداها رو نداشتیمی

 . ت خانمجون به افاده! شستیهم جورابامو می

هایش به عقب، سعی در دور کردنش از با هل دادن شانه
 . کشدکند و میموهایم را مشت می. خود دارم

 . اِ، تکون نخور بینم -

چسباند و به خیالش آن بوسۀ میهایش را به رسم لب
  .خواهمزخم نزند، زخم بستنش را منی. فهممنرم را منی

رما، اَ این خربا ببین خیال نکن االن قربونت می -
 .نی

 . بارمهایم را در آغوشش میخستگی و نگرانی

عباسی اعصاب حرضت. بیا بیرون غذاتو بخور -
 . نمکندارم، یکی یه چی بم بگه، ده برابر بارش می

 . کنیغلط می -
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های پشتم پیچد که قلنججوری بازوهایش را دورم می
 . شکندمی

 .آخ، لعنت بهت طاها، ومل کن -

 .چسباندهایم میپشت دستش را به لب

 . ماچش کن تا ولت کنم -

 . زنمبا انزجار دستش را پس می

 .زمناور وگرنه جیغ میاَه، برو اون -

  .شودبرداشته، بلند مینیشگون محکمی از بازویم 

 پاشو حداقل. این فسقلی بس نشسته کنار موتور -
 . بریم یه دوری بزنیم

دانم در این ظل گرما، کدام موجودی هوس من منی
از . اندکند که جانا و سورن خواهان آن شدهپارک می

کنم و رسی به واتساپ ها استفاده مینبود طاها و بچه
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 طالبِی تگریِ بیشرت از آبها، خیل وسیع پیام. زنممی
 . شودروی نیمکت، چسب وجودم می

 «کنم طاها رو بهونه کردی؟ چرا احساس می» 

 . «که خوابید اس بدهحداقل شبا بعد این» 

یعنی بیست و چهار ساعِت نشسته تو رو زیرنظر گرفته؟ » 
» 

 «نکنه دوربین مدار بسته وصل کرده بهت؟ » 

 «ره؟نکنه حموم منی .اون حموم رفتنی پیام بده» 

 «ره؟ آب هم منیبهدست» 

ای رویا را زیرنظر سوال امتحانی، طاها با چه وسیله» 
بین؟ تلسکوپ؟ میکروسکوپ؟ چشِم عقابی؟ گرفته؟ ذره

 . «رویا تو را رس کار گذاشته

 . «رویا» 
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 . «با ما به از این باش که با خلق جهانی» 

  .رُساندین میزنش قلبم را به پایهای چشمکایموجی

خطاب به طاهایی که گوش سورن را چسبیده و او را از 
 :گویمتاب پایین آورده، می

 . چیکارش داری؟ بذار بازیش رو بکنه -

دهد که دانم سورن چه زباِن درازی نشانش میمنی
این برش اصال تعادل . شودگردنِی طاها نصیبش میپس

 . رفتاری ندارد

کلید به رقص وی صفحهدِل تنگم، انگشتانم را ر 
 . آورددرمی

امروز سعی . واسه خودمم این چند روز سخت گذشته» 
 ... «کنم حتام بهتمی
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هوای موبایل از دستم، نگاه با کشیده شدن بی
با انگشت صفحه را . دوزمام را به طاها میزدهوحشت

کند و خطوط بین دو ابرویش هر لحظه باال و پایین می
  !گرددتر میژرف

با پشت انگشتان . کنمدستم را سمت موبایل دراز می
شوم آب می. دهدام را عقب میدست چپش، پیشانی

های یخ در لیواِن پالستیکِی حاوِی چون تکههم
 !طالبیآب

 دو_و_سی_و_دویست

 !اول تف تو روی تو، بعدم تف تو غیرت من -

برم و وقتی از گرفنت موبایل میان بهتش، دست جلو می
فشارم و بدین وسیله مانم، دکمۀ بغل را میناکام می

 :غردهایش میاز میان دندان. منایمصفحه را قفل می

 . صاحابوباز کن بینم این بی -
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 . شودکند و پشتم پنهان میجانا احساس خطر می

خوام بدونم از کی انقد روت باز شده که با پرس می -
 ذاری؟کنی و باهاش قرار مدار میمی غریبه چت

 .غریبه نیس، رسداره -

 .آوردپشت دستش را برای کوباندن به دهانم باال می
آید و صورتم را میان کوتاه می. زندجانا جیغ می

 . کندمشتش مچاله می

 شه؟ حیا، رسدار کِی تو میسفیِد بیچش -

 . گرددگزم و سورن از بازویم آویزان میلب می

 ها؟ -

 . آوردام را به لرزه درمیبندیفریادش استخوان
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چی به رست اومده رویا؟ تنهایی ازت چی ساخته؟  -
پته حرف تونی چار کلمه بدون تتهتو با عطا منی
 گی برادرشوهِر خواهرت غریبه نیس؟بزنی، بعد می

 . داد نزن رسش -

 . زندای به کلۀ سورن میرضبه

 . تو خفه نخوِد هر آش -

 . دهدام را باال مینهچا

خطّای عاملم، بعد توی زپرتی من خودم تِه هفت -
خوای منو سیاه کنی؟ به خیالت اونقد خرم که می

 رسدارو جا نفیس قالب کنی و نفهمم؟ 

 . شودچشامنم درشت می

 . خر خودتی، خر خودتی -
 . گوشیمو بده -
 .باز کن قفلشو -



 

Romanzo_o 926 

 . دهمبا ترس رسم را به طرفین تکان می

 . باز کن بینم چه مهملی به هم بافته -

 . گیرماز او فاصله می

. شهافته همین میجامعت بیگوشی که دست زن -
 . کنمآدمت می. لیاقت ندارین

ها برای سنجش خستگی، مقیاسی تعیین کاش فیزیکدان
 . ام به انتهای خط فرسودگیمن رسیده. کردندمی

 رد. کندمی خیره به پشت رس من، چشامنش را باریک
گیرم و ترس واقعی تازه برایم معنا پیدا نگاهش را می

طاها با شتاب به سوی دویست و شش . کندمی
دود و من بازوهایم را دور جانا مدادی مینوک
چنان طاها هم. شودماشین از جا کنده می. پیچممی
پاره آجری از کنار شمشادها . دهددود، فحش میمی

چراِغ سمِت . کندماشین پرت میدارد و به طرف برمی
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شکند و وقتی دست طاها از او شسته چِپ پشتی می
با نفسی که کم . دودبار به سمت ما میشود، اینمی

 . دهدآورده، از هامن فاصله انگشت برابرم تکان می

 !شونمبه عزاش می... به... مادرشو -

 سه_و_سی_و_دویست

 «را زه» 

افزایم و آبلیمو را به مخلوط گوجه و خیار می
زیر . گذارمساالدشیرازی محبوبم را توی یخچال می

. همدکن زیرش قرار میپخشکنم و شعلهبرنج را کم می
دارم و رایحۀ لیموعامنی را درب قابلمۀ خورش را برمی

ت غیرممکن اس. کشمکه با سبزی تازه ادغام شده، بو می
سبزی راه مان غذایی به جز قرمهتانهتوی جمع دوس

پاشم و حرست لبخندی به روغِن سیاِه رویش می. دهیم
دارم تا به موبایلم را برمی. خورمنیامدن رویا را می
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مادرشوهرم بگویم محیا را پایین بفرستد، منتها زنگ در، 
با اشتیاق به سوی در روانه . گیرداز من پیشی می

 . شوممی

یزم از دست قرارهای نقض شده؟ قرار به به کجا باید بگر
دیدن نفیس بود، نه طاهایی که خونین و مالین دستش 

اندازم و ام میچنگ به گونه! را به چارچوب در گرفته
 . زنمترسیده جیغ می

 ...وای خدا -

گذارد و مرا کنار زده، با پایی لنگان قدم داخل می
و  چسبدهنوز چند گام برنداشته، زیر شکمش را می

کنم روی مبل کمکش می! شودپاهایش از درد تا می
 . بنشیند

 شه؟ خدا بگم چیکارت کنه طاها، این چه وضع -
 . یه چیکه آب بده... یه -
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منایم و نزدش رسیع لیوان را از شیر ظرفشویی پر می
ای نوشیده، آب دهانش را داخل لیوان جرعه. روممی

 . کندتف می

  .آِب حموم آورده واسه من -

شوم به رسخِی خون که داخل آب پخش خیره می
 . گرددمی

 . آشغالبندازش سطل -
حرف بزن . افتهمبیری هم این زبونت از کار منی -

 ببینم چه غلطی کردی؟ 

 . روداش به هوا میدهد و نالهزانویش را تکان می

عوضی کارش به جایی رسیده رویا رو تعقیب  -
هاش ناغافل هخواستم بکشمش، نوچمی. کنهمی

 ! اصال نفهمیدم از کجا خوردم. ریخنت رسم
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. هایش آمده و خشک گردیدهخوِن دماغش تا روی لب
. گوشۀ ابرویش پاره شده و خونش هنوز به راه است

چشم راستش باد کرده و قطعا کبودی حاصل از آن بر 
گذارم و اش میدستم را بر پیشانی. ماندجای می

 . کنمهایش را وارسی میزخم

خواهرت مبیره چی به روزت اومده؟ چرا همش  -
دنبال رّشی؟ این مملکت مگه قانون نداره؟ اگه یه 

آوردی چی؟ اگه اونا یه بالیی رست بالیی رسش می
 آوردن چی؟ می

 !کنمش میبا همین دستای خودم خفه -
چرا . ما خودمون به اندازۀ کافی درد داریم... طاها -

امان با این حال ببینتت کنی تو؟ مطوری میاین
 کنه؟ سکته منی
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دارم، رسخِی آن خوف اش، برمیدستم را که از پیشانی
موهای اندِک آن قسمت را کنار ! ریزدبه جانم می

 . بینماش را میگیزنم و رسشکستهمی

مت زخ. باید بریم بیامرستان از رست عکس بندازن -
 . هم بخیه الزمه

پاکت سیگار را بیرون  برد ومیدست توی جیبش فرو
شامرد و نگاه چپم را به یک طرفش هم منی. آوردمی

 . زندفندک زیِر سیگار می

، فقط خوامدکرتمکرت منی. پاشو یه زیرسیگاری بیار -
 .یه چند ساعت باال رسم ُقدُقد نکن

 َزرَزری کجایی؟ درو چرا باز گذاشتی؟ -

 چهار_و_سی_و_دویست
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ب که مرا متعجپیدا شدن رسوکلۀ نفیس، بیشرت از این
هایش از الی دندان. کندسازد، طاها را شوکه می

 :غردمی

 درو چرا نبسته بودی گیج؟  -

تا به خود بیایم و وقایع را درک کنم، سیگار روشنش را 
 !کنجِ مبلبرد میان سهمیفرو

 . به چه استقبال گرمیبه -

ای که طاها متمرکز شده روی نقطهام زدهنگاه بهت
سیگار را میان آن پنهان کرده و هر لحظه انتظار دارم 

ند کبا حرکت دست وادارم می! روکش مبلم آتش بگیرد
یرم گبه سختی چشم از آن قسمت مبل می. به برخاسنت

 . دارمو سمت نفیس گام برمی

 !اوف مردم از گرما؛ بذار مانتومو دربیارم اوف -

 . نمکروی دکمه گذاشته، نگذاشته، بغلش می دستش را
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 . حاال دست به مانتوت نزن، مهمون دارم -

 .کشمدستش را سمت طاها می. شودام میسوالی خیره
پاید مات پوشاند؛ دیری منیابتدا اخم صورتش را می

خیال آن دو، زل بی. گرددوالش طاها میچهرۀ آش
گونه خاموش دانم چزنم به مبل و سیگاری که منیمی

 !اشکرده که نه اثری از دودش است، نه شعله

 از جنگ برگشته این؟  -
 !گن خانماین به درخت می -

 . دهمروم و پاسخ نفیس را میای به طاها میغرهچشم

کرده، این که امیر رویا رو تعقیب میمثل این -
رفیقای . دیوونه هم امروز رفته باهاش درگیر شده

 . التش دراومدنامیرم حسابی از خج

 .دهدحرصش را از زیر چشم بروز می

 !رو بگوآ، چیزی جا نندازی همه -
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 . نفیس بشین من بیارم زخامشو ببندم -

 هایجعبۀ کمک. افتدبه جای نشسنت، دنبامل راه می
 . دارماولیه را از توی کابینت برمی

 جاست، نیام؟ تونستی بگی اینمنی -

 . کنمای آب پر میکاسه

 . پیش پای تو رسیده -

با پنبۀ . دهمجعبه و کاسه را روی میز عسلی قرار می
. کنمهایش را پاک میآغشته به آب، خوِن اطراف زخم

 :گویدای میفشارد و با صدای خفهدستۀ مبل را می

 !خورمش کهجا، جلوی تو منیبهش بگو بیاد این -

 . کف دستم را بر دهانش می گذارم

 . شدت، این ِزبونت ناکار میهکاش به جای قیاف -
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زند و خون از جراحت لبش راه دستم را پس می
 . افتدمی

 . آخ مبیرم -

ریزم و حین نزدیک کردِن آن به بتادین روی پنبه می
 . زنمطرف ابرویش، نفیس را صدا می

 . اون کمپرس یخ رو از فریزر بیار -

ز یادانم به بخیه نزخِم عمیِق گوشۀ ابرویش را که می
رم و گیکیسۀ یخ را از نفیس می. بندمدارد، با چسب می

اش از سوزش چهره. گذارمروی التهاب زیر چشمش می
 . داردشود و آن را برمییخ رسخ می

 . هاکنهبذار مبونه، باد می -
 . خیالی نی -
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گزد و تازه نگاهم معطوف کف با صورتی مچاله لب می
ها الی خراشبههایی که ال ریزهسنگ. شوددستش می

 . آوردفرورفته، قلبم را به درد می

طوری اینا رو چه. من مبیرم از دستت خالص شم -
 دربیارم؟ 

 . پاشو یه موچین بیار -

 . نگرمعاجزانه نفیس را می

 .راسِت کاِر خودته. دونی من دلشو ندارمتو که می -

 پنج_و_سی_و_دویست

 . دهدامن فراخ، ابرو باال میبا چش

 من؟ -
  .دل و جیگر تو از من یکی که بیشرته. دقیقا خودت -

 . اندازدهایش گل میپرد و گونهپلکش می
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 وا، من کجا دل و جیگر دارم؟  -

 . کندحوصله پوفش را آزاد میطاها بی

را زه. اتم قرار نیست بشکافین دل و جیگر بخوادا -
 . و بکنپاشو موچینتو بیار رشش

ام به سوختگی دایره با موچینی توی دست، خیره شده
اندیشم اگر یارس مرتکب چنین شکل و به این می

 های عمیق،گشت، اینک گلویم از شدت جیغخطایی می
به خونریزی افتاده بود و حاال چه مظلوم و مأیوس به 

صورتم توسط طاها چرخانده . اممتاشایش نشسته
 . شودمی

  متوم نشد؟ت استخاره -

 . سپارمموچین را به نفیس می

 . جوِن من آجی، به خدا اصال ته قلبم یه جوری شد -
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اش، یک اعرتاض های لرزان و ابروهای در هم تنیدهلب
 . زنمچند رضبه به صورتم می. بزرگ است

 . این تن مبیره -

با کشیدن . هایش، یعنی مردد استگشوده شدن اخم
کوتاه آمدنش طاها را . دهممیدستش، فاصله را تقلیل 

 . سازدمتعجب می

 . زود باش دیگه آجی -

موچین توی دستش . زندمقابل پاهای طاها زانو می
 . برد، منتها مترکز نداردآن را پیش می. لرزدمی

 . زهرا بیا دستشو نگه دار -

 .گیرمنشینم و دست طاها را محکم میدر مجاورتش می
جا مکث انده، هامنموچین را به کف دست او رس

 . شنومهای کشدار از اسرتسش را مینفس. کندمی
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 . بدو نفیس -

برادرم چقدر با احساس نام نفیس . گویداین را طاها می
 . خواندرا می

 . تونممنی... وای -

 . گویدطاها کالفه نُچ می

 . خب، هومل نکنینخیله -

های برادرم را به لبخندی لرزش صدای نفیس، لب
ز پس ا. بردموچین را پیش می. بخشدنگ زینت میکمر 

ا ها ر ریزهنشینی، یکی از سنگای تالش و عقبدقیقه
 :گویدطاها می. کشدبیرون می

 . آّفرین -

. رودها میای به عرق نشسته، به رساغ بعدیبا پیشانی
ای نگاه خیرۀ طاها گیر کرده بر صورت نفیس و ذره
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 دستش را هم تکان ناکس اصال. رودتر منیطرفآن
لعنتی درد را فراموش کرده؛ دریغ از یک خِم . دهدمنی

خون از جای سنِگ خارج شده بیرون . ناچیز به ابرویش
طاها گردن اخم . چکدجا میزند و اشک نفیس هامنمی
 . کندمی

 . ببینمت -

 . فشاردکشد و چشامنش را مینفیس دماغ باال می

 ی؟ کشدردشو تو می. تو االن من باید گریه کنام، نه -

 . شناسم؛ بغض داردنازکم را میخواهر دل

تو که این همه از من متنفری، باید از درد کشیدنم  -
 !لذت بربی

وسایلش را . خیزدطاها و نفیس را چه شده است؟ برمی
جواب دارد و ارصارم مبنی بر خوردن ناهار را بیبرمی
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داغان وپایی درب طاها حیران از رفتار او، با. گذاردمی
 . ایستدراست می

 . رمبشین نفیس، من می -

 . دهدهایش، پاسخ طاها را میحین پوشیدِن کفش

ها شوخی ما با بچه... جوری بگمچه... من اون شب -
 !داریم، خیلی پیازداغش رو زیاد کردم

ُمرده است که طاهای شک لرزش هامن دِل صاحببی
خر را راِم یک خودمان کلهنفهم و لجباز و به قول زبان
 . چشِم نفیس کرده استگوشه

 شش_و_سی_و_دویست

 «رسدار » 

ه ست که پردایحسابش از دستم دررفته، چندمین گیره
 . کنمرا بند آن می
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 . عجب غلطی کردم نذاشتی زنگ بزنی نصاب -
این  زنی مادر؛ یه پرده نصب کردن کهچقد غر می -

 . حرفا رو نداره
ده پرده بزنم، دو دقیقه هم طول واال ننۀ بیچاره می -

 . کشهمنی

صدای زنگخور موبایلم، در این بین خودی نشان 
 . دهدمی

 . مامان ببین کیه -

 . امها را باال نگه داشتهبازوهایم درد گرفته بس که آن

 . شامره نداره، بیا خودت جواب بده -

دهم و موبایل را از او تانم میوقوسی به دسکش
 . دهم به شامرۀ ناشناسپاسخ می. ستانممی

 .الو -
 !سالم -
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 :کنمفشارم و ناباور زمزمه میموبایل را به گوشم می

 رویا؟ -

دلتنگی برای صدایش و خاموش بودِن سه روزۀ موبایلی 
. اندازددانم، عقلم را از کار میکه دلیلش را منی

. ستور مامان، کامال غیرارادیخواندن نامش در حض
چهرۀ برافروخته و خشم چشامنش یعنی بدجور بند را 

پرم و از زیر از باالی چهارپایه پایین می. امآب داده
در را . گذرمزدۀ مامان، به مقصد اتاقم مینگاِه طوفان

بندم و صندلِی میز کامپیوتر را برای نشسنت بیرون می
 . کشممی

 ه کجایی؟هیچ معلومه سه روز  -
 !طاها گوشیمو گرفته -

 . فشارمموس را میان مشتم می

 طاها چیکار کرده؟  -
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 گفت دیگه گوشی بی. فهمیده با هم در ارتباطیم -
 ! گوشی

بازیا خیلی بهش بگو دورۀ این الت. بیخود کرده -
 . وقته گذشته

 . تونه حریف طاها بشهترش هم منیاز من گنده -
 . حیف که داداشته -

 که ولوم گوشی رابا این. صدایش زیادی پایین استتن 
ام، برای شنیدن صدایش روی بلندترین درجه قرار داده

باید موبایل را محکم به گوشم بچسبانم و حتی در این 
 . شومحالت هم متوجه برخی جمالتش منی

شم؟ یه خرده بلندتر صحبت گی حالی منیچی می -
 . کن

 . ترسم صدام بره بیرونمی -
 کجایی مگه؟  -
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 . اتاق -
 راستی این شامرۀ کیه؟ -
 . حواست باشه به این زنگ نزنی. مال مامامنه -

هایم به باال انحنا ترین دقایق، لبمیان نابسامان
  .تالشش برای حفظ این رابطه دلنشین است. یابدمی

زنم بیا دِم در، گوشی تا یه ساعت دیگه زنگ می -
 . واست بیارم

بحث موبایل بود، خودم جورش اگه ! نه رسدار -
 . بینطاها منو گرفته زیر ذره. کردممی

 . نشیندهایم میکامییک شیرینِی ناب، کنار تلخ

کردم خیال می. منردم و اسممو از زبونت شنیدم -
 .عین این قدیمیا قراره ِهی هوی صدام کنی

 هفت_و_سی_و_دویست

 ! ارم، حیفه واسش جایگزین بذارماسمتو دوس د -
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 رویا و ناپرهیزی تا این. گیرمصفحۀ موبایل را برابرم می
 حد که به دوست داشنِت نامم اعرتاف کند؟ 

 غیر اسمم دیگه چیا رو دوس داری؟  -
که االن من بگم هیچی و تو ارصار از ما گذشته این -

 !دونیکنی؛ اون چیزی که باید بدونی رو می

دانم حاصل شنیدن صدایش است یا که منیبا لذتی 
 :گویمخیزم و حین قدم زدن میجمالت جدیدش، برمی

. زنیاصال طوالنی حرف می. زنیحرفای جدید می -
 آ، نه؟ تو هم دلت تنگ شده

گردم به منظرۀ در انتظار جوابم از پنجره خیره می
 .پایین

 . سحامل گرفته -

 لذِت دلچسِب تنش اندیشیدن به. کنمکولر را روشن می
 . برددر آغوشم، دمای بدنم را باال می
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 . حاِل منم -
 . نه مال من خیلی بیشرته -

 . سپارم به باد کولرافتم و خود را میروی تخت می

 چیزی شده؟  -

 . کشدطوالنی آه می

تنهایی خطرناکه، هر . رسدار داداشم خیلی تنهاس -
ل و عاق کسی رو ممکنه از پا دربیاره؛ قوی و ضعیف

آدم همیشه غافله از اونی که . و نادون هم نداره
 ! ساکت یه گوشه وایساده

ذهنم جا مانده در رسداِر . هایش ندارمدرکی از حرف
 . اشابتدای گفته

 این حرفا یعنی چی رویا؟ عطا طوریش شده؟  -

 . یابدصدایش تزلزل می
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 . یه لحظه وایسا -

روی اسپیکر تر شدِن صدایش، گوشی را برای واضح
 . گذارممی

 چی شد؟  -

 :گویدای میبا لحن خفه

 !یه دقیقه هیچی نگو -

 . کندنگرانِی او، به من نیز رسایت می

مون؟ سورن رسدار مامانت واسه چی زنگ زده خونه -
گوشی رو برداشته، انگار داره رساغ مامان رو 

 ! گیرهمی

شود و مخزِن سوخِت بالِن اوج گرفته در آسامن متام می
قرار نبود انتهای . بینم فقط سقوط استچه میهر آن

کند، ختم گردد به پریدن هر سومین رسداری که ادا می
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موبایل را همراه با دلواپسِی او روی تخت . چه زده بودم
گیرم و خدا نکند دو پای دیگر قرض می. کنمرها می

 . گذرد، تحقق یابدچه از ذهنم میآن

 !ن وقِت شب زنگ بزنممرضیه مجبور شدم ای -

ها گویند سالست که میاین یک حقیقت انکار نشدنی
کشد تا بفهمی آدمیزاد یکی از غریبه طول می

 .تا از خودیخورد، دهمی

 هشت_و_سی_و_دویست

ه سیمی کاش خشکیده روی تلفِن بیزدهچشامِن سکته
اش را بیرون رودهپرتابش به ستون سنگی، دل و 

م، کشهای عمیقی که میام از نفسسینهقفسۀ! ریخته
 . یک جا بند نیست

 وحشی شدی؟  -

 . شکنمهایم میکلامت را زیر دندان
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 کردی؟ داشتی چیکار می -

 . اندازدنگاهی به الشۀ تلفن می

 اینو چرا خرد کردی؟  -

 . کوبمکِف دستم را به بدنۀ درِب رسویس می

 کردی؟ کار میداشتی چی -

 :غردآید و توی صورتم میجلو می

جور مادری هستی که خواستم بهش بگم تو چهمی -
! دی به پرس من زنگ بزنهت اجازه میبه بچه
 !خواستم خودش ُدِم دخرتشو قیچی کنهمی

تصور افضاحتی که ممکن بود به بار بیاید، فشار خونم را 
 . بردباال می

 ری؟ چِش دیدن خوشیم رو ندا -

 . حاال اوست که در بهت فرورفته
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 . شمبخوای سلیمه بشی، بدتر از امید می -
 !هزنحسابی که به مرد غریبه زنگ منیدخرت درست -

 . اش دستم را کوتاه کردهنسبت مادری

 .وری پشتش بگی رو ندارمکه دریدیگه کشش این -
یه کاری نکن . آدِم شکسنِت حرمت مادر هم نیستم

  .در دنبامل باشیعین ننه یه عمر دربه بشم اعال و

 . یابندهایم سکون میدستان لرزانش روی شانه

 . خواممن خیر صالحتو می -

عقب رفنت زنم و حین عقبدستانش را نرم کنار می
 :گویممی

  .اون دخرت شده یه تیکه از جونم. گفتنیا رو گفتم -

 . زندپوزخند می

 . گیرهم میگی خندهدخرت که می -
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 . هایشام به طعنهعادت کرده

هیشکی قد تو . خرابش کنی انگار منو خراب کردی -
 .با من درنیفت. کنارم باش مامان. شناسهمنو منی

ت تو تیم پرس . سجنگ من با تو نیس، با یکی دیگه
 . باش نه دشمن

کنم که گچِ کناِر جوری حرصم را رِس دِر اتاق خالی می
برای متاس با رویا به سوی . داردچهارچوب تََرک برمی
در کامل تعجب روی اسکرین، . دارمموبایلم خیز برمی

  .کنمالو را با تردید نجوا می. بینمشامر را میثانیه

 کجا رفتی؟ -
 قطع نکرده بودی؟  -

 :زندنفس مینفس

مامانت چیکار داشت با . قلبم داره میاد تو دهنم -
 مامانم؟ 
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 . رسانمبه هیچ می ام را با دریچۀ کولرفاصله

 . هیچی دیگه، حل شد -
 . راستشو بگو -

 . کشم بر عرِق پشِت گردنمدست می

 . فهمید تو زنگ زدی -

 .شودصدایش مغلوب ترس می

 ...خواست به مامانم بگهوای یعنی می -
 . نرتس به موقع رسیدم -
گفت؟ دیگه زنگ رسیدی؟ اگه میاگه دیر می -

 ! زنمدیگه زنگ منی! زنممنی

با اعصابی داغان . ستبوق آزاد دیگر نهایت کالفگی
اپراتور که اعالم خاموشی . گیرماش را میشامره
 . آورمکند، ریشۀ موهایم را به احاطۀ دستم درمیمی
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آسفالتمون . ای تف به هر چی که اسمش عشقه -
 . کرد

 نه_و_سی_و_دویست

 «رویا » 

 . منایدساک طاها را از در خارج میمامان 

 کنین؟از خونۀ خودم بیرونم می -
جا باشی هر لحظه قراره چهار ستون مادر تو این -

 . بدنم بلرزه

 :زندطاها پوزخند می

 . دنبال بهونه بودین، جور شد خدا رو شکر -

 . تواند آرام باشدمامان دیگر منی

قیافۀ  وقتی. حق نداری به مِن مادر طعنه بزنی -
 . بینم، باید از معرکه دورت کنمالشتو میآش
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 . رسهباالخره که دست من به این حرومزاده می -

بندد، از های پیراهنش را میداداش در حالی که دکمه
 . آیداتاق بیرون می

 . برو بشین تو ماشین. وشونه نکششاخ -

 . چکدتا شدۀ طاها میخون از چشامن تابه

کنین؟ بابا دهن منو رسویس می عوض اون مرتیکه -
 شامها دیگه کی هستین؟ 

داداش با قرار دادن دستش بر شانۀ او، وادارش 
 . سازد از در خارج گرددمی

 . اون با من؛ تو حق نداری دخالت کنی -
 من داداِش رویا نیستم؟  -
گم حق ترت دارم میمنم به عنوان داداِش بزرگ -

 . دخالت نداری
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. کشد، عجزش را بیشرت به رخ میصورت داغان طاها
ها را سمت داداش طور که نایلون خوراکیمامان هامن
 :گویدگرفته، می

ری تا داخل پادگانش؛ خودت با مادر می -
گی تا خودمون زنی و میش حرف میفرمانده

 . نگفتیم، بهش مرخصی نده

دهد و بدون داداش به رسدی، رسی به تایید تکان می
موجود در دست دراز شدۀ مامان،  توجه به نایلون

دارد و مشغول سوئیچش را از آویز جلوی در، برمی
شکند اما اشِک مامان می. شودهایش میپوشیدن کفش

سمت طاها ! سازدنشسته بر چشامنش را جاری منی
زند و دست به جیب، با پا روی زمین رضب می. روممی

 . روستبا چشامن باریک شده خیرۀ روبه

 . طاها -
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 . کندسوالی نگاهم می

 . گوشیمو ندادی -

 . اندازداش را باال میابروِی خط افتاده

 قرار بود بدم؟  -
 . بده دیگه اذیت نکن -

 :زندنیشخند می

رِس تو دارم یقه پاره . تر منمتون بدبختاز همه -
 ! ایکنم، تو به فکر الس زدن با یه انرِت دیگهمی

هالۀ سیاهی که اطراف نگاه از زخم گوشۀ ابرویش و 
 . دارمچشم راستش را فراگرفته، برمی

 دخرت. گازهتو کشوی جاقاشقِی کابینِت بغل اجاق -
شه بهت بگم با پرس غریبه رَس و ای؛ رشمم میگنده
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عوض این کارا به جانا برس که . رِسّ نداشته باش
 . شهروز به روز داره الغرتر می

. بُرَّدطاها را می مان، کالمرسیدن داداش به نزدیکی
عزیز با سبد کوچکی که حاوی نان و میوه است، به 

دهد و ناخودآگاه آن را به داداش می. آیدسوی ما می
چرخم سمت مامان که تکیه داده به دِر حیاط، می

 !کنداشکش سقوط می

 چهل_و_دویست

باتری را رس  اندازم وکارت را داخل موبایل میسیم
 .توانم روشنش کنمبه سختی می. دهمجایش قرار می

مخزِن شارِژ گوشۀ باالیِی صفحه که به رنگ قرمز درآمده 
خیال شود بیدهد، موجب میو دو درصد را نشان می

 . تفتیش در آن گردم و رسیع شارژر را وصلش کنم
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سورن و جانا توی باغچه در حال درست کردن ِگل 
هاِی شان استخراج ِکرمترین عملیاتمهم البته. هستند
! هاستزن، از میان آنهمبهاِی شفاِف دراِز حالقهوه

گوید کاری به بچه نداشته باشم و بگذارم عزیز می
کشم از دیدن ذوق صورت در هم می. صفایش را کند

ها که حاصل یک دستاورد مهم است و به مامانی که آن
مامان وقتی . مشو شوید، خیره میحیاط را می

 .شود و سخت نیست درک حالشست پرکار میعصبی
شان دانم ازدواجمی. کندروی میداداش هم دارد زیاده

به اجبار مامان است، منتها این همه سال کینه نگه 
خصوصا که داداش اینک . داشنت به نظرم درست نیست

 .هایش را داردبچه. اش را داردزندگی

حس عجیبی به . کندگیر مینگاهم به درب زیرزمین 
اش را شوم که حافظههمچون کسی می. آیدرساغم می

از دست داده و به مرور تصاویری از گذشته را به خاطر 
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کنم؛ اولین بار نیست این حس را تجربه می. آوردمی
 . امچند بار دیگر هم شاهد آن بوده

گیرند که گاهی در پستوهای ذهن، تصاویری شکل می
ای یا ها را در دنیای واقعی رؤیت کردهآندانی منی
مردی ! بینمهای باال گرفتۀ آتش را میشعله! خواب

مردی که شباهت ! میان آن در حال سوخنت است
دوباره هامن رسمایی که به ! حدی به داداش داردبی

 . لرزاندکند و تنم را میاستخوانم رسوخ می

 . رویا -

رسم را به . رمکشد بر افکاصدای مامان، پرده می
 . چرخانمطرفش می

 س به چی زل زدی؟ چند دقیقه -
 جا آتیش نگرفته بود؟مامان، قبلنا این -

 . کندجا رها میبندد و جارو را هامنشیر آب را می
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 گی؟کجا رو می -

 . کنمبه حوالی درب زیرزمین اشاره می

 . جااون -

 . افتدمیان ابروهایش خط می

 حالت خوبه؟ -
 . و بدهجواب من مامان -

شود و در تر میخِط عمودِی میاِن دو ابرویش، عمیق
 :گویدها میحال رفنت سمت پله

 باز رفتی تو هپروت؟  -
همیشه یه تصویری تو ذهنم هست که داداش داره  -

 . سوزهوسط اون آتیش می
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پس از مکثی . ایستدروی دومین پله از حرکت بازمی
ها، حاال عالوه بر اخم .گرددطوالنی به سویم برمی
 !رنگش هم پریده است

پردازیا بچه رو برب حموم؛ کل جای این خیال -
 . هیکلش ِگلی شده

 . رس و تهمدهد به افکار بیکارن پایان می

 .خورهعمه بیا، موبایلت داره زنگ می -

 یک_و_چهل_و_دویست

 . پاسخ به شامرۀ ناشناسکشم به صفحه، برای انگشت می

 .الو -
 .باید بشنوی. رویا قطع نکن؛ حرف دارم، اونم مهم -

 . کنم فقط قطع نکنخواهش می
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که قسمت قرمز پایین صفحه را ملس کنم، پیش از این
 :گویدمی

 . قطع کنی به جون جانا میام دِم در -

فضای . دارمهای تندم را به مقصد زیرزمین برمیقدم
 . دهدت آزادسازی فریادم را میاش جرأ خالی

 از کی تا حاال جوِن جانا شده َقَسِمت؟  -
 . باالخره صداتو شنیدم -
عوضی به چه حقی رو طاها دست بلند کردی؟ تو  -

 خِر کی باشی داداِش منو بزنی؟ 
 .من کاریش نداشتم، وسط خیابون بهم حمله کرد -

 . رفیقام جداش کردن

 . کلامتم رسشار از نفرت است

گی جدا تو به این می. تا دم مرگ زده بودنش -
 کردن؟ 
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 . گیردصدای او نیز اوج می

انتظار . گم وحشی افتاده بود به جون منمی -
 داشتی با نوازش جداش کنن؟ 

 . وحشی خوِد خرته -
 . باشه، من وحشی، من خر، باشه -

 هایدهم به در سیامنی و بوی ترشیاز پشت تکیه می
 . کنمتان و زمستان ندارد، استشامم میعزیز را که تابس

 ...شب عقدکنون هاتف که دیدمت -

 . پرممیان حرفش می

 . کارتو بگو. حوصلۀ مزخرف شنیدن ندارم -
 . تا نیستیکی دو -

 . هایم به همگیرد از شدت فشار دندانفکم درد می

 . برو به درک کثافِت آشغال -



 

Romanzo_o 965 

 !هخواد دخرتشو ببیناین کثافِت آشغال می -

 . زنمزهرخند می

شو صادر کرده همون لختۀ خونی که جواز قتل -
 بودی؟ 

 . اومدنش ناخواسته بود -

. ام استبازگشِت گذشته، بازگشِت رسدردهای کشنده
  .رسدردی که هیچ ُمَسکِّنی قادر به تسکینش نیست

 کردی، بعدت رو روشن میوایمیسادی، تکلیف بچه -
 . شدیو گور می گم

 . رفتمجوری بود که باید می رشایط -

 . عذر بدتر از گناه

 واسه چی برگشتی پس؟  -

 . لرزدآهش می
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 ...رویا -
کاری که تو با من کردی، حیوون با حیوون  -

 . کنهمنی
 . کنمجربان می -

 . اش، ظرفیِت دیوانه کردِن مرا داردرسدیخون

زاری، سه سال رسکوفت شنیدن،  مگه سه سال گریه -
درد رو درد گذاشنت، سه سال از غریبه و  سه سال

 شه؟ آشنا زخم خوردن، جربان می
 !سرویا ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه -

زنم، کف از دهانم خارج با دادی که بر رسش می
 . گرددمی

املثل غلطو انداخت تف تو ذات اونی که این رضب -
 . رِس زبونا

 . شودهول می
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ر چی فحش رس دلته، بارم ببین اصال من اومدم ه -
 . کنی

نگه داشنت گوشی میان دست لرزانم، دیگر دارد 
 . گرددغیرممکن می

 .خوره امیرحامل ازت به هم می -

 دو_و_چهل_و_دویست

  .امیر مبیره واسه روزایی که پشت رس گذاشتی -

 پاک ها گذشته راصدقه رفنتکند این قربانخیال می
 کند؟می

 ! امیر مبیره واسه دِل رویاش -

شوم و به جای مخاطِب پشِت خط، لگد به دیوار بلند می
 . کوبمسیامنی می
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قدی حامل ازت به اون. خفه شو، خفه شو، خفه شو -
 . گنجهخوره که تو مخیالتتم منیهم می

 . صدایش حرستی الیتناهی دارد

  .نبودی چی به رست آوردم من؟ تو که این شکلی -

االن وقت ترکیدن . زنمام را به گلو میهای پیاپیمشت
 . بغض نیست

دونستی می. دونستی از خیانت متنفرممی -
که روان و غرورمو این. ترین خط قرمزمهبزرگ

 کشتی به درک، دیگه چرا باهام بازی کردی؟ 
 . مجبور بودم رویا -

 . ام، خیال صاف شدن نداردصدای دورگه

 ر پول؟ به خاط -

 :دهددر کامل وقاحت پاسخ می
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 . آره -
 . تف تو رشفت -

 آید؟ اش به چه کار من میپشیامنِی این لحظه

 . ترهگردِن من واسه تو از مو باریک -

 . کشم بر دیوار سیامنیدر پِی عذاِب خود، ناخن می

 چرا منردی تو؟  -
 گی؟ از ته دلت که منی -

 :زنمپوزخند می

 . شدیخیال هم خوش -
ش آرزوی مرگ تونه واسه بابای بچهآدم مگه می -

 کنه؟ 

و  دهمکالِف فرنِ آویزان از دیوار را میان مشتم فشار می
 . خرمدردش را به جان می
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 . تو هیچِی دخرتِ من نیستی -
 !اولین بار خودت بغلم کردی -

شامرش در کارایی مغزم خلل ای که ثانیهمبِب ساعتی
بم یاشود و تازه درمیعاقبت منفجر میایجاد کرده بود، 

 .  ام از کجا رقم خوردخرابیآغاِز خانه

 . خورمسه ساله دارم چوِب گُهی که خوردمو می -

آید و به دنبالش روشن شدن صدای بسته شدِن در می
 . ماشین

 !حکمِت نگه داشنت جانا، ساخنت آیندمه -

 . دیدکاش نفرت توی چشامنم را می

 . دونیشو میخوبه که اسم -
 . خوام ببینمشمی -
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فضایی که در آن قرار دارم، از گرمای آفتاب هیچ 
 . بخشدسهمی ندارد و لرزشم را شدت می

داداش نگفت دور از جونش واسه رسیدن به جانا  -
 باید از روی اون رد بشی؟ 

 . زندحاال اوست که پوزخند می

 دورۀ رد شدن از رو نعش این. حرف که باد هواست -
االن حرف اول و آخرو قانون . و اون هم گذشته

 !گه بچه مال باباشههمون قانونی که می. زنهمی

 سه_و_چهل_و_دویست

 «زهرا » 

با آستین پیراهنم، اشکی را که حاصل خرد کردن پیاز 
 :گویدمامان از توی آشپزخانه می. کنماست، پاک می

 یارس؟ زنگ زدی به  -
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 . زنم مامان هنوز زودهمی -

ن آ . آیدداداش با بالشی که زیر بغل زده، به ایوان می
رویا با فنجان . کشداندازد و دراز میرا روی قالی می
پیوندد و آن را باالی رس داداش چای به ما می

 . گذاردمی

 . خورمبرب خودتون بخورید، من منی -

با حرکت لب از رویا . بزند به آفتاب رو به غرو و زل می
 :پرسممی

 شه؟ چه -

 . نشینداندازد و کنارم میشانه باال می

 . اَه اَه این پیازا چقد تندن -

 اش تکانکشم و رسی در تایید گفتهدماغم را باال می
 . دهممی
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 کنه بابا؟ پات درد می -

کنم و در دل به شعور این پرس احسنت رسم را بلند می
ارِی پاهای داداش را او فهمید و ما اندر قر بی. گویممی

 ایم؟ خم کدام کوچه

 . چیزی نیس بابا -

کند به ماساژ زند و رشوع میکارن زانو به زمین می
دارد و از در داداش ساعد از چشم برمی. پاهای پدرش

 . شودمخالفت وارد می

 . نکن بابا، گفتم که چیزی نیس -

ا عشق به متاشای دهد و من بکارن به کارش ادامه می
 . نشینمقد و باالیش می

 . کافیه بابا -
 قرص بیارم برات؟  -
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دهد و داداش با حرکت رس به باال جواب پرسش را می
مان دور تحسیِن جا خوش کرده پشت نگاهش، از چشم

هامن . اصال کارن منونۀ بارز داداش است. ماندمنی
حرفی، هامن رسدی، هامن کمآرامش، هامن خون

 . ت نگاهحال

دهم و توی گوش پیازهای خرد شده را به سویی هل می
 :گویمرویا می

 .آطاها رفته جّو خونه آروم شده -
آره بابا این رسی رسام دهن من یکی رو رسویس  -

 . کرد

 :زنمبا صدای خفه توی گوشش پچ می

گم این داداش چرا حالی به حالیه؟ یه روز می -
 ؟ جوری دمغمیزونه، یه روزم این

 :دهدبا هامن تن صدا پاسخ می
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 !دونمدونم؛ اما یه چیز دیگه میمنی -

 :پرسمکنم و خیره در چشامنش میفاصله را کم می

 چی؟  -
 ! سشنبهامروز پنج -

کنم و توی ذهنم صفحات روزهای چشامنم را باریک می
 گذرد، بیشرتای که میهر ثانیه. زنمپیشین را ورق می
 ! آورمها ایامن میشنبهپنج به عجیب بودن این

 .ها رو دربیاریمشنبهتوی این پنجرویا باید ته -
 !تون رو مخمهپچپاشین برین تو، پچ -

 چهار_و_چهل_و_دویست

. اندازیم و یک نگاه به همدیگریک نگاه به او می
شود از اولین تر میرفته درشتمان رفتهچشامن

 .تارهایی که شاهدش هستیمرف
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 :گویمهاست میبه رویایی که در حال شسنت لپه

 تو فکری؟ -

 . گرددحواس به سویم برمیبی

 ها؟  -
 . خوای بگیکنم یه چیزی میاحساس می -

 گیرد زیرقابلمه را می. شوددوباره مشغول شسنت می
 . چرخاندآب و دست داخل مخلفاتش می

 ...رویا -

گیرد و مرا به دستم را می. بنددمی شیر ظرفشویی را
 . چسبانددرب یخچال می

 !یه چیزی فهمیدم که بدجوری حاملو گرفته -

با چشامنی ریز و دلی به شور افتاده، منتظر ادامۀ 
 . حرفش هستم
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 . در مورد داداشه -

 :کنمرمق زمزمه میبی

 خب؟  -

، اشاش را با نهادِن انگشت زیر چانهرس پایین افتاده
 . دهمال میبا

 چی شده؟  -
 !داداش معتاد شده... فکر کنم -

ام و گذاشنت دست بر دهانم، هواِی خندهترکیدِن بی
 . ستکامال غیرارادی

 شعور، این دیگه چه سّمی بود؟ بی -

 . نگردوواج مرا میهاج

 کنی؟ مسخره می -
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او را کنار زده، قابلمۀ رسامیکی را برای درست کردن 
 . دهماز قرار میخورشت، روی گ

 . بازیت گرفتهفعال که تو مسخره -

 . ایستدرخم میبهچسبد و رخبازویم را می

جوری اصال به رفتارش دقت کردی؟ داداش این -
 بود؟ 

. شهکشه، خسته میخب بس که از خودش کار می -
مگه چرخوندن منایشگاه و رس و کله زدن با یه ایل 

 مشرتی کار راحتیه؟ 

 :زندپوزخند می

زهرا االن چند ساله داداش اون منایشگاه مبل رو  -
 طوری شده؟ چرا این اواخر این. داره

ره باال؛ طبیعیه اعصابش ضعیف خب سنش داره می -
 . شه
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 :گویدترین صدای ممکن میبا خفه

 !من خودم موقع تزریق دیدمش -

 . کنمبا گنگی، چشامنم را جمع می

 تزریِق چی؟  -
 ! به خودش زد، نفهمیدم چی توشهرسنگ رو دیدم  -

 . گیرمبرای حفظ تعادل، دست به لبۀ کابینت می

 خودش به خودش رسنگ زد؟ -
 !آره، دور نافش -

ه توانم باعتیاد داداش، آخرین چیز توی دنیاست که می
 . اندیشمآن بی

 . امکان نداره -
کنی باورش واسه من راحته؟ زهرا انقد خیال می -

الت خودمون، داداش رو اصال غرق شدیم تو مشک
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و اون روز ت. اون دیگه آدم سابق نیست. بینیممنی
خواد تزریق کنه، یه جوری خونۀ عزیز دیدم می

پایید که هول بود و با ترس از پنجره بیرون رو می
به نظرت تندتند دستشویی ! من یکی شوکه شدم

رفتنش هم طبیعیه؟ یا نه اصال، درد بدنش چی؟ 
ب بیدار شدم دیدم داره تو حیاط شچند بار نصف

 ! زنه به پاهاشره، مشت میراه می

 . خوردام تاب میاملثل وسط ذهِن خالییک رضب

زنند؛ وای به روزی که بگندد هر چه بگندد منکش می
 .منک

 پنج_و_چهل_و_دویست

 گی؟ اینا رو چرا االن می -
دم هنوز تو شوکم؟ اصال باور گفتم وقتی خو چی می -

 کردنیه؟ 



 

Romanzo_o 981 

 :گویدمامان از توی سالن می

 دخرتا شامو گذاشتین؟  -

کند و کناِر رویا با جوابی رسرسی، او را از رس باز می
 . نشیندمِن چمبامته زده می

کنه؛ اون رویا داداش این کارو با خودش منی -
 . تر از این حرفاستعاقل

نی یع. ، یه لحظه لغزشهببین ربطی به عقل نداره -
عقلن؟ المصب رحم نداره، همۀ معتادهای دنیا بی

 . عقلچه عاقل چه بی

درِد برخاسته از گیجگاهم، توی کاسۀ رسم انتشار 
  .آیدجوره با عقل جور درمنیهایم هیچشنیده. یابدمی

رویا یعنی تو همین مدت کم کارش به تزریق  -
 . شهکشیده؟ من که باورم منی
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اصال نشنیده بگیر؛ زده . دونمدونم، هیچی منییمن -
 . گمبه رسم دارم مزخرف می

 .در نوِک قلۀ باورهایم ایستاده. داداش اسطورۀ من است
تواند تا این حد مقابل چشامنم رو به اسطورۀ من منی
 . فروپاشی برود

 . جادخرتا بیاین این -

و پا خیزد و دست منی را که در تردید دست رویا برمی
هیچ قدرِت حرکتی از خود ندارم و با . کشدزنم، میمی

 . نشینمهدایت اوست که برابر یلدا می

ببینین اینا قشنگن؟ از این رسهمی فقط یه دونه  -
دو برابر پولشو دادم و . مونده بود، یه خانِم برداشت

م بینم رس کنم میازش گرفتم، اما حاال که نگاه می
ی تو آب رنگ و رو واسش کاله رفته؛ معلومه بنداز 

 . مونهمنی
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ها این درست است که زن و شوهر با وجود تفاوت
توانند مکمل هم باشند، منتها دیگر تا این حد؟ یلدا می

خیال است؟ ای دارد یا زیادی بیدل خجسته
 . رودمان میای برایغرهچشم

 . ذوقینخیلی بی -

 . بردصدایش را باال می

 . گرفتمعطا، بیا ببین چی  -

صدای آرام داداش، پس از چند ثانیه به گوش 
 . رسدمی

 . باشه میام، تازه درد پاهام آروم گرفته -
خب حاال درد پا رو بهونه نکن؛ ببین خوشت میاد یا  -

 . نه
 . بینمباشه یلدا، بذارشون کنار، شب می -
 . ای بابا بیا دیگه -
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 . زنمهای چیده شده بر زمین را تا میلباس

 . سکنه دیگه زنداداش، گیر نده خستهب نگاه میش -

 . کندکلامت را با حرص ادا می

 اصال ما واسش! خسته نیست، متنفره از بچۀ خودش -
 !مهم نیستیم

یلدا کوتاه بیا . گرددداداش در آستانۀ در ظاهر می
 . نیست

من ! ها رو دوست نداریکدوم این بچهتو هیچ -
 ! شون ذوق کنیندیدم رس یکی

تواند کالمی اعرتاض کند، زیرا یلدا انتخاب مامان منی
 . ایستدکارن برابر مادرش می. خود اوست

گی مامان؟ اگه ما رو دوست نداره پس به چی می -
 کنه؟ خاطر کی شب و روز جون می
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 :غردیلدا توی صورتش می

 خواداین جون نکنه، همسایه بغلی می! شهوظیفه -
 بکنه؟ هام جون واسه من و بچه

های نازِک خونی، رگ. شودچهرۀ داداش سخت می
کند و به جای سفیدی دور مردمکش را احاطه می

نشاندِن یلدا رس جای خود، نگاِه آزردۀ آمیخته به 
 ! رودنفرتش، مامان را نشانه می

 شش_و_چهل_و_دویست

 «رسدار » 

گ آ یازده به امتام دی سامسونسیکار تعویض ال
کنم و پس از انداخنت هایش را پاک میکناره. رسدمی

گلس مناسب، به رساغ هیوندا که محل شارژش خراب 
لرزش موبایل توی جیبم، زودتر از . رومشده، می
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رؤیت نام سلیمه، . کندصدایش متاس را اعالم می
 . فرستدمنفی به سویم می کرورکرور موج

 . سالم -
 رسدار؟ ای مغازه -
 . بله -

 :گویدبا تشویش می

 جا؟ تونی یه توک پا بیای اینمی -

 . رانمام را از دهان بیرون میهای باد کردههوای لپ

 ...من کلی کار. تونو بین خودتون حل کنیدبحث -
 !خانم یه خرده ناخوش احوالهحاج -

 . گیرمدستم را به لبۀ ویرتین می

 ننه چی شده؟  -
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ما هر کاری . گمونم فشارش رفته باال نگران نشو، -
 . شنوی دارهباز از تو حرف. کنیم منیاد درمونگاهمی

در شاگرد را . دارمداروهایش را از کنسول ماشین برمی
 حالشکنم و با انداخنت دست زیر بغلش، کمکباز می
مامان و بابا به همراه امید و سلیمه روی ایوان . شوممی

 :گویماصله میاز هامن ف. اندنشسته

 . مامان جای ننه رو بنداز -

 . تدایسهای منتهی به ایوان، بابا برابرمان میباالی پله

 چی گفت دکرتش؟  -
  .آزمایش گرفت و آمپول زد. فشارش رفته بود باال -

 . گیردننه دست به بازویم می

 . گیرهجا بشینم، داخل دمل میمادر بذار همین -
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خانه انداخته، در ایوان پهن تشکی را که مامان توی 
بالش را زیر رسش مرتب ساخته، رو به مامان . کنممی
 :گویممی

 . یه لیوان آب میاری قرصاشو بخوره -

 . ورزدرغم ارصارم، از دراز کشیدن امتناع میعلی

وضع چشاتو . نکن این کارو با خودت گوهر -
بینی؟ خدایی نکرده اون یه ذره سو هم بره، منی

اد بشه عصای دستت؟ بابا گریه هم حدی خو کی می
بنده خدا یعقوب واسه یوسفش انقد گریه . داره

افتی بی. کنیمعرفتت مینکرد که تو واسه اوالد بی
سکته کنی، محتاج این و اون بشی، خیالت راحت 

خوای؟ بری زیر منت عروس و شه؟ همینو میمی
ت هر قربستونیه گور شدهدخرت؟ این پرس گوربه

. تو دیگه شورشو درآوردی. کنهحالشو میداره 
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ارزش داشت به خاطرش تو چهل سالگی خودتو پیر 
کنی؟ حاال اون پیرمرد یه اشتباهی کرد، این ببین 
 .چقد از خدا خواسته بوده پشت رسشم نگاه نکرده

 خواد چیکار؟ دردرس می

  .کندننه با رنجش دستانش را رو به آسامن بلند می

ومنو بگیر اگه قراره برم زیر منت آی هللا زودتر ج -
 . بقیه

نگاهی به نوشتۀ پشت . گیرملیوان آب را از مامان می
 :گویماندازم و با حرص میورق قرص می

 .خب دیگه عیادت کردین پاشین برین پی کارتون -
ه از این ب. دکرت گفته هر چی اسرتسه ازش دور کنم

 !مونمبعد خودم پیشش می

 هفت_و_چهل_و_دویست
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لۀ کو . های بیشرت را نداردچمدان دیگر گنجایش لباس
ها بالاستفاده مانده، برای تعبیۀ کوهنوردی را که مدت

ام را شارژر و هندزفری. کنمباقی وسایلم انتخاب می
با گذاشنت سشوار، ظرفیت کوله تکمیل . دارمبرمی
دهم و ش قرار میتاپ را توی کیف مخصوصلپ. شودمی

 . اندازم تا چیزی از یادم نرودنگاهی کلی به اتاق می

 !این تهدیدا دیگه تکراری شده -

کوله را روی دوشم . چسبمدستۀ چمدان را می
 . دارمتاپ را برمیاندازم و کیف لپمی

سکوِت . ترسمیه جوری رفتار نکن انگار ازت می -
 . االِن من فقط یه معنی داره؛ احرتام

مگر پیش از . دهداش را جواب منیوبایل لعنتیم
دانست مامان مخالف رابطۀ ماجرای آن روز منی

 ماست؟ پس این اداهای جدیدش دیگر چیست؟ 
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ای که کنم به عمِق حِس شدیِد قلبیگاهی فکر می
در این مدت . هاترین شوینده است برای دلگیریقوی

ست، کرده اکم ناراحتم نکرده است، کم با اعصابم بازی ن
منتها در برابر او آزردگی . کم حرصم را درنیاورده است

برایم حسی گذراست؛ تداوم ندارد و عجب خاصیت 
 . ای دارد عشقکشف نشده

 طفلک. دهمرس و سامانم را سمت ننه جهت میافکار بی
به قدری توی تنهایی غرق است که بر خالف پیشین با 

چند کوچک  خواهم هرمی. کندماندنم مخالفت منی
نور را با های کمالمپ. اش ایجاد کنمتحولی در خانه

میان لوالی دری . منایمهای قوی تعویض میدیایال
که با هر بار باز و بسته شدن جیرجیرش آرامش اعصاب 

تورِی زهوار . ریزمسازد، روغن میرا مختل می
ای که آفتاب ضخامتش را گرفته پاره و توری دررفته

کلیدهای پریز که از . کنمی آن نصب میجدید به جا
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اند و میان سفیدِی دیوار دهن کجی شان دررفتهجای
ساعتی که . نشانمکنند را رس جای خود میمی

روزهاست به خواب رفته را با یک باتری قلمی به زندگی 
ست که چکه یک نوارتفلون دوای شیری. دارموامی
ز را فردا گاکن اجاقپخشکند و یادم باشد شعلهمی

ن عقب بیرو بند را از صندوقدر آخر پشه. تعویض منایم
 . کنمالیه چِپ ایوان، نصب میآورم و در منتهیمی

 . بیا مادر گلویی تازه کن -

چرخم سمت ننه که پارچِ حاوِی رشبت روی پاشنۀ پا می
ام دستی به عرق پیشانی. آلبالو را مقابلم گرفته است

یِخ شناور میان مایعِ زرشکی کشم و قطعاِت کوچِک می
 . کندعطشم را برای رس کشیدنش چند برابر می

 تو چرا پا شدی ننه؟  -
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اصال لحظه به لحظه باید خطوط افتاده بر گونۀ 
 . ها را بوسیدمادربزرگ

شه پرسم انقد خودشیرینی کنه و دل من مگه می -
 واسش آب نشه؟ 

 . خارمپشت گوشم را می

 خیلی ضایع بود؟  -

 . کندبند اشاره میزند و به پشهبخند میل

 این چیه؟  -
 . جا بخوابمشبا قراره همین -

منفی را به سویم ارسال  سلیمه امروز دومین موج
 . کندمی
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حرفای . خانمخدا رو شکر رنگ و روت باز شده حاج -
امیدم به دل نگیر؛ اگه ارصار داره به فروش خونه، 

 !این زنیکه زیر پاش نشسته

برم و نگاه به خون هایم را کف دستم فرومیخننا
 .زمساام را روانۀ طبقۀ دوم ساختامن باالیی مینشسته

 هشت_و_چهل_و_دویست

هایی تند های آن دو، با قدمبدون توجه به صدا زدن
ها یک رسی از دست. گردمراهی ساختامن پیش رو می

 .زنمشان صدایش میچند مرتِی اتاق .اندمنکذاتا بی
چگونه است که من صدای صحبِت آراِم آن دو را 

 ها صدای اوج گرفتۀ مرا نه؟ نوکشنوم، ولی آنمی
 . کوبمانگشتانم را محکم به در می

 شکر خدا کر هم شدی؟  -

 . شودزنم به دری که با مکث باز میپوزخند می
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 . باز که آب روغن قاتی کردی -

  .چسبامنشگیرم و از پشت به دیوار میش را میایقه

رسی آخر نگفتم دیگه حرف فروش خونه رو پیش  -
 کشی؟ منی

 . سازدهایم، مرا از خود دور میبا چسبیدِن مچ

 . لنگ پومل بفهم -
چیه عین این زنا صبح تا شب چپیدی . برو کار کن -

 کنی؟ تو این اتاق و هر دم یه خیالی می
 !خونه سهم داریمما هم از این  -

فشارم، منتها های کج شده به یک سویم را بر هم میلب
 . دهد، سکوت جایز نیستوقتی حرفش را ادامه می

که بیان واسه جوونا قدم خیر بردارن، عوض این -
 !ندازنسنگ جلوی پامون می
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. کنیچیه خانم؟ دو روزه اومدی سهم سهم می -
ش رو تو پیرزن هشتاد سال داره، شصت و پنج سال

  .همین خونه پادویی کرده، قد تو مدعی سهم نیست
  .ذاشت ما کارمونو بکنیماگه ادعا نداشت که می -

 . منایمحوصله دستی در هوا برایش پرتاب میبی

طرف حسابم . وایسا کنار، با زن جامعت حرف ندارم -
 .باجیاخانتویی امید که شدی بدتر از خاله

 . بردسالن اصلی می با کشیدن بازویم، مرا به

 عادت داری همش منو پیش ارغوان خیت کنی؟  -

 . زنماش میای به شانهرضبه

بدبخت از االن افسار زندگیتو دادی دستش، فردا  -
 . باید منتظر باشی قالده ببنده گردنت

گم دور هر چی هیچی منی. زنم تو دهنتارسدار می -
 . داریبرمی
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 . تونستی دریغ نکن -

 :گویدگیرد و خیره در چشامنم مییم را میهاشانه

 گرده دیگه؟قبول داری اعال برمنی -
اصال خیال برگشتنش . دونیممون میدونم، همهمی -

آدما با . سداره، ولی این تنها امید ننههم خنده
تو حق نداری آخر عمری امیدشو . نامیده که زنده

 . بگیری

 . ازداندشانه و ابرویش را همزمان باال می

 . این حرفا شاید تو کت من بره، اما ارغوان نه -

متاِس افتاده بر موبایلم، مانع از بیرون راندِن جواِب 
گویم و دلخورِی سالن را ترک می. گرددشکنم میدندان

  .کنمادغام شده با عصبانیتم را بر رسش تخلیه می

دی؟ صاحابت یا خاموشه یا جواب منیچیه اون بی -
 .و جمع کن رویا، صرب منم حدی دارهاین اداهات
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 نه_و_چهل_و_دویست

 «رویا » 

این میزان از گرد شدگی چشامنم، چیزی فراتر از 
 . ستناباوری

 ! رویاااا -

ار ام به کنهولزده موبایلی را که برابر چشامنم گرفته
 . دهمگوشم انتقال می

 . شیترسناک میزنی چقدر وقتی داد می -

 . شکندابهت صدایش در هم می

ت به گوشی محلیاین بی. یه وقتایی ترس خوبه -
 . دیگه خیلی رو اعصابه

 . رشایطم جوری نیست که بتونم جواب بدم -
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زند و امروز احتامال از آن دنده بلند شده پوزخند می
 . است

 . بهونه پشت بهونه -

و حین کشیدن  کنمتر میهدفون را توی گوشم محکم
 :گویمها، میهای هرز از میان سبزیعلف

 ته؟ امروز تو چه -
 . طوریم نیست -

 . دهمنشینم و از پشت به تنۀ درخت گیالس تکیه میمی

 . زنیآخه، یه جوری حرف می -
 مگه قرارداد بستیم همیشه آروم باشم؟  -

 . سازدلحن طلبکارش به جای ناراحتی، نگرانم می

 . تاده؟ تو که این شکلی نبودیاتفاقی اف -

 . کالفگی از ارکان بارز صدایش است
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ببین من واسه تو اون روی خوشگل اخالقمو نشون  -
 ! ندادم؛ یه کاری هم نکن نشون بدم

ها راه یافته به باریکۀ نازِک نور خورشید، از میان برگ
 . رسدصورتم می

 . جذبه بهت میادا -

 . کندای میخندهتک

 . بارم ما ژست گرفتیم اگه گذاشت حاال یه -

از زیر چشم حواسم به جاناست تا مبادا خود را خیس 
 . کند

 چه خرب از اون مرتیکه؟ مزاحمت که نشده؟  -

دهد، اگر هایش آزارم میاگر بفهمد مدام با متاس
ست که سین نخورده هاییاش پر از پیامویبفهمد پی
در  کارتسیم کنم، اگر بفهمد بالک و تعویضبالک می
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شک اتفاقات بدتری برد، بیمقابل او راه به جایی منی
 . دهدرخ می

 . نه دیگه از ترس داداش گورشو گم کرده -

 :گویدبازدمش را بیرون داده، می

 !بگو که تو هم مثل من دلتنگی -

شاید هم داغِی . کشمخود را از زیر باریکۀ نور کنار می
 . ستام از چیز دیگرییکباره

 . کنهمن برم جانا االن لباساشو خیس می -
زنی؛ وقتی زدی بار آخر گفتی دیگه زنگ منی -

 ! دلتنگی... یعنی

 . آری، عجیب دمل تنگ است

عرصی بزن . ت خوبهتو که ماشاهللا دست به بهانه -
 ! بیرون بیام ببینمت
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حتی هیجان تصورش هم قلبم را به تندتر تپیدن 
 . داردوامی

 . شهمنی -
 ! بد هواتو کردما... یارو -

ها به پشت آن دنده. اندازمام چنگ میسینهبه قفسۀ
 . ستگامنم خربهایی

 میای؟  -
 ...امروز نه، حاال شاید یه روز با زهرا -

 . بُرَّدحرفم را می

 ترسی از تنهایی با من؟ می -

مخم تاب برداشته از گرمای آفتاب و عقلم را زایل ساخته 
کنم و متاس را با ملس ان ادا میجکه یک آره کم

 ستو این در حالی. رسانممستطیل قرمز به پایان می
  .امانم، از دستم خارج گردیدههای بیکه کنرتل تپش
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 پنجاه_و_دویست

 بینم، مچاله شدنمگشایم و اولین چیزی که میپلک می
روم و آن را میخمیازه کشان سمت کولر . از رسماست
سورن نیز مانند من پتو را روی رسش . کنمخاموش می

لحاف کنار رفتۀ . وار جمع گشتهکشیده و در خود جنین
کنم و رس جای خود کارن را رویش مرتب می

شش . منایمصفحۀ موبایل را روشن می. گردمبرمی
نت را به مقصد واتساپ باز . دقیقه به دو مانده است

ام جدیِد خوانده نشده، میان رخوتم چهار پی. کنممی
 . آوردلبخند بر لبم می

 . «رویا» 

 «ترسی، آره؟ که از تنهایی با من می» 

 . «دیگه حتمی باید همین روزا ببینمت» 

 ... «یه ترسی نشونت بدم» 
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اتصال داده را خاموش . شودتر میلبخندم عریض
با چشامن . گذارممنوده، موبایل را باالی رسم می

های ریزی که صدای قدم. زنم به دخرتمخامر، زل می
های سنگینم بر روی آید، مانع افتادِن پلکاز حیاط می

زنم و آن را خیالی میابتدا خود را به بی! شودهم می
پندارم، اما قطع نشدن صدا، وهمی بیش منی

احتامال باز یکی از آن . ام را در پی داردهوشیاری
. بی به رس داداش زده استخواست که بیهاییشب
باره از کجا به رساغم دانم این شهامت به یکمنی
 . باید امشب با او حرف بزنم. آیدمی

اندازم و به وسیلۀ آن رورسِی قواره بزرگم را بر رسم می
دِر سالن را به آرامی . پوشانمبازوهای لختم را می

های بندم و همزمان با کشیدِن خمیازه، دمپاییمی
روم و چشم در ها پایین میاز پله. کنمی را پا میراحت

پس داداش . چرخانممحوطۀ تاریک و خلوت حیاط می
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کجا رفت؟ چراغ خاموش دستشویی مرا به این باور 
های درختان، تکان خوردِن برگ. جا نیسترساند آنمی

دهم و آب دهانم را قورت می. اندازدخوف در دمل می
صدای نزدیک شدن . مبخشهایم رسعت میبه گام
م کنقالب تهی می! رسدهایی از پشت به گوشم میقدم

. نشینندام میدون شدهو دستانم روی بازوهای دون
ود و شام که فاصله متام میهنوز از اولین پله باال نرفته

که جیغ بزنم، دستی روی دهانم قرار پیش از این
ل شود و احتامهایم منجمد میخون در رگ. گیردمی
! رسدکه فرد موردنظر داداش است، به صفر میاین

کشان تا زیرزمین بربد؟ داداش برای چه باید مرا کشان
تالش برای . بردهایم راه به جایی منیدست و پا زدن

خارج منودن صدایم، هر چه بیشرت شدن فشار دستش را 
با ایجاد کمرتین صدای ممکن، در . به دنبال دارد
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کند و پس از چسباندن از و بسته میزیرزمین را با پا ب
 :گویدمن به دیوار می

 ! کردم به این راحتی ُدم به تله بدیخیال منی -

و بوی تند الکِل برخاسته از دهانش، موجبات در هم 
 !سازدام را مهیا میپیچیدن دل و روده

 یک_و_پنجاه_و_دویست

 آید وام به حرکت درمیبرهنه انگشتانش روی بازوهای
 :زندکنار گوشم لب می

طوری بکشومنت حیاط؛ کردم چهداشتم فکر می -
 . بخت امشب با من یار بوده

تنی را که میان او و دیوار محصور گشته، به تکاپو 
دهم و از رسم را به چپ و راست تکان می. دارموامی
. دآیهایم چیزی به جز اصوات نامفهوم بیرون منیفحش

ام، از با چسباندِن افقِی ساعِد دسِت چپش به سینه
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قوۀ کند و با دست دیگرش چراغجنبیدنم جلوگیری می
موبایلی را که از جیبش بیرون کشیده، روشن 

ه ست بوضوح چشامنش در این تاریکی، پلی. منایدمی
. ستنگریگونه مرا میبه متام لحظاتی که همین. گذشته
کمی از . کندم او را عاصی میوجوش بیش از حدجنب

قوه را به طور که نور چراغمن فاصله گرفته و هامن
 :گویدصورتم انداخته، می

بیشرت از من واسه تو . یه کاری نکن بریزن رسمون -
 بخوای. دارم، صدات درنیاددستمو برمی. شهبد می

ندازمت تو ماشینم که رس همین داد و قال کنی می
 . کوچه پارکه

. کشدهایم کنار میآرامی دستش را از لبو به 
 . منایمام را آزاد میاعرتاضات محبوس در حنجره

 ...کثافِت عوضی، آشغاِل حیوون به چه حقی -
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هایم، نطقم را در گلو خفه هایش بر لببا نهادن لب
آید از بوی الکی که ام باال میکند و محتویات معدهمی

درت او را به عقب با متام ق. شودتوی دهانم پخش می
گردنم را به پایین . زنمدهم و روی زمین زانو میهل می
به جز آِب . افتمزنم؛ به رسفه میکنم و عق میخم می

کف دستانم را . گردددهان، مایعی از گلویم خارج منی
 . غلتندهایم از پس هم میفشارم و اشکبه زمین می

ت آب یستا تو زنده باشی، تا تو نفس بکشی، قرار ن -
 . خوش از گلوی من پایین بره

 . دهدام را با انگشت باال میچانه. نشیندبرابرم می

 . دمل لک زده بود واسه این چشام -
 . خفه شو نامرد -
 !روزی نبود بهت فکر نکنم رویا -
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رویم باقی ماندۀ آب دهانم را رو به اویی که روبه
ه ب زند و آستینش راتلخندی می. کنمنشسته، تف می
آورد و جلوی کف دستم را باال می. کشدصورتش می

 . داردصورتش نگه می

اصال هر چی، . قدری بزن تا دلت خنک شهبیا اون -
من واسه . هر چی ریز و درشت تو دلته بارم کن

 . همین اومدم

 . کنماش خارج میمچم را با حرص از میان پنجه

ِق احم منم یه متاشاچیِ . از اومل بازیگر خوبی بودی -
دونستم همۀ کارات یه برنامۀ از پیش االغ که منی
 . ستعیین شده

گی هواتو داشتم یا خیاِل اینا، قبول داری از بچهبی -
 نه؟ 

 . دهمهایش را به عقب هل میشانه
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تو نامزدی با یه بچه تو شکم منو ول کردی با اون  -
گی بچه بودم هوامو داشتی؟ زنیکه رفتی، بعد می

 یدی تو انقد لجنی؟ به کی کش

 دهد،ای به موبایلی که نورش چشامنم را آزار میرضبه
دارد و دوباره آن را برمی. افتداز دستش می. زنممی

 . کنداش را روشن میچراغِ خاموش شده

حروم غرور گذشتی واسه من مبونه؟ بهتوِی منک -
هنوزم که هنوزه دارم از . آبرومو ریختی وسط
 . شنوممیگوشه کنار طعنه 

تو کوتاه . ما یه بچه داریم. کنم رویادرستش می -
ذارم دیگه منی. ت با منبیا، راضی کردن خونواده

هر چی خاطرۀ بد واست ساختم . خم به ابروت بیاد
 !کنمرو پاک می
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هایم رُس خورده، ای که روی شانهخیزم و با رورسیبرمی
 . پوشانمخود را می

ُمرد اون . بافی ندارممن دیگه جا واسه خیال -
گفتی شب و منم قبول روزایی که به روز می

های گذشت اون روزایی که توجیه. کردممی
 . بستیتو به ریش باورم میمسخره

 . ایستدام میسینه به سینه

 . کنه رویااین دفعه فرق می -

 :زنمپوزخند می

 !خِط توهامِت من خیلی وقته پر شدهچوب -

 دو_و_نجاهپ_و_دویست

و ا! آوردتا به خود بیایم، مرا به اسارت بازوهایش درمی
به یک مقابل چشامنم زنده  هایم را یکآمده تا حامقت
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دستی که پشت گردنم قرار داده، مانع از فاصله . کند
رورسی را زمین انداخته، رسش را . شودگرفتنم با او می

. گیردبرد و دمی عمیق میمیفرو میان موهای پریشانم
های اشتباهِی پازلی که روزگار ام از تکهمن اما مرده
هایی که هیچ کدام جز رّش ها و آمدنرفنت. برایم چیده

 . ای برایم ندارندمثره

 زنی؟ به چه حقی به من دست می. ومل کن آشغال -

خرد و دمی اجازه پرانم، به جان میلگدهایی را که می
هایم روی صورت و با ناخن. دهد از او دور شوممنی

 . اندازمگردنش خط می

 اوه اوه اوه، اینا ناخنن یا تیغ؟ -

های ایجاد شده را زیر نور سفید چراغ موبایل، خراش
 :غرمبینم و توی صورتش میمی
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درازی کردی، داداش بفهمه به خواهرش دست -
 . کشتتمی

 . زنم بودی -

 .کوبممشتم را به کتفش می

ریزه؟ هنوزم کنه؟ آبروشو میآدم زنشو ول می -
گن ببین دخرِت چیکار کرده هسنت یه عده که می
 . که شوهرش ولش کرد

رویا تو مرام شامها بخشش جایی نداره؟ آدما  -
تونن اشتباه کنن؟ به کسی که خطا کنه فرصت منی
 دین و باید دارش بزنین؟ منی

 گی، بیشرتی که میابا هر کلمه. امیر ببند دهنتو -
 . خورهحامل ازت به هم می

 . جوری مبونهذارم اینمنی. کنمدرستش می -
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کشم و در حینی که مجبورم فریادم موهایم را از ته می
 :ناملرا خفه منایم، می

واسه چی برگشتی؟ با چه رویی االن وایسادی  -
 روم؟ روبه

 . شومدیوانه می. گیردبازویم را می

هم  دیگه. وجودکن از زندگیم مرتیکۀ بی گورتو گم -
 . به من دست نزن

چی رم انکار کنی، قبول داری که مادر رویا همه -
 می؟ بچه

 :زنمهق می

کدوم بچه؟ همونی که پول گذاشتی تو پاکت،  -
 برنامه چیدی واسه کشتنش؟ 

 دونستم پدر بودن یعنی چی؟ من منی -
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ویارامو  شو فهمیدی؟االن چیکار کردی که معنی -
واسم تهیه کردی؟ پشت اتاق زایامن واسه به دنیا 

ها و ها و تباومدنش انتظار کشیدی؟ تو مریضی
هاش پیشمون گیریها و بهونهها و گریهواکسن

فهمی من با چه خوِن دلی این بودی؟ تو چه می
 . بچه رو بزرگ کردم

 . هر قدر هم صدایم بلرزد، باید حرفم را بزنم

ه باال رسش وایسادی، مرده توش این قربی ک -
ای تو دل من تونی ذرهخودتم بکشی منی. نیست

تازه فهمیدم . جا دیگه پر شدهجا باز کنی چون اون
برو . کنن، یعنی چیاین همه مردم عشق عشق می

 . سایۀ نحست رو بردار از زندگیم. امیر

اش، در هم باالخره آرامش و سکوت و خودداری
 . شکندمی
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تون بوده رو فراموش تونه هر چی تا االن بینبه نفع -
که  با تویی. مو بسازممن برگشتم تا زندگی. کنین
 دخرتمو. وقت نتونستم از فکرت بیام بیرونهیچ
 ! خوامتونو با هم میجفت. خواممی

 . قصد جانم را دارد. ضعفم دست پیدا کردهبه نقطه

بیداد  االنم تا داد و. بریآرزوی ما رو به گور می -
 . کن نکردم، رشتو کم

شود از پرتوهایی که مستقیم هایم جمع میمردمک
 . چشامنم را نشانه گرفته

ش بهرته آماده. خوام جانا رو ببینمهمین روزا می -
 !ذارم کف دستشرم می حساب این مرتیکه. کنی

 �هایی از آیندهاینستاگرام با بخش

https://instagram.com/narges_abdi.7 

https://instagram.com/narges_abdi.7
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 سه_و_پنجاه_و_دویست

 «زهرا » 

مان از کنار دستفروشی که در مجاورت ساختامن
 . گذریمفروشد، میهای کوچک رنگی میقوری

 . خواممامان من از اونا می -
 گه نداری؟ خوای چیکار قوری رو محیا؟ ممی -

 . ایستدکشد و میدستش را از دستم بیرون می

 . زود باش واسم بخر -

 . ریزمخشمم را توی چشامنم می

هر چی سورن . خواد بزنم بچسبی به دیواردمل می -
 . زمین گذاشته تو برداشتی

هایی جلو داده، اخمش را نشانم دست به سینه و با لب
 . دهدمی
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 !زهرا -

دارم و به دنبال صدا، رسم را سمت میچشم از محیا بر 
شک امیری که توی اتومبیلش بی. چرخانمچپ می

خوری دهد، هوس فحشنشسته و برایم دست تکان می
 . به رسش زده است

 گی؟ ها؟ چی می -

چه  لعنتی به. آیدرو پایین میاز ماشین به مقصد پیاده
 امیدی این چنین تیپ اسپرت زده است؟ 

 کنی؟ غلطی میدِم در ما چه  -
 . میناسالمتی دخرتدایی -

 . زنمپوزخند می

زنی یه بدبخت این روزا داری به هر دری می -
جوری خودتو بچسبونی به ریش ما؛ اما ما تو رو 
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کندیم انداختیم دور، چالت کردیم، روت هم خاک 
 . ریختیم

 . زندبارد، اما منیاش مینیشخند از چهره

زبونت بیشرت شده که  ها؛ نیشعین همون موقع -
 . کمرت نشده

 . کنم صدایم فراتر از حد معمول نباشدسعی می

ام بد باشم، همیشه که سنگ تو رو به واسه هر کی -
چقدر پشتت دراومدم وقتی به رفت و . سینه زدم

دادن؟ تو تقصیری نداریا، دست آمدتون گیر می
 . منکهمن بی

 . خب، سوار شو کارت دارمخیله -

 . دهمبرابر چشامنش تکان می انگشت

یارس بفهمه شکمتو سفره . امیر دور و بر من نباش -
 . کنهمی
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 . کندای میخندهتک

 . سوار شو. زنیمدو کلوم حرف می! جوگیر نشو بابا -

 . اندازمنگاهی به محوطه می

 . جاسه تا کوچه باالتر یه فضای سبزه؛ برو میام اون -
 . جا چرا؟ بریم کافهاون -
وحش بیشرت به درد امثال باغ. کافه جای آدمیزاده -

 . خورهتو می

 . خنددمحابا میبی

 . گیت به رسم دخرتداییگله -

گیرم و دست محیا را ام را از او مینگاه طوفانی
 . چسبممی

 ری؟ خب بیا برسومنت دیگه، کجا می -

 :دهمکه به سمتش برگردم، پاسخش را میبدون این
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 . من یه درصد همچین حامقتی بکنمتو فکر کن  -
مون تو خونۀ مگه همه. بازی درنیارنُچ، زهرا مسخره -

 عزیز قد نکشیدیم؟ 

 . چرخانمرخم را به طرفش مینیم

کنه با یه هرزه شو ول میاز کسی که زن حامله -
 !پره، هیچی بعید نیستمی

 چهار_و_پنجاه_و_دویست

شم و کضی از واکنش دقایقی پیشین، نفس عمیقی میرا
به اویی که بالتکلیف تکیه داده به بلوار، نزدیک 

 . شوممی

 . خب حاال بنال -

 . گردد، با یک تای ابرویی که باال رفتهبرمی
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زخم خوردۀ اصلی که رویاست، قد تو حرف بارم  -
 . نکرده

رحمه، من اگه جاش س، دلعرضهرویا بدبخته، بی -
 . آوردمودم تا االن جفت چشاتو از کاسه درمیب

کشد و پوزخندی را که انگشت شست دور لبش می
 . کنمزند، احساس میمی

خوام واسش حالیش کن می. رو مخش کار کن -
 ! زندگی بسازم

 .گردانمهایم را توی چشامنم میمردمک

 . بچه بیا پایین رسمون درد گرفت -
 کنی؟ باور منی -
 .نُچ -

رویش را نشیند و در حالی که روبهۀ بلوار میلب
 :گویدنگرد، میمی
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دنبال توجیه و اینا هم . من خیلی پشیمونم زهرا -
 .شهامت اینم دارم که بگم آره خطا رفتم. نیستم

من از رویا گذشتم چون . رفتم پِی دل خودم
 ! نتونستم از رؤیام بگذرم

 . کنم تا برای خودش بچرخددست محیا را رها می

 باریکال، حاال این مدال شهامتت رو کی تقدیم کنم؟  -

مناید و با عجز نگاهم گردنش را سمتم متامیل می
 . کندمی

از  .ببین من رویا نیستم که خام این خزعبالت بشم -
. جنسات بدبین بودمگی هم به همۀ همهمون بچه

وقتی چهارده سامل بود و مزاحم تلفنی داشتم، یه 
گی یاد گرفته ر چی فحش از بچهگفت، هخوبی می

شون کردم، چون به عقیدۀ من همهبودم، بارش می
گی ذهن من از بچه. خواسنت صدامو ضبط کننمی
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تون شامها همه. شه کردمریضه، کاریش هم منی
انت و خی. تونکنین، یعنی بالاستثنا همهخیانت می

فقط باید . طلبی تو ذات مرد جامعتهتنوع
آب ببینین خوب بلدین . ه باشینشو داشتموقعیت
من حتی احتامل خیانِت یارس و اونایی . شنا کنین

دم، تو که که قد چشام بهشون اعتامد دارم رو می
 . دیگه اوضات خیلی وقته خیته

با چشامن گرد شده و لبی که زیر دندان گرفته، به 
 . ایستدمتاشایم می

 بابا تو دیگه کی هستی؟  -

م و با دستانی به کمر زده، پاشنۀ نهکیفم را زمین می
 . برمها فرومیکفشم را میان چمن

دیدیش . قالت گذاشته نه؟ ای جون به مرامش -
  .لیاقت امثال تو همینه. خربم کن بیام ماچش کنم
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گردند و خشمی عیان در انگشتانش یک به یک مشت می
 . چشامنش هویداست

 اپای برادرشوهرتو از زندگی رویا بکش بیرون ت -
 . شو نپیچیدمنسخه

 . دانم از کجا بسوزامنشمی

خیلی ساله خاطرخواه رویاست؛ از وقتی منو یارس  -
 .بررس نذاشتم پا پیش بذارهمِن خاک. نامزد شدیم

یهو به خودم اومدم دیدم خواهرم افتاده دست 
عشقش دوزاری نیست که من بگم داداش . کفتار

 . بکش کنار، بگه چشم آبجی

 تواندجوره منیم از حرص چشامنی که هیچکنِکیف می
 . ها را بیرون بریزدآن

 . گذرممن از دخرتم منی -

 . این حجم از وقاحت برایم غیرقابل باور است
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 . کنیخیلی پستی که به وسیلۀ یه بچه گروکشی می -

 . کندگوشۀ راست لبش را به باال هدایت می

تم یسپست باشم، نامرد باشم، حیوون باشم، پَپه ن -
 ! مبذارم سایۀ یه نفر دیگه بیاد باال رس بچه

 پنج_و_پنجاه_و_دویست

 «رسدار » 

خوای چیکار کنی آقا، مگه میچرا انقد سختش می -
ای، ای، ژلهشیشه. کنی؟ گفتم سه نوع گلس داریم

رسامیکی دو . این دوتا رو کار ندارم. رسامیکی
حاال تو اگه با مات حال . ته، یا شفافنوعه؛ یا ما

کنی شفاف کنی، مات بگیر، با شفاف حال میمی
 االن این چیش خیلی سخته؟ . بگیر

 . شود روی ویرتینخم می
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 جوریه؟ مات چه -
. ایهببین کال گلس مات یه گلس خاصیه که سلیقه -

 .جوری نیست که بخوای بگی جنسش خوبه یا بده
س گل. ای نگیرای یا ژلههشنوی شیشاگه از من می
 . رسامیکی بهرته

دهد و تصویری نشانم رسش را به معنی تفهیم تکان می
 . دهدمی

 تونی از این رس در بیاری؟ راستی ببین می -

 :گویمخوانم و مینوشتۀ داخل صفحه را می

از  فیلرتشکن ترجیحا. زبان گوشیتو انگلیسی کن -
ه که هنوز بعدم این گفت. اکسپرس استفاده کن

که نپلی یا ایالگین نکردی، جیمیل یا اکانت گوگل
اکانت خود پابجی باید درست کنی، یا اگه از قبل 

 . داشتی باید توش الگین کنی
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 . خارداش را میپیشانی

جوری کنم؟ الگین چیه؟ من از این جوری اونچه -
 . خودم اکانت دارم. چیزا رس در منیارم

جی میای، سوالی چیزی زمانی که داخل این پاب -
 پرسه؟ رسیع این ارور رو میاره قبلش؟ ازت منی

 . اندازدهایش را باال میشانه

 . نه هیچی منیاره -
خب مور اون بغل . بوک دارهببین پشتش یه فیس -

. های بیشرتمور نوشته یعنی گزینه. رو باید بزنی
که اکانت خود یا این. جا گوگل و اینا رو میارهاون
 . جا الگین کن و وارد برنامه شوی رو از اونپابج

ای گنگ که معلوم است کالمی با دهان باز و چهره
 . نگردمتوجه نشده، مرا می



 

Romanzo_o 1029 

عرصی گوشی . طوری نگاه کنیخواد اینحاال منی -
 ...رو بیار تا

 اششود به اویی که حضور غیرمنتظرهحواسم پرت می
 .ممکن است در این مکان، غیرقابل باورترین اتفاق

 :گویدگذارد و میدست روی شانۀ مشرتی می

 . برو بیرون -

 . کشدپرس اخم در هم می

 جون؟  -

 . زنداش میچند رضبه به شانه

حاال هم برو پی کارت من با اوشون . جونت سالمت -
 . یه کاری دارم

خطاب به پرس جوان که گیجِی چند لحظه پیشش دو 
 :گویمچندان گشته، می
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کار اینم تا اون . یا، اون گوشی رم بیارعرصی ب -
 . کنمموقع متوم می

اندازم و کرکرۀ مغازه را از داخل پرس را رسامً بیرون می
. مایستویرتین را دور زده، برابرش می. کشدپایین می

. چرخاندها میدست به جیب، چشم داخل مغازه و قفسه
 ویموبایلی را که پرس جوان برای تعمیر آورده بود، ر 

 . رساندشیشۀ ویرتین می

 . بذار رس جاش، مال مشرتیه -

زند و با تکاِن شدیِد دستش، آن را به پوزخندی می
 !کوبدزمین می

 .دار... رست به تنت زیادی کرده رس -

 شش_و_پنجاه_و_دویست

ام را از قطعات جدا شدۀ موبایل نگاه به خون نشسته
 . منایمرم و روانۀ او میدابرمی
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نقل االن نیست، لجن بودن رو چند سال پیش ثابت  -
 . کردی

شوم و الشۀ موبایلی را که زیر پایش در حال له خم می
 . دارمشدن است، با هل دادنش به عقب، برمی

ت رو بیارم خوای دونه به دونۀ رسمایهاگه منی -
 . پایین، بیشرت از این گُه نخور

گذارم و انگشت داغان موبایل را کناری مینعش درب و 
 . کشمدور لبم می

خراب، هر چی بگی هستم؛ پس الت، بزن بهادر، کله -
 . بیشرت از این گُه نخور

 . گرددام میان دستانش مشت مییقه

م یه کاری نکن ِبربُ . گفتم رست به تنت زیادی کرده -
 !تبذارم رو سینه
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 . کنممیای خندهاو را از خود جدا و تک

 ت کیه؟ زنی؟ ساقیچی می -

 .لرزد از شدت رضبۀ مشتششیشۀ ویرتین می

 . من رسیدم به ته خط، رس به رسم نذار -
 . خود کرده را تدبیر نیست -

 :گویدبا خشمی مهار نشدنی، می

 این همه دخرت تو این شهر، چرا رویا؟  -
تو که ماشاهللا تو این زمینه . لرزهدله دیگه، یهو می -

 . چهار تا پیرهن بیشرت از ما پاره کردی

 . دهدانگشتانش، کتفم را عقب می با نوک

 . کنم اون ِزبون درازتوقیچی می -

 . شودهایم با متسخر به یک سو کج میلب

 ترسونی؟ بچه می -
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چرا دست گذاشتی رو دخرتی که من باهاش  -
 خوابیدم؟ 

 ف دستشضعنباید نقطه. زندآدرنالین خونم باال می
 . خواهدهمین را می. دهم

 .دلش با منه -

 . کندای میقروچهدندان

 . رسهدستت بهش منی -

 :گویمبا استهزاء می

 . رسهتو یکی می آره دست -

 :غردکند و توی صورتم میفاصله را متام می

با من خوابیده، از من حامله شده، نه ماه بچۀ منو  -
 کنی؟  تونی اینا رو هضممی. نگه داشته

 . زنماز پشت کمرم را به دیوار می
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کردم جانا عین اِ خوب شد گفتی؛ من خیال می -
 . مریم مقدس یهو افتاده تو شکم رویا

گذارد و به گامنم به برگۀ آسش دست قدمی عقب می
 . کندپیدا می

 تونه بدون جانا دووم بیاره؟ رویا چند روز می -

را دنبال  هایشبا چشامن باریک شده، حرکت لب
 . کنممی

 نگفتی چند روز؟  -
ش جدا کنه؛ حتی واسه تونه اونو از بچهکسی منی -

 . یه ساعت
 . بچه مال باباشه -
 . رهذاره مینه بابایی که می -
 !مال باباشه -
 حتی بابایی که پشت کرده بهش؟ -
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 !حتی بابایی که پشت کرده بهش -

 . گیرمدمی از محیط می

 بعد اونم خدا. گی مال مامانشهفعال که تا هفت سال -
 .س، کی مردهدونه کی زندهمی

  .مناید از چنتۀ پرشزند و رخ میای میلبخند فاتحانه

در صورتی تا هفت سالگی مال مامانشه که پای مرد  -
 !ای تو زندگیش باز نشهدیگه

 :زند و با گفنتچشمکی می

! گرده پیش باباششه؟ بچه برمیوگرنه چی می -
ت حاال هی از خاطرخواهی. تتو آپدیت کنمعلوما

 !ریزمجوری زهرمو میبگو ببین چه

 .کندزند و مغازه را ترک میکرکره را باال می

 هفت_و_پنجاه_و_دویست
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 «رویا » 

 زبالۀ آبیقوطِی خالِی کمپوِت آناناس را روانۀ سطل
ب آ . شویمروشویی میکنم و دستانم را در کاربنی می

مان را به پِر حیاطخوردن از روشویِی رنگ و رو رفتۀ لب
این محیط هر قدر هم متیز . دهمجا ترجیح میاین

ای که از آن باشد، بوی الکل و مواد ضدعفونی کننده
رغبطی را در وجود آدم پدیدار ساطع است، نوعی بی

روی صندلِی تاشویی که به صورت تخت . منایدمی
 . نشینمام، میآوردهدر 

 دردت آروم شد زنداداش؟  -
ه مگ. زنندونم اینا آبه چیه به آدم مینه بابا؛ منی -

 اثر باشه؟ شه رِسُم انقد بیمی
تونن مسکن قوی بزنن خب به خاطر رشایطت منی -

 . که
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 . به عطا گفتم صبح بیاد مرخصم کنه -

ث ۀ بحافتد، مرا از ادامپیامی که بر صفحۀ موبایلم می
 . کندبا او منرصف می

 «زنگ بزنم؟ » 

 . ام و تا این حد هیجان دارمهنوز صدایش را نشنیده

 . هگزنداداش من این بیرونم، ببینم نفیس چی می -
 . باشه -

از . گیرماش را میبه جای پاسخ به پیامکش، شامره
 . نمکشوم و بخش زنان را ترک میمقابل استیشن رد می

 !رویا -

 .زنم به بهت صدایشند میلبخ

 . سالم -
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یام اون پ. عادتته همیشه آدمو غافلگیر کنیا. سالم -
، دیدونستم جواب منیمی. یه تیر تو تاریکی بود

 . که دیگه زنگ بزنیچه برسه این
 . تونستم جواب بدماگه خونه بودم که منی -
 کجایی پس؟ این رس و صداها چیه؟  -

 . کنمشسنت انتخاب میها را برای نیکی از صندلی

 . بیامرستانم -

 . هوا هستمهای بیآخ که من عاشق این نگرانی

 کنی؟ چی شده؟ بیامرستان چیکار می -

 . گذارماندازم و کیفم را کنارم میپا روی پا می

 . زنداداشو امروز بسرتی کردیم، موندم پیشش -
 چرا؟ چش شده؟  -
  .کرد، دکرت نگهش داشتهاش درد میکلیه -
 قراره شب رو مبونی؟  -
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  .شاید صبح مرخص شد. حاال فعال تا صبح که هستم -

 . گیردصدایش شور می

 !سدونم دیگه، همۀ اینا از دعای خیر ننهمن می -

زل نگاهم کشم برای خدمۀ مردی که زلاخم در هم می
 . کندمی

 چی گفتی؟ حالی نشدم؟ -
ا جاونس که امشب تو باید گم از دعای خیر ننهمی -

 !باشی تا بیام ببینمت

گاه جسارِت انتظاری را که او از من دارد، من هیچ
 . امنداشته

 . فکرشم نکن -

ا دانم تا کجهایی که ندیده میتر از قبل، با لبپرانرژی
 :گویدکش رفته است، می
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ایا؛ به خیالت من از این موقعیت طالیی ساده -
 گذرم؟می

 تهش_و_پنجاه_و_دویست

 . نه، حرفشم نزن نه -
 چرا؟  -
 . شعوِر عوضیبی -
 ها؟ -

  .کندجا خوردگی لحنش، مرا وادار به توضیح دادن می

زل  سپنج دقیقه. با این مرتیکه خدمۀ بیامرستانم -
 . زده به من

 !گوشی رو بده بهش -

 . لرزاندطوفاِن صدایش، دست و پایم را می

 داری؟ چیکارش  -
 . کاری که گفتمو بکن -
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 . خیال رسدار، حاال من یه چی گفتمبی -

 :زندبا تاکید صدایم می

 . رویا -

با گام برداشنت به سمت مرد، گردِی چشامنم را به او 
 . دهمانتقال می

 چیکارش کنم؟  -

 . فشارمهایم را بر هم میدندان

 . بذار کنار گوِشت -

ماسیدن لبخند روی . دهددرخواستم را انجام می
 . اشگردد با رسخِی چهرههایش، مصادف میلب

 ...گی آقا، منچی داری می -

ای بعد، در حالی که به بُرَّد و دقیقهنطقش را می
تی گیرد و با صور نفس افتاده، موبایل را مقابلم مینفس
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که آن را به طور کامل اخم پوشانده، به طرف خروجِی 
ای را که حاصل قیافۀ خنده .کندبیامرستان حرکت می
 . سازموارفتۀ اوست، آزاد می

 چی بهش گفتی؟  -
 هنوز اون دور و وراس؟  -
جدی چی بهش گفتی؟ ناجور . نه بابا، جیم زد -

 . رنگش پرید
 . مردونه بود -

 عجب. بنددهایم نقش میتبسمی از رس رضایت بر لب
 . مزۀ ملسی دارد چشیدِن طعم غیرت یک مرد

رستان رو بفرس؛ االنم برو بشین پیش آدرس بیام -
 . زنمزنداداشت، رسیدم زنگ می

 . توانم چنین ریسکی را به جان بخرممنی

 . خیال شوشه واقعا، بینه منی -
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آرام دارد آن رود و این مرد هم آرامصدایش باال می
 . دهدروی مبارکش را نشان می

 لوی یهاالن فازت چیه رویا؟ دو دقیقه قراره بیام ج -
ه شمی. لشگر آدم، تو یه محیط باز ببینمت و برم

 تو بریزی دور؟ توهامت سمی

هایم، از ترس است یا تندتر شدن حرکت خون در رگ
 اشتیاق برای دیدنش؟ 

زنم داداش بیاد همین االن زنگ می. نیا رسدار -
 . دنباملا

 . گرددبُعد دیگری از صدایش منایان می

 . ه حال امشبمجرأت داری گند بزن ب -
اصال باید برم، جانا شب . زنهنه من دمل شور می -

 . خوابهمنی

 . کندو بار دیگر آرام، اما با غیظ تکرار می
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 .جرأت داری این کارو بکن -

 نه_و_پنجاه_و_دویست

قدر که گذشت و فداکاری را بلد است، عاشق هامن
نتوانستم برای نیامدن . باشد تواند خطرناک هممی

 . متقاعدش کنم

 دی رویا؟ یه لیوان آب می -

 دارمام برمیچشم از آدرس بیامرستان که ارسال کرده
قلبم بنای . کنمو درخواست زنداداش را اجابت می

. زدساتندتر تپیدن گذاشته و اضطراب دمی رهایم منی
دمل بد شور . دادمکاش اصال متاسش را پاسخ منی

 . زندیم

 خوابی؟ زنداداش ساعت یازدهه، چرا منی -
ذاره؟ دراز بکش، تو صاحاب مگه میاین درد بی -

 چرا نشستی؟ 
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 قرس دررفنت از دست او مگر راحت است؟ 

خوام یه چرخی تو می. من که فعال خوابم منیاد -
  .چشاتو بذار رو هم سعی کن بخوابی. بخش بزنم

ارزش چند لحظه متحمل شدن این حجم از اسرتس، 
دیدار را دارد؟ البد دارد که با ترفندهای مختلف 

ام و حاال دارم توی زنداداش را وادار به خواب منوده
رسویس بهداشتی به دخرتی که در حال آرایش است، 

رنگم پریده و . گذرانمچهرۀ خود را از نظر می. نگرممی
ام پدید آمده های خشکیدهچند تََرک ریز روی لب

زنم به محتویات آرایشِی کیفم که تنها پوزخند می. است
 .یک کرم ضدآفتاب پریم است و چند مداد به درد نخور

رسانم و جدال میان منطق و احساس را به پایان می
 :گویمخطاب به دخرت جوان می

 تون استفاده کنم؟ امکانش هست از وسایل آرایشی -
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 ا به سویمرساند و آن ر چشم را به امتام می کشیدن خِط 
 . گیردمی

 . آره، بیا -
 . نه مرسی، یه ریمل و رژ باشه کافیه -

 . کشدکیف کوچکش را به سمتم می

 . بیا خودت بردار -

به قول نفیس من را چه به . دانم کارم اشتباه استمی
وجدان، رسزنش، دلتنگی، اشتیاق عذاب. هااین غلط

 ؟ دهم شان باید مجال پیرشویصدای رسدار، به کدامین

کم عجله کنی؛ نامزدم اون بیرون شه یهمی -
 . وایساده

هایم را به ریمل آغشته تردید را کنار گذاشته، مژه
ها را هایم، هم آنکنم و با زدن یک رژ کمرنگ به لبمی
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دهم، هم پریدگی رنگم زیاد به از خشکی نجات می
 . آیدچشم منی

تظار های کنار بوفۀ بیامرستان به انروی صندلی
 ...اگر این مالقات فاش شود. امنشسته

کنم و هر سی ثانیه ام را باز و بسته میزدهدستان یخ
مرد جوانی به فاصلۀ . اندازمنگاهی به ساعت موبایل می

جویدن آدامس زیر . نشیندیک صندلی از من می
هایش، به همراه بوی سیگاری که توی مشامم دندان

 بلند. آوردپدید می پیچیده، حس ناخوشایندی در من
شوم و قصد دارم محل را ترک منایم، قامتش را می
. شودای وارد میبینم که از در اتوماتیک شیشهمی

از هامن فاصله . گیردرضبان قلبم روی دور تند قرار می
گذارد و در لبخندش را با سخاوت در معرض دیدم می
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 دهد، بهحالی که سوئیچ را به جیب شلوار انتقال می
 . بخشدهایش رسعت میگام

هایی که با این وضوح روی شود به این چشممگر می
 صورتش میخ شده فهامند کمی حیا پیشه کند؟ 

 خیلی وقته منتظری؟  -

نگاه مبهوتم را به دست راستی که برابرم دراز کرده 
سپارم و در جواب سوالی که با کمی نفس زدن ادا می

 :گویممنوده، می

 . نه -

دهم و یک بار با میل خودم، نم را قورت میآب دها
 ترهایش عمیقانحنای لب. دارمقدمی به سویش برمی

طور که خطوط ریزی گوشۀ چشمش گردد و هامنمی
ناگاه . فشاردافتاده، دستم را میان دستش می

 . خورندابروهایش به هم پیوند می
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 دستت چرا انقد یخه؟ -

 شصت_و_دویست

هوا هم رسد نیست تا . کشمناشیانه دستم را بیرون می
ریزد و موجب هایی که به دستم میآن را بهانۀ اسرتس

 . شود، سازمبرودتش می

 بریم حیاط؟  -

ماند روی انگشتانی که دکمۀ باالی نگاهم جا می
 . کنندپیراهنش را باز می

 . شهیجا بشینیم؛ االن زنداداشم بیدار منه همین -

کند و با هدایت دستش به سوی مخالفتی منی
خربی از آن مرد . رویمهای مجاور بوفه میصندلی
نشیند و مگر امکان ام میروی صندلی کناری. نیست

 ای حامل دست خودم باشد؟ دارد با وجود چنین نزدیکی
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خوری برات بگیرم؟ زهرا همیشه هوله چی میهله -
 گه عشق پفکی؟ می

 . دهمجان پاسخ میدی کمبا لبخن

 . خوادآره، ولی االن دمل منی -
خواد؟ بگو ببینم در خب االن دقیقا دلت چی می -

 توانم هست یا نه؟ 

خواستۀ دمل در . باردشیطنت از لحن و چشامنش می
 . اما دارد... توانش که هست، اما

 نگفتی؟ -

 . کنمفاصلۀ ابروهایم را کم می

 . مار از این حرفا بزنی می -

 . منایداش را گرد میچشامِن زیِر ابروهای باال رفته

 مگه چی گفتم؟  -
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 . اش را در پی داردهایم، خندهبیشرت شدن اخم

 تو چرا انقد منحرفی؟  -

شک هامن کند، بیعرقی که ساقۀ موهایم را خیس می
 . رشم است

 !راستی چه خوشگل کردی -

مل و رژ آید بگویم فقط یک ریهایم میتا پشت لب
 . چرخدکمرنگ است، منتها زبان در دهانم منی

 . رویا -

زنند از کششی که به بال میها پروانه توی قلبم بالده
 . دهدالِف آخِر اسمم می

 طورن؟ مادربزرگت چه -
بینه جا تره و بچه شه میخواب بود االن پا می -

 . نیست
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ای به قدری حاِل به گامنم خدا هنگام آفرینش عده
دلش خوب بوده که آن مخلوق نیز بیشرتین بهره را 

 . شانس استرسدار از آن دستۀ خوش. برده

 . حرف شدییه چند وقته خودت نیستی؟ کم -

اش به سختی چشم از موهای قسمت باالی سینه
 . گیرممی

 . خوبم -

کند و رسش را به سویم متامیل گردنش را خم می
 . سازدمی

 . گهرنگ و روت که اینو منی -

هایی که موقع دهم تا از هرم نفسبه صندلی تکیه می
خود خورد و مرا از خود بیصحبت توی صورتم می

 . کند، رهایی یابممی
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 . نگران جانام -
 ؟ مگفتم جا تره و بچه نیس خیال کردی واقعا بچه -

 . کنمای گلویم را صاف میرسفهبا تک

 ... چیزی نیست، باور کن -
 اگه نکنم؟  -

 . اش منتظر توضیح استچشامن باریک شده

 . دی؟ گفتم که خوبمچرا گیر می -
 مرتیکۀ الدنگ باز مزاحمت شده؟  -

ترسم از خطوط بین دو ابرویش که هر کدام حکم می
 . یک تیزی را دارد

 . ادکلنت چقد خوشبوئه... گم رسدارمی -

 . شوندکم باز میخطوط عمیق کم

 ین کارا دیگه چیه؟جوره خرتم، امن که همه -
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 �️❤�.آنچه خواهیم خواندهای جذاب در اینستاگرام

https://instagram.com/narges_abdi.7 

 یک_و_شصت_و_دویست

 . گزملب می

 . دور از جون -
 . یالی نیستفهمیدم پیچوندیا، ولی خ -

 . پیچانمباز هم می

 ری؟ مغازه چه خرب؟ می -
 . رویا -

دست از خیرگی . دهمرسم را به معنی چیه تکان می
  .نگاهش برداشته، در حال یکی به دو کردن با خود است

 ...گممی -

 . شنومصدای قورت دادن آب دهانش را می

https://instagram.com/narges_abdi.7


 

Romanzo_o 1055 

 تو تا کجا پای منی؟  -
 یعنی چی تا کجا؟  -

چسباند و رسی را که به اسارت ه زانوهایش میآرنج ب
 . چرخانددستانش درآورده، به سمتم می

 به خاطر من حارضی ریسک کنی؟  -
 . رس در منیارم از حرفات -

 :گویدجهت کج شده، میهای بیاز میان لب

 ...یعنی اگه ازت بخوام -

 . دخیز حرفش را نصفه نیمه رها کرده، به یکباره برمی

 استی بگی؟ خو چی می -
 !ولش کن، پاشو یه خرده قدم بزنیم -

ی رس . کندخواهم بلند شوم، منتها تنم مرا یاری منیمی
رود و چشامنی که سیاهی رفنت عادت این که گیج می
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دستی را . گرددروزهایش است، مانع از برخاستنم می
 . دچسبام، میکه به لبۀ باالیی صندلِی فلزی گرفته

 حالت خوب نیست؟  -
 . یه خرده بشین بذار حامل جا بیاد -

 . نشیندمقابلم روی پاهایش می

  .بلند شو بریم دکرت اورژانس یه نگاهی بهت بندازه -

 . گشایمهای سنگینم را میپلک

 شلوغش نکن، چه دکرتی؟  -
گام؛ بدم حالی چیزی بهت منیرویا جان مریض -

  .رو حرف بزرگرتت حرف نزن؛ پاشو. میاد از لجبازی

 . شومبا رسی که به َدَوران افتاده، بلند می

 . خوام، بریم قدم بزنیمدکرت منی -

 :گویدای مزاح توی لحنش باشد، میکه ذرهبدون این
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 خواه توئه؟ بهمگه دل -
 رسدار؟  -

 . کشددستم را به سوی بخش اورژانس می

ه متاسفانه تو این ی. جوری صدام نکنباالغیرتا این -
 . و نیستممورد خر بش

 . دهمبا ایستادنم، مخالفتم را نشان می

شه؛ بفهمه نیستم همه رو االن زنداداش بیدار می -
 . کنهخربدار می

 . زنمرم بهش رس مینرتس، می -

 . نگرممستأصل دور و اطراف را می

 . لجبازتر از من تویی -

کند و با گردنی خم شده، چشم در فاصله را کم می
 :گویدچشمم می



 

Romanzo_o 1058 

و این رنگ و ر . چار تا پیرهن بیشرت از تو پاره کردم -
 .یعنی یه چیت هست

 دو_و_شصت_و_دویست

با پشِت دسِت راست، اشکی را که تا گوشم راه یافته، 
جاست گریه برایامن آش بدبختی ما این. کنمپاک می

چه . چه حاملان ناخوش باشد. کشک خاله شده است
 . اصال چه دملان خوش باشد. دملان پر باشد

من چگونه از رفنت او نرتسم؟ از دست دادنش برای من 
دن ای که به جز بزرگ کر برابر است با بازگشت به گذشته

ام به عادت کرده. دخرتم، دلخوشِی دیگری نداشتم
 . خدا نکند... اگر نباشد. گرمای دامئی حضورش

به رسداری که باالی پرستار حین تنظیم رسعت رِسُم، 
 :گویدرسم ایستاده، می
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بشین کنارش، دستشو بگیر، باهاش حرف بزن تا  -
تجویز من واسه رفع اسرتسش از ! رِسُمش متوم شه

 . تجویز دکرت کارسازتره

 . کندرسدار لبخندش را به من اعطا می

 . فرماییدطوره که شام میبله قطعا همین -

رود و رسدار نگ میپرستار به آن سوی پردۀ سبز ر 
 . نشینداش را نزدیک تخت آورده، میصندلی

 درد داشت؟  -

در هامن حالتی که نشسته، . اندازمرسم را باال می
چسباند و دست راستم را میان صندلی را به تخت می

یم هارسیع شدن پمپاژ خون در رشیان. گیرددستش می
که دستم را بیرون پیش از این. کنمرا احساس می

 :گویدبکشم، می

 نشنیدی پرستار چی گفت؟  -
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غرۀ ادغام گشته با لبخند، مگر برایم ابهتی باقی چشم
 گذارد؟ می

 . گرسوءاستفاده -

فشارد که کشد و جوری دستم را مینفس عمیقی می
 . خواهد با این کار مرا در خود حل کندگویی می

 ! سه بار به خاطر تو پام به بیامرستان باز شده -

 . خوابموی گونۀ راستم میر 

 . دو بار دیگه -

 . دانم برق چشامنش را به چه تعبیر کنممنی

یه همچین شبی؛ . بار اول نزدیک دو سال پیش بود -
 ! شب به دنیا اومدن جانا



 

Romanzo_o 1061 

دانم چه دلیلی من منی. گردماش میوواج خیرههاج
دارد وقتی چشامنش این حجم از غم را متحمل است، 

 . کندا مدام تکرار میلبخند تلخش ر 

 !شبو تو حیاط بیامرستان صبح کردم -
 . ای وای -
 . ها گذشتهگذشته. ولش کن -

با مالیدِن گوشۀ چشمم به بالش، خود را از رش 
 . دهمهای مزاحم، نجات میاشک

زنداداشم تا االن بیدار نشده باشه؟ من که چیزیم  -
 . جا بندم کردینبود آوردی این

 به نظر تو چیزی نیست؟ فشار خون هشت  -

آیم نفسی تازه کنم، ماجرای آن شب توی تا می
 کشد بر گلویآید و تیغ میزیرزمین جلوی چشامنم می

 . دگونه نبو ترها اینامیر وحشی شده است؛ قبل. آرامشم
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 ! رویا جان -

 . کنمگویم و نگاهش میجانم را توی دمل می

. خفا نیست دونم لیاقِت تو رابطۀ این شکلی تومی -
گم زنم، بهت میرسه وقتی بهت زنگ میرشمم می

خوام اول رضایت رویا من می. خوام ببینمتمی
خوام مادره دیگه، منی. مامان رو به دست بیارم
سلیمه و امید و . مون باشهخدایی نکرده آه پشت

شون مونده، نه نه حرمتی بین. انزنش جلو چشمم
خوام بربمت تو یمن من. فهمنچیزی از زندگی می

عین ارغوان . شناسمتمی. دل یه زندگی پرآشوب
دن فحشتم ب .نیستی که بتونی جواب بقیه رو بدی

زهرا هم نیستی بتونی از . کنیفقط خودخوری می
زبوِن تو همون رویای آروم و بی. خودت دفاع کنی

 !منی
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 سه_و_شصت_و_دویست

موهای . م از اجزای صورتش بردارمتوانم چشمنی
و  پرپشتی که حتی با وجود شانه زدن، باز هم پخش

های بلندی که چشامن پرمهرش را بیشرت در مژه. پالست
موهای صورتش که نه به . دهدمعرض دید قرار می

من از متام . ریش است، نه به بلندی ریشکوتاهی ته
 خواهم غیر از پیوند همیشگیِ دنیا مگر چه می

 دستامنان؟ 

 .گفت؛ یخ دستم میان دستش آب شدهپرستار راست می
 .ست، نه از رسگیجۀ لحظاتی پیشنه از اسرتس خربی

صدای زنگ موبایلم، این ساعت از شب، اصال برایم 
 .شودرسدار مانع از بلند شدنم می. خوشایند نیست

. ندکدارد و زیپش را باز میکیفم را از پایین تخت برمی
ی وسیلۀ شخص. گیرم با یادآوری موضوعیگاز میلبم را 
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رسدِی . بندمچشامنم را با رشم می! داخلش داشتم
 . داردهایم، مرا به لرز وامیقطرات رِسُم توی رگ

 !بگیرش، عطاس -

. کنداسرتس نام داداش، بر رشم از رسدار غلبه می
 :گویمهراسان می

 حاال چیکار کنم؟  -
 . و بدهدو تا نفس عمیق بکش، جوابش -

دهم با رضبان قلبی که موبایل را کنار گوشم قرار می
 . نفس انداختهمرا به نفس

 . سالم داداش -
 سالم، خوبی؟  -
 نخوابیدی؟ . قربونت... قـ -

کند و چشامنش را با رسدار انگشتانم را نوازش می
 . فشارداطمینان روی هم می
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 نه هنوز، کجایی؟  -
 ده؟ جانا نخوابی. پیش زنداداشم -
 دی یلدا؟ گوشی رو می -

شنود که در رسدار صدای داداش را از پشت خط می
 :زندبرابر وحشت چشامنم لب می

 . بگو خوابه -
 . خوابه داداش -
 !بیدارش کن، کار واجب باهاش دارم -

. نشینددستی که رِسُم به آن وصل است، روی قلبم می
 صدایمکنم تا متوجه لرزش داند چه تقالیی میخدا می
 . نگردد

 کارت خیلی. دردش تازه آروم گرفت تونست بخوابه -
 واجبه؟ 



 

Romanzo_o 1066 

یه  .خواستم ببینم از دسته چکم خرب داره یا نهمی -
 . کنمساعته پیداش منی

دهم و با تسلطی ساختگی رسم را به طرفین تکان می
 :گویممی

بلند شد . کنماالن بیدارش منی. گناه داره داداش -
 . دمپیام می پرسم بهتازش می

 . خب، مراقب خودت باشخیله -
 . چشم -

 :گویمقرار میکنم و بیمتاس را قطع می

زنه االن باز یکی زنگ می. بیا این رِسُمو تندتر کن -
 . گندش درمیاد

کند و مالفه را تا گردنم باال اندکی فشار آن را زیاد می
 . رودبه سمت پردۀ سبِز ضخیم می. کشدمی

 ؟ کجا رسدار -
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 . گردماالن برمی -

ام زنم و آن را به بینیلبخندی به کِف دسِت راستم می
رایحۀ مدهوش کنندۀ ادکلنش را با متام . چسبانممی

فکری سمی میان افکار خوشم . کنموجود استشامم می
 . یابدراه می

 اگر گرفتار قضا و َقَدر شویم چه؟ 

 اگر طناب مصلحت دور گردمنان بپیچد چه؟ 

اند، نتوانیم با لشکری که به مخالفت با ما قیام کردهاگر 
 مقابله کنیم چه؟ 

ورودش مجال پیرشوِی تفکرات آزار دهنده را 
 .زنم به نایلونی که توی دستش استزل می. ستاندمی

کارتن خرما و بستۀ پرس شدۀ . نشیندرِس جای خود می
س ها از جنکند و چه کسی گفته فرشتهپسته را باز می

 هستند؟زن 
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 چهار_و_شصت_و_دویست

 ت بهرت شد؟ رسگیجه -

 . دهمبا صدای خشدار جوابش را می

 دستت درد نکنه، اینا دیگه چیه؟ . آره -

کند و جلوی دهانم اش جدا مییک عدد خرما از بسته
افتم که شب عروسِی زهرا به یاد شکالتی می. گیردمی
 . اندهایم چسبلب

 . خورم بعدا، االن میل ندارممی -

کند، مقاومتم را در اخم کمرنگش، همراه با نُچی که می
 . شکندهم می

 . خودتم بخور -

لعنتی حتی چشمِک هیزش . بردخرمایی به دهان می
 . کندهم قند توی دل آب می
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 شه؟ ای بابا چرا این رِسُم متوم منی -
 . دیگه چیزی منونده -

 . کندته را روی پایش گذاشته و برایم مغز مینایلون پس

 ...رسدار -
 جون؟  -
 به. تا حاال کسی این شکلی لوسم نکرده. نکن -

 . سازهم منیمعده

زند و مشتی را که حاوی مغز ای میطرفهلبخند یک
 . کندهایم نزدیک میپسته است، به لب

 . باز کن دهنتو -

ام دگیبدون شک امشب رکوردداِر بهرتین شب زن
هیچ . مان غلط استدانم رابطهمی. شودمحسوب می

خواهم اندکی زندگی فقط می. توجیهی برایش ندارم
 . کنم
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 . تون ظاملینشام مردا همه -

 . ام استبا ابروهای باال رفته، جویای دلیل گفته

طور دلت اومد این بال رو رسم بیاری؟ چرا منو چه -
ه جوری رفتار انقد به خودت وابسته کردی؟ چرا ی

کردی، یه کاری کردی از نداشتنت برتسم؟ تو که 
این همه سال تو دلت نگه داشته بودی، برا چی به 

 من گفتی؟ 

دهد و با همۀ ترسو دستم را میان دستانش جای می
 . امبودنم، از خِط قرمزها گذشته

 . م کرد تا ناراحتزدهحرفات بیشرت ذوق -

 داندخدا می. کنممنیتالشی برای خارج منودن دستم 
ها که با ما ها و جداییبعد از این شب رسنوشت چه بازی

 . نخواهد داشت
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تو راست . ترسماز تنها شدن می. ومل نکن رسدار -
گفتی، من عادت دارم همه چی رو تو خودم می

گی بابام یاد داده باید مطیع و از بچه. بریزم
ی کسحتی اگه . تو روی کسی نیام. راه باشمرسبه

ال اص. با تو حامل خوبه. بهم بدی کرد، تالفی نکنم
طوری مبونیم، بازم اگه بهت نرسم و تا آخر همین

کسی رو . ولی تو هم تا آخرش تنها باش. خوبم
 . نیاری تو زندگیت

 :کندبا همۀ احساسش نجوا می

 . قربونت برم -

 جا ثبتمالکیتش را آن. گذاردام داغ میو بر پیشانی
 هایش در کمین باشد؟ نکند لحظۀ شوم نبودن کند ومی

من تکرار . ای، من نیستمجوریشو راضیتو این -
 . خوامهمیشۀ امشبو می
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کنار رفنت پرده و بازتاِب نور . کنممحابا نگاهش میبی
 . دهدسفید از بیرون، زاویۀ نگاهم را تغییر می

زند صدای کِف دستی که رسدار به پیشانِی خود می
یز است یا داداشی که با چشامن ناباور، دستش انگرعب

 روی پردۀ کنار زده، خشکیده؟

 پنج_و_شصت_و_دویست

 «زهرا » 

بندم و حجم دِر اتاق مامان و بابا را به وسیلۀ پا می
ام، زمین هایی را که از بند برداشتهانبوه لباس

پتو را . ش جمع گشتهچنان در خودرویا هم. گذارممی
لرزشش در این هوا اصال عادی . دارماز رویش برمی

 . نیست

 لرزی؟ پزم از گرما؛ تو زیر پتو هم میمن دارم می -

 . هایش یعنی بیدار استجنبیدن پلک



 

Romanzo_o 1073 

ادای . گه از صبح لب به غذا نزدیمامان می -
 جدیدته؟ 

 :گویدای میبا صدای دورگه

 شه تنهام بذاری؟ می -
شو عین آدم بنال ببینم کدوم خاک در خوِر پا -

 . گرفنت به رستونه

 . زنملگدی به پایش می. کشددماغش را باال می

 دیشب. یه کاری نکن برم با خود داداش حرف بزمنا -
 چی شد؟ داداش چه ِگلی به رست گرفت؟ 

 . شمکبالشی را که به آغوشش فرشده، از زیر دستش می

  .لباسشو کثیف کرده، شستمجانا سه بار تو باغچه  -

 . دهمها را برای تا زدن، تا حوالِی او هل میلباس

 . عین آدم پاشو بشین -
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ست که انجام چرخاندن رسش به طرفم، نهایت کاری
 . دهدمی

 زیرکاِه موذی، توسفیِد پاستوریزۀ آبشعوِر چشبی -
 کردی؟ کی همچین دل و جرأتی داشتی و رو منی

 . د به خدااز دماغم دراوم -

 .کنمرسهمِی لِی جانا را به طرفش پرت می

 . روتو برم من رویا -
اصال . داداش از دیشب یه کلمه هم باهام حرف نزده -

 . ذارهمحلم منی

 . گزماز رس حرص لب می

خواد اون صحنه رو به جای داداش، یعنی دمل می -
 . کردتونو سفره میدید؛ شکم جفتطاها می

 . اندازدش را پایین مینشیند و رسمی
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 . خیلی بدی -
 . نه تو خوبی میموِن بدترکیب -

 . نشینمها را رها منوده، کنارش میلباس

چشم خیلی بی. رویا من جای تو بودم، مرده بودما -
 . و رویی

 . زندام میمشت به شانه

 . جوری، به خدا ُمردمنگو این -
 اون انرِت دراز چه غلطی کرد؟  -

 :پرسدمتعجب می

 گی؟ رسدارو می -

 . رودغره باال میابروی راستم میان چشم

 !گمداداشو می نه -

 :کندبا صورتی وارفته زمزمه می
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حتی نتونست . اون بیچاره وضعش از من بدتر بود -
از خجالت گردن و . یه کوچولو رسشو باال بیاره
 . گوشاش هم قرمز شده بود

 داداش تف ننداخت تو صورتتون؟  -

 . کندبه درک که دلخور نگاهم می

فقط به رسدار گفت جلوی دِر بیامرستان وایسا تا  -
 . بیام

 از رسدار نپرسیدی داداش چی بهش گفته؟  -
 . هر کاری کردم نگفت -

 . فشارمهایم را روی هم میدندان

 بعد افتضاح دیشب بازم باهاش در ارتباطی؟  -

 :گویدبا چشامن ُپر می
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. کنینچه فکری در موردمون می دونم شامهامنی -
به خدا تا حاال اصال از اون حرفایی که شام فکر 

 !گهرسدار از حسش می... فقط. کنین، نزدیممی

چپ غلیظم را به گامنم وقتش رسیده که آن نگاه چپ
 .نثارش کنم

 شش_و_شصت_و_دویست

 گی، نه؟تو منی -

گردد، خشمم را هایش پدیدار میخملبخندی که پشت ا
 . کندچند برابر می

 . حیابی. نیشتو وا کن تا دهنتو جر بدم -

گذارد و نگاه از من دستش را جلوی دهانش می
 . گیردمی

 جدی داداش هیچی بهت نگفت؟  -
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به جون جانا راضی بودم یه دونه بخوابونه تو گوشم،  -
 .تو چشام ده ثانیه زل زد. طوری نگام نکنهاما اون

 . ُمردما، ُمردم

فرستم و رسم را به طرفین تکان نفسم را بیرون می
 . دهممی

 کرد اون موقع تو بیامرستان؟ اصال چیکار می -

 . پیچداش را بدتر در هم میموهای آشفته

کرده، مامانو آورده بود مبونه پیش تابی میجانا بی -
 غمرو بعد که زنگ زد من گفتم پیش یلدام، د. یلدا

انگاری رسدار رو تو بوفه . دراومد، میاد دنبامل
 . شانس ندارم که. دیده بود

 . کنمصورتم را مچاله می

گه پرس مردمو کرده خر خودش، بعد می. خفه شو -
 . شانس ندارم
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 . زندبه آرامی لب می

 . خر خودتی -

 . شودحین خیز برداشنت به سمتش، در اتاق باز می

دو ساعت همراه . ار دستم بندهرویا پاشو شام بذ -
 شه؟ چه وضع. موندی، از صبح عین جنازه افتادی

 . باشه مامان، تو برو، میاد -
 . خب تو پاشو بیا زهرا -
  .مامان االن یارس میاد دنبامل؛ ننه شام گذاشته -

به دنبال . اش را در پی داردحرِف رفنت، نارضایتی
 :گویمخیزم و به رویا میمامان برمی

رِس کیف . پاشو این لباسا رو تا کن بذار رس جاش -
 . ت مال ماس، قیافۀ نکرهبودنت مال یکی دیگه

خدا پِس گردِن این دو بزند که رشِم حاصل از 
شان، بیشرت از خودشان، شامل حال من شده پرواییبی
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 .کندداداش با من نیز به طرز عجیبی رسدی می. است
 :گویدحامم است، میسورن به او که در حال رفنت به 

 . خوام واسه جانا خوراکی بخرمپول بده بابا می -

 . نشاندداداش کمی اخم میان ابروهایش می

 الزمه هر بار واسه پول این دروغو تحویل من بدی؟  -

داداش پا . سورن در حال تحلیل سوال پدرش است
 :گویدگذارد و میداخل حامم می

 . برو از تو جیب شلوارم بردار -

سورن با یک جهش بلند، متام محتویات جیِب شلوار را 
د کنلباسی آویزان است، بر زمین خالی میکه بر چوب

ا ت. کنداش را سوا میها یک پنجاهیو از میان اسکناس
ها بردار، آیم بگویم خب المصب از آن ده تومانیمی

 . گیردپیشی می
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 ! عمه اینا رو بذار تو جیبش -

های ریخته از میان وسیله. شودو به رسعت غیب می
روی فرش، شیشۀ آمپولی که تا به حال مانندش را 

نوشتۀ ناآشنای روی شیشه، ! زندام، چشمم را میندیده
صدای عزیز از توی حیاط . پراندابروهایم را باال می

 . آیدمی

 !زهرا بیا این شوهرت عینهو طلبکارا دم در وایساده -

گیرم و وسایل را به رسیع از شیشۀ کوچک عکس می
 .گردانمجیب داداش برمی

 هفت_و_شصت_و_دویست

ا که چرا عزیز بپس از یک بحث اساسی با یارس، رس این
 دهمزند، کش و قوسی به گردنم میطعنه با او حرف می

هایم را بر راه کفش. شومو زودتر از او داخل می
دوباره اعرتاض اوست به صدای کشم و سنگالخی می
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ها از کنار رسداری که باالی پله. برخاسته از عملم
کنم و سنگینِی نگاِه متعجبش را به ایستاده، عبور می

 . کشمدوش می

 . شد؟ وایسا بینم آها، چی -

. شومکََنم و داخل میهایم را توی ایوان از پا میکفش
 . دآیننه سطل ماست به دست، به استقبامل می

 مادر چرا انقد دیر کردین؟  -
 . طبق معمول تقصیر یارسه. سالم -

کنم و به وسیلۀ پرهایش خود را باد ام را باز میرورسی
 . زنممی

 چرا خودتو به زحمت انداختی؟ . خسته نباشی ننه -
رسدار نذاشت چیزی بذارم، جوجه . چه زحمتی ننه -

 محیا کو؟ . درست کرده
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گیرم و مشغول درست کردن یسطل ماست را از او م
 . شومدوغ می

دونم حاال من می. سورن مخشو زد، اینم نیومد -
 . طوری بچزوندشقراره چه

مادر چایی . م زرنگه، از پس خودش برمیادبچه -
 میاری واسه پرسا؟ 

 . باشه چشم -

حتی آن . دهدجای این خانه بوی انتظار میجای
 . های لبۀ پنجرهشمعدانی

 . گن از دل برود هر آن که از دیده برفتراسته می -

مرزه و گل محمدی خشک شده را میان کف هر دوستم 
 . ریزمزده میکنم و داخل ماست همپودر می

 جدی انقد ریز شدم که ندیدیم؟  -
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افتم و غضبم را به با همزِن دستی به جان ماست می
 . دهمچشامنم انتقال می

پاک ازت ناامید  .دونستم انقد پررویی رسدارمنی -
 . شدم

 چرا چون مردونه پای انتخابم وایسادم؟  -

 . اشارۀ رصیحش به اصل موضوع، دور از انتظارم بود

 کردی؟ دیشب تو بیامرستان چیکار می -

 . کشد بر گوشۀ باال رفتۀ لبشانگشت می

 !رفته بودم دیدن یار -
 . اَه اَه اَه، چندش -
 . تخار توئهکباِب امشب به اف. وا کن اخامتو -

 . کنمپارچ را از آب داخل بطری پر می

 داداش چی گفت بهت؟ . خجالتم خوب چیزیه واال -
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ها، زانوی فلزی را برای هر چه زودتر رسخ شدن زغال
 . دهدگاز قرار میروی شغلۀ اجاق

 . هیچی -
 چه جوابی داشتی بهش بدی؟ . راستشو بگو -

کند، و رو میها را پشت طور که با انرب زغالهامن
 :گویدمی

چوب الی . ساین عالقه دو طرفه. خوامشگفتم می -
 . چرخمون نکنین

 . شومبا چشامن درشت، نزدیکش می

 گی؟ جان من راست می -
 دروغم چیه؟  -
 . خریخیلی کله -

 :گویموسط نیش کش دادنش می
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ش بدجور به خودت وابسته. دیگه زنگ نزن به رویا -
  .ش اصال به صالح نیستلیادامۀ این شک. کردی

 . زندای به رسم میبا انتهای انرب، رضبه

تو کارایی هم که بهت مربوط . چار تا چایی بریز -
 . نیست، دخالت نکن

 . کنمدهانم را برایش کج می

کردی موس میقربون اون روزات که دنبامل موس -
 . مخ رویا رو بزنم

شده را از  و آدمیزاد باالخره یک جایی آن کینۀ دفن
 . کشدگور بیرون می

خوردی، االن وضعم تو اگه به وقتش به دردم می -
 !این نبود

 هشت_و_شصت_و_دویست
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در کرسی از زمان، کل اتفاقات گذشته پیش چشمم 
به راستی سکوتم ظلم بزرگی به هر . گرددپدیدار می
 . دویشان بود

کشم و با سینِی ا عمیق نفس میرایحۀ تند دارچین ر 
با یک چشم به رسدار که با . پیوندمها میچای به آن

نگرم و با چشم دیگر به ننه که آتش درگیر است، می
 . کندکمی دورتر از ما سبزی پاک می

 . زهرا -

م را شود، فقط گردنتغییری در حالت نشستنم ایجاد منی
فم گرفته نِی قلیان را به طر . چرخانمسمت یارس می

 . است

 . بیا ننه حواسش نیست -

شعوری نثار شیطنت نگاهش روم و بیای میغرهچشم
 . کشدخود را به سمتم می. کنممی
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 . ایگرفته -
 . چیزی نیست -

 . اندازدام میدست گرد شانه

ترین فانتزیمه بشینی با من قلیون بهت گفتم بزرگ -
 بکشی؟ 

 . زنمدستش را کنار می

 . رهزار با -
 کشی؟ خب چرا منی -

 . زنمپوزخند می

 . انقد احمق نیستم آتو دستت بدم -

 . افتدمیان ابروهایش خط می

 یعنی چی؟  -

 . اندازمشانه باال می
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 خوام از زن خودم آتو گیر بیارم؟ یعنی من می -

 . فرستمآهم را بیرون می

 . هیچی از مردا بعید نیست -

اش را باال یک شدهابروِی راسِت روِی چشِم بار
 . فرستدمی

 . تو مریضی -
های مزخرفی مریض تویی که همچین فانتزی -

 . داری

 . لبخندش رسارس متسخر است

 شه بگی فانتزِی تو چیه؟ می -

 :گویمدهم و میشهامت به خرج می

ترین فانتزی منم اینه کاش شخصیتت عین بزرگ -
 ! کُوِزی بود



 

Romanzo_o 1090 

و کمی کف همراه با کند ام میدستش را چفت چانه
 . زندلحِن عصبِی خفه از دهانش بیرون می

 زن خوشت اومده؟ همبهاز چِی اون مرتیکۀ حال -

 . بخش بودهبازی با غیرتش همیشه برایم لذت

 زن؟ کُوِزی؟ همبهحال -

من اما خود را . کندفشار دستش را چند برابر می
 . بازممنی

ام، من هر چی. هاون بازیگره، تنها هرنش هم بازی -
خوای باهات بازی می. عین کف دست واست رواَم

 کنم؟ 
 . از مادر زاده نشده -

 . گرددرِس جای قبلی خود بازمی

 . خیلی خودتو دسِت باال گرفتی -
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حین بلند شدن برای برداشنِت موبایلی که زنگ 
 :گویمخورد، میمی

دِر خونۀ بابام همیشه به روم . تو خفا تهدید نکن -
 . ازهب

 . دهدجا از دهانش بیرون میدود سفید را یک

مبونی مبیری جات پیش . آشکارا تهدید نکن -
 . خودمه

ابراز احساساتتم مثل خودت . آدم نیستی که -
 . َخَرکیه

 نه_و_شصت_و_دویست

 «رسدار » 

 کند و نی قلیان را از یارسامید میامنان جا باز می
 . ستاندمی



 

Romanzo_o 1092 

 جا؟ خامنت ناراحت نشه اومدی این -

 . گذردتفاوت از کنار طعنۀ یارس میبی

 س؟ جوجه -

رسی به تایید تکان . کندور اشاره میهای شعلهبه هیزم
 . دهممی

 . مها هم برب یه دو سیخ بیشرت بزن واسه اون باالیی -
 . باشه -

چه  .زنمکنم و رسی به واتساپ مینت را روشن می
هایم پر است به جز آنی که خالی ویفایده که پی

 . بودنش وجودم را تهی ساخته

 . هوی رسدار -

 . نگرماز گوشۀ چشم امید را می
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ببین . کنیعشق دنیا رو می. تبچسب به مجردی -
اصال از این . هازندگی رؤیایی بعد ازدواج مزخرفه

 . خربا نیست

 . کندیارس مداخله می

 . ؟ تو که هالکش بودیتو دیگه چرا -

بعد از پک عمیقش که خرخر آب توی مخزن را به دنبال 
 :گویددارد، می

زنا بعد ازدواج خیلی پرتوقع . دونمچراشو منی -
گذره بیشرت احساس غریبی هر روز که می. شنمی
یه چیز دیگه . شناسمشانگار منی. کنم باهاشمی

 . هم هست، مادرم
اینا بتونن بدون جدل تو باید بلد باشی کاری کنی  -

 . یه خونه زندگی کنن

 . زندهمراه با پوزخند، دود از دهانش بیرون می
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شه دخرت، این حرفا که عروِس خوب می. ایاساده -
عروس . شه مادر، همش کشکهمادرشوهِر خوب می

جون به . تا ته دنیا عروسه؛ مادرشوهرم مادرشوهر
 . نهم بریز  جونشون کنن، باید یه جایی زهرشونو به

 . گذاردزهرا استکانی چای برابرش می

 .یه حرف حق تو عمرت زده باشی، همینه. باریکال -
 . امید -

رسها به سمت ارغوانی که دورتر از ما ایستاده، متامیل 
 . گرددمی

 . جا وایسادی دخرتم، بیا پیش ماچرا اون -

شود به کند و با اخم خیره میتوجهی خرج ننه میبی
 ! دامی

 . بیا باال کارت دارم -
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 . کشدامید به مراتب بدتر از او اخم در هم می

 . برو میام -
 ! همین االن -

 :گویدای که قورت داده، مییارس با خنده

 . ت نکردهپاشو برو تا قیمه قرمه -

 . خوردخورد که از جایش تکان منیبه غرورش برمی

 ه جایمگه با تو نیستم امید؟ گوشات َکر شده؟ ب -
جا کوفت بکشی بیا منو برب که بشینی ایناین

 . بیرون، حال ندارم

آید، اما از آن بدتر یارس کارد بزنی خون امید درمنی
 . است
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زن من بخواد تو جمع همچین گُهی بخوره، دهنشو  -
حالیش کن فحش و بد و بیراه . کنمپر خون می
 . مال خلوته

پهلویش روی توی سقلمۀ زهرا به معنی زیاده
 . رود، منتها یارس کوتاه بیا نیستفرومی

بینی زنت جنبه نداره، وقتی می. برو رد کارت -
مون مونده بود فقط همین. خودتو به ما نچسبون

 . مون ببندهزن جنابعالی کوفت به ریش

خیزد، با کند و برمیای پرت مینی قلیان را گوشه
 ا دو تاها ر پله. صورتی که تا بناگوش رسخ شده است

رسد، با رود و هنگامی که به او مییکی پایین می
 .دهدنهادن دستش پشت ارغوان، او را به جلو هل می

 هفتاد_و_دویست

 :توپدزهرا به یارس می
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واسه چی پرش کردی؟ اگه رو زن حامله دست بلند  -
 کنه چی؟ 

   .اندازدقید شانه باال مییارس بی

حاال گیرم یه َچکی . ها ندارهامید که از این جنم -
 . خورههم بزنه، به جایی برمنی

ام، از ها را داخل آن خواباندهزهرا قابلمۀ سسی که مرغ
 . گیردننه می

 کنن؟ بازم با هم دعوا می -

 . های سفید شدهشوم به زغالخیره می

 .کنمجا دیگه ساعت کوک منیاز وقتی اومدم این -
 بعد. زننتو رس و کلۀ هم می. شنکلۀ سحر پا می

 . خوابن تا ظهردوباره می
 تقصیر کیه به نظرت؟  -
 . شون رس و ته یه کرباسنهمه -
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ها، زهرا با سیخ گوجه و فلفل حین باد زدن جوجه
 . شودنزدیکم می

قط ف. ببین رویا مثل من اصال آدم باعشقی نیستا -
 . خورهعلف می

 . مکنرِدیفش می -
. خورهخورش بپزه فقط از آبش می. خیال کردی -

 . مبعدا نگی نگفت. باید کباب و ببوسی بذاری کنار

 . لعنتی اسمش هم عامل لبخند است

 طوریه خب؟ چرا این -
ه یه هفت. برنبود، دید گوسفند رس می وقتی بچه -

 !بعد اون دیگه لب به گوشت نزد. مریض شد

نم دامنی. ر امشبم را ربودهنگرانی از بابت دیشب، قرا
عرقی که بر پیشانی و گردنم نشسته، از گرمای 
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هایی که بین من های گداخته است یا تداعی حرفزغال
 . و عطا رد و بدل شد

گه محیا و سورن یارس پاشو مامانم زنگ زده می -
 . دعواشون شده، بریم دنبالش

در هامن حالت درازکش، بالش را زیر رسش تنظیم 
 . ندکمی

 . متونم بلند شببین من انقد خوردم تا یه ساعت منی -
 . کنهیعنی چی؟ پاشو بچه گریه می -

گذارد و دستانش را بر سینه جمع پلک روی هم می
 . منایدمی

من خوابیدم، رس و صدای اضافه بشنوم قاتی  -
 . کنممی

 . برمتپاشو من می -
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د توانگردد هم منیچشامن متعجبی که به سویم برمی
نارضایتی از چهرۀ زهرا . موجب شود پا عقب بگذارم

 . باردمی

 . شهنه االن خوِد یارس پا می -

زنم کنم و با گوشۀ چشم اشاره میچپ نگاهش میچپ
 . افتددنبامل راه بی

 یک_و_هفتاد_و_دویست

ا یمن گفتم با افتضاحِ دیشب کِم کم یه ماه طرف رو -
 . تو دیگه چقدر پررویی. ریمنی

حین چرخاندِن فرمان به راست، از توی آینه پشت رسم 
 . پایمرا می

 . دیشب خیلی ترسیده بود. نگرانشم -

 :گویدشان میچند خانه مانده به ساختامن
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  .بذار زنگ بزنم رویا محیا رو بیاره. دارجا نگههمین -

 . مگردتش برمیکنم و به سمرشتم را مرتب مییقۀ تی

 . جامانگی من این -
 وا؟ چرا نگم؟  -
. خواد خودشو گم کنهجام میبگی من این -

 . خیال، بذار بدون تابلوبازی بیاد و برگردهبی

 . کنداز زیر چشم نگاهم می

 دی؟ راستی تو چرا انقد بو می. اَی آدم َجلَب -

 . چرخانمرضب گردنم را به طرفش مییک

 من؟ بوی چی؟  -
 . بوی هیزم. بوی دود -

در حینی که او مشغول صحبت با موبایل است، اسپری 
آورم و چند پاف از خوشبوکننده را از داشبورد درمی
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مکامله را به پایان رسانده، . زنمآن به لباسم می
 :گویدکنان میرسفه

 . کنی دیوونه، خفه شدمچیکار می -
 . کنمدارم بوی هیزمو گم می -
 دۀ ماشین؟ با خوشبوکنن -
 . چیکار کنم، ادکلنم پیشم نیست -

 . بردرسش را از پنجره بیرون می

ببین اگه دیدی همراه رویا، . وای حاملو به هم زدی -
مبونی . مامان یا داداش اومد، گازشو بگیر برو

 . سفاتحۀ من زودتر از شامها خونده
 . شهمن و تو به جهنم؛ واسه رویا بد می -

رویا  روم وزیر سنگینِی نگاِه چپش درمی تفاوتی ازبا بی
 . گردندبینم با محیا که توی قاب در ظاهر میرا می
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تو بیار پایین، اگه کسی پشت رسش رسدار کله -
 . اومد، زودی پیاده شم

من اما لحظات برای بلعیدِن او با نگاهم را محال است 
 :گویدکند و میدِر سمت زهرا را باز می. از دست دهم

زیاد بودا، منتها . دیگ دعواشون شدته رسِ  -
  .خورهکدوم چش نداشنت ببینن اون یکی میهیچ

هایش زنم به موهایی که از زیر شال روی شانهزل می
 . ریخته

خواد حق دارن دیگه؛ آدمیزاد دلش می -
 . ها فقط مال خودش باشنداشتنیدوست

ست که رسش میزان حیرتش از شنیدِن صدایم به قدری
ش درد. خوردا باال آمدنی ناگهانی، به سقف ماشین میب

گردد و من به جای او آخ در وجودم منعکس می
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قصد پیاده شدن دارم، آستینم توسط زهرا . گویممی
 . شودکشیده می

 خوای تو محل آبرومونو بربی؟ کجا؟ می -
 . ببینم رسش چی شد -
 . من خوبم، طوری نشد -

دیدِن اویی که کناِر شیشۀ دهم برای تابی به گردنم می
دستپاچه . پایین آمدۀ دِر سمِت من، ایستاده است

های شال دهد و انگشتانش روی لبهموهایش را عقب می
 . در حرکت است

 حالت خوبه؟  -

 . دهدبا لبخند رسش را به تایید تکان می

 عطا که دعوات نکرد؟  -

 :گویدنشیند بر صدایش وقتی میبغض می
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 . زنهنه، نه باهام حرف میکنه نگام می -
 . کنمغصه نخور، درستش می -

 .گیرددماغش را می

 !کشی میادچه بوی حرشه -
 ...آقا برداشته -

 . بُرَّمحرف زهرایی را که با خنده همراه است، می

 . خوشبوکننده زدم به ماشین -
 به ماشین رسدار؟  -

پوِش تکیه داده به دویست و وجوِد مرِد رسارس مشکی
بغل شش مشکی، چند مرت دورتر از ما که در آینه

را را های زهرس گذاشنتبینمش، حسم نسبت به رسبهمی
 !شومکند و پیاده میخنثی می

 دو_و_هفتاد_و_دویست
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گیرد و به دنبال دستی که روی رویا مسیر نگاهم را می
 . کشدیای مدهد، هین نرسیدهقلبش قرار می

 . بر خرمگس معرکه لعنت -

گوید که حاال خود را به ما رسانده این را زهرایی می
 . است

 . برو داخل رویا -

 . گذارددستان لرزانش را برابر دهانش می

 باهاش درگیر نشی رسدار؟  -
 . کاریت نباشه، برو تو -
 . افتیای وای، تو نباید با اون روانی دربی -

ام، کلامت را بیرون کلید شدههای از میان دندان
 . ریزممی

 . زنهسیای ما رو چوب میخوره زاغگُه می -
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 . ایستدرخم میبهزهرا رخ

 . جا آبروریزی راه بندازینمبادا این -

 . کنملبم را با زبان تر می

 . دست رویا رو بگیر، برین تو -

خطاب به رویایی که پلکش رشوع به پریدن کرده، 
 :گویممی

 . اش نکن، برو تونگ -

 . دستش بالتکلیف روی رسش در حرکت است

 . اومدیترسم رسدار، کاش منیمی -
 . بین برداشنت، زوم کردن رو ماعامل و آدم ذره -

توانم تشخیص دهم پوزخندی را از همین فاصله هم می
 . که کل صورتش را به احاطۀ خود درآورده است

 . زهرا دست خواهرتو بگیر برب تو -



 

Romanzo_o 1108 

دستش را از دست زهرا . گذاردرویا بنای مخالفت می
برخالِف آشوِب درونم، لبخند . کشدبیرون می
 . نشانمبخشی بر لب میاطمینان

مون بد جا واینسا؛ یکی بیاد بیرون واسه همهاین -
 . شهمی

هراس همچون درِد . کنمبا چشم به زهرا اشاره می
 . درمان به جان رویا افتادهبی

نذاری . تو پیش رسدار باش. رما خودم مینه زهر  -
 . دست از پا خطا کنه

 روی یکدیگرهایامن روبهدهم تا چشمخمی به گردنم می
 . قرار گیرد

 ترسی؟ م که میمگه بچه -
 . ترسماتفاقا چون بچه نیستی می -
 . تونه زمینم بزنهبه این راحتیا کسی منی -
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در امتداد نگاه گریزانش مدام بین من و آن نامرد 
 . است

ازش . اون عوضی واسه ما چوب دو رس باخته -
 . بخوری باختیم، ازت بخوره هم باختیم

 . فشارمکف دستم را به بدنۀ ماشین می

 . رویا -

برق به صورِت زردش تابیده، زردِی نوری که از تیِر چراغ
 . زندبدجور توی ذوق می

 من نه از جونم سیر شدم، نه هوس زندون به رسم -
پس مطمنئ . با تو قراره یه عمر زندگی کنم. زده

 .مبط تو کارم نیستباش خبط

. شوددارد و سوار میاش را از ماشین برمیتکیه
مان کند، توی چشمهای نور باالیی که روشن میچراغ
 . زندمی
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زنم یه ساعت دیگه زنگ می. جا واینسابرو رویا، این -
 . بهت

ری خونۀ ستقیم میگیری و مقسم بخور راتو می -
 . مادربزرگت

 . خب، آروم باشخیله -
 .قسم بخور -

 . شوممستأصل توی چشامن مضطربش خیره می

 . باشه -
 . قسِم جوِن منو بخور -

 . کشدزهرا کفشش را محکم به آسفالت می

م وسط این هاگیرواگیر فیل. گرکثافتای سواستفاده -
 . هندی راه انداخنت

 ...رسدار -
 . رویا نُچ، اِ  -
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 . بگو جوِن  من تا با خیال راحت برم بخوابم -

 . اندازمآخرین نگاه را به ماشین پشت رس می

حاال برو تو اما نخواب، پیام . جون تو کاریش ندارم -
 . دم، کارت دارممی

 سه_و_هفتاد_و_دویست

 «رویا » 

شوند و این وضوح تر میگذرد، صداها واضحهر چه می
گردم و با چشامنی خیز مینیم. گشایدهایم را میپلک

شوم که در خواب حرف متعجب، خیرۀ دخرتم می
 .زندمی

 ...نرب... ماما... من نه... نه -

اش را های درشِت عرِق نشسته بر پیشانیانگشتانم، دانه
 . کنندملس می
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 ...نه... نرب... نه -

 . دهممیاش را آرام تکان شانه

 بینی؟ مامان داری خواب می... جانا -

جیغ . نشینددر جایش می. پردهوا از خواب میبی
 . کنمبغلش می. زندمی

 . دیدیچیزی نیست مامانم، داشتی خواب می -

 .گیردناجور ترسیده؛ آرام منی دخرتکم

 ترسی؟ از چی می. تهجانا مامانی پیش -

شناسد که منی مرا. کنددر تاریکی نگاهم می
صورتم را پایین . شودتر میهایش گوشخراشجیغ
 :گویمهایش میآورم و خیره در چشممی

 . جامنرتس مامان، من این -
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های تیزش از زیر ناخن. سوزدناگاه پوست صورتم می
 . یابدام امتداد میچشم تا چانه

 . کنی دخرتم؟ منم مامانتچیکار می -

نیرویی به او بخشیده که مِن زند و ترس چنان جیغ می
با باال آمدن ! زده یارای مقابله با او را ندارمبهت

در . پیچددستانش، درد در قسمت جلوی رسم می
بینم دسته مویی را که از رستنگاه رسم تاریکی سالن می

گردد و باره همه جا روشن میبه یک. شودکَنده می
دیگر ادغاِم یکرفته بیشرت به داداش با ابروهایی که رفته

 . شتابدآیند، به سوی ما میدرمی

جانایی را که به جان موها و صورتم افتاده، از من جدا 
ای صورتم اش، لحظههای بیرون زدهمناید و مردمکمی

کشد همه در سالن حارض طولی منی. گویدرا ترک منی
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رود و جانا را از او مامان به طرف داداش می. گردندمی
 :گوید این استای که میلین جملهاو . گیردمی

رو از دیو و پری و هزار کوفت  چقدر گفتم این بچه -
 . و زهرمار دیگه نرتسون

 . گیردبابا دنبالۀ حرفش را می

کنه، شلوغ می. خوابه، ممدقلی اومدبچه منی -
کنه، ممدقلی لباساشو کثیف می. ممدقلی اومد

 . زده شدهاز بس ترسوندی بچه جن. اومد

 .های شورگزم از سوزش صورتم به وسیلۀ اشکب میل
 ریزد ازقلبم فرومی. کشمپشت دستم را به گونه می

 . چسبدکارن با نگرانی بازویم را می! رسخِی خون

 خوبی عمه؟  -

جانا با چشامنی گرد شده دستش را به طرفم دراز 
 . کندمی
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 ...ماما -

 ببین چقدر ترسیده که تازه مرا. طفلِک معصومم
فشارم و موهایش را او را به سینه می. شناسدمی
لیوان آب را . زندداداش مقابل پایم زانو می. بوسممی

برد و پس از آغشته کردِن آن به تا گوشم باال می
. کندهایم نزدیک میام، لیوان را به لبگوشواره
پس از چندین روز اولین بار . نوشمای از آن میجرعه

گونه با دلسوزی گذاشته و این است دلخوری را کنار
شود از گردنم تر می. های صورتم استخیرۀ زخم

کند جایی که نگاه های دخرتم و نگاهم سقوط میاشک
جا شده است؛ دسته موی کنده شدۀ داداش میخ آن

 .روی تشک

 چهار_و_هفتاد_و_دویست
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ه ب. دهدرا نشان می ساعت موبایلم پنج و دوازده دقیقه
مباند که . خوابانمست جانا را میهر رضب و زوری

چسبیده به پُشتی، . شودخواب برای خودم حرام می
ام قفسۀ سینه. کنمزانوهایم را در آغوشم جمع می

 . سنگین است و الیه الیه درد روی هم انباشته شده

به که پناه بربم؟ پدر و مادری که همیشه دنبال مقرص 
شان شامتت است؟ یا داداشی که تند و واکنش اولیههس

رسش با من عجیب سنگین گشته؟ به آرامی قسمت چپ 
هایی که علت و از آن دلتنگی. دهمام را ماساژ میسینه

ب چیزی تا طلوع آفتا. معلولی ندارد، گریبانم را گرفته
منانده، اما قلبم به حدی فرشده است که قادر به سپری 

فه که خپیش از این. ن اندک نیز نیستمکردن همین زما
گردم در سیاهِی پیرامونم، بدون توجه به زمان و مکان، 

جواب دادنش کمی به طول  . گیرماش را میشامره
 . ستتنهایی بد دردی... انجامد، من امامی
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 . الو -

وجدان برای بر هم زدِن خوابش هم حتی عذاب
 . دتواند مرا وادار به قطع کردن منایمنی

 ...رسدار -
 ...هوم -

 . کندترین حالت ممکن ادا میآلودهرا در خواب" هوم"

 . ببخشید بیدارت کردم -

 . شوداز گلویش خارج می" اوهوم"چیزی شبیه 

 . ایبرو بخواب، انگار خیلی خسته -

کشد و به دنبال آن با ای میخمیازۀ پرصدا و طوالنی
 :گویدهوشیاری میحالت نیمه

 ...رویا -
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اش را کامل به دست به فاصلۀ پنج ثانیه هوشیاری
 . آوردمی

 زده شدی؟ چی شده؟ خواب -

 :گویمبا لحن خفه می

 . تونم حرف بزنمشه بیای واتساپ؟ منیمی -

کشم و روی پهلوی راست، متامیل به دخرتم دراز می
منایشگِر آنالین باالی صفحه، . شوموارد واتساپ می

 . داردبه قلبم را برمی کمی از فشاِر وارده

 «خوبی؟ » 

 . «نگرانم کردی» 

  .حالت غیرعادِی دخرتم، به من نیز رسایت کرده است

شه یه عکس از خودت بفرستی؟ از تو گالری می» 
 . «منظورم نیستا، یه دونه از همین یهوییا
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 . کندسه عدد ایموجِی تعجب برایم ارسال می

 «اختی؟ ته تو؟ منو دست اندامشب چه» 

 . «نه به خدا» 

رای دارم بست، نگه میباقِی سخن را که حکایِت دلتنگی
 . دِل تنِگ خودم

چسبانم به سینه و پلک موبایل را می. شودخاموش می
. گذاردافکار درهم و برهم دمی راحتم منی. بندممی

ریتم تنفسش هنوز به . کنمموهای جانا را نوازش می
 . حالت عادی بازنگشته است

شوم و تصویری که فرستاده را مان میوارد صفحۀ چت
 . کنمباز می

و  ای گریبانم را گرفته که علتچندی پیش گفتم دلتنگی
حاال با دیدِن این عکس، علتش را . معلولی ندارد

یک دستش را َجک زده زیر صورتش و با . یابممی
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لعنتی باز آن . چشامنی پف کرده، خیرۀ دوربین است
بش را به رخ کشیده و از توی عکس هم چشمِک جذا

که درکی از بدون این .توانایی لرزاندِن دمل را دارد
و  چسبانمهایم میاعاممل داشته باشم، موبایل را به لب

 . بارمجا میهایم را آندلتنگی

های یهویی منم دمل از این عکس حاال اگه بگم» 
 «گی چقدر پرروئه؟ خواد، منیمی

رد کمرنگی از خون، هنوز . کنمس میصورتم را مل
 . پابرجاست

 . «فرستمبعداً می» 

 «بهم اعتامد نداری؟ » 

 . «م ناجورهقیافه. نه بحث اعتامد نیست» 

 . «نفرست، اما بهونۀ الکی هم نیار» 
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اش را تاب بیاورم، ای آزردگیکه قادر نیستم لحظهاین
ه ل سامل بام که احتامای نهادهیعنی پا روی پِل شکسته
ود شو این چنین می. پنجاه استمقصد رسیدنم، پنجاه

 . کنمکه وقایع پیش آمده را برایش بازگو می

 پنج_و_هفتاد_و_دویست

 . رویا -

کنم و دستی را که جارو میان آن است، قد راست می
 . گذارمپشت کمرم می

 . بله عزیز -
ه اگ. جا، بلوز شلوار گرفتم واسشبچه رو بیار این -

 . ش نشه زودتر بربم پس بدماندازه

ست که با دست پس عزیز از آن دسته موسپیدانی
 . کشدزند و با پا پیش میمی

 . پراندشومیز شلوار یاسی، ابرویم را باال می



 

Romanzo_o 1122 

 . ت عزیزباریکال به سلیقه -

 ! زند؛ از نوع مرموزشلبخند می

 خوشت اومد؟  -
م؛ بذار تنش کن. خیلی قشنگه، دستت درد نکنهآره  -

 . فقط خدا کنه اندازه باشه

دخرتم برخالِف من، هیچ رغبتی به لباس جدیدش 
خرم و لبخند روترش کردنش را به جان می. ندارد
 . اشزنم به نارضایتیمی

 . ها، فقط تنگهعزیز خیلی خوشگله -
 !کنمعرصی عوضش می! دونستمشو منیاندازه -

. ندلرزاام، رسمایی پشتم را میجایی که نشستهر هامند
 . رکب خوردن از عزیز، دور از انتظارم بود

دهد و هایم قرار میدستانش را از پشت روی شانه
 :کندترسیده زمزمه می
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 . دو ساعته مغزمو خورده. منو ببخش مادر -

خود کنار هوایم، دستانش خودبهبا برخاسنِت بی
 . روندمی

معلومه تو تیم کی هستی؟ حق با مامانه؛ دست هیچ  -
 . دوستی دادی با دشمنای ما

  .عزیز تقصیری نداره، من تحت فشار گذاشتمش -

 با احتیاط فاصله. دوزمنگاه آکنده از نفرتم را به او می
 . داردرا برمی

 ذاری بغلش کنم؟ می -

 کنم واش منیتوجهی به گریه. کشمدخرتم را عقب می
اش برایم رنگ باخته، با حرص ا که حاال زیباییلباسی ر 

 . زندمان زانو میمقابل. کنماز تنش خارج می

 . تر، دردش گرفتآروم -
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کنم و در حالت نشسته، لباس را بر صورتش پرت می
 . رومعقب میعقب

بار آخرتم باشه واسه دخرت من . به تو ربطی نداره -
 . گیریچیزی می

 . زندتلخند می

 ت؟ دخرت  -

 . شومتوی صورتش براق می

تو هیچ حقی از بچۀ من نداری، چون . آره دخرتم -
 . جا تنهایی به دندون گرفتمشتا همین

 . شوداش تغییر ایجاد میدر حالت چهره

 صورتت چی شده؟ این زخام دیگه چیه؟  -

 بازویم. شومپوشانم و بلند میهای دخرتم را میلباس
 . چسبدرا می
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 بالیی رس صورتت اومده؟ کار کیه؟ گم چه می -

گردم به سمتش و کف دستم را محکم تخت برمی
 . کوبماش میسینه

خوری حاال کشی بعد اون همه گُهتو خجالت منی -
ها رو درمیاری؟ کاش بدونی اومدی ادای نگران

قدری که خوره؛ اونچقدر حامل ازت به هم می
 . خوام رو صورتت باال بیارممی

ه ب. گویدشوند و هیچ منیبه یک سو کج می هایشلب
توانم تاب جوره منیآرامش فراخواندن عزیز را هیچ

 . بیاورم

چارتا قربونت برم، غلط کردم بهت گفت خامش  -
که بکوبی تو دهنش، از خونه شدی؟ عوض این

 چینی؟ پرتش کنی بیرون، واسه من سناریو می
 . نبودی ببینی که چه حرفایی بارش کردم -
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های تندم گیرم و او را با قدمدست دخرتم را می
 . سازمهامهنگ می

 !بابایی منو ببین -

حرفش را هضم کنم، یا خودش را که مقابل دخرتم خم 
 شده و دستش را گرفته؟

 شش_و_هفتاد_و_دویست

از فکر محقق شدن این کابوس، مو . کنمجانا را بغل می
 . گرددنم راست میبه ت

 . رحم نباشرویا انقد بی -
خوای واسم معنی کنی؟ رحم و مرّوت رو تو می -

 تویی که منو با یه نامه ول کردی و رفتی؟ 

کوبد و یک دور، دور کف هر دو دستش را به رسش می
عزیز از پنجره رس و گوشی آب . چرخدخودش می

 . آیدام میدهد و به نزدیکیمی
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مگه مسلمون نیستی؟ بذار یه بار بغلش  رویا مادر، -
 . کنه

  .ستمراعات گیسوان سفیدش را کردن، دیگر کافی

ش آفت شده وسط زندگیم؛ بغلش کنه جوریهمین -
 که هوایی بشه؟ 

 . آب... ماما -
دونه داداشات نه مادر، هوایی چیه؟ خودشم می -

 . کننشکمشو سفره می
 . آب ماما... آب -
ی تو رسته، اما بدون با این کارات دونم چعزیز منی -

 . دیعالوه بر ما، داداشم از دست می
 . خواد پیرزنو تهدید کنیمنی. بیا بابا -
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های جانا شوم به استکان آبی که به لبخیره می
اگر با محبت بخواهد دخرتم را از آِن خود . چسبانده
 کند، چه؟ 

همه  باز شدن دِر آهنِی سالن و ورود مامان، بیشرت از
 . نگردمامان با تحیر ما را می. ترساندعزیز را می

 جا چه خربه؟ این -

ایستد و کنارم می. آیدکدامامن در منیصدا از هیچ
 . کشدجانا را از میان دستانم بیرون می

مرده نکنه دوباره خرش شدی، باهاش ریختی ذلیل -
 رو هم ؟ 

 . دهممجال پیرشوی به افکارش را منی

 . دا مامان؛ من از هیچی خرب ندارمنه به خ -

 .  ایستدسینۀ امیر میبهسینه
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 کنی تو؟ جا چه غلطی میاین -

 . کنداش را باز میایدکمۀ باالی پیراهِن قهوه

 . شلوغش نکن زندایی -
 . حرومبهنگو زندایی؛ مرتیکۀ منک به من -

 . ست به درگاِه عزیزهایش پیشکشیباقِی ترکش

الضاملین رو به خونم باره پای این قومخوای دو می -
طور دلت زبونه، تو چهُمرده بیباز کنی؟ این ننه

 میاد آخه؟ 

 . شودعزیز از دِر توجیه وارد می

م، این پرس باال رسم من واال نشسته بودم تو خونه -
به اون امام رضایی که رفتم قسم آرزوی . نازل شد

نید من کچرا فکر می. من خوشبختِی این دخرته
 خوام؟ بدشو می
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خواستی خواستگاریش رو به هم شو میاگه خوب -
 . زدیمنی

 :گویدامیر با نیشخندی سّمی می

 .پس بگو دل زندایِی ما از کجا پره! عجب -

 هفت_و_هفتاد_و_دویست

جا کرده، خشمش را جار مامان جانا را در آغوشش جابه
 . زندمی

دِل من از خیلی جاها پره؛ اولیش هم اون مادرت  -
 . که تو رو به ریش دخرِت من بست

زندایی، اون که خواستگاری بود، ازدواجی هم  -
 !زدمهمش میگرفت، بهصورت می

 . اندازدمامان جانا را در آغوشم می

 . زنهبیا اینو بگیر ببینم این چه ِزری می -
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 . چسبدیک تای یقۀ پیراهنش را می

خواستم کاش این بچه پارۀ تنم نبود تا از خدا می -
 . طور که دِل منو سوزوندی، دلت بسوزههمون

دست مامان را به . آیدامیر از موضعش کوتاه می
 . رساندهایش میلب

 . بوسم، کوتاه بیازندایی من دستتو می -

 . کشدمامان دستش را پس می

؛ نه یه سال آزگار کناره گرفتم از هر جمعی -
هیشکی نگفت . ایای، نه عروسیمسجدی، نه روضه

تو چقدر عوضی بودی که رفتی؛ همه گفنت دخرتت 
چیکار کرده بود که طرف یه جوری رفت که پشت 

 . رسشم نگاه نکرد

 . سوزد از شورِی اشکزخِم صورتم می
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 . ولش کن مامان، بیا بریم -

 . فشاردنشیند و رسش را میان دستانش میامیر می

حروم، عوضی، کثافت، آشغال، بهمن بِد عامل، منک -
خواد اون بچه اما االن دمل می. هر چی شام بگین

ندازه تو مادرم تف منی. رو بغل کنم، حسش کنم
گه برادرم می. دهپدرم تو خونه رام منی. صورتم

دخرتی که . برگرد همون قربستونی که ازش اومدی
م منو دخرت . خوادخوامش یکی دیگه رو میمی
 . ترسهشناسه، ازم میمنی

زند و پاهایم به سویش ترحم، مشتی بر دهان نفرت می
جانا . بردمامان پی به قصدم می. شودکشیده می

 . گرددکاری میمان پاسهمچون توپ میان

 . کنم بری طرفشقلم پاهاتو خرد می -
 . فقط یه بار بغلش کنه -
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 . نه -

کند که دخرتم به گریه را ادا می" نه"طوری محکم این 
 . افتدمی

 . شوم نسپر بین من و بچه. زندایی بذار بغلش کنم -
زنه واسه دخرتی که دو طوری دلت پرپر میچه -

روزه دیدیش، من اما خیر و صالح دخرِت بیست و 
 مو نخوام؟چهار ساله

 .  زندامیر زهرخند می

 !خوایشو منیبه خدا که خیر و صالح -

 . گشایدلن را میمامان در سا

مو هاهیشکی قد من خیر و صالح بچه. گمشو بیرون -
 . خوادمنی

 !خیر و صالح خواستنتم دیدیم -
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 . کندام میزدهاش به مامان، بهتطعنه

 . برو بیرون، مزخرف نگو -

 . پوشاندلبخند، صورت امیر را می

 آخی، ترسوندمت زندایی؟  -

 . مامان هستیم رنگ شدنبهگر رنگعزیز و من نظاره

 از چی باید برتسم؟  -

 . دترسانگونه با اطمینان حرف زدِن امیر، مرا نیز میاین

 زندایی؟  -
 . تبرو بیرون تا زنگ نزدم به دایی -

کند و برابرمان گردن خم یقۀ پیراهنش را صاف می
 . منایدمی



 

Romanzo_o 1135 

شو خواستی؟ همین ت نبود؟ خیر و صالحعطا بچه -
کردی وسط این حیاط خودشو  تُوِی مادر یه کاری

 ! اونم کی؟ عطا! آتیش بزنه

نرم زمینش . خوردجانا از میان دستانم رُس می
 . شودبرگی از گذشتۀ مبهم رو می. گذارممی

امیر رفته است و من دقایقی طوالنی به گذشته گریز 
ای پنداشتم خواب است، لحظهتصاویری که می. زنممی

سوامل را کامل . روندیاز پشت پردۀ چشامنم کنار من
 . شودمطرح نکرده، خشونت مامان فوران می

 ! هیچ چیزی از گذشته به تو ربطی نداره رویا -

 ! منایدو دهان عزیز را با نگاهی تند، ُمهر و موم می

 هشت_و_هفتاد_و_دویست

 «زهرا » 
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 . زنمیای به پای رویا مدر حالت نشسته، رضبه

شه دو دقیقه از هپروت بیای بیرون ببینیم چه می -
 خوایم بکنیم؟ غلطی می

 نفیس. شوداش به چشامنم میخکوب میزدهنگاِه ماتم
 :گویددهد، میطور که کلوچه به خورد جانا میهامن

از مامانتون عمرا . کلید این ماجرا دست عزیزهشاه -
ه از آبا ک عزیز االن ترسیده؛. بتونین حرف بکشین
 . شو زدشه مخآسیاب افتاد، می

گذارد و اش میرویا رس بر زانوهای در آغوش کشیده
 :گویدمی

 . گه منو با مامانت درنندازده؛ مینم پس منی -
مگه بچۀ اون خونه نبودین؟ . شام هم نوبرین واال -

 یعنی انقد خنگین؟ . باید یه چیزایی بدونین

 . کنمل میرسم را به سمت نفیس متامی



 

Romanzo_o 1137 

ما اکرثا خونۀ . های زمون ما خیلی ساده بودنابچه -
یا  یا تو کوچه،. شونو دوست داشتیمعمه بودیم، سگ
 .   خونۀ همسایه

 . دهدنفیس یک تای ابرویش را باال می

 . رهباز این حد از پخمه بودن تو کتم منی -
زی چی. خب نیوتون، بکش بیرون از گذشتۀ ماخیله -

 . هاون منوندهمتا عملیات

 :پرسدرویا با اسرتس می

 ساعت چنده؟  -
 . دو و شیش دقیقه -

  .چپاندنفیس مشتی انگوِر دانه کرده توی دهانم می

 رویا یه! ای نکنیباید تقویت شی تا خودتو قهوه -
 . سیب واسش پوست بکن



 

Romanzo_o 1138 

 . زنمدستش را کنار می

 ها دمل خیلی شوربچه. ور بابا، خفه شدمبرو اون -
 . زنهمی

 . کندرویا باالخره زانوی غمش را رها می

ای کرده بودیم به جز دزد هر بازی. حق داری خب -
 . و پلیس

 . رویا -
 ها؟  -
گم بیا خواهری رو در می. زنهقلبم یه جوری می -

 . حقم متوم کن، تو برو

 . اندازدنگاهی به این سو و آن سوی پایش می

 کنی؟ چیکار می -
 ! م خودمو خیس نکرده باشمبذار ببین -
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اش خورد از نوع نگاهی که روانهام چین میبینی
 . سازممی

این رسداِر خاک بر رس . دردنخوِر چندشدخرتۀ به -
 . دونم از چِی تو خوشش اومدهمنی

 . شنوماش را میزمزمۀ زیرلبی

 ! خاک تو رس خودت -
 چی گفتی؟  -

  .دهدان جای مینفیس با کاغذ و خودکار، خود را میامن

 . بیاین یه بار دیگه نقشه رو مرور کنیم -
 مگه قراره بانک بزنیم؟ . وا نفیس، جمعش کن -

جود و با چشامن ریز در حالی که انتهای خودکار را می
 :دگویشده و غرق در فکر خیره گشته به یک نقطه، می
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های داداش عطاتون کم شنبهحل کردِن معامی پنج -
 !ستاز زدن بانک نی

 نه_و_هفتاد_و_دویست

دهم افکارم را از این موضوع دور سازم چون ترجیح می
ترین حالت خود به رس رضبان قلبم در غیرطبیعی

 . بردمی

 . بو بربه کارت متومه. کنیاحواستو جمع می -
 . گیرمطوری نگو، بدتر اسرتس میاین -
 ! سیتالوپرام برات میارمرم یه دونه االن می -
 سیتالوپرام چیه؟  -
برای همین . مال مامامنه، دکرت اعصابش داده -

 . اضطراب و رضبان قلبش

 . کنمکشم و مشتم را باز و بسته مینفس عمیقی می

 . رویا اون گوشی رو از شارژ دربیار -
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 .توانم از رشبت آبلیمو بنوشمچند جرعه بیشرت منی
، با فرستادن صلواتی. بسته است تشویش راه گلویم را

گیرم و متاس را به حالت بلندگو انتقال داداش را می
 . دهممی

 . ها درنیادمواظب باشین صدای بچه -
 . الو -

 . گریزدهای راه از زبانم میصلوات دوم میانه

 . سالم داداش -
 احوال دخرتمون؟ . سالم -
 خسته نباشی، منایشگاهی؟ . قربونت برم -
 طور مگه؟ آره، چه. باشی زنده -

دارم تا جلوی صداهای نیشگونی از پای رویا برمی
 . تولیدِی دخرتش را بگیرد

 . خواستم بیام پیشتمی -
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 . شودتفاوتی صدایش کاسته میاندکی از بی

 اتفاقی افتاده؟  -
 . نه چه اتفاقی؟ یه خرده باهات حرف دارم -
 واجبه؟  -

ره غگاز گرفته، چشمبرای محیایی که دست نفیس را 
 :گویمروم و میمی

 االن بیام؟ . نه زیاد -

 :دهدپس از مکثی کوتاه، پاسخ می

تونی تا نیم ساعت دیگه که منی. امروز کار دارم -
 خودتو برسونی نه؟ 

 . زنملبخندی رو به آن دو می

از یه ب. نه دیگه، تا اون موقع من به زور مانتو بپوشم -
 . کشهساعتی طول می
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 تونی بیای؟ کنیم؛ هفت و نیم میخب یه کاری می -
مبونه واسه یه روز . قدرا واجب نیستخیال، اونبی -

 . دیگه

ها سبک سنگین کردن، به این پس از روزها و هفته
. گردد ها روشنشنبهایم باید قضیۀ این پنجنتیجه رسیده

 . کندهایی که داداش را از این عامل جدا میشنبهپنج

گیرم و همزمان به دست تم را برابرشان میکف دس
 . زنیمیکدیگر رضبه می

شه پاشم وقت. اینم از این؛ گفت کار داره، نیست -
 . آماده شم

  .دهدچسبد و محکم تکانم میهایم را مینفیس شانه

 . گردیبا دست پر برمی. چشم امیدمون به توئه -
 کنین؟ وقت شام چیکار میخسته نباشی، اون -
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عدم ب! از پشت گوشی هواتو داریم! برج مراقبتیم ما -
  .رسانی کنیم تا بهونه نگیرهباید به دخرتت خدمات

 . زنداز دو طرف به صورتم رضبات پیاپی می

 . مطمئنم از پسش برمیای. تونیتو می -

 . رامنشبا لگد به عقب می

 . گمشو بابا -

 . کنمدهانم را کج می

ه نخورین کدردتا انگِل بهشام دو . ما برج مراقبتیم -
 . کنینبا یه ِپخ خودتونو کثیف می

 هشتاد_و_دویست

 مرِد میانساِل نشسته های تخمه زیِر دندانشکسنِت دانه
ه کشم، امواج بیگانهایی که میپشِت فرمان، میان نقشه

 . کندارسال می
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 . َپ کجا موند؟ یه ساعته عاّلفیم -
. شام تا ساعت هفت دربست در اختیار منین -

 .تونو بگیرینپول

 . کندچپ نگاهم میاز آینۀ جلوی ماشین، چپ

 . آبجی اعصاب نداریا -
من از . پرسین پس کی میادجناب هر دو دقیقه می -

 کجا بدونم آخه؟ 

بینم، اما صدایش را زند، منیپوزخندی را که می
 . شنوممی

 «در چه حالی؟ » فرستاده،  در جواب نفیس که

 . کنمتایپ می

 . «ام؛ هنوز نیومدهتو تاکسی» 

 «دیر نکرده؟ میاد به نظرت؟ » 
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 . «دیر که کرده، ولی امیدوارم بیاد» 

د، کشای که مرد راننده رس هر دقیقه میهای کالفهپوف
 . افزایدبر عصبانیتم می

 «کنه؟ محیا که شلوغ منی» 

شناسی و همچین چۀ خودتو میب. در عجبم از تو» 
 «پرسی؟ سوالی می

دهد به مکامله با او ادامه ام اجازه منیآشوب درونی
 . گردمدهم و از گروه خارج می

 آبجی فضولی نباشه، زیر رس شوهرت بلند شده؟  -

با چشامنی بیرون زده از حدقه، در آینه نگاهش 
 . کنممی

 خوام شوهرمو تعقیب کنم؟ من گفتم می -

 . گزدهای پرپشتش را می زیر سیبیللب
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بهتون . تون خیلی خانومهآخه آبجی قیافه -
 ...خوره بخواینمنی

 . ُبرَّماش را در دم رس میافکار سمی

شام هم . اونی که قراره تعقیبش کنیم، داداشمه -
 . حواستون به جلو باشه، االن میاد

شباهت به یک خط صاف نیست، چشامنی را که بی
 . منایدت میدرش

 تو کار خالفه؟ -

 . اندازدهای درهمم، شانه باال میبا دیدن اخم

 مگه مفتش مردمیم؟ . اصال به ما چه -

 ایبه راستی با چه صحنه. چرخانمنگاهی در اطراف می
قرار است مواجه شوم؟ نکند ذهنیت و شخصیتی که از 
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ام، فروبریزد؟ برگردم از راهی داداش برای خود ساخته
 ام؟ آمده که

 :زندیک ندای َخرُکن از ناکجای ناخودآگاهم نهیب می

اگه برگردی فرقت با اون دو تا پخمه چیه؟ باید دل و » 
 . «جرأتتو یه بار دیگه بهشون ثابت کنی

رانم و در همین حین داداشی را که لبخندی بر لب می
 . دهمزند، تشخیص میاز منایشگاه بیرون می

گمش . ه میاد سوار ماشینش شهآقا اوناهاش، دار  -
 . نکنین

چرخاند و سوئیچ را می. کندمسیر دستم را دنبال می
 :گویدبعد از جا زدن دنده، می

 !هاگن باقر، شوماخِر جادهخیالت تخت، به ما می -
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مان تایپ دهم و توی گروه مشرتکشیشه را باال می
 :کنممی

 . «آغاز عملیات» 

 یک_و_هشتاد_و_دویست

از فضای خالی بین دو صندلی، کمی خود را جلو 
 . کشممی

 . تونو زیاد کنینها، یه خرده فاصلهفهمهمی -

. آیدهایم به مزاقش خوش منیچپ و راست اُرد دادن
خورم تا بهانه دستش خیلی نرم بر صندلی عقب رُس می

موبایلم افتاده، ها بر متاسی را که از جانب بچه. ندهم
 :نویسمکنم و توی پیام میرد می

 . «دمنزنین، خودم تو پیام گزارش کار می زنگ» 
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. سطح هستیمدر حال نزدیک شدن به یک تقاطعِ هم
گیرم تا دوباره به او توصیۀ خیلی جلوی خود را می

گردد، ترس از گم چراغ که قرمز می. جمعی نکنمحواس
زل . منایدرا چند برابر میکردِن او، سوی دیدگانم 

های تندی که ام به پالک ماشینش و با نفسزده
کشم، راننده را متوجه حساس بودن اوضاع می
که نگاهم به سمت چراغ راهنامیی پیش از این. سازممی

های جلویی، به سبز شدن چراغ برود، از حرکت ماشین
 . برمپی می

 . افتین، رفتراه بی -

به . دهدجا زدِن دنده، نشان میخشمش را با محکم 
چسبم و عدِم وجوِد اخالقش عجب پشتِی صندلی می

ام را به چشم عینک آفتابی. سنخیتی دارد با اقبامل
راننده با رسعت گرفنِت اتومبیل داداش، دنده . زنممی
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کشم بر صفحۀ انگشت می. دهدرا به سه انتقال می
 . موبایلی که اسکرینش روشن گشته است

 نگفتم زنگ نزنید؟  مگه -
. خربهس از حالت بیبرج مراقبت االن ده دقیقه -

 منردی که؟ 
هم قطع کن مترکزم به. کنامزنم لهت مینفیس می -

 . ریزهمی

 . خنددمی

 رونه یا تو با مترکزت؟ راننده ماشینو می -
ترسم گمش نفیس االن وقت شوخی نیست؛ می -

 پیام. تفعال که داخل شهریم، خربی نیس. کنیم
 . دممی

پرایِد ما با فاصلۀ چند مرت از اتومبیل داداش متوقف 
 . گرددمی
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 چرا وایساد؟  -

 . دهدگیر را باال میمرد میانسال آفتاب

 . البد این طرفا کار داره -

ترین نقطۀ شهر، وسط خیابان اصلی، یعنی در مرکزی
 تواند داشته باشد؟ چه کاری می

 ری دنبالش؟ خوای بمنی. پیاده شد -

 . کندسوال راننده، همچون دستگاه شوک عمل می

 باید برم دنبالش؟  -
خوای با می. فروشیره طرف اون دکۀ آشداره می -

 رو؟ ها؟ ماشین بریم تو پیاده

کیفم را . طلب، وقت گیر آورده استمردک فرصت
 :دارم و با گفنتبرمی

 . جا منتظر مبونیدهمین -
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فروشی ایستاده و با پرس بل دکۀ آشمقا. شومپیاده می
یعنی با چه کسی قرار دارد؟ . کندجوان صحبت می

های متعددی که از زوایای مختلف به مغزم هجوم پاسخ
گاه برادرم را رساند هیچآورند، مرا به این باور میمی

 . امنشناخته

ادعای رویا در خصوص اعتیاِد او، ادعای یلدا مبنی بر 
ی هاتفاوتی، ادعای مامان نسبت به بیهای اورسد بودن

های او، ادعای سیگار او، ادعای عزیز به سختی کشیدن
کشیدِن طاها از بابِت غم او، ادعای امیر در مورد 

های مصنوعِی خودسوزِی او و ادعای نفیس دربارۀ خنده
تر از قبل رس و سامانهای مغزم را بیاو، داده

نه مردی آمده، . رومدوباره در بُهت فرومی. منایدمی
فقط این داداش . نه زنی، نه حتی ساقی یا کِس دیگری

است که با ظرفی یکبارمرصف حاوِی آش، به این سو 
 !آیدمی
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 دو_و_هشتاد_و_دویست

کنم، طوری که پایم پیچ گرد میرضب عقبیک
رب بخشم و دهای لنگانم رسعت میبه قدم. خوردمی

 . گشایمتاکسی را می

 . روشن کنید، اومد -
 چیزی هم دستگیرت شد؟  -

 . کنمنه را با حرص ادا می

 . شوممان توی گروه میوارد صفحۀ چت

 . «از دکۀ کنار خیابون آش خرید» 

فرستد و نفیس رویا چندین ایموجِی متفکر می
 . دهمپیامکش را پاسخ می! زدههای وحشتایموجی

 «ش خریده دیگه، این ترس داره؟ آ. مرض» 
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حال و هوای ... غروب آفتاب... آش... شنبهپنج» 
ترسم از می. ش رو نگیرخوای پیِ زهرا می... بعدش

 ! «چیزی که قراره ببینی

 :کنماز خدا خواسته تایپ می

. مگرداالن برمی. آره اتفاقا خودمم تو همین فکر بودم» 
» 

 :فرستدبالفاصله می

امروز باید . حاال من یه گُهی خوردم. کردی غلط» 
 . «توی ماجرا رو دربیاریته

پس از پیمودِن مسافتی کوتاه، ماشین داداش کناری 
ام برای پیاده شدن، منتها او قصدی آماده. ایستدمی

راننده ماشین را . گذرنددقایق می. برای این کار ندارد
 . کندخاموش می

 کنه؟ ا حرکت منیشه برین ببینین چر آقا می -
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 . کشدروی کنسول را دستامل می

  .خودت برو نگاه کن. آبجی حوصلۀ دردرس نداریم -
 . شناسهتونم که، میمن منی -

 . گیرمها مشورت میاز بچه

کنه، نه پیاده گوشۀ خیابون وایساده، نه حرکت می» 
 «چیکار کنم؟ . شهمی

شود متاس ها، موجب میارسال نشدن پاسخ از سوی آن
 . تلفنی برقرار کنم

 . الو زهرا -
 کجایین شام؟  -
رویا جانا رو برده بشوره، منم داشتم واسه محیا  -

 . گرفتممیوه پوست می
نه پیاده . گم داداش وایساده کنار خیابونمی -

 . کنهشه، نه حرکت میمی
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 خب؟  -
 .راهکار بده. مرِگ خب -
 . شهآها، برو ببین چرا پیاده منی -
 برم؟  من -
 . نه نه، راننده -

 کنم وبرای بار دوم تقاضایم را با لحنی آرام مطرح می
حوالی اتومبیل . پذیرددر کامل تعجب راننده می

زند و حین پاک کردن عرِق گردنش ای میداداش پرسه
 :یدگوبا دستامل یزدی، از شیشۀ پایین دادۀ پنجره می

 ! دهانگاری خوابش بر ! رسشو گذاشته رو فرمون -

کالِف نگرانی دور گردنم پیچیده شده، نفسم را تنگ 
 . کندمی

 یعنی چی شده؟  -

 . اندازدهایش را همزمان باال میشانه
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برو ببین حالش خراب نشده . آقا دستم به دامنت -
 . باشه

 ... االهللا، منالاله -
 . کنمتو رو خدا، خواهش می -

زند به میچند مرت جلوتر او به شیشۀ ماشین داداش رض
راهنامی سمت چپ . جا آرام و قرار نداردو قلب من این

پیاده . شود و گویی آمادۀ حرکت استداداش روشن می
با حالتی دو و . دهمشده، برای راننده دست تکان می

سوار . رساندزند، خود را مینفس میدر حالی که نفس
 . شوممی

 . آقا زود باشین، رفت -

ماشین روشن . بارار، دوبار، سهبیک. زنداستارت می
 . اش هستمزده خیرهوحشت! شودمنی

 . کنین؟ رفتچرا حرکت منی -
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 ! استارت، پشِت استارت

 !خفه کرده باز. صاحابشه بیروشن منی -

شود و من با دهاِن باز ماشیِن داداش از جا کنده می
 . اندازی ماشین هستمخیرۀ تالش راننده برای راه

سقاطی همچین کار مهمی رو گردن با ماشین ا -
 گرفتین؟ 

د زنای به فرمان میراننده رضبه. کندداداش حرکت می
و من خشمم را توی انگشتانم ریخته، محکم تایپ 

 :کنممی

 . « خیلی خوشگل ریدیم به پایاِن عملیات» 

 سه_و_هشتاد_و_دویست

 «رسدار » 
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آستین تا . کنمجیب شلوار خارج می دستانم را از
 اشدهم و حین بسنت دکمهخوردۀ پیراهنم را پایین می

شوم به فروشگاهی که اِلِامِن شاخِص خیره می
ست که از پشت ویرتین های سفید رنگیاش طاقطراحی
 . پیداست

هایی را که قرار است گذارم و حرفرو میقدم در پیاده
 . کنمور میو بدل شود، مر  مان ردبین

ام، منتها بنا و جا داشتهچند سال پیش گذری به این
بینم، زمین تا آسامن با فروشگاه دیزاینی که حاال می

اولین چیزی که توجهم را به خود . سابق تفاوت دارد
العادۀ فضای کند، نورپردازِی سفید و زرد فوقجلب می
 دار کههای چراغهای کوچک و پایهآباژور. ستداخلی

اند و به طور هدر کنار هر رسویس مبل نصب گردید
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عطا قرصی برای خود بنا . تابندها میمستقیم به آن
 !کرده

ها، تابلوهای هرنِی استفاده شده بر دیواِر پشت مبل
های طبیعی که در فضای خلوِت انتهای قسمِت گلدان

 . راست قرار دارند

 نزد؟ شود در برابر این حجم از زیبایی سوت مگر می

های پوشیده از منِد پانل. افتد به سقفچشمم می
خاکسرتی رنگ، عالوه بر آن که تجهیزات نورپردازی را 
مخفی منوده، در بخش عظیمی از فضای داخلی، حس 

و اما پوشش چوبِی کف که زیر . کندنرمی ایجاد می
نوازی منظره درخشد، چشمنورهای تابیده از سقف می

های مدرن یکی از مبل. سترا چند برابر منوده ا
برای اولین بار . گیردطوسی رنگ بدجور چشمم را می

 همین رسویس. آیدافکار شیرین دخرتانه به رساغم می
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ای که خامنش خانه. خواهمام میرا برای نشیمن خانه
 . رویاست

دکمۀ . یکی از مشرتیان است. خوردموبایلم زنگ می
 . دهمتقال میفشارم و آن را به جیب انبغل را می

یِک تفک. مریزاد گفت باید به طراح این فروشگاه دست
های سفید پیاده کرده فضایی که به وسیلۀ پارتیشن

های است، موجب دیده شدِن هر چه بیشرِت رسویس
 . گرددسلطنتی و کالسیک و مدرن می

کنم و از وارسی فروشگاه دست نفسی تازه می
در حال ارائۀ به سمت پرس جوانی که . دارمبرمی

 . رومهاست، میخدمات به مشرتی

 جناب اوتادی هسنت؟  -
 . اگه کمکی از دست من برمیاد، در خدمتم. بله -
 . ممنون، با خودشون کار دارم -
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وگرنه ! امجا، قید غرورم را زدهمن برای آمدن به این
که هنوز رشِم آن شب توی بیامرستان، در جانم 

درصِد تاثیرگذارِی حِس  و به احتامل زیاد. ستباقی
ه ها چربیدخواسنت باالتر از بقیۀ حواس هست که بر آن

 . روی عطا قرار داده استو مرا این چنین روبه

 . سالم -

 . با نگاه ساکنش، دلیل حضورم را جویاست

 . جامحرش شده این. گمتربیک می -

گونه به متاشایم وقتی حتی بدون یک پلک زدن، این
کامکان بابت آن شب خاطرش مکدر  ایستاده، یعنی

 . است

 شه بریم یه جایی که بشه کمی صحبت کرد؟ می -

و دمی از فضا . زند، از نوع عمیقشباالخره پلک می
و نفسش را بیرون . گیرد، باز هم از نوع عمیقشمی
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و . دهد، همچون دفعات پیش، از نوع عمیقشمی
، افتمکند دنبالش راه بیهنگامی که با رس اشاره می

 .پنداشتمست که میتر از آنییابم اوضاعم تباهدرمی

 چهار_و_هشتاد_و_دویست

تر از فضای بیرون است دکوراسیون داخلی اتاقش ساده
های رسمی و میز و یک کتابخانه که اکرثیتش و از مبل

روی یکی از . هاست، تشکیل شدهشامل کاتالوگ
رشتۀ کالم به کل از . نشینمنزدیک میز میهای مبل

با وجود تهویۀ مناسب اتاق، حامل . دستم در رفته است
ترین حالت ممکن تفاوتدر بی. حجم وسیعی عرق هستم

خیره گشته و این بُعد از شخصیت عطا برایم تازگی 
قریب به دو دقیقه سنگینِی نگاهش را به دوش . دارد
 . ید زیر بار این فشارآهایم فرود میکشم و شانهمی

 . صحبتم دربارۀ رویا خامنه -
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 .دهد؛ نیشخندی غلیظباالخره واکنش نشان می

بخوای خانم به ریشش  س بعد اون جریانمسخره -
 !ببندی

 . شمشیر از رو بسته است

 اون شب تو حیاط بیامرستان چی گفتم بهت؟  -

بلندتر از . برمهای کوتاهم را کف دستم فرومیناخن
 :پرسدل میقب

 چی گفتم بهت رسدار؟  -
 . دورشو خط بزنم -
 زدی؟  -

 . حمله را رسیع آغاز کرده



 

Romanzo_o 1166 

خیالش شم شامهایی که واسه من نسخۀ بی -
خیالی به این کنین بیپیچین، خیال میمی

 آسونیاس؟ 
گم دور ناموسم رو خط بکش، حرف من دارم بت می -

 زنی؟ از سخت و آسون می

 . بلعمآب تلخ دهانم را می

 چی از من دیدی عطا؟  -
 !آشوب تو راهه -
 چه آشوبی؟  -

هایش را دهد و پلکرسش را به طرفین تکان می
 . فشاردمی

دست کردم، یه عمر عطا من هفت سال پیش دست -
خوام دیگه منی. حرست و پشیمونی به بار اومد

 . رو تکرار کنم ماشتباه گذشته
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 االن حرف حسابت چیه؟  -

 :گویمکنم و میبم را با زبان تر میتَرَک ل

 . خوام رویا رو ازت خواستگاری کنممی -

 :زندپوزخند می

 . گه بدوشگم نره، میمن می -
خوام؛ خواهرتو می. هاتوعطا بریز دور طعنه کنایه -

 . خواماز خیلی سال پیش می

گردد از بازدمی که بیرون اش باز میهای بینیپره
 . راندمی

خوره از این حرمت نون و امل به هم میدیگه ح -
 . منک نگه داشنت

 . یه راه بیشرت نداریم. مون بده عطاحال همه -

 . زند به نگاهمنگاه منتظرش را وصله می
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 . عقد کنیم -
 . دلت زیادی خوشه پرس -

 . حاال من منتظر مقصودش از این جمله هستم

 کی ترشیف میاری با ننه بابات؟  -

 . ردن را به خوبی بلد استقواعد آچمز ک

خونواده رو هم . منظورم این بود، عقد کنیم -
 ...راضی

رضب یک. بردخیلی زود به هدفم از این حرف پی می
 :گویدخیزد و با لحن تندی میبرمی

 ! رویا بی رویا. پاشو برو رد کارت -

 .امبرای گرفنت حاجت، به رضیحی باطل دخیل بسته

 پنج_و_هشتاد_و_دویست
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یعنی خواهِر . کنمشون میعقد کنیم، بعدا راضی -
 من انقد لنگ شوهره بذارم بیاد وسط جهنم؟ 

 . شومبا فرشدن دستم به دستۀ مبل، بلند می

 جهنم؟  -
. فهمی، یا خودتو زدی به نفهمیتو یا واقعا منی -

  .مخالفِت مادِر تو یعنی جهنم شدن زندگی خواهرم
 .من قراره با خواهرت زندگی کنم، نه کس دیگه -

 .منایدفاصلۀ چند مرتی میامنان را پر می

دونی دلش بشکنه شناسی؟ میتو اصال رویا رو می -
خوره و دونی طعنه میزنه؟ میالم تا کام حرف منی

 ریزه تو خودش؟ می
 ...ذارممن منی -

 . آورددستش را به حالت اعرتاض برابرم باال می
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خوای نذاری؟ تا کی می. بسه بابا انقد شعار نده -
اصال مگه قراره تو بفهمی چی تو دل این دخرت 

 گذره؟می

 . رفتار عطا برایم دور از باور است

گذره، دور اگه حس کنم داره بهش سخت می -
 . شیم از همهمی

 . برو رسدار -
 . دلیل بیار واسه مخالفتت -

آورد و بدون ون میاز کشوی میزش، ورق قرصی بیر 
 فشارد وهایش را میچند ثانیه پلک. اندازدآب باال می

 :گویدسپس رو به من می

شه این وسط؟ شامها دور شین، تکلیف زهرا چی می -
خوشبختِی یه خواهر به قیمت بدبختِی اون یکی؟ 

 شو زهرا بخوره؟ رویا بره پی رویاهاش، رسکوفت
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 ...تونهزهرا خودش می -

خورد از کف دستی که روی میز، تکان میقاب عکس 
 . کوبدمحکم روی آن می

 کشه؟ تونه؟ تا کی اعصابش میتا کی می -

گردم و رسم را میان دستانم ام بازمیرس جای قبلی
 . فشارممی

یه راهی که نه سیخ . تر، راه بذار جلومعطا، بزرگ -
 . بسوزه نه کباب

 ! یه بارکی بگو شعر ببافم دیگه -

 . کنماالی چشم نگاهش میاز ب

 یعنی اوضاع تا این حد قاراشمیشه؟  -

 . دهدهایش را از دو طرف ماساژ میشقیقه
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منتظر یه اشتباهه . امیر چنربه زده رو زندگی رویا -
ترس من از بابت جانا و قانون و . تا نیششو بزنه

برگشت حضانته وگرنه امیر خر کی باشه بخواد خط 
 . و نشون بکشه

 . های کوری که متامی نداردام از گرهه آمدهبه ستو 

 تونه؟ یعنی می -

 .  کندبا تکان اندکی رسش را باال و پایین می

 طور ممکنه؟ آخه چه -
اینو از اونایی بپرس که هر روز یه قانون جدید  -

 . ذارنمی

جایی همین. ترین قسمت ماجرا همین استوحشتناک
 :پرسدکه عطا می

 کنه یا دخرتشو؟ انتخاب میبه نظرت تو رو  -
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قدر العالج که همین آن. و این یعنی یک رسطان العالج
 . بینمحاال دارم گوِر کنده شدۀ خود را می

از این در که پاتو گذاشتی بیرون، خیال رویا رو  -
 ! شیداغ میهم از رست بریز بیرون وگرنه نقره

 . عطا عاشق نشدی درد منو بفهمی -

زند، دستش روی طرف چپ ی که میبه دنبال پوزخند
ای حجیم داخل گلویش گردد و تودهاش مشت میسینه
 !شودجا میجابه

 شش_و_هشتاد_و_دویست

متعجب از تغییرات پدید آمده در حالت صورتش که 
خیزم و نزدیکش یابد، برمیرفته تشدید میرفته
آمده و دستانش لرزیدن رسش روی میز فرود . شوممی

زنم و در مجاورت صندلی میز را دور می! گرفته است
 .  ایستمگردانش، می
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 ...عطا -

 . بینممنقبض شدنش را می

 حالت خوبه؟  -

با چشامن خامر سمتم . کندرسش را از میز جدا می
 . چرخدمی

 . خب دیگه حرفات متوم شد، برو -

را کامل ای پیش نگرانی برای حالش، بحث دقیقه
 . بنددمی

 ت شد؟ یهو چه -
 . جابرو از این -

 . چسبمبازویش را می

رنگت چرا . ت بخورهبیا لب پنجره باد به کله -
 طوری شد؟ این
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 . دهدمامنعتش را با نهادن دستش روی دستم، نشان می

 . برو بیرون منشی رو بفرست تو -

 . گیرمبار با سامجت بیشرتی زیر بغلش را میاین

 . خب، تو بلند شوخیله -

  .زندفشارد و دستم را کنار میپاهایش را به زمین می

 ! تونم پاشمومل کن، منی -

کنم و صورتم را مقابل صورتش نگه گردنم را خم می
 . دارممی

 تونی؟ یعنی چی منی -
 ! پام خواب رفته -

گذِر خاطرۀ چند ماه پیش از ذهنم و لحظۀ سقوطش به 
کند و سبب ای تردیدم را روشن میهزمین، سنسور

 . شود راحت از کنار این موضوع نگذرممی
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گی رفتهگردد و خوابوقتی چند دقیقۀ دیگر سپری می
تر از این شود، یعنی مسئله جدیپایش رفع منی

برخالف مخالفتش، سعی در بلند کردنش . هاستحرف
 . دارم

تونم رو پاهام وایسم، برو کنی؟ منیچیکار می -
 !ورونا

اش را به خود اندازم و سنگینیدستش را دور گردنم می
 . دهمانتقال می

  .طوری ولت کنم؛ باید بریم بیامرستانتونم اینمنی -

متحیر از حرکاتش که سعی در پس زدِن من دارد، به 
 . کنمسختی تعادمل را حفظ می

 بچه شدی عطا؟  -
ضع این و همینم مونده اون بیرونیا منو تو . برو کنار -

 . ببینن
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اگر رهایش کنم، . هیچ تعادلی در ایستادن ندارد
 !ستافتادنش حتمی

  .اصال حالت عادی نداری. باید بریم بیامرستان -

 . آیدحالت عادی ندارد که کوتاه می

 تونی ماشینت رو بیاری در پشتی؟ می -

کشد تا بفهمی هامن انسان های طوالنی طول میسال
ه در حاشیه ایستاده بود، فقط وامنود ای کبدون حاشیه
 . راهِی اوضاعشکرده به روبه

ز پیش ا. کنماتومبیل را جلوی بیامرستان متوقف می
شود و مردی که عطا پیاده شدن، در سمت شاگرد باز می

را مخاطب قرار داده، برای پیاده شدن به کمکش 
 . شتابدمی

 . آقا دستتونو بندازین دور گردنم -
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 . شودتوسط عطا پایین داده میترمزدستی 

 ! به امروزم با احدی حرف نزنراجع. برو -

 . هایش هستممبهوِت رفتار و واکنش

 ...بذار همرات بیا -
 . برو، فقط برو -

 هفت_و_هشتاد_و_دویست

 «رویا » 

ایم، به کمک زهرا روی ای را که بیرون تکاندهروفرشی
خواهم از زهرا می. کنیمرمز قدیمی پهن میفرش ق

رشبت آلبالو برای عزیز درست کند و به پیام نفیس 
 :دهمپاسخ می

 «در چه حالین؟ » 

 . «دیگذره؟ نشستی یه بند دستور میخوش می» 
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 . فرستدچند ایموجی خندۀ خبیث می

 «تونستین عزیزتون رو خام کنین؟ » 

 . «به طور کامل نه هنوز» 

 . «یه گزارش کار بده ببینم چیکارا کردین »

 . دهم به دیوار تا درِد کمرم آرام گیردتکیه می

ش خراب شده، با جارودستی کل خونه و جاروبرقی» 
شو سینک و ظرفای جرم گرفته. اتاق رو جارو کردیم

یخچال کال برفک زده بود، از برق کشیدیم و . سابیدیم
ها ردهپ. رو برداشتیم هاهای کنجتارعنکبوت. شستیمش
و وسایل کمدهاش. هاشو انداختیم لباسشوییو روپشتی

گازش یه اجاق. زهرا ریخته بیرون، از اول مرتب کرده
حتی دستم هم بریدم رس . دیدیوضعی بود باید می

 . «پاک کردنش

 ! «جووووون! های منجون بهتون کوزت» 
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 :کنمبا حرص تایپ می

اگه نگیره پوستتو . هاتشهمبیری نفیس با این نق» 
 . «کنیممی

 . «اما اصل کاری مونده. گیره، خیال راحتمی» 

 «چی؟ » 

شینین دو طرفش، تو پای می. ببین ماساژ خیلی مهمه» 
مالین، قفل زبونش خوشگل می. راست، زهرا پای چپ

 ! «شهخود باز میخودبه

اش اندازم که آِب رسد، چروکیدهنگاهی به انگشتانم می
 . ساخته و هیچ رمقی ندارند

 . «این همه َخرَّمالی کردیم، اینم روش. الرضرجهنم» 
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گردم و رخ میبههنگام ورود به آشپزخانه با زهرا رخ
. رسانماوامر جدید نفیس را به سمع و نظرش می

 . سابدهایش را روی هم میدندان

 . مون کردهدخرتۀ بُز مچل -

م حیاتی بود که کدورت از این موضوع به قدری برای
ام و برای فهمیدن حقیقت چند عزیز را کنار گذاشته

 . ساعت است بدون وقفه در حال جان کندن هستم

دست نوازش بر رسمان . نشینیمدو طرف عزیز می
 . کشدمی

امروز از کدوم دنده بلند . دورتون بگردم الهی -
 شدین؟ 

حرصش  زند که فقط من قادر به درکزهرا لبخندی می
 . هستم
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های ما خرب داری، خودت که از گودزیال بودن بچه -
 . وگرنه همیشه به فکرتیم

یه دستی هم تو اون انباری . دستتون درد نکنه -
 ! شهبچرخونین، خیلی خوب می

گر بودن استفادهپراند برای سوءزهرا ابرویی باال می
 . کندعزیز و ماساژ را رشوع می

 . اونم چشم. باشه عزیز -

زنیم و پامِد مخصوِص درِد عضالت را به پایش می
 . آوریمدستامنان را روی آن به حرکت درمی

 ...عزیز -

 . دهدتکان می" چیه"رسش را به معنی 

ه کسوزی چیه؟ منظور امیر از اینجریان اون آتیش -
به مامان گفت تو کاری کردی عطا خودشو وسط 

 همین حیاط آتیش بزنه، چیه؟
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 هشت_و_هشتاد_و_یستدو

 . کندپاهایش را جمع می

 . پس بگو الکی نیست یهویی مهربون شدین -

کنیم و برخالف عدم رغبتش، پاهایش را صاف می
 . مالیممی

 . شهواقعا که عزیز، خب آدم کنجکاو می -
 ! پاشین برین، منو با مادرتون درنندازین -

ای در زمینۀ ماساژ بلد است، انهزهرا هر حرکت ماهر 
 . کندپیاده می

 .عزیز به خدا اگه یک کلمه هم با مامان حرف بزنیم -
 . بیا و ما رو از این رسدرگمی نجات بده

 . شودجا میآمده، در جایش جابه ناراضی از بحِث پیش

 خواین بدونین؟ چی می -
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 . دِم نفیس گرم

 چرا داداش انقد با مامان لَجه؟  -
افته؛ طا آدمی نیست که بیخود با کسی رس لج بیع -

 ! اونم هیشکی نه، مادرش

 . برددهد، ما را چند پله جلو میاولین کُدی که می

 خب ماجرا چیه؟  -
من حوصلۀ روترش . برین از مامانتون بپرسین -

 .کردنشو ندارم

. شویمبا چشمِک زهرا، وارد فاز جدیدی از نقشه می
 !حداز دو طرف با فشاری بیهایش بوسیدِن گونه

 . عزیز تو رو خدا -

 . کندمان میچپ نگاهچپ

 ! یه خرده دیگه پامد بزن -
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 :دهدو این چنین ادامه می

 . یلدا انتخاب مادرتونه، نه عطا -

 :پرسدزهرا می. که از رفتارش کامال هویداستاین

ی شرت داداش که کینه. حاال انتخابش بوده یا نبوده -
 . نیست

کند، به زبان ولین حدسی را که به ذهنم خطور میا
 . آورممی

 خواسته؟ نکنه یکی دیگه رو می -

  .چرخدرضب به طرف عزیز میبا سواِل من، رس زهرا یک

 !خواست، ولی نذاشت مادرتونمی -

نگاهی با چشامن باریک شده، بین من و زهرا رد و بدل 
 :پرسدشود و اوست که میمی

 چرا نذاشت؟  -
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 .نرین بذارین کف دست مادرتونا -
 . نه، خیالت راحت نه -

 . کشد، از اعامق سینهآه می

دخرته خودش خیلی خوب بودا، ولی باباش مواد  -
مادرتون پاشو کرد تو یه کفش که اگه . فروختمی

عطا با اون خونواده وصلت کنه، از راه به در 
  !عطا رو نشوند رس سفرۀ عقِد زوری با یلدا. شهمی

محال است انتهایش . ست پر از باِر منفیایاجبار واژه
 . ختم گردد به جادۀ خوشبختی

 . رفتخب زیر بار ازدواج زوری منی -

 :دهدهایم، پاسخم را میخیره در چشم

عطا از . اون موقع پدر یلدا تازه فوت کرده بود -
یه روز اومد خونه دید مهمون . چیزی خرب نداشت
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کنم به فکر می! نذاشتیم بره .اومده، عاقد اومده
 . اون روز یه رسدرد بدی میاد رساغم

 :پرسدزهرا با چشامن پر و صدای لرزان می

 اون دخرت چی شد؟  -

 . کندگیسواِن سفیدش را از وسط باز می

 !خواستی بشه؟ دادنش به یکی دیگهچی می -

شد لبخندهای برادرم رنگ حقیقت به خود گیرد، اگر می
 .زدندِت احساسش را در َدم منیشاهرِگ حیا

 نه_و_هشتاد_و_دویست

با یلدا که نامزد کردن، یک ماه آزگار خودشو تو  -
 ! این اتاق زندونی کرد و بیرون نیومد

 :پرسدزهرا با صدایی دورگه می

 یلدا چیکار کرد؟  -
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مۀ پای ه. مهر عطا از همون اول به دلش افتاده بود -
 . هاش موندبدقلقی

گاه بویی از برای کدامشان دل بسوزانم؟ یلدا که هیچ
محبت حقیقی شوهرش نربده؟ داداش که خواستۀ دلش 

ی گناهاند؟ یا آن دخرت بیرا مقابل چشامنش رس بریده
 که قربانی حضور میان جامعتی اشتباهی بوده؟ 

 عزیز جریان اون خودسوزی چیه؟  -

 . جاِی زهرارای سواِل بهمنتظر جواب هستم ب

یه جور اعرتاض بود به ظلمی که مادرتون در حقش  -
 ! کرده

 خواست برتسونتش؟ یعنی می -

 . زند توی چشامنمزل می

دخرتجون ترسوندن مال وقتیه که هنوز اتفاقی  -
 خوره؟ بعد فاجعه دیگه به چه دردی می. نیفتاده
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تواند خوب است که زهرا با گلوی پربغض، باز هم می
 . صحبت کند

یعنی انقد دوسش داشت که به خاطرش خودشو  -
 آتیش زد؟ 

هایش کم پیش آمده چشامن عزیز پر شود و اشک
 . جاری

 . شهدیگه هیچی نپرسین، رسم داره منفجر می -

سابقۀ کارن در چنین هوای در و حضور بیباز شدِن بی
 . پراندمان را باال میمکانی، ابروی هر سه

 . ویا، مادرجون کارت دارهعمه ر  -
 . بهش بگو میام -
 ! همین االن بیا، خیلی واجبه -

بوی دردرس را . تر از من استحس بویایی زهرا قوی
خیزد و به حیاط احساس کرده، زودتر از من برمی
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هنگام گذر از کنار کارن، دستم نرم توسط او . رودمی
کارن هم مثل پدرش حرکت بیخودی . شودفرشده می

  !ست که پایان دراز داردایو این رسآغاز دلشوره. اردند

هایم رسعت گشاید و من به قدمکارن لب از لب منی
با ورودم به سالن، صداهای در هم آمیخته . بخشممی

 . ایستدزهرا کنارم می. شودقطع می

خواد تونه بکنه؛ فقط میببین هیچ غلطی منی -
 ! برتسونتت

دارد که بتوانم رویش  قدر استحکامنه کالمش آن
حساب کنم و نه رنگی به صورتش مانده تا عدم ترسم 

 . باشد

 چی شده؟  -

 . گذارددستانش را دو طرف صورتم می

 بیا همه چی رو بسپریم به داداش، خب؟  -
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بار مامان را خطاب قرار کشم و اینصورتم را عقب می
 :دهممی

 باز چی شده؟  -

نش را از مبل جدا گیرد و تیلدا دست به کمر می
دارد و متاِم من چشم شده به سویم گام برمی. کندمی

 ! است برای رؤیِت برگۀ توی دستش

خواد حضانت جانا رو پس می! احضاریۀ دادگاهه -
 !بگیره

 نود_و_دویست

جای برگه، آن را به مرز پارگی هایم در جایرد اشک
خورد از قانونی که موقع هم میحامل به . رسانده

 . دانای به احساسات یک مادر فکر نکردهوضعش ثانیه

ای در عدالتییعنی باور کنم چنین بی... خدایا
 دادگاهت جایی دارد؟ 
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کاش درک کنند . شان قطع شودکاش رس و صدای
 . ظرفیت اعصابم تکمیل است

کشم تا چهرۀ غرق در خواب دستی به چشامنم می
شود و در را زهرا داخل می. تر ببینما واضحدخرتم ر 
 . بنددمحکم می

بیا ببین این کیه، چند بار زنگ زده، حرف هم  -
 . زنهمنی

خواهم برای برقرارِی متاِس از انگشت لرزانم مدد می
 . شامرۀ ناشناس

 . الو -
خب پس از صدات معلومه سورپرایزم رسیده  -

 ! دستت

حال تکثیر است،  بغضی که همچون غدۀ رسطانی در
 . شکندبرای چندمین بار می
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 طور دلت اومد امیر؟ چه -
 . طوری که تو نذاشتی یه بارم بغلش کنمهمون -
 . ازم خواستی سقطش کنم. تو نخواستیش -
 . بسه رویا، انقد این جمله رو تکرار نکن -

کشم که ریزش آبش آستین پیراهنم را به دماغی می
 . متامی ندارد

 خوای؟ نم میچی از جو  -
 ! خوامدخرتم و مادرشو با هم می -

 . های بلندمسوزد از تیزِی ناخنکف دستم می

 .خیلی وقیحی -
زنم شو تا همۀ خاطرات . سه تا گزینه بیشرت نداری -

ر تا آخ. بدتو از بین بربم و واسه دخرتم پدری کنم
شینی خونۀ بابات دخرتمونو بزرگ عمرت می

و گزینۀ آخر، به . ایدیگه کنی، بدون فکِر مردِ می
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دی تا خوابی که ت با این مرتیکه ادامه میرابطه
گیرم، اون یارو رم جانا رو که می. دیدمو تعبیر کنم

 . به هر حال انتخاب با خودته. نشونمرس جاش می
تو یه مریض روانی . خورهحامل ازت به هم می -

 ...جای تو. هستی

دستم، هراسان سمت  هوای موبایل ازبا کشیده شدن بی
طور متوجه حضورش نشده چه. گردمداداش برمی

 بودم؟ 

یوار کند و به دبرگۀ گیر کرده الی انگشتانم را مچاله می
 . کوبدمی

تا نیم . خرکُری خوندن واسه بچه هرن نیست کُرّه -
 . ساعت دیگه رس کوچه باش
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با . آیدام، فرود میموبایل حوالِی جایی که نشسته
های کاغِذ مچاله شده را از نظر ی تنگ، نوشتهچشامن
 . کندگذراند و سپس خیره نگاهم میمی

 . زَهِر چشمه .ته دلت یه وقت خالی نشه -
ا به دنی. وقت نبودهتونه بگیره، مگه نه؟ هیچمنی -

قاضی هم آدمه . اومدنش، قد کشیدنش، مریضیاش
آره داداش، حق با توئه، . فهمهدیگه، اینا رو می

 . چشمه زهرِ 

نِی چشامنش خواهم باور کنم تاسفی را که در نِیمنی
و  .کشدو بازویم را می. فشارددستم را می. پدیدار شده

و در مجاورت گوشم . اشدهد به شانهرسم را تکیه می
 :کندزمزمه می

 به من اعتامد داری یا نه؟  -

 . کنمبه تکان دادن رسی اکتفا می
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گی بهش می. ه رسدارزنی بهمین االن زنگ می -
. کدومتون نیستادامۀ این رابطه به صالح هیچ

گی گی نگران جونشی تا بدتر هوایی بشه، میمنی
 ! م بگذرمتونم از بچهگذرم چون منیازت می

دارم و چشامن بیرون زده از اش برمیرس از شانه
هایش ظرفیت دوزم که مردمکام را به زهرایی میحدقه

 . نداردگشاد شدگی بیشرت

 یک_و_نود_و_دویست

 . گذاردموبایل را کف دستم می

هیشکی به اندازۀ من معنی دل کندنو . متومش کن -
. به خاطر خود رسدار متومش کن! دونهمنی
وجدان بچسبه افته، عذابخوام یه اتفاقی بیمنی

 !ِخِر گلوت

 زند؟چرا مدام در لفافه حرف می
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اون شب که خواستگاری به هم خورد، گفتی با  -
 . وجود تو دیگه از هیچی نرتسم

که سمتم بچرخد، بدون این. شوددر نیمۀ راه متوقف می
 :دهدپاسخ می

از آدمیزاد . کنرتل یه چیزایی از دست آدم خارجه -
تونم که شب و روز کشیک منی. هیچی بعید نیست

 ! مطلبو بگیر رویا .رسدارو بدم

ای تا محض خروج از اتاق، زهرا منی را که فاصله به
های او شانه. دهدسقوط ندارم، میان آغوشش پناه می

شود و من مان میمرگپیش. زنملرزد و من هق میمی
روی . زنمفشارد و من هق میدستم را می. زنمهق می

 . زنمبوسد و من فقط هق میرسم را می

موضوع خیلی  وقتی داداش نگران رسداره، یعنی -
 . جدیه
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این علِف هرز یهو از کجا سبز شد وسط  -
 ت رویا؟ خوشبختی

؛ اندچشم، گلو، قلب، همه به یک درد مشرتک دچار شده
 . سوزش

 طوری بهش بگم زهرا؟ با چه دلی بگم؟ چه -
خواد بدبختی ماها متومی داشته باشه؟ پس کی می -

 . به خدا نفرین شدیم

ای که به نام نفیس دو امرهگذارم روی شانگشت می
به . گویداحساس آدمی دروغ منی. اماش منودهذخیره

 . شنومست که میهاییاحتامل زیاد آخرین بوق

دادم بپیچی به جون تو همین االن داشتم پیام می -
 . یه سمت، حرف بزنیم

 . گویددهد و اتاق را ترک میام را فشار میزهرا شانه

 داری صدامو رویا؟  -
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 . کنمگلویم را صاف می

 . آره -
گفتم، این هوای بارونی و ماشیِن خالی و داشتم می -

 ! خیابونای خلوت، فقط یه رویا کم داره

 . بارمصدا میچسبانم و بیساعدم را به دهانم می

 . رویا -

 .گزم از درِد قلبی که بنای تیر کشیدن گذاشتهلب می
 :زندبار نامم را با ظن صدا میاین

 .رویا -

ترکیدنش مصادف . هایمام از خفه کردن بغضبریده
شود با پیچیدن صدای ترمزی شدید، میان تارهای می

زنم و صدای مردی که ندیده تخمین می. امشنوایی
 . اش رامیزان رنگ پریدگی
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رویا این دفعه بخوای خرب بد بدی، خودمو  -
 . ندازم زیر تریلیمی

 من. زنداز رویش کنار می خورد و پتو راجانا تکانی می
 نباشم چه کسی قرار است مراقب رسما و گرمایش باشد؟ 

حرف بزن ببینم چه خاک جدیدی به . گریه نکن -
 . رسمون شده

 .گردندبریده از دهانم خارج میکلامت بریده

 افتیم؟ ها میدیدی گفتم تو دام مصلحت -

 :کندوارفته زمزمه می

ه، فلسفی حرف نزن ببین االن مغزم گیرپاژ کرد -
به زبون خودمون بگو چی . شمهیچی حالی منی

 شده؟ 

 . گیرمام را با لبۀ پیراهنم میآِب روان شدۀ بینی
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یه قرص فراموشی واسمون تجویز کردن و  -
 . مونو پیچیدننسخه

 . جون جانات به یه زبونی حرف بزن منم بفهمم -

 . گویمهمراه با فغان دردم را بازمی

همون دادگاهی که . دگاه رسیده دستمنامۀ دا -
گه مادر هر چقدم خودشو بکشه، سهمی از می
بچه مال کسیه که تنها هرنش کاشنت . ش ندارهبچه

 .سیه نطفه

 دو_و_نود_و_دویست

شنوم و صدایی که نفس عصبی و کشدارش را می
 :گویدمی

 . لعنتی -

های خفۀ من زدن خشم او و هقحدود سی ثانیه میان 
 . شودسپری می
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 .رسدار دیدی گفتم همه چی به این آسونیا نیست -
 ...اگه رسیدن انقد راحت بود

 . کندحرفم را قطع می

بینی؟ هفت ساله ای میجا راحتیاالن تو این -
. هام اومدن جلو ِچَشمخواستم و نشد و مرده

 ! هه... راحت

 :گشایمارم و با هراس لب میفشهایم را بر هم میپلک

 . االن دیگه قرار به جداییه -

 . شنومءای به شیشه را میصدای کوبش شی

 کی این قرارو تعیین کرده؟  -
 ...گهداداش می -

 . پردباز هم میان حرفم می

 ...اون. فهمه عشق چیهعطا چه می -
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 . و دوباره پرشی دیگر از سوی من

 ی؟ ش خرب دار تو مگه از گذشته -
چرا یه بارم که زدی این شکلی . زنیزنگ که منی -

 ریدی به اعصابم؟ 

 . اش کنمداداش اولتیامتوم داده مبادا هوایی

. منم نیستم. یه روز گفتی آدِم جا زدن نیستی -
اما االن پای دخرتم . ذارمرسدار من تو رو جا منی

 . رممیجانایی که اگه یه ساعت نبینمش، می. وسطه
حقم . اون عوضِی الشخور ترسوندتتدونم می -

 . زنیمبرو آروم که شدی حرف می. داری

ای که سفیدِی چشامنم را احاطه کرده اگر رسخی
 . تر از ترس استفهمید ماجرا عمیقدید، میمی

گوشی رو که قطع کنم، . بعدی در کار نیست رسدار -
 . مجبورم بذارمت تو لیست سیاه
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  .رافروختگِی شدید استاین تُن صدا، بیانگِر یک ب

 مگه به خواسِت توئه؟ . کنیبیخود می -
 . تونم از جانا بگذرممن منی -
ای بیا تف کن تو صورت من اگه همچین خواسته -

 . داشته باشم
 ...رسدار -
 چیه؟  -
 . داد نزن -
 انتظار نامۀ فدایت شوم که نداری؟  -
 . نه -

 . دهدنفسش را طوالنی بیرون می

آروم شو چون باید بتونی . زنمنگ میعرصی بهت ز  -
 . آرومم کنی
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کنی؟ به خدا قرار نیست بعدی وجود چرا باور منی -
 . داشته باشه

 .کندبا تحیر صدایم می

 این بود مرامت؟ وفاداریت؟... رویا -
 . شیموقت ِکِر هم منیمن و تو هیچ. تهحق با مامان -

 . ترس، جایگزین خشمش شده است

فقط مرگه . کنیمحلش می. ین و اونوول کن حرف ا -
 . که چاره نداره

هق، از اعامق وجودم به که بلندترین هقپیش از این
 گویم و متاسترین خداحافظ را میبیرون راه یابد، تلخ

 اش بهای که شامرهو همین لحظه. رسانمرا به پایان می
 . رودرود، گویی که جانم میلیست انسداد می

 سه_و_نود_و_دویست
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 «زهرا » 

نگران داداش باشم که بیست دقیقۀ پیش با حال بد از 
خانه بیرون زد؟ یا نگران رویایی که از چشامنش خون 

کند؟ یا پدر و مادری که دوباره بحث جدید چکه می
بار دیگر مراعات یلدا و غریبه شان افتاده و ایندست

خواهد، شان میو هر چه دِل تنگ کنندبودنش را منی
ست که متاس گویند؟ و اما نگرانِی آخر وقتیبه هم می

 . کنمرسدار را وصل می

 ! در باش الفور دمفی -

 :کنمدر طول مسافت خانه تا کوچه، بارها تکرار می

 . تون راحت شمخدا منو بکشه از دست همه -

خورد و زمین ها رُس میباراِن ابتدای پاییز، از روی برگ
م، شو هنگامی که در صندلی شاگرد جاگیر می. ریزدمی

ام تنهنیم. لرزماز خیسِی رسشانه و رورسی بر خود می
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چشامِن یکی از فرط گریه . چرخانمرا به سمتش می
قادر به خواندن خط نگاهش ... آلود شده و دیگریخون
 . نیستم

 ! جابرو رویا رو بیار این -
 . شدنی نیست -
 . ید ببینمش زهرابا -
تونه از االن مامان و بابا زوم کردن روش، منی -

 . جاش تکون بخوره

 . کوبدرسش را به پشتِی صندلی، چند بار پیاپی می

 افته؟ چرا انقد تو کارمون انقولت می -
ببین هر جا اسم عشق واقعی وسطه، رسیدن هم به  -

 . ترهمراتب محال

 . زندپوزخند می

 . ین زندگِی نکبتی روگُه بگیرن ا -
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گیرم، منتها امروز همیشه حس خوبی از باران می
شاید هم باران طفلک . بدجور هوا را دلگیر کرده

تقصیری ندارد، دمل از اوضاعِ آشفتۀ عزیزانم گرفته 
 . است

 . شو بگیرشامره -
 زنی؟ چرا خودت زنگ منی -

 .  دهداش را بیرون مینفس کالفه

 . هشرفتم تو لیست سیا -

گیرم رویا را می. های داداش مؤثر واقع شدهپس حرف
گویم، موبایل توسط رسدار از دستم و همین که الو می

 . شودقاپیده می

قدری آب از رسم بخوای قطع کنی، اون. تونمتو کوچه -
 . گذشته که زنگ درو بزنم

- ... 
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 . حرف نزدیم، خودت یه تنه بریدی و دوختی -

- ... 

اینا چش . غازویهالح و این حرفای صدمنول کن ص -
 . دیدن ما رو با هم ندارن

- ... 

بهرتین وکیل این شهرو واست . بسپرش به من -
 . گیرممی

- ... 

ازش آتو گیر . ضعفی دارهببین هر آدمی یه نقطه -
 . میارم

- ... 

 ناموس خر کی باشه منو تهدید کنه؟ نُچ، این بی -

- ... 
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هایش تا دور تند افتاده و گوش اش روینبض شقیقه
 . انتها رسخ است

 مو مسدود کردی؟ اصال تو واس چی شامره -

- ... 

 . کوبدمشتش را به شیشۀ بغل می

 تونستی چه روزایی در پیش داریم؟ مگه منی -

- ... 

 . گیردصدایش اوج می

 گی داد نزن؟م کردی بعد میروانی -

 چهار_و_نود_و_دویست

گویند فالنی نََفَسش آلوده است، حقیقت که میاین
م فرستد هاکسید کربنی که امیر پس میحتی دی. دارد
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اش رسوخ کرده در جان ذرات آالینده. مسموم است
 . اطرافیانم و هر کدام را یک جور بیامر منوده

که گیره؟ عوض ایندونی از چی حرصم میاصال می -
ای پیدا کنیم، یه بند جوِش بزنی بگی بیا یه چارهزنگ 

 . زنیمتوم شدنو می

- ... 

 . گوش کن انقد وسط حرف من نپر -

- ... 

شه تا این حد م نیست چون باورم منیآره من حالی -
 . رنگ عوض کرده باشی

- ... 

قولی  گم؟ اون شب تو بیامرستان چهمگه دروغ می -
 بهم دادی؟ 
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- ... 

نهایت تلخ شده د سمت من، با اوقاتی که بیگردبرمی
 . است

 شه بری پایین؟ می -

گِر جوشش قطرات ام به دیوار سیامنی و نظارهچسبیده
به خیاِل در امان ماندن از . آب توی جوِب مقابل هستم

باران، زیر شاخۀ درخِت گردو که از دیوار آویزان است، 
ته و انه رفاش مستقیم مرا نشام، ولی خیسیپناه گرفته

شود تکیه کی قرار است بفهمیم نه به هر دیواری می
 . ستای، سایۀ رس شدنیکرد، و نه هر سایه

مشاجرۀ آن دو باال گرفته که فریادهای رسدار، از فضاِی 
 . رسپوشیدۀ ماشین هم به بیرون راه یافته

کلید این ماجرا دست کیست؟ اصال قفلی که به شاه
 ی در کارش است یا نه؟ کارشان افتاده، باز شدن
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توانند از هم دل مبیرم برای دل این دویی که نه می
 . بکنند و نه با هم مبانند

رسش را روی . شومآید، سوار میشیشۀ که پایین می
های کشدار و نفس. لرزدفرمان نهاده و از خشم می

 . ترساندمپرصدایش، می

 . رسدار -

اش را شانه. ماندای در هامن حالت باقی میدقیقه
 . دهمتکان می

 . رو تخته بشورنت امیر -

 . کندبا مصیبت کمر راست می

 چرا عطا با ما افتاده رو دندۀ لج؟  -
 چه ربطی به داداشم داره؟  -
 . ترسوندتش -
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 .خورند، قطع شودکاش صدای قطراتی که به شیشه می
 . شان ندارمامروز دوست

مدت چی به دونم تو این منی. امیر آدم خطرناکیه -
  .باید ازش ترسید. رسش اومده که افسار پاره کرده

  .خواهشاً تو یکی مشق اونا رو واسه من دیکته نکن -
از اومل به آخِر رابطۀ شام . عصبانی نشو رسدار -

دونم قراره دونم سخته، میمی. بدبین بودم
 ...جونتون باال بیاد، اما فراموش

 . کندز میدارد و در را بابه سویم خیز برمی

 ! برو پایین -
 ! وا -

 ! دهدنرم به بیرون هلم می
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شعورتم بگو، خاک تو رس من که به اون خواهِر بی -
مزاج حساب باز کرده رو حرف یه آدِم دمدمی

 ! بگو از عاشقی فقط ادعاشو داشتی! بودم

کََند که کشد و ماشین را از جا میآف میو جوری تیک
 . کندام را پر میها، شامهبوی سوخنت لنت

 پنج_و_نود_و_دویست

 «رسدار » 

خورد، خاموش و روانۀ موبایلی را که یک ریز زنگ می
 . منایمصندلی شاگرد می

هم دانم ساگر بخواهم یک پند پدرانه، به پرسی که منی
گویم، هر جا اسم عشق و من خواهد شد یا نه، بدهم، می

مخلفاتش را شنیدی، دو پای دیگر قرض کن و  باقیِ 
رحم، اگر بفهمند کارت گیِر یک این جامعِت بی. بگریز
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ست، کار و بارشان را رها منوده، ماهیچۀ کوچِک گوشتی
 . با عزمی جزم، موانع پیش رویت خواهند چید

ارزد گویم زندگی با عشق بهشت است، اما منیمی
 . های در جهنم سوختنشسال

 .کند، دستامل نبندم پرسم، رسی را که درد منیگویمی
سوزنت که گیر کند . شود زندگی کردبدون عشق هم می

بعِد تجربۀ عشق، باز هم . به آن، کارت متام است
شود بدون آن زندگی کرد، منتها فقط گذران عمر می
شوی و با این های دنیوی محروم میاز لذت. است
عیت آخرتت هم ای، وضای که در پیش گرفتهپیشه

 . تعریفی نخواهد داشت

 ای دور ازدر نقطه. کشمماشین را به شانۀ خاکِی راه می
رشت پیراهنی را که از روی تی. شومشهر، پیاده می
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آورم تا شاید باران بتواند جسمی را ام، درمیپوشیده
 . که در حال سوخنت است، التیام بخشد

برای آرام شدن ها در فیلم خواهم عملی را که انسانمی
فریادهای از ته . دهند، روی خود پیاده کنمانجام می

 . گلو و صدا زدِن خدا و فالن و فالن

خود بسته گشایم، دهانم خودبهاولین باری که لب می
تالش برای دفعاِت بعدی و نگرفنِت نتیجه یعنی . شودمی

 . عدم شباهتم به آدمیزاد

بارد، روز ما می که باران هم به حال وای به اینلحظه
 خانِم . زنماندیشم و در کرسی از ثانیه پوزخند میمی

مزاج شده شود دور برداشته و دمدمیها میباران سال
معلوم نیست کدام از ما بهرتانی را یافته که . است

زند و منِت گاهی به رسش میگه. دیارمان را ترک گفته
پیدا  امکان دارد یک نفر. گذاردباریدن بر رسمان می
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. آقاجان من تسلیم. طرفه به قاضی نروشود و بگوید یک
ادعایش کشک ... حتام باران هم از ما رنجیده، اما رویا

 . کردبود دیگر؟ که اگر نبود به این راحتی متام منی

 .انتظار نداشتم بین من و دخرتش، من را انتخاب کند
 گاه قرار نیست اولویتام که هیچاین حقیقت را پذیرفته

 . ساده از من گذشت... ولی. زندگِی کسی باشم

هایم، از سوزش ترین الیهحتی خنک شدِن بیرونی
 . کاهدام منیدرونی

دون شدن دون. منایدعالئم جدیدی در بدنم ظهور می
خورند، آبی که از فرق هایی که به هم میپوست، دندان

 هایمچکد، لرزی که به تیر کشیدن استخوانرسم می
 . پیچدهایم میردیده و دردی که در کلیهمنجر گ
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 محلیبارها بی. زنم تا از او متنفر باشمهمۀ زورم را می
برای ناسزا، . کنمهایی را که گفت، تکرار میو حرف

 . چرخدتر منیطرفشعور آنزبانم از بی

ر از خط... پرسم. بگذار پند آخرم را نیز تکمیل منایم
وح و روانت را به هم خطر یعنی کسی ر . فاصله بگیر

با . الشعاع خود قرار دهداعصابت را تحت. بریزد
های مداوم، تََرک به جانت بیندازد و شکسنت و بند زدن

 . تو حتی نتوانی از او متنفر شوی

بدبختی از این باالتر که منبعِ تولیِد درد، میخش را 
وسط قلبت کوبیده و برای رهایی از آن، باید قلبت را 

 . میخ، از سینه خارج کنیهمراه آن 

 شش_و_نود_و_دویست

 . آیدها پایین مییارس با شتاب از پله
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خاموش کردِن گوشی رو از کدوم قزمیتی یاد  -
 گرفتی؟ 

 . گذارمسوئیچ را کف دستش می

 . ماشینو بکش کنار، بدجاست -

ام را پس از بیرون راندِن طوالنِی نفسش، خواسته
 . گیرمامید را می. کنداجابت می

 چیه شازده؟ -
 تونی چند ساعت ساختمون باال رو خالی کنی؟ می -
 واس چی؟  -
 . خوام قلیون بکشممی -
 شه مگه؟ پایین چه -

 . خورندام رُس میقطرات آب از تیغۀ بینی

 . خوام بکشمزیاد می -
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 .شود از خندۀ مضحکشهایم پر میگوش

 کرده؟ کی دمپرت  -
 تونی یا نه؟ می. زهرمار -
 . نه -
 . نه و نکمه -
 چیزی شده؟ . گشتیارس دنبالت می -
 . به تو مربوط نیست -
 ها؟  -
 . تر از تو، خودتیخاصیتمرصف و بیبی. مرِگ ها -
  .فقط اینا رو کجا بفرستم. خب بابا جوش نیارخیله -
 . پیش ننه -
 ... آخه ارغوان -
 داشته باشی باید سیبیالتو از تهعرضۀ این یه کارم ن -

 . بزنی
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 . چسبدام را مییارس از پشت شانه

 با کی هستی؟  -
 قلیونو میاری ساختمون باال؟  -
 . جاهست دیگه اون -
  .اون رسی زنش از پنجرۀ اتاقشون انداخت پایین -

 . گیردوسط انگشت اشاره و شستش را گاز می

 . اَه اَه اَه، خدا به دور -

گذرم و روی مبل های درهم ارغوان میر سگرمهاز زی
 . نشینممی

 . رسیع زغال بذارین -

ام را شدت بخشیده، یا از شدِت درد تب و لرز درِد کلیه
 ام؟ ام تب و لرز گرفتهکلیه
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های سفید شده را روی زرورِق پر حفره امید زغال
 . چیند و در تالش است آن را روشن کندمی

 ده؟ خوای بگی چی شمنی -

 .  دهدیارس، پاسخش را می

 . کات کردن -

 .  کندهایش جدا میامید نی را از لب

 واقعا؟  -

 . گیرمنی را از او می

 . حوصلۀ سوال جواب ندارم -

 . کندیارس مسیر بحث را عوض می

 زنت ناراحت نشه قلیون آوردیم؟  -

 :گویدخیال میکند و بیپاهایش را روی میز دراز می
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 سیستمش ناراحته؛ یه تعویض اساسی اون کال -
 !خوادمی

  .گفت قلیونتو از پنجره پرت کرده پایینرسدار می -

 . کندامید سخت نگاهش می

. کنمفکر کرد با این کار ترک می. ورمبه یه -
االن روزی سه بار . دونه نتیجۀ اجبار چپکیهمنی
 !رسارم قلیونمی

 هفت_و_نود_و_دویست

قورت دادِن آب دهانم با درد همراه . سوزدگلویم می
 تواند مانعکدام منیرسفه امانم را بریده، اما هیچ. شده

 . یارس نگران است. از کشیدِن قلیان شود

 بینی؟ بده من اونو، مگه وضعتو منی -
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ایستادم، یک قطع به یقین امروز، اگر رو در رویش می
ابطۀ دوطرفه، دوطرفه باید متام ر . سیلی حقش بود

 . او به جای هر دوی ما حکم صادر کرد. شود

 . دهدامید ماگ نسکافه را به دستم می

 . جوری داغ بخورگلوت خشک شده، همین -

زنم در چشامنی که دیگر هیچ آثاری از زل می
 . شودرسزندگِی گذشته، در آن مشاهده منی

 خواستی؟ تو چه مرگته امید؟ مگه همینو منی -

 . شودحالت کج میهایش بیلب

 . عشق از دور قشنگه؛ تا وقتی بهش نرسیدی -
 . شیچند صباح دیگه بابا می. آدم شو -

 . گردد به خندهانتهای پوزخندش، ختم می
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خداوکیلی ببین اون چه بدبختیه قراره بیاد وسط  -
 . جهنِم ما

 :گویدگر مییارس با نگاهی مؤاخذه

 طوره چرا نگهش داشتین؟ خب اگه این -
مگه من نگهش داشتم؟ هر کی رسید بهمون یه فتوا  -

ش به گه اینی که تا حاال پیشونیطرف منی. داد
ُمهر نخورده، واسش چه اهمیتی داره حالل و حروم 

س؟ از صبح تا شب گناه سقط گناِه کبیره. بودن
مونه دهنشو آسفالت نکرده باشیم، ای منیکبیره

 . اینم روش

یارس . آوردرسفۀ خشکم، عضالت شکمم را به درد می
 . زندای به رس خود میرضبه

 ...هی... تو بشی بابا -
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ارغوان . کنممن واسه حرف بقیه تره هم خرد منی -
 . پاشو کرد تو یه کفش واسه نگه داشتنش

 . فرستمدود سفید را همراه با رسفه بیرون می

 . بهش منیاد عشق بچه باشه -
نم که ولش کترسید از این. اون بچه گروییه. تنیس -

 . و جا بزنم

 . ماندفرجام میتالش یارس برای گرفنت نِی از دستم، بی

 زدی؟ بچه نبود جا می -

 . کندامید تیز نگاهش می

 ام؟ مگه الشی -
تو  کاشتیالشی نبودی که تو خونۀ باباش بچه منی -

 . شکمش
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آورده و رسش را  ست که امید کمجزء موارد نادری
آن هم با رشمی که حتی یارس را نیز از . اندازدپایین می

 . کنداش پشیامن میگفته

 . منظوری نداشتم... هی -

 . گرددهای آزردگی به سویم برمیامید با رگه

متوم شد که شد، فدا . شیبسه دیگه، داری خفه می -
هر چی دیرتر زن بگیری، دیرتر کولی . رست
 . وملون کن بابا. خودتیآقای . دیمی

در دود غلیظ . زنمهای بعدی را با حرص میپُک
االی یارس ب. ایم و رایحۀ دوسیب فضا را پر کردهفرورفته

 . زندرسم ایستاده، لگدی به پایم می

هات کل ساختمونو پاشو صدای نکرۀ رسفه .پاشو -
تر واسه خودکشی رساغ من یه روش راحت. برداشته
 . دارم
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 . کنمۀ چشم نگاهش میاز گوش

 . مگه خونه زندگی نداری؟ برو پیش زنت دیگه -
اون . رس عشق و عاشقِی شام، دهن ما رسویس شده -

های اونو بگیره، منم مونده پیش خواهرش آبغوره
 . اخالِق سِگ تو رو

 . تونی بریحاال می. دمت گرم، حال دادی -
 . چه گیری افتادیم از دست شامها -

مشتم را جلوی . م، خیال بند آمدن نداردبار رسفۀ این
دارم و فشاِر وارده به گلویم را بیرون دهانم نگه می

ها، تِه گلویم، مزۀ خون را میان این رسفه زدن. رانممی
 .کنماحساس می

 هشت_و_نود_و_دویست
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 .رویا بارها گفته محال است دلش با آن نامرد صاف شود
اگر ... ولی اگر به خاطر جانا تن به این ازدواج دهد

 ...دوباره سهم او باشد

که خاصیت مشکالت پوست کلفت کردن است، این
هر چه . درست؛ منتها یک تضادی این میان وجود دارد

 . شودتر میگردد، دل نازکتر میپوست کلفت

ا هایم ر ریه. دهمهای متام نشدنی منیاهمیتی به رسفه
قاپد و امید نی را از دستم می. کنم در دودیخفه م

هایم یارس لیوان آب به لب. داردقلیان را برمی
 . زندچسبانده، رضبات پیاپی به پشتم می

با خر بخوام عوضت کنم، یه چیزی هم باید روت  -
آدم پیش یکی از این اداها میاد که نازش . بدم

 . خریدار داشته باشه
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جای شکمم درد جای. یچدپام در هم میدل و روده
ام، با باال آمدن محتویات معده. هاگرفته از شدت رسفه

مسافت راه خروجی و رسویس . خیزمرسیع برمی
نم ست که بتوازیادتر از آنی. زنمبهداشتی را تخمین می

در یک حرکت پنجرۀ مجاورم را . خود را کنرتل کنم
پیچ . برمگشایم و رسم را از آن بیرون میمی
معدۀ خالی که چیزی . ستام بیخودیهای معدهدنخور 

هایی را که بر گلویم زخم. برای پس فرستادن ندارد
شوم به مایع لزجی خیره می. کنمنشیند، تجسم میمی

ام را ماساژ یارس شانه. گرددکه از دهانم خارج می
 :گویدناباور به امید می. دهدمی

 . کنهداره خون رسفه می -

زده از خیسِی رسامیِک بیرونِی لبۀ  کف دستانم یخ
 . پنجره
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 . اِوا خدا مرگم بده رسدار -

خواهم به سلیمه هشدار دهم صدایش را پایین می
وسِط . دهدرسفه مجال منیترسد، خونبیاورد، ننه می

 لرزمطوری از رسما می. ماملسوزد را میای که میسینه
ها در که انگار نه انگار تا همین چند وقت پیش، شب

ای که سلیمه راه انداخته، شنگهامل. خوابیدمایوان می
 انگیز، دعوتبا هامن وضع رقت. کشاندننه را بیرون می
ل حاشود، بیوقتی رسفه متام می. کنمبه آرامشش می

. ردگییارس زیر بغلم را می. دهم به پشت رسمتکیه می
 . زنمامید قصد دارد کومل کند، پسش می

ی تا کشنی یه بند نشستی قلیون میبا گلوی عفو  -
خون باال بیاری؟ که بعدش من برم به زهرا بگم، 

اون به رویا بگه، رویا بگه آخ قلبم، بهت زنگ بزنه؟ 
االن . ها تو رست هستکور خوندی اگه از این خیال
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عطا . تر از خواستۀ تو و رویاستبحث گنده
این دندون لقو بکن واسه همیشه بنداز . خواسته

ذارن منی. رسیتو با رویا به آرامش منی. دور
 . برسین

گیرم و روی پاهای خودم قدم از او فاصله می
ای که با شتاب به سویم خطاب به ننه. دارمبرمی
 :گویمدود، میمی

 . مواظب باش -

های سنگینم بوی خون گرفته و رسفه دمی رهایم نفس
 . کندمنی

 چی به روز خودت آوردی مادر؟  -

 . بلعماندۀ خون گلویم را میمته

 . روی کردممون َمشتی بود؛ زیادهقلیون -
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شود و دست به گردنم پاهایش بلند می ننه روی نوک
 . کشدمی

 . تنت چقدر داغه. خیس عرقی -
 . خوام بخوابمطوریم نیست، فقط می -

 :گویدکشد و نگران میرشتم میدستی به تی

 ه؟ ای داد بر من، لباسات چرا خیس -

 . دهدیارس را مخاطب قرار می

ار بی. بینی که جون نداره راه برهمراقبش باش، می -
بعدم برو از قصابی . لباسشو عوض کن، تب کرده

 . رس کوچه یه کیلو جیگر واسش بگیر

پکد و رو به من یارس با چشامن گرده شده، از خنده می
 :گویدمی

 . یعنی دهنت رسویس -
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 نه_و_نود_و_دویست

 «رویا » 

 . رویا -

. دایستکشیدم، از حرکت میدستی که با آن اسکاج می
 . کنم برای دیدِن داداشگردن دراز می

 بله؟  -
 !بیا بشین کارت دارم -

بعد با خود . رودرضبانم به طور خودکار باال می
 گویم مگر غیر از سیاهی رنگی هم وجود دارد؟ می

خوابم را کنار . خواستۀ او رسدار را کنار گذاشتم من به
 رویاپردازی برای. لبخندهایم را کنار گذاشتم. گذاشتم

 . آینده را کنار گذاشتم

 . جانم -
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 . دارددست چپش را چسبیده به گیجگاهش نگه می

 ! خواد جانا رو ببینهامیر می -

. رودباره رو به افول میهامن رضباِن باال رفته، به یک
مامان زودتر . پس باالتر از سیاهی هم رنگی وجود دارد

 . دهداز من خشمش را بروز می

 . زدی تو دهنشمی. غیرتگُه خورده پرسۀ بی -
 !ش کن رویاآماده -

 . گرددمامان باالی رسمان ظاهر می

 گی عطا؟ نکنه توأم موافقی؟ چی داری می -

من  دهد، نگاهش بهحتی موقعی که جواب مامان را می
 . است

 . افتهباالخره این اتفاق می -
 ... عطا به خداوندی خدا -
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 :با چرخیدِن رس داداش به سوی او و گفنت

 کدوم خدا؟  -

 .  کندای کبود، سکوت میمامان با چهره

ه عم. شهبخوایم نخوایم، خوشمون بیاد، نیاد، بچه -
دو ساعت متوم بغل گوشم گریه کرده اجازه بدم 

 . ببینتش
 . شههمۀ آتیشا از گور اون زنیکه بلند میپس  -

 . شودجا مییلدا روی مبل جابه

 . شهعطا نذاریا، ببینه هوایی می -

 . چقدر حضور طاها را کم دارم. گویداین را یلدا می

 . بینهداداش بگو پشت گوششو دید، جانا رو می -
 ! پشت درن -
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داداش مقابلش . داردمامان به سوی در خیز برمی
 . ایستدمی

 . پاشو رویا! کنههیشکی دخالت منی -
  .داداش هر چی گفتی گفتم چشم، ولی این یکی نه -

ام را از دور جانایی که دارد مچاله دست چفت شده
 . کندشود، شل میمی

 . بارم بگو چشماین. خواممن که بدتو منی -

 :ناملبا ترضع می

 .داداش -
فقط من و . عزیز ریم خونۀمی. رم درو باز کنممی -

 . رویا

و . گذردسیزدهمین روز از آخرین متاسم با رسدار می
گاه به آن اعتقاد نداشتم، این نحسِی سیزدهی که هیچ
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های داداش هم به دیگر قدم. گیردامروز گریبانم را می
 . لرزدصالبت سابق نیست؛ می

اه نگ. مامان و یلدا پشت پنجره در حال بگومگو هستند
ها باال روم، خواهم از پلهدارم و وقتی میا برمیهاز آن

ترین موجودی که شوم با منحوسچشم در چشم می
 .زندچشامنش برق می

 سیصد

 . کندداداش بار دیگر تقاضایش را مطرح می

 . رو بده من، تو برو بچه -

 چنین دانستماگر می. دهمرسم را به طرفین تکان می
ای برای سقطش تردید روزهایی پیش رو دارم، لحظه

 . کردممنی

کند و با صدایش توپ سورن به در آهنی برخورد می
 . پرندچندین کالغ از درخت گیالس می



 

Romanzo_o 1240 

 . سالم -

داداش با نهادِن دستش پشت . کنمبا انزجار نگاهش می
 . بخشدکمرم، حرکتم به جلو را ترسیع می

. هات سفیدبخت شنبچه. دورت بگردم عطاجان -
 . خیر ببینی که روی مِن مادر رو زمین ننداختی

عمه منی را که همیشه . خوردنگاهم به پایین رُس می
داداش یک جملۀ . گفت پارۀ تنش هستم، نابود کردمی

 . معروف دارد که باید با طال نوشت

کشه بفهمی آدمیزاد یکی از خیلی سال طول می» 
 . «تا از خودیخوره، دهغریبه می

کشد و بدون توجه به من و جانا را به آغوش می
دلخورِی . بوسدرغبتِی من، صورتم را بارها میبی
 . دهمپایانم را با فاصله گرفنت از او نشان میبی
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رویام، قشنگم، دخرتم، الهی درد و بالت بخوره تو  -
  .رس این پرِس ناخلِف من؛ نگاتو نگیر قربونت برم

 . مل با او صاف شودمحال است د

دخرتم . آیددستان داداش برای گرفنت جانا پیش می
امیر با چشامنی که . متایلی به جدا شدن از من ندارد

زن در آن نصب گردیده، زل زده است های چشمکچراغ
 . به من

بهادر بودنش اش را، بزنقلدری. خواهددمل طاها را می
  .ِم سازشش رااش را، عدمنطقیرا، کلۀ پربادش را، بی

هایش بر هم، حلقۀ داداش با فرشدِن طوالنِی پلک
این امیری که اشتیاق در . کنددستانم را از هم باز می
کند، هامنی نیست که بابت دیدگانش بیداد می

 عرضه به من نسبت داد؟ ها بار لقب بیام دهاحتیاطیبی

 !سالم بابایی -
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. ِر بستۀ سالندهم به دکنم و تکیه میدستم را مشت می
 وجودی کهکند با بیدخرتم غریبی می. زنمتلخند می

 . از وجوِد او به وجود آمده

 !دخرتم -

  .از چشامنی که مندار شده. ترسم از بغض صدایشمی

 . جانا -

. های در هم، سفت چسبیده به گردِن داداشجانا با اخم
کند، ای که او را از داداش جدا منوده و بغل میلحظه
شود که چشم دیدن داداش نزدیک منی می. میرممی
گذارد هایم منیها را با هم ندارم و با گرفنت شانهآن

 !فشاردامیر رسش را در آغوش دخرتم می. جلوتر بروم
امیر رسش را . زندکند، او را پس میدخرتم بدقلقی می

  .و صدایش مرتعش! صورتش خیس است. آوردباال می

 مون؟ کردم با زندگی چیکار. ببخش بابایی -
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 .  کندگریه می. ترسدهای اوِی غریبه میجانا از اشک

 . حامل بده! دعا کن واسم... فرشتۀ بابا -

 عمه. ها نرومداداش مرا سفت نگه داشته تا به سوی آن
. کندعزیز اصواتی زیر لب زمزمه می. ریزداشک می

از ر دستانش را به طرفم د. گرددجانا با چشم دنبامل می
 :گویدکند و گریان میمی

 .  مامانی... مامان -

لبخند . جایی در قلب دخرتم ندارد. شوددمل خنک می
عمه با اشارۀ امیر، از پشت ستون، عروسِک . زنممی

. دهددارد و به جانا میمیکروفون به دستی برمی
امیر سامجت به خرج . زنددخرتم آن را پس می

با دقِت بیشرتی به عروسک جانا . ریزدزبان می. دهدمی
کشد، تا جایی که کم ته میاش کمگریه. شودخیره می

با ابروی باال رفته زل ! افتدکلمۀ مامان از دهانش می
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 !یابدهایش انحنا میزند به امیر و از لبخنِد او، لبمی
شود از این حقیقِت وحشتناک و زیر پاهایم خالی می

 .گیردمیکه بیفتم، داداش مرا قبل از این

 یک_و_سیصد

او نیز همچون من خطر را احساس کرده که سنگینِی 
 . رودها میدهد و به سمت آنمرا به دیوار انتقال می

 . بدش من -

 . کندامیر مامنعت می

 . بینی که تازه آروم شدهباشه، می -
 . سواس خاطر تو آروم نشده، معجزۀ عروسکه -
 . حاال هر چی -

 مبادا مهر جانا گل کند و او را ببوسد؟ 

 بابایی عروسک دوست داری؟  -
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عمه . خنددعزیز می. خنددامیر می. خنددجانا می
و خِط اخِم داداش با رؤیت حال زار من، . خنددمی

 . شودتر میپررنگ

 ! خرماز این به بعد کلی عروسک خوشگل واست می -

  .زندش به شانۀ او رضبه میداداش با پشت انگشتان

 . از این به بعدی در کار نیست، بده من بچه رو -

 . گذاردعزیز قدم جلو می

 . شو ببینهمادر کافر نیستی که، بذار بچه -

 . زندداداش پوزخند می

این به اصطالح باباِی عاشِق بچه، تا االن کدوم  -
 گوری بود؟ 
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ِی جانا به خود از وفادار . کشدلبخند از لب امیر پر می
احتاملش . عقلش به چشمش است. مطمنئ نیستم

 . ها بفروشدباالست مرا به چند تن از آن عروسک

 . داداش جانا رو بیار -

 !  کندتر میامیر حلقۀ بازوانش را دور جانا محکم

 . ت، فقط پنج دقیقهعطا جون بچه -

اندازد و دیگر برای گرفنت داداش یک نگاه به من می
هنگامی که دخرتم را به . کندای تردید منیلحظه جانا،

های عمه و عزیز محل سپارد، به صدا زدنمن می
ها، راهم را سد حین پوشیدِن دمپایی. گذارممنی
 . کندمی

 . کردم انقد سنگدل شده باشیفکرشم منی -
 . برو کنار -

 . آوردرسش را تا نزدیکی صورتم پایین می
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خوای، اونم در صورتی یتو خوشبختِی جانا رو م -
تو و . شه که هر دومونو داشته باشهخوشبخت می
 ! شبابای واقعی

 . کشم از بوی تند الکلچهره در هم می

 . مستی -

 . رودگوشۀ راست لبش باال می

بپا یه وقت فیلت ! امفعال ازت راضی. آمارتو دارم -
یاد هندوستون نکنه؛ اون احضاریه حاال حاالها 

 ! هاعتبار دار 

طور توانستم روزی خود را عرضۀ چنین موجود چه
 انگیزی کنم؟ نفرت

حاال . روددستم برای کوبیدن به صورتش باال می
هایی که در نبودش بود، سوءتفاهمی یابم ناآرامیدرمی

 . بیش نبود
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ام را با گره کردن دستش دور های راه، رضبهدر نیمه
ته پوزخند با ابروی باالی رف. کندمچم، مهار می

 .  زندمی

 جلو دخرتم؟  -

تا به خود بیایم، کتفش از پشت توسط داداش کشیده 
آهنِگ کشیدۀ محکِم برادرم، وسط این شود و رضبمی

 .  کندبلبشو، جانانه دمل را خنک می

پاتو از گلیمت درازتر کنی، جلوی همین بچه  -
 . ماملدماغتو به خاک می

 دو_و_سیصد

 «زهرا » 

با  پاشم وکن، به لکۀ روی اپن میپاکچند پاف از شیشه
 . افتمدستامل به جان آن می
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 . محیا مامان، بدو اون گوشی رو بیار -

کارتون را رها کرده و گوِش شیطان کر، بدون اخم و 
متاس را وصل . دهدام را انجام میتَخم، خواسته

 . دارمیلۀ شانه و گوشم نگه میکنم و موبایل را به وسمی

 . جانم یارس -
 . چقدر دیر جواب دادی -
 کجا موندی غذا از دهن افتاد؟. دستم بنده -
تونو بخورین؛ من زهرا جان زنگ زدم بگم شام شام -

 ! یه خرده دیر میام

کن و دستامل را کناری گذاشته، موبایل را به پاکشیشه
 . چسبانمگوشم می

 چرا؟  -
 ! خوایم یه چرخی بزنیممی. ار و امیدمپیش رسد -
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خواستی بیای واسه چی گفتی پیتزا درست نُچ، منی -
 کنم؟ 

 . ببخشید، یهویی شد -
 . خب، خوش بگذرهخیله -
 . فعال. قربونت برم -

گذارم و ِمیلی دو برش از پیتزای قارچ مقابل محیا می
 . بینماش در خود منیبرای همراهی

 . سس بزن واسم ...مامان... مامان -
 . نوش جونت. بیا عزیزم -

ها را گیرم و آننِم ظروِف شسته شده در آبچکان را می
های چرک را از حامم سبِد لباس. چینمتوی کابینت می

دارم و بدون توجه به ساعت اوج مرصف، برمی
چرخانم، وقتی رس می. کنملباسشویی را روشن می
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حالی که برِش گاز محیا رسش را روی میز گذاشته و در 
 . زدۀ پیتزا توی دستش است، خوابش برده

 . س خانم شدیمامان فدات شه که دو هفته -

آشپزخانه را جمع . اممحیا را رس جایش خوابانده
 رس و. کشمام و گوشی به دست، روی مبل دراز میکرده

  .گوید در حال خشک کردن استصدای لباسشویی می

هایم س گفته عکس باسلوقنفی. کنمواتساپ را چک می
زنم و از بیِن توی گالری چرخ می. را برایش بفرستم

اش را پیدا خیِل انبوه تصاویر، عکس درخواستی
 . کنممی

ی رو ! خورد به یک شیشۀ کوچِک آمپولناگاه چشمم می
 اش که فرِش خانۀتصویرزمینه. زنمتصویر مورد نظر می

هامن روزی . دکنها پرت میست، مرا به دوردستمادری
که سورن از جیب داداش پول برداشت؛ محتویاتش را 
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. نشینمسیخ می! زمین ریخت و از من خواست جمع کنم
از آن روز تا به االن، یک درصد هم به ذهنم خطور 

 دهم وآب دهانم را قورت می. نکرده بود به سمتش بروم
 . خوانمنوشتۀ روی شیشه را می

 . « میکروگرم ۰۳ویال سینووکس » 

ام بد نیست، منتها این دارو زیادی داروشناسی
. کنمدسِت نیاز به طرف گوگل دراز می. ناآشناست

شود و پر از اصطالحات ای که باز میصفحه
ه رسم بزنم تا میتر میست را پایین و پایینتخصصی

 . موارد مرصف

 ... برای درمان ام( Rسینووکس )آ  1_ اینرتفرون بتا» 

های داخل نوشته. گرددام حبس میهنفس در سین
شود و در آِن واحد مورمورم می. صفحه را باور ندارم

 . تازدعرق رسدی بر پیکرم می
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یک بار دیگر از ابتدا، با صدای بلند، تکمیل کنندۀ سیه 
 . خوانممان را میروزی

برای درمان ام اس ( Rسینووکس )آ  1_ اینرتفرون بتا» 
. شودکننده استفاده می فروکش_ نوع عود کننده

ها را مشخص شده است که این دارو تعداد و شدت حمله
 . «کنددهد و روند ناتوانی را کُند میکاهش می

 سه_و_سیصد

گِر سوملاز این بیامری دو حرفی برایم تداعی... ام اس
هامنی که در سومین سالگرد . نوۀ عموی بابا. است

در اندک زمانی، . زدواجش فهمید چه بر رسش آمدها
 پرسی. قدرت پاهایش را از دست داد و ویلچرنشین شد

سوملاز . زد، او را رها کردکه دو سال الف عاشقی می
دلش شوهرش را . گیر شدزمین .برگشت به خانۀ پدری

انقد خیره به در انتظار کشید که دیگر . خواستمی
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 شبی با ُمشتی قرص، خودنیمهنتوانست تاب بیاورد و در 
 . را خالص کرد

آفرینِی نگار جواهریان را به فیلم طال و مس، با نقش
  .گیرمبا یادآوری آن اتفاقات رعشه می. آورمخاطر می

با از دست دادن . شناسمها میام اس را من با این
بینایی، از دست دادن قدرت تکلم، از دست دادن 

در کل هر چه هست، فقط از . های حرکتیتوانایِی اندام
ست، دستاوردش بدبختی. دست دادن است

 . ست، فلج شدن استویلچرنشینی

هامنی که در کتاب زیست سوم دبیرستان به ... ام اس
 هایگلبول. یک بیامری خودایمنی. آن اشاره شده بود

تا این حد . های دفاعی بدن هستندسفید، ارگان
های سفیِد به گلبول دانم که در این بیامری، بدنمی

بدن یا عوامل بیرونی؟ پاسخ درست . کندخود حمله می
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. گذردها از آن زمان میسال. امرا فراموش کرده
مادۀ . نشیندانگشتم روی صفحات مرتبط با آن می

تراپی، پالک مغزی، رسیژن، کورتون، سفید، پالس
کلامت ناآشنایی هستند که مرا . نوروبیون، تست عصب

رسانند هیچ اطالعی از این بیامری باور میبه این 
دانم انتهایش مرگی دردناک به دنبال ندارم، فقط می

 . دارد

آن تزریِق دوِر ماهیچۀ . چرخدفضای خانه دور رسم می
ناف، هامنی که با دیدنش رویا مدعی بود داداش معتاد 

 ...شده

ه در ایستگا. پیچدصدای سوتی منقطع توی گوشم می
قطار . امآهن، وسط ریل قطار ایستادهاتوبوِس راه

 . شود و صدای سوت ممتدتر مینزدیک و نزدیک

 . آلودای خواببینم با چهرهمحیا را می
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 کنی؟شنوه؟ چرا درو باز منیمامان گوشات منی -

شود و هایش بلند میروی پنجه. خشکم زده است
 . کشددستگیره را پایین می

  !شهبخونه هم کَر میمهمون که ناخونده باشه، صا -

  .بنددزند و با پاشنۀ پا در را میمحیا را زیر بغل می

 . زیر پام علف هرز سبز شد -

با چشامنی که تبدیل شده به یک خِط باریک، نزدیکم 
 . شودمی

مون رشمنده. َمشتی دمت گرم با این استقبالت -
 . کردی

نیشگون محکمی از بازویم . روندابروهایم باال می
 . گیردمی

 طاها؟  -
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 . شودچشامنش گرد می

رس کارم گذاشتی؟ چند وقت نبودیم ... هللابسم -
 رفتیم قاتی باقالیا؟ 

دهم و کف دستم را به کل رسم را به طرفین تکان می
 . کشمصورتم می

 زهرا؟  -
 کی اومدی؟  -

محیا را که در همین چند ثانیه زیر بغلش به خواب 
 . دگذار رفته، روی مبل می

 . شام مادر و دخرت یه چیتون هست -
 نگفتی کی اومدی؟  -
بوسی هست، نه خربی از دست. همین االن رسیدم -

 . نه پا بوسی
 . بشین برات چای بریزم -
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مغز استخوانم از . پاشممشت آب به صورتم می مشت
دار و قندان را توی لیواِن دسته. کشدرسما تیر می
رنگ گرفته، شیر سامور چایم حسابی . گذارمسینی می
کنم تا دو سوم دیگر لیوان با آب جوش پر را باز می

 . شود

داداش، تزریق، یلدا، بچۀ در بطنش، عدم ... ام اس
 . رضایِت داداش

کشم از آِب رسریز شدۀ لیوان و دستی که جیغ می
 . کندسوزش را تازه احساس می

 زنی؟ چل چرا جیغ میودخرتۀ خل -

چرخانم که با دیدنم ترس در می رسم را سمت اویی
 .نشیندچشامنش می

 چهار_و_سیصد
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 چسبد و زیر شیردستم را می. شتابدفوری به سویم می
 . داردآب نگه می

رم و میام باید به بامبول تازه درآرین؟ هر رسی می -
 تو چه مرگته رد دادی؟ 

 . چکندهایم فرومیشکگزم از سوزش دستم و الب می

 منکدون کجاس؟  -

کند، خود دست به کار پاسخی که از جانبم دریافت منی
قصد پاشیدن منک روی آن را دارد که مانعش . شودمی
 . شوممی

 . سوزونهنکن می -
عینهو منه، درد داره، اما . هر سوزوندنی بد نیس -

 ! ذاره تاول بزنهمنی

. گیرمدهم و گُر میهایم را روی هم فشار میدندان
 . کندسپس قوطی خمیردندان را روی دستم خالی می
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تون با رین، برگشنتتو هپروت که می -
 . الکاتبینهکرام

. نشاندکشد و مرا روی آن میصندلی را عقب می
 . کاودزند و صورتم را میدستش را زیر چانه می

 کنه؟ ِلی بازی میحواست تو کدوم باغ لِی -

 . گیرمرا که از چشم تا گوشم راه یافته، میای قطره

 شوهرت کو؟  -
 . با رسدار رفنت بیرون -
 ایه؟ دار، این وقت شب، بیرون چه صیغهمرد عیال -

کند تا با منی که رس پایین گردنش را خم می
 . ام، چشم در چشم شویمانداخته

 دعواتون شده؟  -

 . کنمرسم را چپ و راست می
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 ده؟ دستم روت بلند کر  -

 :گویمبا صدای دورگه می

 . نه، ربطی به یارس نداره -
 پس به کی ربط داره؟  -
 . دمل گرفته فقط -

پرند از کِف دستی که محکم به میز هایم باال میشانه
 . کوبدمی

 . خرم نکن، من خودم ختم روزگارم -
 دونه اومدی؟ مامان می -
 . نه -
 ... طاها تو رو خدا باز رش -
تخت گازشو گرفتی؟ خسته بودم اومدم استپ، کجا  -

ونوق ددی امشب حوصلۀ نق. کپۀ مرگمو بذارم
 . جونتو نداشتم
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بشقاِب . سوزدحس شده؛ الاقل دیگر منیدستم بی
گاِز خاموش آکروپاِل حاوی پیتزا را از روی اجاق

توانم لرزش دستم را نرسیده به میز، منی. دارمبرمی
 . دافتکنرتل منایم و از دستم می

 .  عجبا -

شود و پیش از در پی جمع کردن این فضاحت، خم می
  .کندکه تکۀ شکسته شده را بردارم، بلندم میاین

 . یتونی اونم چالق کنبیبین می. بیا این طرف بینام -

ام را به لبۀ باالیِی صندلِی میز غذاخوری پیشانی
 . کشمچسبانم و از ته دل آه میمی

 به این حال انداخته؟  پدری تو روکدوم بی -

دهم، صدایی همچون شیهۀ اسب بغضی که قورت می
 . کندتولید می
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دارم واسه این عطا؛ همچین گوش فرمانده رو پر  -
کرده بود، یه ساعت مرخصی شهری هم بهم 

 . دادنمنی
 . دست از رسش بردار، مریضه -
 ... من خودم. مریضو که همه هستیم -

اش معرتضانه ر چهرۀ مدعیکنم و خیره دقد راست می
 :گویممی

 ام اس داری؟  -

 پنج_و_سیصد

 «رسدار » 

 . سالم -

تاپ به سمت دو خامنی که جهت نگاهم را از صفحۀ لپ
 . دهماند، تغییر میوارد مغازه شده
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 . سالم، در خدمتم -

تر است، با دخرتی که قدش نسبت به دیگری کوتاه
 :گویدبخند میل

چند تا سوال تخصصی . ببخشید ما خرید نداریم -
 تون حساب کنیم؟ تونیم رو کمکداریم، می

 . شومکشم و بلند میصندلی را عقب می

 . بفرمایین -

 . آیددخرتِ قدبلند به حرف می

شه بگید ویندوز وقتی روی فلش می. خسته نباشید -
 MBRاگه خوام بوت کنم، افزار روفیوس میال نرم

درسته؟ اگه سیستم . بذارم NTFCباشه، باید حالت 
 باید بذارم؟  fat 32باشه، حالت  GPTفایل 

های سیستم در هر دو حالت پارتیشن. ربطی نداره -
 UEFIتون از فرمت اگه سیستم. هسنت NTFSشام 
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باشه و  GPTکنه، باید فرمت هاردتون پشتیبانی می
 . باشه MBRون اگه فقط بایوس داره، باید هاردت

 . گیردچهرۀ متفکری به خود می

کنه پشتیبانی می UEFIخب از کجا باید فهمید که  -
 یا نه؟ 

 .  شه، مشخصهوقتی وارد بایوس می -
 . اوه، خیلی مچکرم -

دخرت قدکوتاه با آن حجم آرایش، شالی را که تا 
 :گویدکشد و میتر میهای رسش هست، عقبنیمه

ونم دخود از کار افتاده، منیخودبهتاپم اسپیکر لپ -
 . چیکار کنم

 گین؟ تاپ رو میاسپیکِر داخلِی خوِد لپ -
 . بله -
 آسیب دیده یا اصال صدا نداره؟  -



 

Romanzo_o 1266 

 . نه سامله -
 . اگه سامله درایوهای صدا رو حذف و نصب کنید -
تاپ طرف، تو لپچه جوری؟ بذارین بیام اون -

 !  خودتون نشونم بدین

کنم و ی از میزاِن پررو بودنش، غلبه میبر جاخوردگ
رسد، فاصله را با او ازیاد ام میهنگامی که به نزدیکی

کشم و حین انجام تاپ را برابرش میلپ. بخشممی
 :دهمعملیات، توضیح می

جا روی آیکون صدا، رضبدر هست؛ روش کلیک این -
  .یابی کنهراست بزنید، بعد ترابشلوت تا عیب

ن رفته قصد چسبیدگیرم از اویی که رفتهباز فاصله می
 ! به من را دارد

 اگه حل نشد چی؟  -
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 deviceاگه حل نشد رسچ ویندوز بنویسید  -
manager بعد بخش ،sound  فلش کنارش

. بزنید، بعد درایوش روش کلیک راست کنید
 . انستال بزنید

کند و به عمد دستش روی دستی از غفلتم استفاده می
شاید هم من ! نشیندام، میقرار داده که بر ویرتین
فوری دستم را عقب . ستکنم عمدیاحساس می

در کامل . آوردکشم، منتها اصال به روی خود منیمی
دارد و با هامن وقاحت، رسش را جلوی صورتم نگه می

 :گویدزن میهمبهلبخندهای حال

رشمنده مزاحم . خیلی ممنون از توضیحاتتون -
رین سوال رو بپرسیم و رفع آخ. کارتون شدیم
 . زحمت کنیم
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تاپ است، پاسخش را طور که نگاهم به صفحۀ لپهامن
 :دهممی

لطف کنید بفرمایید اون طرِف . کنمخواهش می -
 . ویرتین سوالتون رو بپرسین

از این به روی مبارک خود . شوم از برخوردشمتحیر می
 . هایشنیاوردن

 از گرافیِک مجزا کار امکان داره گرافیِک آنربد بهرت -
 کنه؟ 

 . ها، رسم خیلی شلوغهفقط آخرین سوال باشه -

هایی را که به باال کش زنم وسعت لبندیده تخمین می
 . رفته

 . سپاسگزارم ازتون. بله بله، حتام -
که استاندارد ببینید دو تا حالت داره؛ یکی این -

که واقعیت جهانی یا حال حارض چیه، یکی هم این
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های زیادی واقعیت آره، ما مدل. ه شکلهبه چ
های مجتمع گرافیک داریم که از گرافیک

های گرافیک ام دی، مثالً واقعا مجتمع. ترنضعیف
حتی مثالً بعضی . ای هسنتهای قویگرافیک
خب جی . کنهبرابری می C 0۳هاش با جی تی مدل
یه کارت گرافیکیه که خودش االن چهار  C 0۳تی 

گه، اما استاندارد چی می. شهتپنج تومن قیم
گه شام نباید بیای یه قطعۀ االن رو با چند سال می

 ...پیش مقایسه کنید، مثالً

کنم و با دخرِت قدبلنِد آن سوی ای رسم را بلند میلحظه
نوعی دستپاچگی در . شویمویرتین، چشم در چشم می

نگاهم تا موبایلش که ماهرانه . رفتارش مشهود است
 ! آیدان گرفته شده، پایین میبرابرم

 گیری از ما؟کنی؟ فیلم میچیکار می -
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 شش_و_سیصد

اش را حفظ بازد، اما خونرسدیاش رنگ میچهره
کند و در یک حرکت موبایل را روانۀ کیفش می
 . سازدمی

 . نه، چه فیلمی -
 . بده من بینم گوشیتو -
 . دادمبه دوستم پیام می وا یعنی چی آقا؟ -

کند و به رسعت نور به دخرت قدکوتاه اشاره می
چند ثانیه در هامن حالت وقایع را کنار هم . گریزندمی
. دومشان میچینم و با عبوِر موردی از ذهنم، در پیمی
دخرت قدبلند را . شوندهای راه از هم جدا میمیانه

، امتر از مغازهباالخره در سه کوچه باال . کنمدنبال می
ام از شدت تحرک، باال و پایین سینه. اندازمگیرش می

 . شودمی
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 اجیر شدۀ کی هستی؟  -

چشامنش برای فرار، یک جا بند نیست و مدام این سو و 
 . نگردآن سو را می

 . بده من گوشی رو تا یه بالیی رست نیاوردم -

خواهد مرا دور بزند، منتها آن ابلهی که او را می
یز به طرفش خ. امشته، مرا زیادی دسِت کم گرفته استگ

 کند ومقاومت می. کشمبرداشته، دستۀ کیفش را می
پ زی. شود پخش شدنش با صورت بر زمیناش مینتیجه

کنم و پس از برداشنِت موبایلش، با دیدن کیف را باز می
 . زنمای، پوزخند میپایپ شیشه

 . بدبخت -

اندازد، آبرویم را میبا داد و قالی که به راه 
 . دهدالشعاع قرار میتحت
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آقا ناموس . مزاحم شده. کمکم کنید تو رو خدا -
ناموس شه؟ بیا و منو از دست این بیرست منی
 . نجات بده

 . شودفکم منقبض می

 . کثافِت آشغال -

دو پرس جوان همراه با یک پیرزن، دورم را احاطه 
 . کوبدام میپیرزن عصایش را به شانه. کنندمی

شده، تو روز انقد بی در و پیکر شده این خراب -
 کنی؟ درازی میروشن به بچۀ مردم دست

مغازه را با کلی جنس و امانِت مردم به امان خدا رها 
ام که تربئه شدن جزء ای گیر افتادهام و در نقطهکرده

 . محاالت است

فروشی تر، مغازۀ گوشیمادر سه تا کوچه پایین -
تا تو این راس. اصال بیاین بریم نشونتون بدم. مدار 
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هایی که این خانم یکی از گوشی. شناسنمهمه می
 . مشرتی واسه تعمیر آورده بود، ِکش رفته

 . شودچشامن دخرت گرد می

اصال بیارین . گه، گوشِی خودمهدروغ می -
 ...پسوورد

 . کنمرسیع قضیه را جمع می

تون زنگ بزنه صد ییک. گمباشه دیگه من دروغ می -
خوره تا پلیس هیشکی از جاش تکون منی. و ده

 . بیاد راست و دروغ ماجرا رو مشخص کنه

طور که حدس زده بودم، نام پلیس چهار ستون هامن
 زند و با گفنتچنگی به کیفش می. لرزاندبدنش را می

 . کندیک لعنتی فرار می

 :گویدیکی از پرسها می
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  اِ، چرا گذاشتی بره؟ -
 . خیال داداش، مهم گوشی بود که گرفتمبی -

صدای زنگخور موبایلم را که . رومبه سمت مغازه می
کنم و آن را از روی هایم را تند میشنوم، گاممی

 . دارمای برمیویرتیِن شیشه

 . الو -
 ! کنیپس اعالم جنگ می -

 . زنمنیشخند می

شت پوجود، از الشخور کمرتی که خودتو مرتیکۀ بی -
وجود داری . تر از خودت قایم کردییکی مفنگی

خنجر . خودتو نشون بده، چش تو چش حرفاتو بزن
زدن از پشت هم اسمش جنگ نیست، تِه نامردی و 

 . جنگ فقط تن به تن. لجن بودنه

 دو_و_سیصد
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 «زهرا » 

با  اشم وپکن، به لکۀ روی اپن میپاکچند پاف از شیشه
 . افتمدستامل به جان آن می

 . محیا مامان، بدو اون گوشی رو بیار -

کارتون را رها کرده و گوِش شیطان کر، بدون اخم و 
متاس را وصل . دهدام را انجام میتَخم، خواسته

 . دارمکنم و موبایل را به وسیلۀ شانه و گوشم نگه میمی

 . جانم یارس -
 . چقدر دیر جواب دادی -
 کجا موندی غذا از دهن افتاد؟. دستم بنده -
تونو بخورین؛ من زهرا جان زنگ زدم بگم شام شام -

 ! یه خرده دیر میام

کن و دستامل را کناری گذاشته، موبایل را به پاکشیشه
 . چسبانمگوشم می
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 چرا؟  -
 ! خوایم یه چرخی بزنیممی. پیش رسدار و امیدم -
 گفتی پیتزا درست خواستی بیای واسه چینُچ، منی -

 کنم؟ 
 . ببخشید، یهویی شد -
 . خب، خوش بگذرهخیله -
 . فعال. قربونت برم -

گذارم و ِمیلی دو برش از پیتزای قارچ مقابل محیا می
 . بینماش در خود منیبرای همراهی

 . سس بزن واسم... مامان... مامان -
 . نوش جونت. بیا عزیزم -

ها را گیرم و آنن را مینِم ظروِف شسته شده در آبچکا
های چرک را از حامم سبِد لباس. چینمتوی کابینت می

دارم و بدون توجه به ساعت اوج مرصف، برمی
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چرخانم، وقتی رس می. کنملباسشویی را روشن می
محیا رسش را روی میز گذاشته و در حالی که برِش گاز 

 . زدۀ پیتزا توی دستش است، خوابش برده

 . س خانم شدیه که دو هفتهمامان فدات ش -

آشپزخانه را جمع . اممحیا را رس جایش خوابانده
 رس و. کشمام و گوشی به دست، روی مبل دراز میکرده

  .گوید در حال خشک کردن استصدای لباسشویی می

هایم نفیس گفته عکس باسلوق. کنمواتساپ را چک می
 ینِ زنم و از بتوی گالری چرخ می. را برایش بفرستم

اش را پیدا خیِل انبوه تصاویر، عکس درخواستی
 . کنممی

ی رو ! خورد به یک شیشۀ کوچِک آمپولناگاه چشمم می
 اش که فرِش خانۀتصویرزمینه. زنمتصویر مورد نظر می

هامن روزی . کندها پرت میست، مرا به دوردستمادری
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که سورن از جیب داداش پول برداشت؛ محتویاتش را 
. نشینمسیخ می! و از من خواست جمع کنم زمین ریخت

از آن روز تا به االن، یک درصد هم به ذهنم خطور 
 دهم وآب دهانم را قورت می. نکرده بود به سمتش بروم
 . خوانمنوشتۀ روی شیشه را می

 . « میکروگرم ۰۳ویال سینووکس » 

ام بد نیست، منتها این دارو زیادی داروشناسی
. کنمبه طرف گوگل دراز می دسِت نیاز. ناآشناست

شود و پر از اصطالحات ای که باز میصفحه
ه رسم بزنم تا میتر میست را پایین و پایینتخصصی

 . موارد مرصف

 ... برای درمان ام( Rسینووکس )آ  1_ اینرتفرون بتا» 
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های داخل نوشته. گرددام حبس مینفس در سینه
شود و رمورم میدر آِن واحد مو . صفحه را باور ندارم

 . تازدعرق رسدی بر پیکرم می

یک بار دیگر از ابتدا، با صدای بلند، تکمیل کنندۀ سیه 
 . خوانممان را میروزی

برای درمان ام اس ( Rسینووکس )آ  1_ اینرتفرون بتا» 
. شودفروکش کننده استفاده می_ نوع عود کننده

را  هامشخص شده است که این دارو تعداد و شدت حمله
 . «کنددهد و روند ناتوانی را کُند میکاهش می

 سه_و_سیصد

گِر سوملاز این بیامری دو حرفی برایم تداعی... ام اس
هامنی که در سومین سالگرد . نوۀ عموی بابا. است

در اندک زمانی، . ازدواجش فهمید چه بر رسش آمده
 پرسی. اد و ویلچرنشین شدقدرت پاهایش را از دست د
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سوملاز . زد، او را رها کردکه دو سال الف عاشقی می
دلش شوهرش را . گیر شدزمین .برگشت به خانۀ پدری

انقد خیره به در انتظار کشید که دیگر . خواستمی
 شبی با ُمشتی قرص، خودنتوانست تاب بیاورد و در نیمه

 . را خالص کرد

نِی نگار جواهریان را به آفریفیلم طال و مس، با نقش
  .گیرمبا یادآوری آن اتفاقات رعشه می. آورمخاطر می

با از دست دادن . شناسمها میام اس را من با این
بینایی، از دست دادن قدرت تکلم، از دست دادن 

در کل هر چه هست، فقط از . های حرکتیتوانایِی اندام
ست، دستاوردش بدبختی. دست دادن است

 . ست، فلج شدن استینیویلچرنش

هامنی که در کتاب زیست سوم دبیرستان به ... ام اس
 هایگلبول. یک بیامری خودایمنی. آن اشاره شده بود
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تا این حد . های دفاعی بدن هستندسفید، ارگان
های سفیِد دانم که در این بیامری، بدن به گلبولمی

 بدن یا عوامل بیرونی؟ پاسخ درست. کندخود حمله می
. گذردها از آن زمان میسال. امرا فراموش کرده

مادۀ . نشیندانگشتم روی صفحات مرتبط با آن می
تراپی، پالک مغزی، رسیژن، کورتون، سفید، پالس

کلامت ناآشنایی هستند که مرا . نوروبیون، تست عصب
رسانند هیچ اطالعی از این بیامری به این باور می
مرگی دردناک به دنبال دانم انتهایش ندارم، فقط می

 . دارد

آن تزریِق دوِر ماهیچۀ . چرخدفضای خانه دور رسم می
ناف، هامنی که با دیدنش رویا مدعی بود داداش معتاد 

 ...شده
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ه در ایستگا. پیچدصدای سوتی منقطع توی گوشم می
قطار . امآهن، وسط ریل قطار ایستادهاتوبوِس راه

 . سوت ممتدشود و صدای تر مینزدیک و نزدیک

 . آلودای خواببینم با چهرهمحیا را می

 کنی؟شنوه؟ چرا درو باز منیمامان گوشات منی -

شود و هایش بلند میروی پنجه. خشکم زده است
 . کشددستگیره را پایین می

  !شهمهمون که ناخونده باشه، صابخونه هم کَر می -

  .بنددیزند و با پاشنۀ پا در را ممحیا را زیر بغل می

 . زیر پام علف هرز سبز شد -

با چشامنی که تبدیل شده به یک خِط باریک، نزدیکم 
 . شودمی
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مون رشمنده. َمشتی دمت گرم با این استقبالت -
 . کردی

نیشگون محکمی از بازویم . روندابروهایم باال می
 . گیردمی

 طاها؟  -

 . شودچشامنش گرد می

چند وقت نبودیم  رس کارم گذاشتی؟... هللابسم -
 رفتیم قاتی باقالیا؟ 

دهم و کف دستم را به کل رسم را به طرفین تکان می
 . کشمصورتم می

 زهرا؟  -
 کی اومدی؟  -
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محیا را که در همین چند ثانیه زیر بغلش به خواب 
 . گذاردرفته، روی مبل می

 . شام مادر و دخرت یه چیتون هست -
 نگفتی کی اومدی؟  -
بوسی هست، نه خربی از دست. سیدمهمین االن ر -

 . نه پا بوسی
 . بشین برات چای بریزم -

مغز استخوانم از . پاشممشت آب به صورتم می مشت
دار و قندان را توی لیواِن دسته. کشدرسما تیر می
چایم حسابی رنگ گرفته، شیر سامور . گذارمسینی می
ر کنم تا دو سوم دیگر لیوان با آب جوش پرا باز می

 . شود

داداش، تزریق، یلدا، بچۀ در بطنش، عدم ... ام اس
 . رضایِت داداش
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کشم از آِب رسریز شدۀ لیوان و دستی که جیغ می
 . کندسوزش را تازه احساس می

 زنی؟ چل چرا جیغ میودخرتۀ خل -

چرخانم که با دیدنم ترس در رسم را سمت اویی می
 .نشیندچشامنش می

 چهار_و_سیصد

 چسبد و زیر شیردستم را می. شتابدفوری به سویم می
 . داردآب نگه می

رم و میام باید به بامبول تازه درآرین؟ هر رسی می -
 تو چه مرگته رد دادی؟ 

 . چکندهایم فرومیگزم از سوزش دستم و اشکلب می

 منکدون کجاس؟  -
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ند، خود دست به کار کپاسخی که از جانبم دریافت منی
قصد پاشیدن منک روی آن را دارد که مانعش . شودمی
 . شوممی

 . سوزونهنکن می -
عینهو منه، درد داره، اما . هر سوزوندنی بد نیس -

 ! ذاره تاول بزنهمنی

. گیرمدهم و گُر میهایم را روی هم فشار میدندان
 . کندسپس قوطی خمیردندان را روی دستم خالی می

تون با رین، برگشنتو هپروت که میت -
 . الکاتبینهکرام

. نشاندکشد و مرا روی آن میصندلی را عقب می
 . کاودزند و صورتم را میدستش را زیر چانه می

 کنه؟ ِلی بازی میحواست تو کدوم باغ لِی -

 . گیرمای را که از چشم تا گوشم راه یافته، میقطره
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 شوهرت کو؟  -
 .  بیرونبا رسدار رفنت -
 ایه؟ دار، این وقت شب، بیرون چه صیغهمرد عیال -

کند تا با منی که رس پایین گردنش را خم می
 . ام، چشم در چشم شویمانداخته

 دعواتون شده؟  -

 . کنمرسم را چپ و راست می

 دستم روت بلند کرده؟  -

 :گویمبا صدای دورگه می

 . نه، ربطی به یارس نداره -
 ط داره؟ پس به کی رب -
 . دمل گرفته فقط -
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پرند از کِف دستی که محکم به میز هایم باال میشانه
 . کوبدمی

 . خرم نکن، من خودم ختم روزگارم -
 دونه اومدی؟ مامان می -
 . نه -
 ... طاها تو رو خدا باز رش -
استپ، کجا تخت گازشو گرفتی؟ خسته بودم اومدم  -

ق ددی ونو امشب حوصلۀ نق. کپۀ مرگمو بذارم
 . جونتو نداشتم

بشقاِب . سوزدحس شده؛ الاقل دیگر منیدستم بی
گاِز خاموش آکروپاِل حاوی پیتزا را از روی اجاق

توانم لرزش دستم را نرسیده به میز، منی. دارمبرمی
 . افتدکنرتل منایم و از دستم می

 .  عجبا -
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شود و پیش از در پی جمع کردن این فضاحت، خم می
  .کندکۀ شکسته شده را بردارم، بلندم میکه تاین

 . یتونی اونم چالق کنبیبین می. بیا این طرف بینام -

ام را به لبۀ باالیِی صندلِی میز غذاخوری پیشانی
 . کشمچسبانم و از ته دل آه میمی

 پدری تو رو به این حال انداخته؟ کدوم بی -

دهم، صدایی همچون شیهۀ اسب بغضی که قورت می
 . کندلید میتو 

دارم واسه این عطا؛ همچین گوش فرمانده رو پر  -
کرده بود، یه ساعت مرخصی شهری هم بهم 

 . دادنمنی
 . دست از رسش بردار، مریضه -
 ... من خودم. مریضو که همه هستیم -
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اش معرتضانه کنم و خیره در چهرۀ مدعیقد راست می
 :گویممی

 ام اس داری؟  -

 پنج_و_سیصد

 «رسدار » 

 . سالم -

تاپ به سمت دو خامنی که جهت نگاهم را از صفحۀ لپ
 . دهماند، تغییر میوارد مغازه شده

 . سالم، در خدمتم -

تر است، با دخرتی که قدش نسبت به دیگری کوتاه
 :گویدلبخند می

چند تا سوال تخصصی . ببخشید ما خرید نداریم -
 تون حساب کنیم؟ ونیم رو کمکتداریم، می
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 . شومکشم و بلند میصندلی را عقب می

 . بفرمایین -

 . آیددخرتِ قدبلند به حرف می

شه بگید ویندوز وقتی روی فلش می. خسته نباشید -
 MBRخوام بوت کنم، اگه افزار روفیوس میال نرم

درسته؟ اگه سیستم . بذارم NTFCباشه، باید حالت 
 باید بذارم؟  fat 32حالت  باشه، GPTفایل 

های سیستم در هر دو حالت پارتیشن. ربطی نداره -
 UEFIتون از فرمت اگه سیستم. هسنت NTFSشام 

باشه و  GPTکنه، باید فرمت هاردتون پشتیبانی می
 . باشه MBRاگه فقط بایوس داره، باید هاردتون 

 . گیردچهرۀ متفکری به خود می

کنه پشتیبانی می UEFIکه خب از کجا باید فهمید  -
 یا نه؟ 
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 .  شه، مشخصهوقتی وارد بایوس می -
 . اوه، خیلی مچکرم -

دخرت قدکوتاه با آن حجم آرایش، شالی را که تا 
 :گویدکشد و میتر میهای رسش هست، عقبنیمه

ونم دخود از کار افتاده، منیتاپم خودبهاسپیکر لپ -
 . چیکار کنم

 گین؟ تاپ رو میلپاسپیکِر داخلِی خوِد  -
 . بله -
 آسیب دیده یا اصال صدا نداره؟  -
 . نه سامله -
 . اگه سامله درایوهای صدا رو حذف و نصب کنید -
تاپ طرف، تو لپچه جوری؟ بذارین بیام اون -

 !  خودتون نشونم بدین
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کنم و بر جاخوردگی از میزاِن پررو بودنش، غلبه می
، فاصله را با او ازیاد رسدام میهنگامی که به نزدیکی

کشم و حین انجام تاپ را برابرش میلپ. بخشممی
 :دهمعملیات، توضیح می

جا روی آیکون صدا، رضبدر هست؛ روش کلیک این -
  .یابی کنهراست بزنید، بعد ترابشلوت تا عیب

ن رفته قصد چسبیدگیرم از اویی که رفتهباز فاصله می
 ! به من را دارد

 ی؟ اگه حل نشد چ -
 deviceاگه حل نشد رسچ ویندوز بنویسید  -

manager بعد بخش ،sound  فلش کنارش
. بزنید، بعد درایوش روش کلیک راست کنید

 . انستال بزنید
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کند و به عمد دستش روی دستی از غفلتم استفاده می
شاید هم من ! نشیندام، میکه بر ویرتین قرار داده

را عقب  فوری دستم. ستکنم عمدیاحساس می
در کامل . آوردکشم، منتها اصال به روی خود منیمی

دارد و با هامن وقاحت، رسش را جلوی صورتم نگه می
 :گویدزن میهمبهلبخندهای حال

رشمنده مزاحم . خیلی ممنون از توضیحاتتون -
آخرین سوال رو بپرسیم و رفع . کارتون شدیم
 . زحمت کنیم

تاپ است، پاسخش را طور که نگاهم به صفحۀ لپهامن
 :دهممی

لطف کنید بفرمایید اون طرِف . کنمخواهش می -
 . ویرتین سوالتون رو بپرسین
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از این به روی مبارک خود . شوم از برخوردشمتحیر می
 . هایشنیاوردن

امکان داره گرافیِک آنربد بهرت از گرافیِک مجزا کار  -
 کنه؟ 

 . ها، رسم خیلی شلوغهفقط آخرین سوال باشه -

هایی را که به باال کش زنم وسعت لبندیده تخمین می
 . رفته

 . سپاسگزارم ازتون. بله بله، حتام -
که استاندارد ببینید دو تا حالت داره؛ یکی این -

که واقعیت جهانی یا حال حارض چیه، یکی هم این
های زیادی واقعیت آره، ما مدل. به چه شکله

مجتمع های گرافیک داریم که از گرافیک
های گرافیک ام دی، مثالً واقعا مجتمع. ترنضعیف
حتی مثالً بعضی . ای هسنتهای قویگرافیک



 

Romanzo_o 1296 

خب جی . کنهبرابری می C 0۳هاش با جی تی مدل
یه کارت گرافیکیه که خودش االن چهار  C 0۳تی 

گه، اما استاندارد چی می. شهپنج تومن قیمت
ل با چند ساگه شام نباید بیای یه قطعۀ االن رو می

 ...پیش مقایسه کنید، مثالً

کنم و با دخرِت قدبلنِد آن سوی ای رسم را بلند میلحظه
نوعی دستپاچگی در . شویمویرتین، چشم در چشم می

نگاهم تا موبایلش که ماهرانه . رفتارش مشهود است
 ! آیدبرابرمان گرفته شده، پایین می

 گیری از ما؟کنی؟ فیلم میچیکار می -

 شش_و_سیصد

اش را حفظ بازد، اما خونرسدیاش رنگ میچهره
کند و در یک حرکت موبایل را روانۀ کیفش می
 . سازدمی



 

Romanzo_o 1297 

 . نه، چه فیلمی -
 . بده من بینم گوشیتو -
 . دادموا یعنی چی آقا؟ به دوستم پیام می -

ر کند و به رسعت نو به دخرت قدکوتاه اشاره می
چند ثانیه در هامن حالت وقایع را کنار هم . گریزندمی
. دومشان میچینم و با عبوِر موردی از ذهنم، در پیمی
دخرت قدبلند را . شوندهای راه از هم جدا میمیانه

، امباالخره در سه کوچه باالتر از مغازه. کنمدنبال می
ام از شدت تحرک، باال و پایین سینه. اندازمگیرش می

 . شودمی

 اجیر شدۀ کی هستی؟  -

چشامنش برای فرار، یک جا بند نیست و مدام این سو و 
 . نگردآن سو را می

 . بده من گوشی رو تا یه بالیی رست نیاوردم -
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خواهد مرا دور بزند، منتها آن ابلهی که او را می
یز به طرفش خ. گامشته، مرا زیادی دسِت کم گرفته است

 کند ومقاومت می. کشمرا میبرداشته، دستۀ کیفش 
پ زی. شود پخش شدنش با صورت بر زمیناش مینتیجه

کنم و پس از برداشنِت موبایلش، با دیدن کیف را باز می
 . زنمای، پوزخند میپایپ شیشه

 . بدبخت -

اندازد، آبرویم را با داد و قالی که به راه می
 . دهدالشعاع قرار میتحت

آقا ناموس . مزاحم شده .کمکم کنید تو رو خدا -
ناموس شه؟ بیا و منو از دست این بیرست منی
 . نجات بده

 . شودفکم منقبض می

 . کثافِت آشغال -
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دو پرس جوان همراه با یک پیرزن، دورم را احاطه 
 . کوبدام میپیرزن عصایش را به شانه. کنندمی

شده، تو روز انقد بی در و پیکر شده این خراب -
 کنی؟ درازی میۀ مردم دستروشن به بچ

مغازه را با کلی جنس و امانِت مردم به امان خدا رها 
ام که تربئه شدن جزء ای گیر افتادهام و در نقطهکرده

 . محاالت است

فروشی تر، مغازۀ گوشیمادر سه تا کوچه پایین -
تا تو این راس. اصال بیاین بریم نشونتون بدم. دارم

هایی که م یکی از گوشیاین خان. شناسنمهمه می
 . مشرتی واسه تعمیر آورده بود، ِکش رفته

 . شودچشامن دخرت گرد می

اصال بیارین . گه، گوشِی خودمهدروغ می -
 ...پسوورد
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 . کنمرسیع قضیه را جمع می

تون زنگ بزنه صد یکی. گمباشه دیگه من دروغ می -
خوره تا پلیس هیشکی از جاش تکون منی. و ده

 . ت و دروغ ماجرا رو مشخص کنهبیاد راس

طور که حدس زده بودم، نام پلیس چهار ستون هامن
 زند و با گفنتچنگی به کیفش می. لرزاندبدنش را می

 . کندیک لعنتی فرار می

 :گویدیکی از پرسها می

 اِ، چرا گذاشتی بره؟  -
 . خیال داداش، مهم گوشی بود که گرفتمبی -

ای زنگخور موبایلم را که صد. رومبه سمت مغازه می
کنم و آن را از روی هایم را تند میشنوم، گاممی

 . دارمای برمیویرتیِن شیشه

 . الو -
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 ! کنیپس اعالم جنگ می -

 . زنمنیشخند می

وجود، از الشخور کمرتی که خودتو پشت مرتیکۀ بی -
وجود داری . تر از خودت قایم کردییکی مفنگی

خنجر . چش حرفاتو بزن خودتو نشون بده، چش تو
زدن از پشت هم اسمش جنگ نیست، تِه نامردی و 

 . جنگ فقط تن به تن. لجن بودنه

 هفت_و_سیصد

 «رویا » 

کنم که غرق در فکر، خود را سمت مادری متامیل می
زل زده است به طاهایی که از وقتی رسیده، پتویی 

 . ب رفتهرسش کشیده و به خوا

مامان مواظب باش قضیۀ احضاریه و اومدن امیرو  -
 . به طاها نگی
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 :گویدحواس میبی

 . باشه -

 :کنمای تاکید میبا لحن خفه

طاها قیامت . مامان یه وقت از دهنت در نره -
 . هاکنهمی

 . نه بابا مگه دیوونه شدم -

دهد،  خود را یلدا در حالی که مچ پایش را ماساژ می
 :زندجا کرده، لب میمبل جابهروی 

 . عطا برسه بساطی داریام -

طاها بدجور از داداش کینه به دل . گویدراست می
 . گرفته

 رویا این بچه عجیب غریب نشده؟  -
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خدا کنه بابا امشب از . آرامش قبل از طوفانه -
تو دعوای بین این دو تا داداش، . شهرستان نیاد
 . مون دخالت نکنیم بهرتههیچ کدوم

هاست تبدیل شده به شیوۀ نفس کشیدن مامان هم مدت
 . آه

زنم به گوشت و پیاز و سبزی سیاه و زردچوبه میفلفل
رسخ شده و لوبیای خیس خورده را به آن اضافه 

 . کنممی

شانزده روز است از رسدار خربی ندارم و هر روز برایم 
مان را آنان که نسخۀ. به اندازۀ یک سال کش آمده

دانند هر شب بعد از خواباندن جانا، دند، منیپیچی
زنم به گذارم، زل میهندزفری توی گوشم می

 من. کنمیک باز میبههایش را یکهایش و وویسعکس
ام از دلتنگی. زنمبرایش حرف می. او را هر شب دارم
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دیگر . که چقدر دوستش دارماز این. گویممی
 . مباندای در دمل باقی گذارم حرف نگفتهمنی

 . پرمام، از جا میبا نشسنت دستی بر شانه

 !آب بریز نسوزه -

به قول مامان این پرس هم عجیب . شوم به طاهاخیره می
کشد و خودش قابلمه را پر ای میپوف کالفه. زندمی
 . کندمی

 ! زنیممون شیش و هش میهمه -
مونو جواب چرا غیر مامان تلفنای هیچ کدوم -

 دادی؟ منی

گیرد و این طرف و آن ورتم را میان کف دستش میص
 . کندطرف می

 چقدر زشت شدی، لپات کو؟  -
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 . زنملبخند تلخی می

 . گفتی زشتتو که همیشه بهم می -
اومد ازت، هی خوشگلم بچه بودی، خوشم می -

خوردی، ترسیدی، رسما میمی. کردمخوشگلم می
رغ مکردی، تخمافتادی، گریه میاز یه جایی می

دیگه از یه جایی ! اومدشکسنت، اسم من درمیمی
دیگه نگفتم . به بعد خودمم ترسیدم از چشام

 ! خوشگل

 . کشدانگشت شستش را زیر پلکم می

 تو چیکار کردی رویا؟ خوشگلی -
 . دیکچل بیا برو حموم بو می -

 . شوندابروهایش نزدیک هم می

 بوی چی؟  -
 . بوی پادگان -
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 . شودوس کج میهایش نامحسلب

 پادگان مگه بو داره؟  -
 . آره بوی عرق -

فشارد و اش میرسم را با خشونتی شیرین، به سینه
 :گویدمی

 . پس حسابی از این بو لذت برب -

او هم رک و . طاها هم قربانِی رسومات مزخرفامن شده
مان را ندارد و هر بار با راست توانایی به آغوش کشیدن

 . ندکقلدری اقدام می

 . شودمان میکارن با اضطراب نزدیک

شه باهاش دعوا س، میخسته. عمو، بابام اومد -
 نکنی؟

 هشت_و_سیصد



 

Romanzo_o 1307 

 . دهدگیرد و فشار میطاها گردن او را از پشت می

 ترسین؟ ام انقد از من میمگه زامبی -

 . کندای میخندهکارن تک

 ! از اون یه چیزی باالتر -

 . شودتر مینگاه چِپ طاها، چپ

 . زیرکاهموذماِر آب -

نه . رودنشاند و میرضبۀ پرصدایی به پشِت گردِن او می
تنها من و کارن، بلکه دیگر اعضای خانواده هم تشویش 

. اندها ایستادهجمعی باالی پلهگونه دستهدارند که این
صورتش  کند، مامان بهطاها که رسعتش را زیاد می

طاها به . شودها رسازیر میزند و از پلهچنگ می
گیرد و در های خریدش را مینایلون. رسدداداش می

دستش را محکم دور گردن . دهدیک دست جای می
 :گویدکه یلدا میاندازد، طوریداداش می
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 . کنهش میای وای داره خفه -

اند به این تنگ در آغوش گرفنت و رس بر چرا بدبین
 شانۀ برادر نهادن؟ 

شود دل او هم تنگ شود؟ مگر طاها دل ندارد؟ مگر منی
حاال چون ادبیاتش با ما فرق دارد، باید به احساسش 

 شک کنیم؟ 

گذارد داداش پس از بهتی طوالنی، دست پشت او می
 . اما همچنان چشامنش پر از سوال است

دم، به سالن مامان با یک سینی چاِی دارچیِن تازه
، اندآید و با عشق پرسانش را که کنار هم نشستهمی
 :گویدداداش به طاها می. نگردمی

 . قرار نبود به این زودیا بیای -

 . برخالف انتظارم، اندک خشمی در چهرۀ طاها نیست
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واسه من یه قرن . زود؟ گلی به گوشۀ جاملت -
 َپ کجان این خاطرخواهای من؟ . گذشت

 :گویددارد، میگذارد، نه برمیسورن نه می

  !همشون هم دخرتن. تو لیست مخاطبای گوشینت -

زنیم و طاها با لبخندی من و یلدا زیر خنده می
. دکنتهدیدآمیز، رسش را برای سورن باال و پایین می

رود، خطاب به طاها داداش در حینی که به حامم می
 :گویدمی

وپرت هست؛ عقب یه خرده خرتتو صندوق -
 . و بیارزحمت اونا ر بی

با متواری شدِن هر کس به سویی، طاها به سمت سورن 
دارد و پیش از آن که او جیغ بکشد، دست خیز برمی

گذارد؛ سپس زیر بغلش زده، از خانه روی دهانش می
سورن با چشامن ملتمس و اصوات . سازدخارجش می
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برای گرفنت فیلم، . خواهدنامفهوم از من کمک می
طاها نرم موهای سورن را . مدار موبایلم را برمی

 :گویدچسبد و میمی

جیغ بزنی جوری . دارمدستمو از رو دهنت برمی -
 . ت بره آسمونکشم نالهموهاتو از ته می

 . کنمدروبین را رویشان تنظیم می

تو تو لیست مخاطبای گوشِی من چه گُهی  -
 خوری که بدونی دخرتن یا پرس؟ می

 :گویدباخته میسورن با صورتی رنگ

  .ت زنگ خورد، برداشتم دخرت بوداون رسی گوشی -

 :زنمگر صدایش میمؤاخذه

 .طاها -

 . شود به قاب دوربینناخواسته خیره می
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 . بافه، مال خیلی وقت پیشهرّش و ور می -
  .اگه مال خیلی وقت پیشه یعنی رّش و ور نیست -

ن کند، اما سور عصبانیتش را رس گوش سورن تخلیه می
خوب بلد است چگونه توپ را از زمین .  یلداستپرس

 . خود به زمین حریف پاس دهد

برو اون امیرو . زورت به من رسیده. آخ آخ ومل کن -
 ! آدم کن، همش اشک عمه رو درمیاره

شود و جوری صفحۀ موبایل را برای حس میدستم بی
های فشارم که رد انگشتانم ثانیهجلوگیری از سقوط می

 . ماندجای میطوالنی بر 

 رویا این پفیوز باز چه غلطی کرده؟  -

آیم، در صدد رفع و رجوع گندی که سورن زده، برمی
 . دکنمنتها خودش به زیباترین حالت ممکن جمعش می
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بود، از این  شکایت کرده. خواد جانا رو بگیرهمی -
 !کاغذا واسه همه فرستاده بود

 نه_و_سیصد

 . آیدنگاه برزخِی طاها، به آنی باال می

که طاها خربی نیس، گل و . که همه چی میزونه -
 . گوشای عین خرتو تکون بده طاها. بلبل

 . باردترس از متام وجناتم می

 . الل مبیری سورن -
 . حکمت نبودهپس بگو آب شدن اون لپات بی -

 . کنمحالتی از گرفتگی میان گلویم احساس می

 .جا بند نیستدستش به هیچ. یه گُهی بود، خورد -
 ...کسی بچه

 . کندمان را با چند قدِم بلند پر میفاصلۀ میان
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اتفاقا دستش هم به جایی بنده، قانون هم بچه رو  -
ولی . دیگه از پشت کوه که نیومدیم! ده بهشمی

شه، رودل خوشانش میاین شکلی زیادی خوش
 . کنهمی

مان میر و جانا بو بربد، فاتحۀ همهاگر از مالقات ا
 . خوانده است

پابرهنه دنبالش . کندموتورش را از حیاط خارج می
 . دوممی

برنت رس این دفعه یه جوری می. طاها بیا برو تو -
 . سال هم نتونی برگردیا

 . چرخدرسش با شتاب به سمتم می

 ناموس بهخوام برم ببینم این بیمگه زندونه؟ می -
م جد و آبادش خندیده که شکایت گور کدو 

 . کنهمی
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سورن . با زدن هندل، سعی در روشن کردن موتور دارد
گوش ! شکندخیال تخمه میای ایستاده و بیگوشه

ا بار اگر برود، تاین. هایم بدهکار نیستطاها به التامس
بردار یکی از ما دو خانواده را داغدار نکند، دست

 . نیست

فرصت برای . شودذهنم زده میای در یک آن، جرقه
باید در لحظه . تحلیل درست یا غلط بودنش ندارم

 . اقدام کنم

کاش برای اولین بار بخت با من یار باشد و این دخرِت 
همیشه در دسرتس، در این وانفسا از دسرتس خارج 

 یابدعشقم نسبت به او هزار برابر فزونی می. نگردد
 :ددهوقتی پس از سومین بوق پاسخ می

بار تالفی کنم و جواب خواستم اینببین رویا می -
 . ندما، دمل نیومد
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  .زنم و تشکر از خدا باشد برای بعدلبخند مضطربی می

طاها قضیۀ شکایت امیرو . نفیس دستم به دامنت -
تو رو خدا، . ره رساغشبا توپ پر داره می. فهمیده

 . تو رو جون من منرصفش کن
گی؟ این مزخرفا چیه میرویا زده به رست؟ ! هین -

 . به من چه اصال

 . شوداش باالخره روشن میموتور لعنتی

تو . نفیس مرگ من االن وقت این حرفا نیست -
 . تونی؛ اون هیشکی رو قد تو دوست ندارهمی

 . برو گمشو نکبت -

های با هامن لباس. کنمهایش منیتوجهی به فحش
. زنممیصدایش . دومناجور، تا اواسط کوچه می

رم گذاآورم، اما رسم برود، منینفس کم می. ایستدمنی
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دارد و خون خونش عاصی شده موتور را نگه می. برود
 . خوردرا می

آبرو بیام پایین وسط همین کوچه چالت بی -
  شه؟چه وضع. کناممی

 . چپانمموبایل را کف دستش می

 . نفیسه، با تو کار داره -

هنگامی که طاها . کرده باشدکنم قطع نخدا خدا می
گوید، تکیه داده به دیوار سیامنی فرود علیک می

 . افتمآیم و از شدِت خشکِی گلویم به رسفه میمی

م یا مرتسک رس جالیز که دونم مرد این خونهمن منی -
 . آخر از همه باید خربدار شم

- ... 

 . ریدم تو هیکل اون تخم سگ -
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- ... 

 . این ِزبون تو دهن مبونهذارن بابا مگه می -

- ... 

ارم ذکورخونده فکر کرده می. نفیس این باید ادب شه -
 . تن و بدن خواهرمو بلرزونه

- ... 

 . خب نفیس خانمخیله -

- ... 

درد و بالی نفیسی که سه دقیقه . جومهایم را میناخن
های طاهاست، بخورد فرق است در حال پر کردن گوش

 . شان را سیاهی فرا گرفتهلبرس متام آنانی که ق

عاقبت لبخند بر لبم . دهدطاها در سکوت گوش می
 :گویدنشیند وقتی با حرص میمی
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خاک تو رس من که اینا فهمیدن خِر توأم و هر  -
 ! حاالها قراره بچاپینتاتون حاالسه

 ده_و_سیصد

 «زهرا » 

گوید مگر رویا خرب آمدن یمامان امروز زنگ زده، م
طاها را نداده، تو دیگر چه خواهری هستی که در این 

داند متام این منی. ایدو روز به دیدن برادرت نیامده
 . امدو روز را از شدت تب و افکار شوم لرزیده

ام باال و اجازه داند دو روز است محیا را فرستادهمنی
 . ام حتی برای خواب بیایدنداده

اند دو روز است یارس مرخصی گرفته و متام دمنی
 . وقتش را پای خدمت به من گذاشته

ام، به همین دلیل است گاه دردهایم را جار نزدهمن هیچ
 . اممهری متهم شدهگاهی به رسدی و بی
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به اندازۀ متام . ام با داداش صحبت کنمامروز آمده
 .امهایی که حرف در خود ریختهسال

ها، لبخندی تاقش و خروج مهامنبا باز شدن در ا
زنم و افکار پریشانم را سامان رسرسی به منشی می

داداش با ژست دست به جیبش، دو مرد کت . بخشممی
کند و وقتی چشمش به من و شلوارپوش را بدرقه می

گردد در باال اش خالصه میافتد، عالمِت سوال چهرهمی
 . ودشرفنت ابروها که فوری توسط خودش کنرتل می

 . سالم -
 این طرفا؟ . سالم -

های چشم از فنجان. شومزودتر از او وارد اتاقش می
دارم و برای بازیابِی آرامش، قرآِن خالِی قهوه برمی

 . کنمکوچِک توی کیفم را ملس می

 . بشین. رِس پا وایسادی -
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گیرم و به اویی روی مبل چسبیده به میِز کارش جا می
 :گویمیم را دارد، میروکه قصد نشسنت روبه

 شه بیای پیشم بشینی؟ می -

ر حاال او د. شودکه تعجب کند، نگران میبیشرت از این
مجاورتم نشسته است و من مبل را به ویلچر تشبیه 

 .فشارمآید و دستۀ مبل را مینفسم بند می. کنممی
یک بهآید؛ انگشتانم را یکدستش روی مشتم فرود می

 . زندتامنان را در هم گره میکند و انگشباز می

 . حاال حرف بزن -

 . چرخانمگیرم و رسم را به سویش میدمی از فضا می

 . این دفعه قرار به حرف زدِن توئه -

 . شودخطی کمرنگ میان دو ابرویش پدیدار می

 از چی؟  -
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های ها، از لبخندشنبهآید بگویم از پنجزبانم می تا نوک
منتها رس بزنگاه . تناهِی چشامنتات، از غِم الیتظاهری

گیرم و تنها کُدی را که در دست دارم، مچ زبانم را می
 . سوزانممنی

خواهری . امروز اومدم واسه اولین بار خواهرت بشم -
 . که روش حساب باز کنی

 . کندای میخندهتک

 چرا اولین بار؟ مگه تا حاال نبودی؟  -
 . یگهخربم، البد نبودم دوقتی از دردت بی -

خورد از آِب دهانی که قسمت جلوی گلویش تکان می
 . دهدقورت می

 چه دردی؟  -

ای قطع ارتباط عمیق چشاممنان را برای لحظه
 . کنممنی
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 خسته نشدی از این همه تظاهر؟  -

 . گیرندانگشتانش از دستم فاصله می

 . بگم نسکافه بیارن -

 . چسبمبازویش را می

 . شاپرفتم کافیمی کردم،هوس نسکافه می -

خیز، گردنش را به طرفم متامیل در هامن حالِت نیم
 . نشیندکند و با مکث میمی

 . آمپول سینووکس -

 . کندماهرانه جاخوردگی چشامنش را مهار می

 خب که چی؟  -
کنم، حرف هم تو میداداش امروز نه مراعاِت بزرگی -

 . پس سعی نکن منو بپیچونی. رو حرفت میارم

 . شوندهایش به یک سو کشیده میلب
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 . باریکال -
 چند وقته فهمیدی ام اس داری؟ -

ه مردکند و آن دخرِت بدبخِت ننهچشامنش را باریک می
کیست که نتوانست سهمی از این جذاِب لعنتی داشته 

 باشد؟ 

 !هشت سال -

 یازده_و_سیصد

 . رانممیام را بیرون نفس کالفه

 . بار دست از شوخی بردارداداش جوِن من این یه -
 مگه تا حاال شوخی از من دیدی؟ -

 . خاصیت حرف زدن با داداش، رسدرگم شدن است

 ...نه، ولی االن -
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دیگه وقتی تو بیست و چهار سال ندیدی، از این به  -
 . بینیبعد هم منی

. مزندر غیرقابل باورترین حالت خود دست و پا می
رسمایی که به طور مرتب از چپ و راست به تنم منتقل 

 . شود، متامی نداردمی

 منظورت هشت ماه بود دیگه؟  -

و  فشاردپس از نگاهی مستقیم، طوالنی پلک بر هم می
های قرمز داخل سفیدِی دور گشاید، رگوقتی پلک می

به وسیلۀ آستین . زندمردمکش، خستگی را فریاد می
 . دهممی پیراهنش، تکانش

دو روز عین . حرف بزن. میرماداداش دارم می -
 . جسد گوشۀ خونه افتاده بودم

 . کندیک چشمش را ریز می

 نکنه به طاها گفتی که اخالقش زیر و رو شده؟  -



 

Romanzo_o 1325 

 . تو بد حالی منو دید. مجبور شدم -

 . دهدهایش را بر هم فشار میدندان

 !تونمتنفرم از این حس ترحم -

که بخواهم ماجرای پیش آمده را توجیه کنم، نقبل از ای
 :پرسدمی

 دیگه کی رو خرب کردی؟  -
 . هیشکی... هیـ -

 . آوردتیزِی نگاهش بدون پلک زدن، مرا به حرف می

فقط یارس، اونم چون تو این دو روز واقعا وضعیت  -
 . خوبی نداشتم، فهمید

 . دهدنفِس از رِس حرصش را از طریق بینی بیرون می

 رویا؟  -
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اون خودش به اندازۀ کافی فشار روانی . نه به خدا -
 ...داره، نخواستم

 :زندمیان حرفم پوزخند می

خواد؛ ماشاهللا نفیس هم که دیگه پرسیدن منی -
 ! رسههمۀ خربا داِغ داغ اول به اون می

هر قدر ما از . گیرماز فرط خجالت لبم را گاز می
 . شناخت ما موفق بوده ایم، او درشناخت او عاجز مانده

 . داداش -

هایش فرشده شده، به معنی رسی را که میان پنجه
 . دهدتکان می" چیه"

کردم فوقش یعنی چی هشت سال؟ من خیال می -
 . واسه چند ماهه

 ! پونزده ساله ام اس دارم، هشت ساله فهمیدم -
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ای در کار نیست، ولی به وضوح مرا گوید شوخیمی
 .ریزدام ذهنیتم از ام اس را به هم میمت. دست انداخته

ست که بشود این همه سال از کسی مگر رسماخوردگی
شود پنهان کرد؟ تازه هامن رسماخوردگی را نیز منی

 . مخفی منود

 چرا آخه حرفات با عقل جور درمنیاد؟  -
 . گم برسونتتبه راننده می -
 . نیومدم که دست خالی برگردم -
پیش خودت نگهش  .ها رو فهمیدیدونستنی -

سپری زبون به دهن داری، به طاها هم میمی
 . بگیره

فم ام، از کیقرآِن کوچکی که برای همین مقصود برداشته
 . گذارمآورم و کف دست رویش میبیرون می
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به همین قرآن قسم، به جون محیام قسم، مو به مو  -
جا پرسم رو جواب ندی، از اینهر سوالی که می

باالخره یکی پیدا . خونۀ مامان رممستقیم می
 .شه سواالمو جواب بدهمی

 دوازده_و_سیصد

 . ردگیاش شکل میچیِن دلخوری و نارضایتی روی بینی

سناریوشو تنهایی نوشتی یا . جمعش کن این تئاترو -
 با نفیس؟ 

 . قسم رو قرآن تئاتر نیست -

 . ز حالت صورتشخورد اگوشۀ چشمش تا می

 کنی؟ تهدید می -
 مشخص نیست؟  -

  .زند، شامل میزان عظیمی خشم استنیشخندی که می
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 . مار تو آستینم پروروندم -

 . فهمد رس او کوتاه بیا نیستمباالخره می

ی تو کارای. پاشو برو! کوچولو، وقِت ناهاِر کوچولوته -
 . هم که بهت مربوط نیست، دخالت نکن

 . کشمگذارم و زیپش را میکیفم می قرآن را توی

بشین فکراتو . گی، من کوچولوآره تو راست می -
  .بکن، چون شب قراره به بزرگرتا جواب پس بدی

ام را میان کند و چانهنرسیده به در، راهم را سد می
 . فشاردانگشتانش می

 فهمیدی؟ . حق نداری بزرگرتت رو تهدید کنی -
 . قصد جسارت نداشتم -
ورم بولدبار آخرتم باشه واسه من اولدورم. و بشینبر  -

 . کنیمی
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خورم و دم هایم، لبخندم را فرومیبا غنچه کردِن لب
 . رودهایی که مو الی درزش منینفیس گرم با نقشه

 :گویددارد و رو به منشی میگوشی را برمی

تا نگفتم هم کسی رو . هیچ متاسی رو وصل نکن -
 . داخل نفرست

 . ایستدام، میمنی که نشستهبرابِر 

 . اون قرآن رو از تو کیفت دربیار -

 . خِط نگاهش مثل همیشه برایم ناخواناست

دستتو بذار روش، قسم بخور حرفامون از این اتاق  -
 . بیرون نره

خیال، به اون قسم باشه اما نفیس چی؟ اونو که بی -
خورم این حرفا خب قسم میخیله. گمبخورم هم می

 . دمون و نفیس مبونهبین خو 
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یس به نف. کنمبارش را تحمل میسنگینِی نگاِه شامتت
قرآن . کندگیری منیاعتامد دارد که در موردش سخت

 :گویدگذارد و میرا روی میز می

بار دیگه بخوای روش قسم بخوری، جفت دستاتو یه -
 . کنهخرابقسِم رو قرآن خونه. کنمخودم قلم می

 . جوووووووون. اداشت دجون به جذبه -

هایش ای با انحنای لبرسزنِش نگاهش، هیچ همخوانی
 . ندارد

این همه ساله تو زندگی . داداش من پاک گیج شدم -
عوارض ام اس هم مگه انقد بی. تو داشتیعادی
 شه؟ می

 ها چی کشیدم؟ دونی من تو این سالتو چی می -
 دونی کجاست؟ حاال جای جالبش می -



 

Romanzo_o 1332 

اهش یعنی منتظر است تا خود به سوامل پاسخ خیرگی نگ
 . دهم

 . کنه معتاد شدیرویا خیال می -

 . خورندابروهایش در هم گره می

اون رسی که تو خونۀ عزیز داشتی تزریق  -
 . کردی، دیده بودتتمی

 . دهد سمت میزنگاه مستقیمش را سوق می

گفت البد مرصفت انقد می. خیلی به هم ریخته بود -
 . فته که کارت به تزریق کشیدهباال ر 

 . کندمشتش را باز و بسته می

 . مونینعینهو جن می -
 داداش جا قحطه؟ چرا دیگه دور ناف؟  -
 !شه به یه جا زدماهی هشت بار تزریق رو که منی -
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 سیزده_و_سیصد

گذارم و رشم را کنار می. دهمبه خود جرأت می
نشینم و رسم روی به او، روی مبل دو نفره می چسبیده

 . آیداش فرود میشانه

 . درد و بالت بخوره تو رس من. الهی مبیرم برات -

آید و حوالِی گوشم پچ دستم به مالکیت دستش درمی
 :زندمی

 . خدا نکنه -
 . از اولش بگو -
 . خیالاز حوصلۀ هر دومون خارجه، پس بی -
شده حرف بزن واسه  یه بارم. منو بهونه نکن -

ای که از دهنت بیرون من واسه هر کلمه. خواهرت
 . دممیاد، جون می

 . آورد تا چشم در چشم شویمگردنش را پایین می
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بدبخت پرس مردم چی . بازترین عضو خونوادهزبون -
 کشه از دستت؟ می

 جوریما رو ول کن، بگو ببینم چه. از رسشم زیادم -
 رشوع شد؟ 

گیرد و صندوقچۀ ارسارش را ی از محیط میدمی طوالن
 . کندآرام آرام باز می

حدود پونزده سال پیش به خاطر تاری چشمم رفتم  -
یه مدت گذشت، . گفت چشمت سامله. پزشکیچشم

آخر رس بعد باال پایین کردنا . خوب نشدم، باز رفتم
اون گفت چشمت سامله، . ارجاع داد مغز و اعصاب
آرآی گرفت، کرت اعصاب امد . هر چی هست تو رسته

اون موقع . گفت باید یه دوره دارودرمانی بشم
گفنت فقط تو بازاِر شد، میداروهاش پیدا منی

بیشرتشون . از نارص خرسو گیر آوردم. آزاده
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عد ب. زدن تو رِسُمای یه بار میکه هفته. کورتون بود
یه هفته انگار یه پردۀ مشکی از جلو چشام رفت 

بعد هفت سال نیمۀ . دیدم برطرف شد کنار و تاریِ 
انگار اصال پاهام رو زمین . حس شدچپم بی
اولش فکر . رفتکرد، خواب میاومد، ِگزِگز میمنی

 .کردم حساسیت فصلیه، چون تو بهار رشوع شد
 اونم باز. رفتم متخصص پوست، گفت ربطی نداره

آی گرفنت، یه آرازم ام. ارجاع داد دکرت اعصاب
آی آرادن مرصف کردم، دوباره امرسی دارو د

گفتم یعنی چی، . گرفنت، گفنت پالک مغزی دارم
جا بود که اون. ارجاع دادن به یه پزشک دیگه

یه آمپوالیی دادن که باید تو . اس دارم فهمیدم ام
م ِگزِگزم متو . کردمیه هفته از طریق رِسُم تزریق می

 دبع. یه رسی قرص دادن با دورۀ پنجاه روزه. نشد
 . از اونم یه دورۀ سه ماهه با داروهای جدید
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 . ام مبادا امروز اشک بریزمبارها با خود مترین کرده

ماها کجا مرده بودیم وقتی تنهایی داشتی  -
 کردی؟ های این شهرو گز میبیامرستان

 . از این حرفا نزن، خوشم منیاد -
گن چی باعث به وجود اومدن این لعنتی منی -

 شه؟می
 . ، نگرانِی شدید، فشار روانی، ناراحتیاسرتس -

زهرای امروز پایش را از حد و مرزهای تعیین شده فراتر 
 . گذاشته است

شه اوایل ازدواجت با پونزده سال پیش تقریبا می -
دونم یکی دیگه دونم انتخابت نبوده، میمی. یلدا

های دیگه هم هسنت که خواستی، ولی خیلیرو می
اید انقد غصه بخورن تا یه درد و ب. رسنبه هم منی

 مرضی بگیرن؟ 
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 . مبینکند، منیبه خیالش دست لرزانی را که مشت می

زدم، اون موقع که من داشتم تو برزخ دست و پا می -
 از. ت بودیلِیهای ِلیتو تو فکر پررنگ کردِن خطّ 
 ! این یه قسمت بکش بیرون

ایم را هنگرانی، پمپاژ خون در رگ. زنددمل شور می
 . رسعت بخشیده و رضبان قلبم را باال برده

 طوره؟ االن وضعت چه -
د بعد چن. های مغزیم خیلی باال بوداون اوایل پالک -

آرآی االن دیگه تو ام. سال هی کمرت و کمرت شد
 . های سفید هستمغزیم، دونه دونه لکه

 . ترس، غلبۀ درست بر احساساتم را مختل منوده

 ...الل بالیی رست بیادداداش، زبونم  -

 . گذارد ادامه دهممنی
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عمر دست خداست، منم همچین رغبطی به این  -
نا او . هاستنگرونیم رویا و بچهتنها دل! دنیا ندارم

رو بتونم به یه جایی برسونم، با خیال راحت رسمو 
 !ذارم زمینمی

 چهارده_و_سیصد

ت به نفس برادرت بند باشد، بشنوی خواهر باشی، نفس
بریدن از دنیایش را و چند درصد احتامل دارد همۀ زور 

 آمیز باشد؟ هایت، موفقیتهایت برای کنرتل اشکزدن

بیند، صورتم را سمت خود ام را که میباال کشیدن بینی
چرخاند و از هامن لبخندهای خسته تقدیمم می
 . کندمی

کنم ربیاری، پرتت میبخوای فیلم هندی بازی د -
 . بیرونا

 . داداش درمون نداره؟ برو خارج از کشور -
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 . راهمروبه -
 دقیقا رو به کدوم راهی؟  -
 خوری؟ ناهار چی می -

 . لرزندهایم میپوشانم و شانهصورتم را با دستانم می

 . زهرا -

ام، چهار ستون بدنم را کابوِس فروریخنِت ستوِن خانواده
 . ده استبه لرزه درآور 

کشد و صورت خیسم را به هایم را پایین میدست
 . چسبانداش میسینه

 پرسی؟ آخه تو که تحملش رو نداری، واسه چی می -

وقت بوسم و شاید دیگر هیچبه دفعات مکرر قلبش را می
در زندگی از هر چه . گونه در آغوشش بگیرمنتوانم این
از نبودنش خواهم ام بر رسم آمده، دیگر منیترسیده
 . برتسم



 

Romanzo_o 1340 

 وضعیتت خیلی بده؟  -
 نه، کی گفته؟  -
 . گفت اون رسی یهو افتادیرویا می -

وار، روی ستون فقراتم به حرکت دستش را نوازش
 . آورددرمی

 . حمله طبیعیه تو این بیامری -

 . ستخوِد کلمۀ حمله حامِل حجِم انبوهی بدبختی

 شه؟ خیلی خطرناکه؟ حمله چیه؟ چی می -
رو مری اثر بذاره، . یگه مونده رو کجا اثر بذارهد -

رو . پیچهغذا قورت دادنی، درد بدی تو سینه می
چشم اثر بذاره، باعث تاری یا حتی از بین رفنت 

حس رو حرکت اثر بذاره، دست بی. شهبینایی می
رو حافظه اثر بذاره، آلزایمر . شهشه، پا فلج میمی
 . گیرهمی
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طور چه. خوردوی صورتش چرخ میام ر زدهنگاه وحشت
 قدر خونرسد باشد؟ تواند اینمی

 کور شدن؟ ... فلج... فـ -

جا گیرد و کمِر شلوارش را جابهکمی از من فاصله می
 . کندمی

 . سام اس من از نوع بهبود یابنده. نگران نباش -
 . ایپس به خاطر همینه همیشه افرسده -
 ! یمگرده به قبل بیامرنه اون برمی -

کشم تا تاری دیدم برطرف های خیسم میدستی به مژه
 . شود

 . باید به همه بگیم تا مراعاتتو کنن -

 . گرددصورتش سخت می
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کنم که کسی همۀ تالشمو واسه خوب شدن می -
خوای همین یه نیمچه مقاومتم ازم می. متوجه نشه
 بگیری؟ 

م را اکوبم و لِب خشکیدهام میکِف دستم را به پیشانی
 . کنمبا زبان تَر می

  .زنداداش چرا نفهمیده؟ اون که همیشه پیشت بوده -
حتی اگه اون . بدم میاد یکی دلش به حامل بسوزه -

آدم زنم باشه، حتی اگه خواهرم باشه، حتی اگه 
 . پدرم باشه

کشم، باز ریزشش ادامه لعنتی هر چه دماغم را باال می
 . دارد

 . مادرو جا انداختی -
 !افتادر اگه مادر بود، که جا منیماد -

 پانزده_و_سیصد
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 . ای باشیداداش بهت منیاد کینه -
 ...خواستم کینه نگه دارممن اگه می -

در این . شود یک دم و بازدم عمیقادامۀ حرفش می
  .شود از زیر زبانش حرف کشیدجوره منیخصوص هیچ

من انتظار داری باور کنم خوِب طور از االن چه -
 خوبی؟ مگه الکیه؟ 

کدومتون نفهمیدین، یعنی وقتی این همه سال هیچ -
 . خوبم

 دانم متیز است یا دهنیلیوانی که منی. گلویم خشکیده
 بغضی که راه گلویم. کشمکنم و الجرعه رس میرا پر می

گذارد آب به طور مستقیم وارد را سد کرده است، منی
رویش روبه. کندم شود و کمی وقفه ایجاد میامعده
 . تابِی بدی گریبانگیرم شدهبی. ایستممی
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اون . گیکنم بهم دروغ میداداش احساس می -
م؟ کردیرسی فیلم طال و مس رو مگه با هم نگاه منی

 . دیدی که دخرته به چه روزی افتاد

 . ستحرکات و حاالِت صورتش گواه خستگی

 . کننودرمانی رو دیر رشوع میاینا به نظرم دار  -

شک امروز تنها فرصت برای رسیدن به پاسخ سواالتم بی
 . است

شه یه نفر پونزده سال ام اس داشته آخه مگه می -
 باشه، بعد بگه چیزیم نیست، خوِب خوبم؟ 

 . حاال خوِب خوب که نه، ولی بد نیستم -

 . زنممقابلش زانو به زمین می

 مثال چی؟  -

 . خواهد بلندم منایدهایم میشانه با گرفنت
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 . زمین کثیفه... نُچ، اِ  -

 . کنممامنعت می

 مثال چه مشکلی داری؟  -
 . کنمشه بعد تزریق تب و لرز میدو سالی می -

 . مِن خواهر مبیرم

 دیگه چی؟  -
ممکنه یه مطلبی همون ! فراموشِی موقت گرفتم -

 لحظه یادم نیاد، اما چند ساعت که بگذره یادم
 !بیاد

قدر تپنده برای دِل خواهر از جنس مادر است؛ هامن
 . غِم برادرش

 . حرف بزن داداش -
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کشد و قوسی به گردنش کالفه دستی به صورتش می
 . دهدمی

 متوم شد دیگه، چی بگم؟  -
 جوِن من متوم شد؟  -

 . و باز هامن نُچ، اِ معروف

زنی؟ بریز تو رسنگ چکونی حرف میچرا قطره -
 . احابو هر چی موندهصبی

موقع نوشنت . یه مدته دسِت راستم ضعیف شده -
هام رسگیجه دارم، رسگیجه! مو بد کردهخط

 . گاهی تارِی دید دارم، گاهی دوبینی. مداومه

مقاومت در برابِر گریه نکردن، درِد غیرقابل تحملش را 
 . مستقیم در رسم ریخته
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ا به طور جدی این همه سال او از ما فاصله گرفت، ما چر 
ها برنیامدیم؟ لعنت به در صدد برداشنِت این فاصله

 . متامامن که غرق شدیم در روزمرگی

ای مچاله و درهم، دوباره کمر شلوارش را با چهره
 . کندجا میجابه

 کنه؟ چی شده؟ دلت درد می -
ها اذیتم نه این کمرش یه خرده سفته، جای آمپول -

 ! کنهمی

ون رفتم، دخرتم را جور دیگری تربیت از این در که بیر 
نگراِن غصه . گویم دردهایت را جار بزنمی. کنممی

دل را خدا برای این نداده که . خوردِن این و آن نباش
آموزم کتامن به او می. درد داخلش تلنبار کنی

 .ناراحتی، غفلت اطرافیان را به دنبال دارد

 شانزده_و_سیصد
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 خوری؟ نگفتی ناهار چی می -

 رود؟ از گلویی که آب پایین نرود، غذا می

 . دونم که همه چی رو نگفتی، بازم هستمی -

 . کنداز باالِی چشِم رسی که خم شده، نگاهم می

 داری؟ بگم، دست از رسم برمی -

نشینم و دستانم را دور زانوانم حلقه کامل روی زمین می
 . کنممی

 . آره -

دهد و از این فاصله چقدر تار موی با تأسف رس تکان می
 . هاالی سیاهیبینم البهسفید می

همیشه هم . تا آخر عمرم باید دارو مرصف کنم -
 . درد و رسدردهای شدید و اعصاِب خرابو دارمبدن
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به خدا قسم آن روز . شد دردها را تقسیم کردکاش می
 . گرفتمیک تنه متامش را گردن می

هان، آخرین موردم بگم، با خیال راحت بری رد آ  -
یه چیزی زیاد . م هم کم شدهحس المسه. کارت

تونم دماش رو تشخیص رسد یا گرم نباشه، منی
های بغِل گوشی، با چشم بسته اگه یا این دکمه. بدم

ها رو از هم تونم دکمهشون کنم، منیبخوام ملس
 . تشخیص بدم

با خیاِل راحت بروم پِی  ها را بشنوم وقرار است این
 ! هه... خیاِل راحت. کارم

کشم و دستانی را که روی زمین خود را جلو می
 . فشارمشده، می چسبیده به زانوهایش مشت

 ده؟ راهی؟ توپم تکونت منیخوِب خوبی؟ روبه -
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که اگه . دهراهم، توپم تکونم منیخوِب خوبم، روبه -
 .بردنم نون منیغیر این بود صد تا کارگر از ِقَبلَ 

مان های به هم چفت شدۀام را روی دستپیشانی
ترین نقطۀ وجودم سوز از عمیقگذارم و یک آه جانمی

 . شودخارج می

کشد و رسم را نوازش ام بیرون میدستی را که فرشده
 . کندمی

 . حداقل تا وقتی من هستم آه نکش. آه نکش -
داره، واسه بعد تویی وجود ن. از هست و نیست نگو -

 . مونکدومهیچ
خب حاال بلند شو برم یه چیزی واسه ناهار خیله -

 . م کردیخسته. سفارش بدم

گیرم و وقتی رس بلند جا مینِم چشامنم را هامن
 . گردمکنم، با لبخند کمرنگش مواجه میمی
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ت هادم دیگه هیچی نپرسم، فقط بگو حملهقول می -
 تی یه جا؟ جوریه؟ شده از هوش بری بیفچه

 . اندازدگیرد و رس باال میلبخندش وسعت می

 کنم پاهام تو قیر گیرمثال گاهی احساس می. نه بابا -
شه قدر سنگین مییا کفشم اون. کرده، باهام منیاد

یا چند سال پیش که رس . انگار توش رُسب ریخنت
یه ماجرایی اسرتس زیاد داشتم، از خونه زدم 

درد دارم و یک لک افتاده عرص یهو دیدم رس . بیرون
شب از زور دردش نتونستم رسمو رو . رو چشمم

صبحِ فرداش دیدمو کامل از دست . بالش بذارم
داده بودم و یه ماه طول کشید تا دید چشمم 

 . برگرده

 . شوماش میبا چشامن گشاد خیره
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همون یه ماهی که رفتی ُدِبی و هی بهونه آوردی  -
 واسه برگشنت؟ 

 . دهدیید تکان میرسی به تا

 پس کجا بودی اون مدت رو؟ -

هوای در، موجب چرخش رس هر دو به آن باز شدِن بی
 :گویدمنشی با صورتی رنگ باخته می. شودسو می

خواین جناب اوتادی گفتم بهشون شام فعال منی -
 ...کسی رو ببینین، ولی

دهد و بدین وسیله اویی را که از در طاها در را هل می
 . راندن شده، بیرون میآویزا

واسه اومدن اتاق اخویم باید اجازه بگیرم؟ جالفتتو  -
 . قربون
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زند و روی صندلِی چرخاِن مخصوص میز را دور می
 . نشیندداداش می

دم بع! عطا بگو یه چیزی واسه ناهار بیارن، گشنمه -
رسه، رشوع کن وگرنه شده دونه دونه تا ناهار می

کشم و به حرفش میموهای این دخرتو از ته 
 ! میارم

 . خیزدداداش برمی

گم ناهارتونو می. من کار دارم باید برم یه جایی -
 . بیارن

 ای ُپرکشد و با چنتهطاها انگشِت شست دور لبش می
 :گویدمی

زهرا اهل معامله هستی؟ اطالعات در مقابِل  -
 !اطالعات
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 ام اس برای اکرثیت ما خالصه شده تو ناتوانی در راه
این باور عموم در مورد این . رفنت و ویلچرنشینی

  .اما حقیقت کامال با این عقیده مغایرت داره. بیامریه

از بین پونزده نفری که باهاشون صحبت کردم، فقط یک 
 یعنی اون. نفر توانایی راه رفتنش رو از دست داده بود

. چهارده نفر دیگه زندگی عادی خودشون رو داشنت
 . ل، اما کنار اومده بودنگم گل و بلبمنی

ترین کسانشون هم از هاشون حتی نزدیکخیلی
 . شون خرب نداشنت، درست مثل عطابیامری

یادمه یه دخرتخامنی که هشت سال بود به این بیامری 
گفت به ش خرب نداشنت، میدچار شده بود و خونواده

م خاطر داروهام چون مدام رسدرد دارم، کسل و خسته
م همیشه ازم به عنوان یه دخرت تنبل یاد هو خونواد

 . کننمی
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اون یکی گفت تو رو خدا آخِر داستانت شخصیتت رو 
 .ویلچرنشین نکنی، به خدا آخر این بیامری این نیستا

االن دیگه علم پیرشفت کرده، درصد خیلی کمی توانایی 
 . دنراه رفتنشون رو از دست می

ک همشون مشرت  ولی به یه نکتۀ جالبی که پی بردم و تو
 . بود، تاکیدشون روی ورزش بود

یعنی اگه . کنهورزش تو این بیامری واقعا معجزه می
بخوام بهرتین درمان و جلوگیری از ناتوانی رو بگم، 

پس لطفاً اگر عزیزی در اطرافیانتون به این . ورزشه
بیامری مبتالست، بگین به هیچ وجه از ورزش غافل 

 .نشن

 هفده_و_سیصد

 «رسدار » 

 گن هیچ عشقی تو دنیا می
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 مثل عشق اولین نیست

 گذره یه عمری اما می

 از خیالت رفتنی نیست

 :زنمکنم و زیر لب غر میصدای پخش را کم می

یه مشت مزخرف به خورِد گوِش ملت . گنچرت می -
 . دن، احساساتشونو تحریک کننمی

. مهای زبانزند به گفتهپوزخند میکشد و قلبم تیر می
 . فرستمپیامکی به امید می

 «پس کجا موندی؟ » 

 . دیشب ننه برایم دو ساعت حرف زده است

های تندی که به از تب. از تغییِر احساسات در گذِر زمان
از . عرق نشستنش دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز نه

از . است سن ازدواجم که مرز استاندارد را رد کرده
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از مهری که همزمان با جاری شدِن . عشق بعد از ازدواج
های این چنینی از محبت. افتدخطبۀ عقد، در دل می

 . که پایدارترند

گذارد معنی آسایش گفت درِد رِس دوِر رِس رویا، منیمی
 . را بفهمم

ها پیش وصال صورت گفت اگر قسمت بود هامن سالمی
 . گرفتمی

، شودم جلوی پایتان سنگ سبز میگفت وقتی مدامی
 . باید به عاقبت این رابطه شک کرد

شنوم و پشت رس صدای ضعیف مهدی احمدوند را می
 :کنمهم تکرار می

چه دردیه که . ای خدا این چه گُهی بود خوردم -
 گیره؟ همۀ جومنو داره می
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ناامید از نبوِد امید، متاس را . خوردموبایلم زنگ می
 . کنمبرقرار می

 .الو -
 زنگ زده بودین؟ . سالم -

 . های پیاپِی این روزهایم متامی نداردگند

ای که دیروز بله معین هستم، صاحب مغازه. سالم -
 . ازش گوشی خریدین

 . آها، بله بفرمایید -

 . افتمبه جان ریشۀ موهایم می

 . جناب فرهمند یه اشتباهی پیش اومده -
 چه اشتباهی؟  -
 تو موبایلی. نگاری از طرف من بودهاالبته که سهل -

 . که دیروز از من بردین، دو میلیون جا انداختم
 یعنی چی؟  -
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شام . کردم، دیدمامروز که فاکتورا رو بررسی می -
 . لطف کنید یه رس ترشیف بیارید مغازه

 . آوردجوش می

مگه من مسخرۀ شامم؟ به هوای قیمت مناسبش اونو  -
 . برداشتم

معذرت . کوتاهی از طرف من بودهبله عرض کردم  -
 . خواممی

ست که در طول ایبه یاد ندارم چندمین عذرخواهی
 پرتِی اینحواس. همین مدت کوتاه لقلقۀ زبانم شده

و  از پیش. روزها بیشرتین آسیب را به کارم وارد منوده
  .گذارِی اشتباِه قطعاتها گرفته تا جاپس شدن قیمت

شود و رسم تند به آن شوده میدِر شاگرد توسط امید گ
 . چرخدسو می

 چرا انقد طولش دادی؟  -
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دهد و لبخند، رسارس صورتش را فاتحانه ابرو باال می
 . پوشش داده است

 !به جاش با دست پر اومدم -

 هجده_و_سیصد

ا دهم تکنم و شیشه را باال میپخش را کامل خاموش می
 . بیرون مترکزم را بر هم نزندصداهای 

 خب؟  -

 . گیردبا نوک انگشتانش روی شیشه رضب می

 . شهمفتی که منی -
اطالع احیانا از اعصاِب خوشگِل این روزام که بی -

 نیستی؟ 

 . کشدزبان بر لبش می

 جا کجاست؟ دونی اینمی -
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 . باال انداخنِت رسم، عالمِت ندانسنت است

 . پاتوقشه -
 دستگیرت شد؟ چیزی هم  -

 :گویدحین جویدِن آدامس می

رسیع بزن به کارتم تا . یه تومن واسم آب خورد -
 . شو بگمباقی

 . کنمها حسی به نام هیجان را تجربه میپس از مدت

 خوره؟ به دردمون می -
 ! به درد من نه، ولی به درد تو آره -

 . کنماش را به طرف چپ متامیل میای چانهبا رضبه

 . نال، حساب کتابام قاتی شده، االن خوِد سگمب -
 . دیگه حتام باید اون یه تومنو بزنی -

 .کنمام را به سمتش پرت میکارت بانکی
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 . بگو چی فهمیدی. زنم هر چقدر بخوایمی -
 ! داشمون الکلیه -

دهد و جایی نزدیِک هایامن را تقلیل میفاصلۀ صورت
 :زندگوشم لب می

 ده؟ به معتاِد الکلی بچه میبه نظرت دادگاه  -

مشتی . آیدهایم پدید میکم حالت منحنی روی لبکم
 . زنماش میبه شانه

 اینی که گفتی چقدر دقیقه؟ . ایول -

 . چسباندانگشت اشاره و شستش را به هم می

 . رهمو ال درزش منی -

یابم، خورد و از طرز صحبتش درمیموبایلش زنگ می
 . است مخاطب پشت خط مادرش
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صد بار نگفتم گیِر الکی نده؟ چایی واسه تو نیاورد که  -
 . نیاورد؛ پاشو خودت بریز

- ... 

 چی گفتی بهش؟  -

 . شودهایش منترش میرسخِی تا گوش

  .تون لعنت که پدر منو درآوردینای بر پدر جفت -

های کوبد و رگاش میهای محکم به پیشانیمشت
 . صورتش همگی بیرون زده است

 بشین. ری تو بدبختیاحمقی که با کله داری می -
 . عشق و حالتو بکن، اون طرف هیچ گُهی نیست

 . کشددستی به موهای پشت گوشش می

 . از دست کاراشون این یه تیکه سفید شده -
 تقصیر کیه؟  -
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بینن یه ذره به روی تا می. هر دوشون لنگۀ همن -
 . گیرنخندم، عزا میاون یکی می

زنم و پس از جا انداخنِت دنده، با فرشدن ت میاستار 
 . خوابانمضامن، دستی را می

  .یه فکرایی واست دارم. کنمکار امروزتو جربان می -

سلیمه با چند جمله چنان به همش ریخته که از شدت 
 من اما باید خیلی. زندبرافروختگی هنوز نفس نفس می

ه او را ی کباید ملتفتش کنم صدای. رسیع رویا را ببینم
 . ترسانده، طبلی توخالی بیش نیست

 نوزده_و_سیصد

 «رویا » 

گذارم و با نگاهی به ساعت، سنج را زیر بغل جانا میتب
. صورت و پیشانی و شکمش داغ است. گیرمزمان می

 . نگردیلدا با نگرانی حرکاتم را می
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 استامینوفن دادی بهش؟  -
 . ه اما افاقه نکردهآر  -

با فرشدِن بازویش . جنباندکند و دستش را میناله می
قه پنج دقی. جا شودسنج جابهدهم تببه پهلو، اجازه منی

. رمگیرسد، شیء نازک را برابر چشامنم میکه به رس می
ای که سی و نه را رد کرده، بند دمل را خِط جیوۀ نقره

 . کندپاره می

 نیومده پایین؟  -

 . دهمام را به سمت او سوق مینگاه ترسیده

 . رفته باال، چیزی منونده به چهل برسه -

 شود وطوری سنگین شده که به سختی از جا بلند می
 . نشینددر نزدیکِی ما روی دو زانو می

 . ای بابا اصال بچه تو حال خودش نیست -
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 . آیدهایم، یلدا به اتاق میحین پوشیدِن لباس

 ری؟ ی میکجا دار  -
 . بربمش بیامرستان -
این مامان باباتم وقت گیر آوردنا؛ فالن پرسعموی  -

 .شون که نود سالشه به رحمت خدا رفتهپرسخاله
 خواد؟ آخه این دیگه ختم رفنت می

پوشانم و دستی به موهای خیسش کاپشن جانا را می
 . کشممی

 . صرب کن به عطا زنگ بزنم با هم برین -

شوم؛ بدنش به هایش منرصف میجوراباز پوشاندن 
 . اندازۀ کافی داغ است

 . شهتا داداش برسه خیلی دیر می -
 این طاها کجاست؟  -
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. دارمگذارم و جانا را برمیموبایل را توی کیفم می
 . طفلک دیگر نای گریه هم ندارد

  .بیا اینو داشته باش، رمزش چهار رقم آخِر کارته -
 . رام هستدستت درد نکنه، پول هم -

کند و کارت را داخل زیپ کیفم را باز می. آیدجلو می
 . اندازدآن می

. شهگم نداری؟ پیشت باشه الزمت میمگه می -
 فرستمکنم میشونو پیدا میزودتر برو منم یکی

 . ِپِیت

فشارم تا از رضبات باران در امان دخرتم را به سینه می
 . باشد

سورن تو حیاط بازی گم با این مامانی چقدر می -
ببین هم منو به دردرس انداختی، . نکن، هوا رسده

 . هم خودتو



 

Romanzo_o 1368 

 ! رویا -

رضب به پشت چرخند و یکهایم دور رسم میبدبختی
دارد، در حالی اش را از ماشین برمیتکیه. گردمبرمی

قصد . که موهای خیسش به پیشانی چسبیده است
 د مقابلم قد علمهای بلنبرگشت به خانه را دارم، با گام

 . کندمی

 ری؟ تو این هوا کجا می -

 . سازدام مینالۀ ضعیف جانا دستپاچه

 . ری برسومنتبیا هر جا می -

. کندآید و گردنش را خم میجلو می. رومعقب می
 . شود توی صورت جانادقیق می

 این چرا انقد قرمزه؟ عرق کرده؟  -
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رو . دهدیدوباره بوی تند الکل، مشامم را آزار م
آستین . بخشمهایم رسعت میگردانم و به قدمبرمی

 . کشدپیراهنم را می

 ری؟ با توأم، کجا داری می -

 :گویمشوم و با خشم میاز او دور می

  .حاال گورتو گم کن. برمش بیامرستانتب داره، می -

 . شوداش منایان میدلواپسی در چهره

  .ت گیر میادتو این هوا ماشین سخ. بیا سوار شو -
 . ورامیر گمشو اون -

 کشد ودر یک حرکت جانا را از میان دستانم بیرون می
شوم به راهی که شوکه خیره می. دودبه سوی ماشین می

دِر جلو را . رسانمرفته و سپس با عجله خود را به او می
 . کنمباز می
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 . کنی؟ بده من بچه روچیکار می -

وش دارد، در حال طور که جانا را در آغهامن
 . اندازی ماشین استراه

 .  بشین بریم، االن وقت لجبازی نیست -

فرجام تالشم برای خارج منودن جانا از آغوشش، بی
ام که در را کامل نبسته. شومبه اجبار سوار می. است

خواهد از پیچِ کوچه بگذرد، کند و وقتی میحرکت می
وتم با نگاه نگاه مبه! پیچداتومبیلی داخل کوچه می
کند و چه هیزم تری به روزگار متحیِر راننده تالقی می

رحامنه رِس ستیز گونه بیام که با من اینفروخته
 گذاشته؟

 بیست_و_سیصد

. کنندای کنار هم توقف میهر دو اتومبیل لحظه
هایش از هم ناباوری، ابروهایش را باال پرانده و لب
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له دهد و بالفاصامیر فحش رکیکی می. اندفاصله گرفته
 . کوبمبه بازویش مشت می. گذاردپایش را روی گاز می

 . نگه دار آشغال، نگه دار -

ه را شیش. برمدهم و رسم را بیرون میشیشه را پایین می
و خودرویی که . پایین داده و رسش را بیرون آورده

زیر باران از  و رسداری که. جا خشکیده استهامن
و منی که جانا . باردبارد، تأسف میچشامنش نفرت می

کنم و بدون اندیشیدن به عاقبت کارم، را بغل می
 و امیری که. کشمدستگیرۀ ماشیِن در حال حرکت را می

با یک دست فرمان را کنرتل منوده و با دست دیگر به 
 . بنددشود و در را میسویم خم می

جون خودت سیر شدی، بچه رو شق، از احمِق کله -
 خوای به کشنت بدی؟ چرا می

 . زندقفل مرکزی را می. رودباز دستم به دستگیره می



 

Romanzo_o 1372 

 . یه بالیی رست میارما. بتمرگ رس جات -

ناخِن دست چپم را در . کوبمپاهایم را به کف ماشین می
ه جا تخلیهایم را آنبرم و دیوانگیگوشت رانش فرو می

 . کنممی

خوای ن، چیه چنربه زدی رو زندگیم؟ چی میرسطا -
 از جونم؟ 

فشارد و از درد پایش لب هایش را محکم میپلک
 . گزدمی

 . نگه دار حامل بده. نگه دار عوضی -

کوبد و فریاد کف هر دو دستش را با رضب به فرمان می
د کنفریادی که نطقم را کور کرده، وادارم می. کشدمی

 . نشینیبه عقب

کنه، تو فکر ت یه بند ناله میبچه. ت بکشخجال -
قدر از دیدنش هوایی شدی که عیش و نوشتی؟ اون
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دخرتتو از یاد بردی؟ نگاش کن، داره تو تب 
ه کبه جای این. سیه دقیقه هم یه دقیقه. سوزهمی

خون بگیر بذار ببینم چه حواس منو پرت کنی، خفه
 . گیرمِگلی به رسم می

ام ام به حنجرهو چانه. مرو در صندلی فرو می
 ایو خاطراتی از گذشته. گریمصدا میو بی. چسبدمی

صدا در پِس ای بیگریه. گردددور در ذهنم پدیدار می
 . مهری که نبود

هامن چشامنی که در بدترین رشایط ... چشامِن رسدار
خورد برای قرص کردن دمل؛ هایش چین میهم کناره

ن دیدم که برای سیاهِی امروز کینه و انزجاری در آ 
 . ستباقِی روزهایم کافی

طور که نگاهش به جلوست، کف دستش را به پای هامن
 . رساندجانا می
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م ریشی، میرسیم بابایی، بعد تو خوب میاالن می -
 . گیریمها که خوشت اومد، میاز همون عروسک

کوبم و از الی کف دستم را پیاپی به صندلی می
 :رمغهایم میدندان

 . خفه شو، خفه شو، خفه شو، خفه شو، خفه شو -

گذراند و در با چشامن گرد شده، حرکاتم را از نظر می
، شودحینی که با افزودِن رسعت، وارد الین سبقت می

 :گویدمی

 .روانی -

 یک_و_بیست_و_سیصد

اهد خو یک روزه می. بردهایم راه به جایی منیتندی
 . کمبودهای دو ساله را جربان کند
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متام مدتی . جواب آزمایش را از آزمایشگاه گرفته است
که پرستار باالی رس جانا بوده، دستان دخرتم را نوازش 

داروهایش را تهیه منوده و کارهای . کرده است
 . اش را انجام دادهبسرتی

افتد، از افکار بیرون متاسی که روی موبایلم می
 . مکشاندمی

 . سالم داداش -
 رویا مگه جانا مریض شده؟  -

ام صاف زنم، صدای دورگهرسفه میهر قدر تک
 . شودمنی

آوردمش . اومد پایینآره از صبح تب داشت، منی -
گن کمی عفونت بیامرستان، آزمایش گرفنت می

 . داره، باید دو سه روزی بسرتی شه
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ه برم از خونه یه خرد. غصه نخوریا، چیزی نیست -
خوای چی می. خرت و پرت بردارم، میام پیشت

 برات بیارم؟ 
 . فقط شارژرم -

قرارش هستی، تلخ مزۀ افتادن از چشم کسی که بی
است، همچون اسطوخودوسی که گاهی برای ذهن 

 . نوشمام میآشفته

 . ذارمشون تو یخچالمی -

کنم که با دو پالستیک ام را روانۀ اویی مینگاِه زخمی
یوه و کیک، به نظر خودش وظایفی را که بزرگ آمب

زمانی از زیرش شانه خالی کرده بود، داشت جربان 
 . منودمی
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کشم و جلوی چشامنش راهِی ها را از دستش مینایلون
ا به ام ر انگشت اشاره نوک. کنمسطل زبالۀ آبی رنگ می

 . زنماش میسینه

باید . تو رست هر چی خیاِل خام داری بریز دور -
دونی می. عار باشم که روز زایامنم یادم برهبی

تونن کشن؟ منیدخرتا از داداششون خجالت می
جلوش جیغ بزنن؟ اون روز که دردم گرفت، تا برسم 
به بلوک زایامن، فقط زبومنو گاز گرفتم، جوری که 

 . تونستم چیز داغی بخورمتا یه ماه منی

 . ده استشوم به جانایی که زیر رِسُم خوابش بر خیره می

هم  .داشتمنباید نگهش می. االن رسیدم به حرِف تو -
 . به خودش ظلم کردم، هم به خودم

 . کنداش میپوزخند دردناکی ضمیمۀ چهرۀ گرفته
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که  کرداصال این مرتیکه تو کوچۀ شام چه غلطی می -
. هواییت کنه؟ دیدیش از این رو به اون رو شدی

ت و جیغ وقتی رُسَنگ کرده بودن تو رگای بچه
 . کردیزد، تو هپروت ِسیر میمی

اش را نشانه برای خنک منودِن دمل، غیرِت نداشته
 . گیرممی

 میرم براش؟ سوزی که دارم میاز این می -

چشامنی که . شودهایش کنار پایش، مشت میپنجه
هایش را گرفته، ای رسخی دور سیاهِی مردمکهاله

اال و پایین کردِن طور که در بکند و هامنباریک می
 . کندها نهفته، اتاق را ترک میونشانرسش، خط

نشینم، چشمم به هنگامی که روی صندلِی تاشو می
افتد که از ابتدا شاهد درگیرِی دخرت جوانی می

 . مان بودهلفظی
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سازی جریان را شفاف. باید برای رسدار توضیح دهم
  .منایم تا افکار بیخودش را در دم رس ِبرُبَّد

کنم و پس اش را از انسداد خارج میزده شامرهخجالت
از روزهای طوالنی، دوباره اویی را که با نام نفیس 

 . گیرمذخیره شده، می

های منقطع و رضباِن باال رفته و قلب منتظر و بوق
 . جوابیناامیدِی حاصل از بی

یه . شوهرت بود؟ خیلی باهاش بد برخورد کردی -
 !کرد من حسودیم شدمیجوری با عشق نگاتون 

 . پوزخند بعدی سهم دخرتِ جوان است

منم یه  .شه عشق گذاشتاسم هر نگاهی رو منی -
 . ها شدمروزی خِر همین نگاه
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بوق، تالطم درونم را به ویربۀ ریِز موبایلم، همراه با تک
رساند و چند کلمۀ جا گرفته درون صفحه، تار و اوج می

  .کندپودم را از هم جدا می

 . «دیگه زنگ نزن» 

 دو_و_بیست_و_سیصد

منت پیام را از ابتدا . کنمبارها شامره را چک می
این . تعریف من از رسدار، دِل رئوفش هست. خوانممی

امیر . جوره جور نیسترسسختی با ذهنیت من هیچ
های ای که دیدمش، شعلهگفت؛ از لحظهراست می

 . ش شدۀ دلتنگی، باال گرفتفروک

شود و داداش با دستانی چند تقه به در اتاق نواخته می
دخرت جوان مالفه را تا زیر گردنش . گرددپر داخل می

موقعش از او کشد و داداش به خاطر حضور بیباال می
 . خواهدمعذرت می
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 دستت درد نکنه، اینا دیگه چیه؟  -

مِد کوچِک پالستیکی ای را روی کها و سبد قهوهنایلون
بوسد شود و دسِت زیِر رِسُِم جانا را میخم می. گذاردمی

 . کندو موهایش را نوازش می

 اینا هنوز برنگشته بودن؟ مامان -

اندازد و به رساغ رسش را باال می. کندقد راست می
ای به فالکس چای اشاره. رودوسایلی که آورده، می

 . کندمی

فه همین پایینه، متوم شد بو . تازه پرش کردم -
 . کنیبری پر میمی

 . باشه، مرسی -

های فلزِی کمپوت و رانی را های آمبیوه و قوطیپاکت
بستۀ چای لیپتون، قند، خرما . دهدبه یخچال انتقال می

کاغذی را روی هامن کمِد کوچِک کناِر و دستامل
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لیوان و قاشق و بشقاب را هم . گذاردفالکس چای می
 . دهدیلون فریزر، در قفسۀ زیریِن کمد جای میتوی نا

 . بخوریا، فردا نیام ببینم دست بهشون نزدی -

 . ام برایش؟ خواهر؟ نهبرادر، پدر، یاور، من چه بوده

رت بیش. شودروزی که جانا به دنیا آمد برایم تداعی می
جعبۀ شیرینی را توی اتاق . از این خرید کرده بود

 .فته بوددسته گل گر . گرداندمی

 . پرسید درد داری؟ و من هیچ نگفتم

باز است، ودلگفتند شوهرت دستهایم میاتاقیهم
چ و من هی. تان گویا زیادی زیاد استمنتها فاصلۀ سنی

 . نگفتم

شاند نام، روی صندلی میمنی را که بالتکلیف ایستاده
 . داردو روکِش آلومینیومِی ظرِف غذا را برمی
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خوام، سبزی بدون گوشت میرمهگم قبه یارو می -
گم می. گه، برو مهموِن منغذا رو داده دستم می

حاجی یه خواهِر دیوونه داریم لب به گوشت 
ده و آخر رس زنه، رسان مملکتو فحش میمنی
گه، با گوشت و بدون گوشت تو قیمت فرقی می

 . ندارن

 .آمدهایم اندکی کش میهر زماِن دیگری بود، قطعا لب
 . رساندپر کرده، به دهانم می قاشقی

 . شه کردای دیگه، چه میعتیقه -

راِه گلویم طوری بسته شده که هامن یک قاشق را به زوِر 
چهل بار جویدنی که در مدرسه یادمان داده بودند، 

 . دهمقورت می
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الحق که در دمل . خواهدآید و عذِر او را میپرستار می
تی ح. یم را سلب کردهغوغا قوا. بازاری به پاستآشفته

 . شومشوید، مانعش منیها را میوقتی قاشق و لیوان

یک مورد خوِد . هاستتر از این حرفدرِد من عمیق
 . اویی که رفتارهایش هنوز مجهول است

 . گرددبا پتو و بالشت برمی

. شه، بکش روتها بربن، شب رسد مینذاری خدمه -
ه ت صبحونکه برم منایشگاه، واسصبح هم قبل این

 . کاری هم داشتی زنگ بزن. میارم

موقعِ گرفنِت پتو، رِد سوختگِی عمیقی را که از 
های دور، باالی مچش بر جای مانده، ملس گذشته
کنم و در کرسی از ثانیه هامن دست، ناشیانه کنار می

 !شودکشیده می

 سه_و_بیست_و_سیصد
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ت صحبت که شامل مامان و طاها و زهرا بعد از نیم ساع
 . اندازمو نفیس است، موبایل را روی صندلی می

 . خوش به حالت، چقدر خاطرخواه داری -

کنم به دخرت جوانی که چند بار خواسته رِس حرف رو می
 . حوصلگی من مواجه شدهرا باز کند، اما هر بار با بی

 چند ماهته؟  -

 . شدکدستی به برجستگِی شکمش می

 . تازه رفتم تو پنج ماه -
 برا چی بسرتی شدی؟ . به سالمتی -
 . ره باالقند خونم می -

 .کنمرسعِت قطراِت رِسُم را چک می

 طور، راستی اسمت چیه؟ که این -
 شقایق و تو هم رویا؟  -
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 . به یاد ندارم نامم را به او گفته باشم

 . از زبون اون دو تا آقا شنیدم -

خورد و اخمی میان ابروهایش تکان میهای جانا پلک
 . نشیندمی

 کسی منونده پیشت؟  -

هد به دکشد و در حالت نشسته، تکیه میتنش را باال می
 . بالشتی که پشت رسش تنظیم منوده

ذارم، زنن بیان، خودم منیخواهرام همش زنگ می -
 . آخه بچه کوچیک دارن

 . کنمصورت دخرتم را نوازش می

 ...رتآره خب، ماد -

شود به طرفش نگرفنت جوابی از جانبش، موجب می
 :گویدبا صدایی تحلیل رفته می. برگردم
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 ! فوت کرده -

ابراز تأسفم . گیردحس بدی رسارس وجودم را فرا می
 قراریدخرتم به قدری بی. شودمیان گریۀ جانا گم می

 . کند که مجبورم خامته دهم به صحبت با شقایقمی

 بیدار شدی؟ جونم مامانی،  -

 کوبد ودستی را که رِسُم به آن وصل است، به تخت می
 . ستخواهاِن کَنَدِن آن وسیلۀ اضافی

 .خونه... ماما -

 . چسبانمهایم میکف دستش را به لب

به سورن سپردم از اون جوجه . ریمباشه مامانم می -
بهشون غذا بدی، بعد دو تایی . ها واست بخرهرنگی

 . نیمبربیم حمومشون ک
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ست که بار چندمی. اشتیاقی به شنیدن دروغم ندارد
 . دهماین وعدۀ پوچ را به او می

بذار ببینم . دایی جون کلی واست َهّمیش خریده -
 . خوره دخرتمکدومشو می

در . کند و ارصار دارد به خانه برویمهمچنان گریه می
 . کنمیخچال را باز می

 خوای؟ نگاه مامانی، کدومشو می -

قوطی کمپوت . دهداهمیتی به ذوِق ساختگِی من منی
های ها، ژلهدارم و آن زیر، کنار کیکگالبی را برمی

 . بینمکوچِک رنگی می

 ! ای وای رویا -

. کندصدای مضطرب شقایق، ته دمل را خالی می
سوزن رِسُم را از . چرخانمرضب رسم را سمت جانا مییک

 مالفۀ سفید خون از پشت دستش روی! دستش کشیده
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. شودکشد چند برابر میکند و طولی منیچکه می
 : گویمگیرم و به شقایق میزده نگاه از او میوحشت

بیا پیشش خودشو از تخت نندازه پایین، برم  -
 . پرستارو خرب کنم

با گریه به پرستاری که پشت . دومبه سوی استیشن می
 :گویممانیتور نشسته، می

 ...مبچه -

های بلند به طور که با گامآن رس راهرو، هامنامیر از 
 :پرسدآید، میاین طرف می

 شده رویا؟  چی -

 . زنم به چشامن پرستارملتمسانه زل می

 .رسمشو کشیده، همه جا پِر خون شده. عجله کنید -

 چهار_و_بیست_و_سیصد
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جانا جیغ  .اندای جلوی دِر اتاقامن جمع شدهعده
امیر قصد آرام . کنمزند و من بدتر از او گریه میمی

 . کردنم را دارد

 . ترسهطوری رویا، بچه مینکن این -

آورند و رگی که پیدا برند و درمیهر رسنگی که فرو می
 . ست بر قلِب مِن مادرشود، تیزیمنی

چرا همچین . خانم سوراخ سوراخش کردین -
 کنین؟ می

 . کندپ نگاهم میچپرستار چپ

مراقبش بودی . شه خبرگش پیدا منی -
 . آورددرمنی

که کسی مراقبتم را زیر این. فوبیای این جمله را دارم
 . بردامیر به وخامت حامل پی می. سوال بربد
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آروم بگیر االن پیدا . ولش کن اینا اخالق ندارن -
 . شهمی

شود، به رساغ پایش هایش که ناامید میاز دست
 :پرسمواهمه دارم، اما می! رودیم

 کنین؟ چیکار می -

 . رودپرستار از کوزه در می

و آقا بیا پاش. برو بیرون خانم، مترکز منو به هم نزن -
 . نگه دار

که نگاه با این. داردپایش را نگه می. رودامیر می
که موقع فرو بردن رسنگ، چشامنش را با این. گیردمی
اما باز دلش را . لرزددستانش میکه با این. بنددمی
او که . او که مثل من با هر آخ جانا آخ نگفته. دارد
 . امداند من با چه خون دلی او را دو ساله کردهمنی

 . دکنهایم را ملس میایستد و انگشتش اشککنارم می
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 . متوم شد، برو آرومش کن -

روی تخت . گذرمبا تنۀ محکمی به او، از کنارش می
شوم و در هامن حالت خوابیده او را بغل خم میجانا 
 . هایششود از اشکصورتم خیس می. کنممی

قربون اون دست و پاهات برم . مامان مبیره دخرتم -
 . متوم شد، دیگه گریه نکن. مبیرم مامانی. من

 . نشینددستی روی بازویم می

کنی، از بچه چه وقتی خودت یه بند داری گریه می -
ه آروم شدن داری؟ بیا این آبو بخور انتظاری واس

 . حالت بیاد رس جاش

 . من هامن ماری هستم که به دست خودش زخمی شده

چرا . وقت حال من منیاد رس جاشبا وجود تو هیچ -
کنی؟ ِپِی چی هستی؟ چی گورتو گم منی

هر بار . خورهخوای؟ حامل ازت به هم میمی
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چش من انقد جلو . خوام باال بیارمبینمت میمی
 . نباش

افسار پاره . رودعقب میناباور عقب. رودعقب میعقب
داند آدمی که بارها مورد منی. کردنم متحیرش منوده

کنایۀ اطرافیانش قرار گرفته، با روانی نابود شده، دیگر 
 . توان خودداری ندارد

 :گویددهد و میشقایق پشتم را ماساژ می

ش داد زدی، این همه رس. چقدر ناشکری تو دخرت -
شوهِر من بود، . بدبخت یک کلمه به زبون نیاورد
کردم، دندونامو این شکلی پیش بقیه خردش می

 . ریخت تو شکمممی

 .ستاتاقیخاصیت بیامرستان، احساس راحتی با هم
ای که شاید فقط چند ساعت است او را غریبه
هایی از تو خواهد بود که شناسی، شنوای حرفمی
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ها اصال با غریبه. اطالعنداز آن بینزدیکانت هم 
ها نداری و رشمی از آن. شود درِد دل کردتر میراحت
 . جا چال خواهند شدهایت هامندانی حرفمی

عوضش یه . ها گذشتهغصه نخور رویا جان، گذشته -
گوشه چشم اون داداشت که واست شام آورد، 

 . ندارم من همونم. هاتارزه به همۀ بدبختیمی

ساعت صفر و . دهدبایلم ساعت صفر را نشان میمو
. تسصفحۀ گوشی و واتساپ خالی. هامن افسانۀ قدیمی

 . دریغ از یک پیاِم کوتاه

  .ها رو بخور برم یه مالفۀ متیز بیارمبیا این کمپوت -

های بیامرستان، مرا به همین راه رفنت روی رسامیک
. ودا بهشبی که یکی از بهرتین. بردچند وقت پیش می

شبی که رسدار به انتهای طومار قول و قرارمان، مهر 
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و حاال امشب با یک پیام و قضاوتی عجوالنه، . بوسه زد
 . نقره داغم کرد

مردی که . ایستندجلوی پاویون پاهایم از حرکت می
های فلزی خوابیده و پاهایش را در شکمش روی صندلی

حد از  این. ترساندجمع کرده، مرا از خیلی وقایع می
 .اش به جانا اصال خوشایند نیستنزدیکی و وابستگی

 پنج_و_بیست_و_سیصد

هایم را باز ای رویم، الی پلکبا حسی حرکت شیء
 بینم کهدر نزدیکی صورتم چهرۀ داداش را می. کنممی

د و ایستاو راست می. در حال کشیدن پتو تا گردنم است
 . نشینمگشودن دهانم برای خمیازه، میمن حین 

 سالم، کی اومدی؟  -

کند و با صدای مراعات شقایقی را که خواب است، می
 :گویدای میخفه
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 . پاشو صبحونه آوردم -

ن شود چنیمگر می. هامن بهرت که شقایق بیدار نیست
 هایی را دید و حرست نخورد؟ صحنه

 . قصد پر کردن لیوان را دارد

 . اداش، از دیشب موندهس دکهنه -

ریزد و بستۀ کوچک لیپتون ها میآب جوش توی لیوان
 . کندرا درون آن باال و پایین می

 . نه تازه عوضش کردم -

 . بخار برخاسته از چای، گواه حرفش است

 کنه؟ رِسُم تو پاش چیکار می -

کنم و دستی کش موهایم را باز می. دارمشامل را برمی
سپس آن را از . برمهم چسبیده فرو می میان تارهای به

 . بندمابتدا می
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. دیشب که بیدار شد، بخشو گذاشت رو رسش -
شد، مجبور شدن از رسمشو کشید، رگش پیدا منی

 . پاش بزنن

 هایبوسد و نگاه دلسوزش ثانیهنرم پای دخرتم را می
چند مشت آب به . ماندطوالنی خیره به صورتش می

ام آینۀ رسویس، چهرۀ رنگ پریدهپاشم و در صورتم می
فرورفتگی زیر چشامنم، صورتم را از . کنمرا متاشا می

 خوابی عالوه برحالت گردی به بیضی تغییر داده و بی
های قرمز کوچک در برخی تیره منودن پوستم، جوش
های رسخ مباند که رگ. نقاط آن به وجود آورده

 . داند و قصد ترکم را ندارنچشامنم دامئی شده

 . دوزم به داداش و ضیافتی که ترتیب دادهچشم می

آوردن واسه چی این همه راهو اومدی؟ صبحونه می -
 . دیگه
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ای را که رویش خامه و عسل مالیده، برابرم نان بربری
 . گیردمی

 . زنه دیشب نخوابیدیچشات داد می -

 . زنمگاز کوچکی به لقمۀ توی دستم می

 تو چرا چشات قرمزه؟  -

اندازد و فاصلۀ نگاهی به تخت شقایق مییمن
 . کندهایامن را کم میصورت

 دی بین خودمون مبونه؟ یه حقیقتی بگم، قول می -

رسم را به . کشندهایم از جویدن لقمه دست میدندان
 . دهمتایید تکان می

 ! جون جانا رو قسم بخور -

 . های قلبم به گلویم راه یافتهتپش

 . گمکسی منیبه جون جانا به  -
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 :گویددهد و با مکث میآب دهانش را قورت می

 ! معتاد شدم... من -

افتد و محتویات دهانم لقمه از میان دستم به زمین می
شوم با زنم و مواجه میرسفه می. پردبه گلویم می

برادری که به مرحلۀ تزریق . حقیقِت تلِخ زندگِی برادرم
 . رسیده است

ای با خنده. شود از خندهکبود می زنم و اومن رسفه می
صدای بلند که منجر به درآمدن اشک از چشامنش 

بینم و ای از او میاولین بار است چنین خنده! شودمی
خنده حرفش را . زندهمین موضوع بر هراسم دامن می

 . منقطع کرده

 ... یعنی... شوقیافه... قیا -

ده ماندۀ خنکشد و با تهدستی به چشامنش می
 :گویدمی
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حقته از این پنجره پرتت کنم بیرون اگه یه درصد  -
 !باور کرده باشی

صال ا. صحبت شوم و رسدرگمم نسازدبار با او همنشد یک
چه دلیلی دارد بیان چنین موضوعی و سپس انکارش؟ 

دستم را . کارها چیست دانستم هدفش از اینکاش می
 . فشاردمی

نزده پِس گردنم بیام خیالت راحت، آخِر عمری خدا  -
شه خب؛ قرار ته؟ بچه مریض میتو چه. معتاد شم

 . نیست که واسه یه تب خودتو نابود کنی

فهمد این لبخندی که از لبم فراری شده، کس منیهیچ
درخششی که چشامنم را ترک کرده، شوری که از صدایم 

، نصیب ماندهرخت بسته و آرامشی که اعصابم از آن بی
 . دلتنگی... یل داردتنها یک دل

 شش_و_بیست_و_سیصد
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 «زهرا » 

 . آقا لطفا اون صدای رادیو رو کم کنید -

آورد رانندۀ اسنپ با گفنت چشم آبجی صدا را پایین می
های نفیس گوش توانم به حرفو با مترکز بیشرتی می

 . دهم

روز مخمو گفتم، این دومادمون امآره داشتم می -
ه گهی می. خورده، یه بند سنگ امیرو به سینه زده

عوض شده، آدم شده، پشیمونه، دیگه ناامیدمون 
 . تشکنه، معلومه امیر حسابی پختهمنی

 تو چی گفتی؟  -
گفتم آقا هاتف، هنوز چند ماه مونده تا  -

تون، تو این چند ماه کارتون گیِر منه؛ اگه عروسی
تو، دیگه اسم این نکبتو خوای نگم نه من، نه می

 . پیش من نیار
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 . زنممشت آرامی به کتفش می

 دمت گرم، چی گفت؟   -
هیچی دیگه با دهن باز نشست به در نگاه کرد، حاال  -

 ! مسطا  دریچه هم یه آهی کشیداون وسط

 . شود وسط جهنم هم خوش بودبا نفیس می

های زیادی در مورد ام اس راستی زهرا مقاله -
شون یه جوری رو ورزش ؛ یعنی بگم همهخوندم

اصال حرکات . شهتاکید کرده بودن، باورت منی
 . کنهکششی تو این بیامری معجزه می

جوری پادرد داره، این بنده خدا خودش همین -
 طوری بیاد ورزش کنه؟ چه

 . کشداز روی صندلی خود را به طرفم می
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ه کببین منظور از ورزش دویدن و حرکاِت سنگین  -
 .های سبک منظورشونهروی و ورزشنیست؛ پیاده
 خوای به رویا بگی؟ راستی منی

بعدم رویا به اندازۀ کافی این . قسم خوردما نفیس -
طفلی شده . بارهروزا از آسمون داره براش می

 . پوست استخوون

شود و با همین غریبۀ غیرهمخون، چشامنش پر می
  .ایمها برای داداش گریه کردهساعت

 ... زهرا -

 . گیرمچشم از مسیر پیش رو می

 هوم؟  -
 . سشنبهسه روز دیگه پنج -

افتاده داری؟ افتد یک کار عقبدیدی گاهی یادت می
 . کنمبه هامن اندازه خستگی را احساس می
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 . این هفته نه نفیس، از االن اسرتس گرفتم -
 شه؟ مسئله، مسئله حل میبا پاک کردِن صورت -

 . رودخود باال میلبم خودبهرضبان ق

 . االن حامل بده، مترکز ندارم -
حنات دیگه واسه من . رسِی پیش هم همینو گفتی -

 . رنگ نداره

ام، ما تا حدی در ذهن و قلب دیگر به این باور رسیده
ایم که اگر بخواهیم یکدیگر را به هر یکدیگر رسوخ کرده

این است  ایمداریم؛ فقط شانسی که آوردهکاری وامی
به قول نفیس اگر اراده . خیرخواِه زندگِی هم هستیم

 به. خرابِی دیگری هم خواهیم بودکنیم، قادر به خانه
همه که . ترسمها میهمین دلیل است من از رفاقت

ی رسمنشأ خیل .شانس داشنت یک رفیق واقعی را ندارند
 . هاستها، رفاقتاز جنایت
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کند و تا به خود ماشین مقابل بیامرستان توقف می
 . بیایم، نفیس کرایه را حساب کرده است

 اصال خیالت راحت،. شنبه تصویب شدازهرا پس پنج -
 ! خودمم همرات میام

 . کندحِس همراهِی او، دمل را قرص می

 گی؟ راست می -

فشارد و همین هایش را با اطمینان روی هم میپلک
 . حرکت، نقطۀ اشرتاکش با داداش است

نفیس چند رضبه . گذاریمایامن را این بیرون میهغصه
اش زند و با صدایی که این درجه از انرژیبه در می
 :گویدست، میساختگی

 . سالم بر عشق خودم -
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رضب گردنش رود برای طاهایی که یکو دمل ضعف می
چرخاند و ستارۀ پرنوری که قهوۀ را به سویامن می

 !کندسوختۀ چشامنش را روشن می

 هفت_و_بیست_و_سیصد

های طاها هجوم خون زیر پوست نفیس، کش رفنت لب
عزیِز دمل . به باال و خندۀ ریز من و رویا را در پی دارد

بازد و در حینی که نزدیک تخت جانا خود را منی
 :گویدشود، میمی

 طوره؟ خوبی فدات شم؟ عشق من چه -

 . ام را بگیرمندهتوانم جلوی خمنی

دونست با اون گفتی هم بدبخت خودش میمنی -
 . نبودی

محلی به حرفم، اوج بوسد و این بیگونۀ جانا را می
 . دهدحرصش را نشان می
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 . خاله قربون پاهات بره که کبود شده -

 :گویدرویا می

 . ششد که خالهرگش پیدا منی -

کند و طاها باران مینفیس کبودِی دستان او را بوسه
کاغذهای کیک و قوطِی خالِی . داردچشم از او برمنی
 . داردمها به تعجب وامیکمپوت و رانی

 مهمون داشتی رویا؟  -
 . مامان بود، رفت -

 . هاکنم به خیل انبوِه آشغاِل خوراکیاشاره می

 اینا رو کی خورده؟  -

فاصلۀ . شودرویا با چشامنی خندان، به طاها خیره می
 . گرددهایم از یکدیگر بیشرت و بیشرت میپلک

 جوِن من؟  -
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طاها در حفظ ابهتش چندان موفق نیست؛ این را 
های چشامنش افتاده، های ریزی که کنارهچین
 . گویدمی

 . یعنی واقعا صد رحمت به گاو -
صبحی که . طاها تقصیری نداره، من بهش گفتم -

ن داداش اومده بود، کلی دعوام کرد چرا لب بهشو 
طاها داره جوِر منو . عرصم قراره بیاد. نزدم
 . کشهمی

زنم تا دست از ای به شانۀ طاها میبا کیفم رضبه
 . چرانی برداردچشم

 . کشیخسته نشی انقد جور می. خواهرت مبیره -

 . دهمجدیت به خرج می

 . شون کن، واسه ما سوغات نگه داشتهجمع -
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 نا رفتم، کنار رویاکه حسابی قربان صدقۀ جاپس از این
یا رو! برداش را برای نفیس میطاها صندلی. ایستممی

هایش چپاند و از لرزش شانهرسش را داخل کمد می
من اما بی . اش استفهمم در حال فرو خوردِن خندهمی

طاها تخت را دور . کنمهیچ قید و بندی خود را رها می
 :زند و همزمان با گفنتمی

 . مررررگ -

ای هم به پای رویا رضبه. چالندزویم را میگوشت با
 . زندمی

 . نکبتا. بکش بیرون تا خفه نشدی -

دخرتی که رویا او را شقایق معرفی کرد، با لبخند 
مان هست و این بین نفیس در بازیگر دیوانهنظاره

طاها لیوان آب انبه را . سکوت رسش را پایین انداخته
 . گیردمقابلش می
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 . رممرسی، میل ندا -
 ! متیزه، تازه شستمش -

م دستانم را به حالت تسلی. نگردغره مرا مینفیس با چشم
 . برمباال می

 .جاستبه جون تو خرب نداشتم این -

 .کندبا اشارۀ رصیحم به مقصودش، خشمش فوران می
 :زندلب می

 . خاک تو رست -

طور که دست کشد و هامنطاها لیوان آمبیوه را رس می
 :گویدشلوار اسلشش کرده، میدر جیِب 

 ...به وقتش همۀ اینا رو یه جوری تالفی کنم -

 . برماز اذیت کردِن نفیس لذت می

 . گفتیخب، داشتی می -
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هایی که بر هم فرشده شده، خندد و لبچشامنی که می
ریشش با آن خِط وسِط ابرویش هاِی کوتاِه تهمیاِن تیغ

 . یک جذاب لعنتی گفنت دارد

 .مباند.. .حاال -

 هشت_و_بیست_و_سیصد

رس روی . هایش را نداردنفیس قصد باز کردن اخم
 . گذارماش میشانه

 . آبچۀ خوبیه -
 . تونو با هم بربهشور، جفتمرده -

هیِن کشدار و چشامن گشادم، آن دو را کنجکاو 
 . کندمی

 گین دِر گوش هم؟ چی می -
 ...عنی بدونی االن نفیس چی گفترویا ی -
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طاها رسش با موبایلش گرم است، اما پریدن پلکش، 
 . ودر سقلمۀ نفیس در پهلویم فرو می. کندرسوایش می

زنم شه، اگه تکمیل شه میظرفیتم داره تکمیل می -
هاتو نگه دار شب بریز تو به سیم آخر، پس مزه

 ! غذای یارس

مشغول . منحرص به فردشماند از ادبیات دهانم باز می
شود و همچون عقاب، زوم صحبت آرام با رویا می

 . ام روی حرکات و تغییِر حاالِت صورِت طاهاکرده

گذرد، نفیس با برداشنت کیفش نیم ساعتی که می
 . خیزدبرمی

به خورد و . رویا جان مراقب خودت و جانا باش -
 . خوراکتم برس تا از پا نیفتی

  .شودموبایل به جیبش، بلند می طاها نیز با هدایت

 کاری باری هست مبونم؟  -
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 . مالداش را میخوابیرویا چشامن رسخ از بی

 . نه قربونت، برو -

گیرد و جیغ او را گاز ریزی از دماغ جانا می
 .آورددرمی

 . بای بای. خب توله، رفتمخیله -

 :گویمکنم و به نفیس میام را مرتب میرورسی

 . موایسا اومد -

 . ایستدطاها می

 تو کجا؟  -
 ها؟  -
ش رس رفته، مبون یعنی منظورم اینه، رویا حوصله -

 ! یه ساعت دیگه میام دنبالت
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ها بود؛ چه بر رسش آمده که تر از این حرفطاها خربه
 دهد؟ گونه آشکارا نخ میاین

 . نفیس پس بیا فعال بشینیم -

کند و با چپش میای زیرلبی، چاشنِی نگاه چپزمزمه
 :گویداوقاتی تلخ می

خواد، بیاین بریم؛ االن پرستار میاد منی -
 . ندازدتون بیرونمی

برای شقایقی که به . کنمام را در خود خفه میخنده
زنم و به طاها اندازد، چشمکی میطرفم بوس می

 . پیوندممی

این به اون در که تو دفرِت داداش، منو تو خامری  -
 . گذاشتی

 . شودنم دستی را که توی جیبش مشت میبیمی
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 . دارم برات -
رودل نکنی؟ این همه ملبوندی اشتهایی هم واست  -

 مونده؟ 

هایی بلند از ما دهد و با گامام را عقب میپیشانی
 . زندای به پشتم مینفیس رضبه. گیردفاصله می

 . حرکت آخرت قیمت نداره. ام ازتراضی -
 . دم خواهرگوشتو که دست گربه منی -
 . دادی که روزگارت سیاه بودمی -

هایم متعجب از توقف طاها در تقاطعِ خروجی، به گام
صدای کِف دستی که نفیس به . بخشمرسعت می

 های ساختگیِ کوبد، با نیشخنِد طاها، خندهاش میگونه
 . آوردامروز را از دماغم درمی

 !گشتم تخِم سگتو آسمونا دنبالت می... بَه -

 نه_و_بیست_و_سیصد
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 . گیردنفیس پهلویم را می

 کنه؟ جا چیکار می، ایناین -

های من جوره از داشتهخدا نعمتی به اسم شانس را همه
 . خط زده است

 ره پیشلیاقتش کنن، البد داره میتو رس بی خاک -
 . رویا دیگه

از . کشدنبال خود میطاها بازوی او را چسبیده، به د
ای اتومات شویم و از دِر شیشهمقابل حراست رد می

 . شوددستم بنِد دسِت طاها می. گذریممی

 . ولش کن، شاید کاری داره این طرفا -

 .  چرخدگردنش تند به سویم می

. تشو کردی، خوشگل رید تو کاسههی طرفداری -
 . ایت کنم، گمشو عقبخوای خودم قهوهاگه منی
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حتی مراعات نفیس را . خشم عقلش را از کار انداخته
 . کندمنی

قسمِت پشتِی حیاِط بیامرستان، بازوی امیر را رها 
 . ایستدرخش میبهکرده، رخ

فرستی؟ بچه کنی؟ احضاریه میشکایت می -
 خوای؟ می

  .باید نفیس رو برسونیم، دیرش شده. طاها بذار بره -
قوز افتادی به کس و کارش ُمردن که توی یال -

 خوری؟ گُه

 .کندامیر با خونرسدی فقط نگاه می

صفت باشه؟ نون و منک تونه گربهیه آدم چقدر می -
 ته؟ حالی

 . من با تو حرفی ندارم طاها -
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دو طرف یقۀ . های طاها زنگ خطر استرسخِی گوش
کند و او را از پشت به تنۀ درخت امیر را مشت می

 . کوبدمی

ای حرف به غیر من با کس دیگه خوریگُه می -
 . داشته باشی انرت

زنم؛ طبق قانون دارم پیش من که حرف زور منی -
 . رممی

 :گویمبا ترس، نگرانی و عصبانیت به امیر می

 . الل شو انقد تحریکش نکن -
 ...زنم، از یه وکیل بپرسه خودشحرف عجیبی منی -

یس من و نف گیرد،نوِک تیِز چاقو که زیر گلویش قرار می
 . زنیمجیغ می

تف تو اون نونی . تف تو اون شیری که تو خوردی -
 . تف تو ذات خرابت. که گذاشنت جلوت
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ود را خ .فرورفتگِی پوست گلویش، نشانۀ فشاِر چاقوست
دهم و با نهادن دستانم به سینۀ طاها شان جای میبین

 . سعی در عقب راندن او دارم

وصلۀ یه آشوب دیگه ح. دونیخودت اوضاعمونو می -
. کنه واسه دردرساین رسش درد می. رو نداریم

 . کوتاه بیا قربونت برم

رسخِی . هایم بدهکار نیستگوش طاها به حرف
نفیس با . انگیز از او ساختهچشامنش تصویری رعب

آید و دستی که نگهدارندۀ های من جلو میالتامس
 . چسبدچاقوست را می

یا به اندازۀ کافی بدبختی آقا طاها ولش کنید، رو -
 . داره

با هامن . ستاین حد از آرام بودِن امیر، غیرطبیعی
 :گویدآرامش به نفیس می
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 . به خاطر رویا کاریش ندارم، اینم دور برداشته -

ی اتوجه عده! کوبدطاها با کله محکم توی صورتش می
 . شوداند، به این سو جلب میکه دورتر از ما ایستاده

دونی من از هیچ بنی برشی موس خودت مینابی -
ریم یه گوشه جا جاش نیس، میاین. ابایی ندارم

دنیا یا از روی . حسابی از خجالت همدیگه درمیایم
 . شه، یا مننحس تو راحت می

واکنش رهگذران، ایستادن محِض ارضاِی 
نفیس بازوی راستش را گرفته و من . ستکنجکاوی

. بردامن راه به جایی منیهایالتامس. بازوی چپش را
دهد و زور امیر با صورتی خونی گلوی طاها را فشار می

نفیس از ترس تعارفات . چربدمن و نفیس به آن دو منی
 :گویدرا کنار گذاشته و می
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ولش کن االن نگهبان . خر نباشطاها انقد کله -
 تو آدمی؟ پس چرا حرف حالیت نیست؟ . میاد

. قلبم با آن رضباِن تند لرزد و بیچارهدستانم می
کنیم، دهیم، تهدید میکنیم، فحش میالتامس می

امیر طاها را به عقب هل . کدام کارساز نیستهیچ
. روددسِت راسِت طاها برای زدن مشت باال می. دهدمی

ه کمشت طاها پیش از این. شودنفیس از آن آویزان می
 دبه صورت امیر برسد، آرنجش با بینِی نفیس برخور 

 !ودر عقب میکند و نفیس با گفنِت آخی بلند، عقبمی

 سی_و_سیصد

نگاه هر سه به . شوددست طاها در هوا خشک می
اها به ط. ست که صورتش را با دستانش پوشاندهنفیسی

کنم و امیر را به از غفلتش استفاده می. رودطرف او می
 . کنمیت میخروجِی بیامرستان هدا
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جا چیکار برو دیگه به چی زل زدی؟ آخه تو این -
تون دست به دست هم دادین رویا رو کنی؟ همهمی

 . بکشین

آستینش را جلوی دماغش نگه داشته و در حالی که 
ه شود، خیره شداش از خشم باال و پایین میقفسۀ سینه

 . دهمهلش می. است به طاها

 . اری بروجون هر کی دوسش د. برو امیر -

 نفیس روی. کندپس از مکثی طوالنی گورش را گم می
خورده زانو زده است و همچنان صورتش های بارانچمن

 . را پوشانده

 .مرگت بشناین دو تا حیوون پیش. مبیرم برات -
 دستتو بکش ببینم چی شدی؟ 

طاها ترسیده است؛ . کنددر برابر من مقاومت می
 . گویدحداقل صدایش که این را می
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چرا خودتو انداختی وسط؟ دستتو بردار ... نفیس -
 . بینم

طاها . کنداش بیشرت میفشار دستش را روی بینی
چسبد و پایین هایش را میتردید را کنار گذاشته، مچ

با دیدِن صورِت نفیس، در هامن حالی که . کشدمی
های ادغام شده با اشک. افتدنشسته، روی زمین می

هایش راه یافته، ز بینی تا روی لبخون لزجی که ا
 مویشطاها محکم بر رس کم. بیانگِر شدِت رضبه است

 . نگردزده او را میزند و با چشامنی وحشتمی

 یا حرضت عباس، نشکسته باشه؟  -

ه زانوهایش خیس شد. گیرم تا بلند شودزیر بغلش را می
 . است

 . شهشی، چشاتم کور میوحشی که می -
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 کند وگردنش را خم می. ایستدمان مینهسیبهسینه
 :گویدخیره در چشامن نفیس می

 . روتو ازم نگیر. به قرآن غلط کردم -

کشد و خون بدتر از هایش مینفیس کف دست روی لب
 . شودقبل پخش می

 ...ببین منو. نفیس نفهمیدم، حواسم پرت شد -

 . کندای میقروچهنفیس دندان

 . خریخیلی کله -
حرفاش . اصال خرم. دونمونم، به خدا میدمی -

که بعد اون همه گند باال این. خیلی زور داشت
  .آوردن، بازم دو قورت و نیمش باقیه، روانیم کرد

 :گویدنفیس با حرص می

 . روانی بودی دیگه -
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 . ام نیز گرفته استمیان این بهبوهه خنده

فقط اول بریم یه عکس از . باشه هر چی تو بگی -
 ! دماغ خوشگلت بندازن، من خیامل راحت شه اون

بخش است شنیدن جمالتی که به گروه چقدر لذت
نفیس راه خروج از بیامرستان . خوردخونی برادرم منی

 . کندطاها راهش را سد می. گیردرا در پیش می

 . تونم بخوابمشب منی. این تن مبیره لج نکن -

یم از جلز و آکند و من رس ِکیف میمحلی مینفیس بی
کرد عاقبِت شاخ چه کسی فکرش را می. ولز کردن طاها
 جا؟ هایش ختم خواهد شد به اینو شانه کشیدن

 . چسبدبازوی نفیس را می

 . جوِن من بریم -
 زنی؟ طرف، به چه حقی به من دست میبرو اون -
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 . دیدکاش رویا هم بود و فالکِت طاها را می

از گردنم آویزون  عجبا، تا چند دقیقۀ پیش کی -
 بود؟

 یک_و_سی_و_سیصد

 . خشم و خون چهرۀ نفیس را ترسناک کرده است

چه فکری با خودت کردی چاقو گذاشتی تو جیبت؟  -
که بگن خیلی مردی؟ مگه شهر هرته تیزی بذاری 

 زیر گلوی بقیه؟ 
 . از سادگی خواهرم سوءاستفاده کرده -
 . شهیدلیل من -
یه آشغال هرزه رو به این ترجیح داده، االن فیلش  -

 . یاد هندستون کرده
 . شهدلیل منی -
 . سخوام، االن مدعِی همون بچهگفته بچه رو منی -
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 . شهبازم دلیل منی -

 . کندسازهای مخالِف نفیس، طاها را کالفه می

 کرد که دلیل بشه؟ باید دیگه چیکار می -
 .شه رو یه آدم چاقو بکشیل منیهیچی تو دنیا دلی -

 . مملکت قانون داره

رو به طاهایی که وارفته . افتدو جلوتر از ما راه می
 :گویمگِر اوست، مینظاره

اون یه درصدی که احتامل داشت بتونی مخشو  -
 . بزنی هم نابود کردی

کنم، هجوِم بوی غلیظ سیگار دِر ماشیِن بابا را که باز می
 ابروهای نفیس در هم. انگیزدسفم را برمیام تأبه بینی

 . دهدطاها بطری آب را به او می. شود از این بومی

 ! ش نکردمهمین االن گرفتم، متیزه، دهنی -
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با دیدِن یک سوِم خالِی بطری، این سوال به ذهنم 
کند اویی که در خانه از لیوان استفاده خطور می

 ! کند، توی ماشین چه باادب شده استمنی

 . زنمای به پشت گردنش میرضبه

تونی شیشه رو بدی پایین کشی منیکوفت می -
 . هاتو سوزوندی اخویبوش بره؟ مهره

 . ندکاز شکاف دو صندلی گردنش را به پشت متامیل می

 س؟ خیلی ضایعه -

 کاغذی را به نفیسیدهم و دستاملبا تأسف رس تکان می
 . ودشدهم که با صورتی خیس سوار میمی

 کنه؟ خیلی درد می -

اش کشد و روی بینیچند برگ از دستامِل جعبه می
 . دهدفشار می
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کنم استخووناش خرد شده؛ دست بهش احساس می -
 . تونم بزنممنی

چرخاند تا از پارک طور که فرمان را میطاها هامن
 :گویدخارج شود، می

زن ندارما، ناغافل خورد حرضت عباسی دسِت به -
 . بهت

 . گذارمام میرِس نفیس را روی شانه

خواد خودتو به این بشناسونی، خودش دیگه منی -
 . دونههمه چی رو می

کند و فرصت را ام میبغل نگاِه چپی روانهاز آینه
 . شامرمغنیمت می

 دونیم؟ دونی که ما منیطاها تو چی از داداش می -
خردی نداره، پس فهمیدنش هیچی به جز اعصاب -

 ! خیالبی
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 . چرخداش میکنجکاوِی نفیس، بر دلخوری

 بندی؟ دونی یا خالی میواقعا می -

شود و از توی آینۀ عقب، طوالنی به نفیس خیره می
 :گویدمی

دن، نگفنت اینایی که مو به مو آمارمو می -
 بندی تو کارم نیست؟ خالی

دیگر تا . دهدرغم ارصارمان، طاها نم پس منیعلی
مقابل . شودمان رد و بدل منیرف خاصی بینبرسیم ح

خانۀ نفیس، وقتی طاها قصد دارد رس صحبت را باز 
که اندکی به او توجه مناید، پیاده کند، نفیس بدون این

عصبی از رفتارهای زنندۀ طاها، مرا مخاطب . شودمی
 . دهدقرار می

زدناشو  بهش بگو به مدِد شام دو تا آمار همۀ تیک -
 . نقد پیش من فاز پاک بودن برندارهدارم، پس ا
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 . تونم بگم، پای خودم گیرهاینو که منی -

های کثیف را مچاله و توی چوب کاغذیدستامل
 . اندازدمی

اینا بودیم، منو بهاِر پارسال که خونۀ مامانت -
از راهرو که داشتم رد . فرستادین پِی چای

جا بود اون! شدم، چشمک زد بعد بوس انداختمی
 ! ه از ِچَشم افتادک

متحیر از اتفاق عجیبی که اولین بار است از او 
 :گویمشنوم، میمی

 . گماینو بهش می. مردهخیر نبینه ذلیل -

 دو_و_سی_و_سیصد

 «رسدار » 
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نگاهی به آسامِن دلگیِر . زنمریموت ماشین را می
به تاراج برده، اش را پاییز خاکسرتی که زیبایی

اندازم و پس از کشیدن نفسی طوالنی که آه ناِم می
جلوی . شوممان میست، وارد آپارمتانتریبرازنده

. تتر اسفعال کارم با بابا واجب. کنمواحد یارس مکث می
روم و در پاگرِد واحدمان، موبایلم زنگ ها را باال میپله
با دسِت  گردم وبا یک دست دنبال کلید می. خوردمی

یاد روزهایی . آورمدیگر موبایل را از جیبم بیرون می
مان را که در این ساختامن اولین آجرهاِی دیواِر عشق

باالخره بعد از پنج . شودبنا کردیم، در قلبم زنده می
 . روز متاس گرفته

دهد یک گور بابا بگو به احساس و متاس عقل حکم می
 . را قطع کن، اما امان از دل
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را  بامروم و دِر منتهی به پشتها را با شتاب باال میپله
کشم و بالفاصله انگشت بر صفحه می. کنمباز می
ام، ام نگه داشتهطور که موبایل را به وسیلۀ شانههامن

 . کنمدِر خرپشته را از این سو قفل می

 . سالم -

  .تنهایی... امزنم با رفیِق همیشگیزیر باران قدم می

 زنی؟ را حرف منیرسدار، چ -

طلبد، منتها یک حس بندبند وجودم، وجودش را می
  .ها ببخشمگوید نباید او را به این سادگیموذی می

 . خوام همه چی رو توضیح بدممی -
 بعد پنج روز؟  -
 . خودت گفتی زنگ نزنم -

 . زنمپوزخند می
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 . تو هم که از خدات بود -
 این چه حرفیه؟  -
تی بهت زنگ نزنم، نتونستم صد بار از من خواس -

جلوی خودمو بگیرم؛ یه بار گفتم زنگ نزن، شدی 
 . اون آدم مطیعه

توقع اون رفتار رو ازت . حال و روزم بد بود -
 . نداشتم

 .فضا آزاد است. برمصدا باال می

ته تونم خسچرا توقع نداشتی؟ من آدم نیستم؟ منی -
 بشم؟ 

 . چنینی  نداردباز هم توقع لحنی این

 تو چت شده رسدار؟  -

کالغی که روی دودکش نشسته، از صدای بلندم 
 . پردمی
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رقصم فقط اسم جدایی نیار، گفتم به هر سازت می -
ذارم جانا رو ازت بگیره، گفتم رویا من منی. آوردی

ز با. مو مسدود کردیبه حرفم محل نذاشتی، شامره
غیرت نتونستم جلوی خودمو بگیرم و اومدم مِن بی

 . ببینمتکه 
جانا مریض بود، تب داشت، هیشکی تو خونه نبود  -

 .بربتش دکرت

گیرم روی گرمایی که از دودکش آبگرمکن دستم را می
 . آیدباال می

 رفتی؟ بعد تو اَد باید با این عوضی می -

 . کند؛ حتام در اتاق استآرام صحبت می

 . یه طرفه به قاضی نرو -
 . نشسته بودی کنارش -
 . کرد مجبورم -
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هایم به زمین، گویای روم و کوبش قدمتندتند راه می
 . آشوب درونم است

ای؟ انتظار داری این مگه بچه. عذِر بدتر از گناه -
 مزخرفاتو باور کنم؟ 

 . زندصدایش در عین آرامی، ناباوری را فریاد می

 منظورت چیه؟  -
قحطِی ماشین . زدی آژانسهیشکی نبود، زنگ می -

 اومده؟ 

گویی، صدایت دیگر چرا لعنتی مگر راست منی
 لرزد؟ می

تبش داشت به چهل . ببین هول شده بودم -
 . رسیع از خونه زدم بیرون. رسیدمی

 . سوزامنشام؛ از بد جایی میاز بد جایی سوخته
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عشق . گمون نکنم تو هم همچین بدت اومده باشه -
البد چار تا قربونت . تت بوده، بابای بچهقدیمی

میرم برات گفته، تو هم که فقط واسه من رم، میب
 !بلدی ناز و اطوار بیای

 سه_و_سی_و_سیصد

وجدانم نهیب . شودنفس قطع می. شودصدا قطع می
 .کدامشان بدهکار نیستگوِش من اما به هیچ. زندمی

 ام نه خوراک، چرادر این پنج روزی که نه خواب داشته
ز افتد؟ البد انتظار داشت باباید االن به فکر توضیح بی

 . من کوتاه بیایم و پا پیش بگذارم

 م؟ عشق قدیمی -

 پیچد؟ نفس لرزانش توی گوشم می

 . خیلی نامردی -
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 .مان هم گرم بودتابستان تا بود، دل. زندرعد و برق می
ای با عشاق دارد که این پاییِز لعنتی چه پدرکشتگی

 یمی از دستش ناالنند؟ خیل عظ

 نیم. ُمردم من اون روز. مرد نیستی حال منو بفهمی -
 . ساعت زل زدم به راهی که ازش رفتین

 . او هم کالفه شده است

اون لحظه . گم به زور سوار ماشینم کرددارم می -
 . هیچی به جز حال جانا واسم مهم نبود

؛ ورمزند بر غر شکند، زخم میکند، دمل را میاذیتم می
توانم حتی شده برای یک ساعت از او من چرا منی
 متنفر باشم؟ 

 رسدار به من اعتامد داری یا نه؟  -
نقل اعتامد نیست؛ نقل ناموسه، نقل غیرته، نقل  -

 . تعصبه



 

Romanzo_o 1439 

 .زندپوزخند می

کنی؟ بگو دیگه، ترسیدی دوباره چرا تعارف می -
خام حرفاش بشم؟ ترسیدی به خاطر جانا قبولش 

 کنم؟ 

 . حدسش درست است؛ من از تکرار گذشته ترسیدم

 . مزخرف نگو -

  .کند یا نه، صدایش که بغض دارددانم گریه میمنی

نه اتفاقا عین حقیقته، خدا رو شکر که زود  -
 ! زنینشام مردا فقط قشنگ حرف می. شناختمت

 . شود با غرش آسامنغرشم همزمان می

 ؟ گیریخجالت بکش، تو طلبکاری؟ دست پیش می -
طوری شدی تو؟ واسه دعوا که زنگ نزدم، چرا این -

 . زنگ زدم حرف بزنیم
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 بعد پنج روز؟  -
 . خودت گفتی زنگ نزنم -

ه کوبم و بام میمشت به چانه. آورمموبایل را پایین می
 . دهمهایم اجازۀ خروج منیفحش

گم، قطع کن االن حوصله ندارم یه چیزی می -
 . شهداستان می

اش رو تو واسه یه عمر زندگی حساب باز کرده منو ب -
ت چقدر زود حوصله! چقدر زود دلتو زدم. بودم

 ! ازم رس رفت

دیگر درکش . امزیر باران پاییزی تقریبا خیس شده
 . کندکنم، سفسطه میمنی

ذاری؟ نگفتم حوصلۀ تو رو چرا حرف تو دهنم می -
 . ندارم، گفتم حوصله ندارم

 فرقش چیه؟  -
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قراری ام برایش بیای داخل سینهحیف ماهیچه حیف،
ست، وگرنه زبان طلبکارش کند که وجودش حیاتیمی

 . کردمرا به روش خود کوتاه می

بیشرت از من دلت . فهمیتو اصال حرف منو منی -
 . پره

تو هم دیگه اون رسدار سابق نیستی، رنگ عوض  -
 . کردی

 . کنماش یخ میاز برودت جمله

کن االن من هر چی بگم تو گوِشت  رویا، ول -
همیشه اونی که کوتاه اومده، اونی که از . رهمنی

خودش گذشته، من بودم، وگرنه این همه ادعات 
 . شدمنی

 . کندکلامت را با حرص ادا می
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نشستی دو دوتا چهارتاتو کردی، گفتی چرا خودمو  -
اسیر کسی کنم که این همه حاشیه و دردرس دورشو 

 ...داری، منم بودمحق ! گرفته

صدایم را توی گلو . زندآدرنالین خونم باال می
 . اندازممی

تو دوست . خفه شو مراِم منو با خودت مقایسه نکن -
بار آخرتم باشه . رسیداشنت به گرِد پای منم منی

به اون . دیغاز تحویلم مییهحرفای صدمن
چیزم بگو آمارشو درآوردم؛ دادگاه به اون همهبی
ه ده، بچتی که شیشه شیشه عرق پایین میکثاف
 . انقد ُکری نخونه واست. دهمنی

 خورد، نگاهم را بهرضباتی که به شیشۀ دِر خرپشته می
مامان است که درخواست باز . دهدآن سو سوق می
کنم و حیِن دایرۀ قرمز را ملس می. کردِن در را دارد
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 نایی دیگر. رومراندِن موبایل به جیب، به طرف در می
 .برای بحث با مامان منانده

 چهار_و_سی_و_سیصد

 «رویا » 

زهرا کنار گوشم . گیردجانا جارودستی را از من می
 :گویدمی

 . باز رفتی تو فکر -
 . نگاش کن چه الغر شده -

 . کندخیالی خرج حرفم میبی

ه ش کاستخوونش سامل باشه، مگه قراره بفروشی -
 گوشت تنش واست مهمه؟ 

حبۀ قند را در استکان . هایش هستمعاشق استدالل
 . بردکند و به دهان میچای خیس می
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  .منردیم و این پرسم از خودش یه جنمی نشون داد -

 . کنمدلخور نگاهش می

 . طرفشو بگیری، نه من نه تو -

 :گویدکشد و میچایش را هورت می

هر سازی . تو رو بگیرم آهان، همینم مونده طرف -
 ! زدی بدبخت رقصید، دو قورت و نیمت هم باقیه

 ...وا زهرا -

ره غکند و مامان با چشمدو حبه قند برای یارس پرت می
 . گذاردبه ما، قندان را جلوی او می

 . تونم بهت حق بدمرویا خودتم بکشی منی -

 دهد شیرینیِ لحِن گزندۀ چند ساعت پیشش، اجازه منی
 . ش به خورِد جانم رودخرب

 . آ قربون دخرتم برم، باریکال -
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زنم به داداشی که جانا را مخاطب قرار داده لبخند می
 . کندانگشتان زهرا تندتند روی کیبورد حرکت می. است

 دی؟ به کی پیام می -
 . نفیس -

برای فردا قرار . برمرسم را توی موبایلش فرومی
 . گذارندمی

 داداش نره چی؟  خب اگه این هفته -
 . اون دیگه بستگی داره به شانس خوشگِل ما -
 اسرتس نداری؟  -
 . شیدستتو بذاری رو قلبم، متوجه می -

 .  کندهای پاسور را آن وسط پخش میطاها ورق

 . بیاین یه دست حکم بزنیم -

یارس که همیشه پایۀ حکم بوده، با اشتیاق به او 
 . پیونددمی
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 . دخرتا بدویین -

زند، به ها برق میهرا با چشامنی که از دیدن ورقز 
 :فرستد با مضموننفیس پیامکی می

 . من رفتم حکم. ش مبونه واسه آخر شبباقی -

 : گویدسپس می

دونی از ِکیه این شکلی بازی دمت گرم طاها، می -
 .نکردیم

 . خواندطاها با انگشت مرا می

 . ماسکو، بیابذار زمین اون ماس -

 .کنمحدم به این بازی، مخالفت مید عالقۀ بیبا وجو 
طاها که از من . رسدار دل و دماغی برایم نگذاشته

 . رودشود، رساغ داداش میناامید می

 . بیا عطا بذار تکمیل شیم -
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تاپ را روی پاهایش نهاده و با آن مشغول داداش که لپ
اش را نشان است، با حرکِت دست، عدِم همراهی

 .  کندروترش میطاها . دهدمی

بعِد عمری خواستیم یه حالی به خودمون بدیام،  -
 . رمافردا دارم می. هی سوسه بیاین

 :گویدها نفرت شدیدی دارد، میعزیز که از آن ورق

همین کارا رو . جمع کن اینا رو، صلوات بفرستین -
 .مون رفتهکنین برکت از خونه زندگیمی

 پنج_و_سی_و_سیصد

 :گویدطاها زیر لب می

 . باز رشوع کرد -

 . نشیندزهرا روی دو زانویش می
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گل یا پوچ هم . کنیمعزیز رشطی که بازی منی -
یه بازِی فکریه . شه قامرش کنی، میبخوای رشطی

 . دیگه، کلی هم هیجان داره

 . گرداندعزیز رو برمی

 ! از منیادای که از اینا بازی بشه، منتو خونه -

 . کندزهرا چشم گرد می

 . خندنوا عزیز این حرفا رو جایی نگیا، بهت می -

 . کندرویش اشاره میطاها به جاِی خالِی روبه

 . بیا -
 . نه حوصله ندارم -

باالی رسم . دهدها را برای بُر زدن به یارس میورق
 . زندای به زانویم میگردد و رضبهظاهر می

 . پاشوبا زبون خوش  -
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 . کنهچهاربرگ بازی کنین، من رسم درد می -

 . اندازددست زیر بغلم می

 آخه چهاربرگم شد بازی؟  -

 . نشینممیل کنارشان میبی

اعصاِب غرغراتو . شامطاها من با تو، تو یه تیم منی -
 . ندارم

  .برای تکمیل ظرفیِت بازی، مجبور است کوتاه بیاید

 . کنیممیش خب زنونه مردونهخیله -

 . زندگیرد و خود بُر میها را از یارس میزهرا ورق

حمومه مگه؟ خیلی زرنگین، شام دو تا قاتالق، ما  -
 . دو تا پَخمه

 .کشدای میطاها پوف کالفه

 . خب تو و من، رویا و یارسخیله -
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 . اندازدزهرا نگاهی ناراضی به او می

 نی یاگم، بخوای رسم داد بز ببین همین اولش می -
 . دست روم بلند کنی، من نیستام

 ایطاها کالفه از رشط و رشوطامن، به طور خیلی حرفه
 .  زندبُر می

. خواهد دنبالش برومشود و از من مییارس بلند می
 :گویدگوشۀ سالن، توی گوشم می

 . گم رو قشنگ حفظ کناین چیزایی که بهت می -

 . دهمرسم را به تایید تکان می

خمیازه . رسمو خاروندم، پیک میای هر وقت -
 . کشیدم، خشت

 . پرممیان حرفش می

 گی تقلب کنیم؟ یعنی می -
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 . بازیه دیگه، این طاها خداِی تقلبه -

 . زندزاده صدایامن میحالل

 کنین؟ چی دِر گوِش هم وزوز می -
. گفتم پس شد، خاروندن رس، پیکداشتم می -

. دم، دللبمو با زبون خیس کر . خمیازه، خشت
 . دماغمو باال کشیدم، گشنیز

 . خارمام را میکله

 . وای خیلی سخت شد -
 . کاری نداره، فقط باید حواستو جمع کنی -

 .  شودصدای اعرتاض زهرا بلند می

 . بیاین ببینم، شورشو درآوردین -

دهیم به این صورت که من دور هم حلقه تشکیل می
 . روی طاهاوبهنشینم و زهرا ر روی یارس میروبه
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وسیلۀ آسی که مقابل من به. کندها پخش میطاها ورق
زنم به پنج کارتی که زل می. شومآید، حاکم میدرمی

متشکل است از دِه خشت، آِس پیک، رسباِز گشنیز، 
 :کنمدر نهایت حکم می. بِی خشتدوِی پیک و بی

 .پیک -

 شش_و_سی_و_سیصد

 . زنداش میطاها بر پیشانی

 . اَه، دهنت رسویس، هیچی نیومده -

سیزده برگ مخصوص خودم را . کندها را پخش میورق
 :پرسدیارس می. دهمتوی دستم جای می

 طوره دستت؟ چه -

 :ام بگویمتقریبا خوب است، اما یاد گرفته

 . افتضاح -
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 کارن. کندچپ نگاهم میزند و طاها چپاو لبخند می
 . آیدنزدمان می

 شه به منم یاد بدی؟ عمو می -

ایم و یارس و ها را افقی کنار هم چیدهمن و زهرا ورق
 . طاها عمودی

 . خب اول پاشو تخمه بیارخیله -

آس خشتم را زمین . رشوع کنندۀ بازی من هستم
در حرکت بعدی شاه دل را . شومزنم و برندۀ دور میمی

غره زند و یارس چشمیطاها نیشخند م. کنمرو می
 . رودمی

 مگه تکش دراومده اینو اومدی؟  -

زهرا برگش را آن وسط . همین اول کاری هول شدم
 . کنداندازد و یارس آس دل را رو میمی
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تا رِس یه ورقی . شانس آوردی دست من بود -
 . درنیومده، کمرتینش رو بیا

 بِی دل را زمین میبی. کنندۀ بازی خوِد اوسترشوع
 یارس. بُرَّداندازد و طاها به رسعت با چهاِر پیک آن را می

 .  کندچشم باریک می

 یعنی نداری دیگه؟  -

 :گویدکند و یارس میطاها نُچی می

 . خواهیم دید -

. زنندافتد و سه بر دو از ما جلو میها میدور دست آن
کند و من هفِت در دور چهارم طاها آِس گشنیز را رو می

چشامن طاها . بُرَّدبِی پیک آن را میزهرا با بی. گشنیز
 . شودگرد می

 شعور برِگ منو چرا بریدی؟ بی -
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 :گویدزهرا دستپاچه می

 . ها؟ آخه نداشتم -
یکی از بهرتین . دادیخنِگ خدا باید رد می -

 . هاتو رس هیچ و پوچ سوزوندیورق

و یارس که دسِت بریده شده را با شاِه پیک دوباره 
 . زندهای طاها بیرون میبُرَّد، دود از گوشمی

آخه شام دو تا کودن کی قراره یاد بگیرین وقتی  -
 رِس یه برگی درنیومده، فقط کمش رو بیاین؟

. شش بر چهار از ما جلو هستند. رسیمبه دور شش می
شود که یارس رس ها متام میتقریبا این دور به نفع آن

ل را زمین انداخته، بزنگاه مچِ طاهایی که رسباِز د 
 .کندقاپد و وارسی میهایش را میورق. گیردمی

 تو دل داشتی و ورق منو بریدی؟  -

 . خارداش را میطاها پس کله
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 اِ، این از کجا اومد؟  -

 . زندیارس با حرص دست را زمین می

  .این دست به نفع ما تا یادت باشه زیر و رو نکشی -

دستی دارد، برندۀ دست  ای که هفت دوِر هفتدر بازی
 :پرسدکارن با رسدرگمی می. شویماول می

االن چی شد؟ اینا جلو بودن، چرا شام برنده  -
 شدین؟ 

 . دهدیارس پاسخش را می

م معل. عمو یادت باشه همیشه جوومنردانه بازی کن -
 . دهکه تقلبت رو بگیره، بیست منی

 یک فقط. کنددل حکم می. حاکِم دسِت دوم یارس است
رسباِز دل برایم آمده و از همین ابتدا خود را بازنده 

 . ستبینم، زیرا دستم هم خالیمی
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 ! هوی عمویادگار -

 . چرخانمرسم را سمت طاها می

 . دیخوابی یا بیدار؟ چقدر لفتش می -

نم کآید و به این فکر مینگاهم تا صورت یارس باال می
آورم و طر منیخمیازه مناد کدام برگ بود؟ چیزی به خا

د و شو زنم که در دم بریده میدر نهایت گشنیز زمین می
 .دهدیارس با تأسف برایم رس تکان می

 هفت_و_سی_و_سیصد

با . حکم باز هم دل است. برندها میدست دوم را آن
هایم را به ای گذرا متام غمدیدِن دست سومم، لحظه

 . سپارمفراموشی می

بِی خشت، آِس دل، شاِه دل، رسباِز دل، آِس خشت، بی
بهرتین دستی که به عمرم ! رسباِز پیک، شاِه گشنیز

 :گویدطاها به زهرا می. امدیده
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یه دونه هم . حکمی که کردی بخوره تو رست -
 . نیومده

دین دیگه سه امتیاز رو می. این دست مال ماست -
 بازی نکنیم؟ 

 . شودهای طاها کج میلب. چرخدیرسها به طرفم م

 نه بابا؟  -

 . دهمنفس، شانه باال میبا اعتامدبه

 . مال ماست -

 .  زندچشامن یارس برق می

 مطمئنی؟  -
 هامو؟ رو کنم برگ -

 . یابندهایش به باال انحنا میاز لحِن محکمم، لب

 . رو کن -
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 شامرم یک، دو، سه،چینم و میها را روی زمین میورق
های یارس، تنهایی بدون ورق. چهار، پنج، شش، هفت

 . برماین دست رو می

 :گویدزده مییارس شگفت

کارن او گوشِی منو بیار این صحنه . بابا دمت گرم -
 . رو باید ثبت کرد

 :گویدخورد و زهرا میطاها حرص می

 چه وضعشه؟ . چالق شی طاها با این بُر زدنت -

 . دهدرا میطاها هم این چنین پاسخش 

همۀ رسهای دل که دست اینه؛ به چه امیدی دل  -
 حکم کردی؟ 

 :گویدکند و مییارس هم آس و شاِه پیک را رو می

 . کوت -
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دوباره کارن علت را . افتیمها جلو میچهار بر یک از آن
 :دهمبار من پاسخ میشود و اینجویا می

ببین عمه توی این دست، هر هفت تا دور رو ما  -
تونسنت یه دور بربن، یه امتیاز اگه فقط می. دیمبر 

رسید، اما چون کوت شدن، دو امتیاز به ما می
که اونا حاکم بودن و ما حاال به خاطر این. رسهمی
 . رسهشون کردیم، سه امتیاز میکوت

ارس ی. فقط سه امتیاز دیگر تا برنده شدن فاصله داریم
 :گویدزند و میچشمکی می

 ! زتام اراضی -

هامن لبخند، هامن . بینمیک آن رسدار را جای او می
 . چشمک، هامن جمله
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. خاردیارس رسش را می. کندها را پخش میطاها ورق
اها ط. فهمم باید با پیک رشوع کنمبا اندکی تأمل می

 . اندازدنگاه مشکوکی به ما می

 دی؟ داری بهش عالمت می -
آخه عالمت  تونم بخارم؟ این دو تارسم هم منی -

 فهمن؟ می

 ! آید از جوامنردانه بازی کردمنانخوشم می

ریم ها رو جمع کن، فردا میوسایل خودت و بچه -
 ! خونۀ خودمون

یلدا با اخم . شودحواس جمع معطوف داداش می
 :پرسدمی

 بینی؟ یعنی چی؟ مگه رشایط منو منی -
 ! با یکی صحبت کردم بیاد کاراتو انجام بده -
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داداش از این خانه یعنی برگشت به روزهای  رفنت
ها فردا طا. باریعنی دیدارهای ماهی یک. دلگیر گذشته

روند، رسداری هم این ها هم میرود، داداش و بچهمی
مانم و میان محض خوش کردن دل وجود ندارد؛ من می

 و پدر. کندای که از دیوارهایش دملردگی چکه میخانه
ِز شب و روزم را با ساِز و مادری که نوای دلنوا

 . نوازندهای خود میخودخواهی

آید و قلبم فرشده ای سنگین در گلویم پدید میتوده
 .شود از تصور این رویدادمی

 هشت_و_سی_و_سیصد

 :گویدمامان با آشفتگی می

  .وقت کنارش باشهخواد متامیلدا االن یکی رو می -
  .مونهوقت کنارش میهم که قراره بیاد، متاماونی  -

 . زندطاها بشکن می
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 . نوبت توئه -

یارس کف . اندازمها را وسط میتصادفی یکی از ورق
کوبد بابت عدم توجهم به اش میدست به پیشانی
 . بُرَّدهایش و طاها رسخوش میعالمت دادن

 اینی که قراره بیاد چند سالشه؟  -

کند و به یلدا تاپ جدا میز لپداداش رسش را ا
 :گویدمی

 . ترهدونم، یه خرده از تو بزرگمیچه -

 . بینمهایی از حسادت میدر چشامن یلدا رگه

 دارتر نبود؟ سن و سال -
تونه از پِس اون همه کار دارتر میسن و سال -

 بربیاد؟ 

 . کنمبا ترش طاها حواسم را معطوف بازی می
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 ری؟ چرا رد دادی؟ منگول مگه حکم ندا -

گویا زهرا هم مثل من شش دانگ حواسش به مکاملۀ 
 . داداش و یلداست

 ! مونمجا میخوام، همینپرستار منی -

یلدا احساس خطر کرده وگرنه کیست راحتِی خانۀ خود 
 . را رها کند و بچسبد به خانۀ پدرشوهر

 . رویا -

 :گویدکشد و میزبان روی لبش می. نگرمیارس را می

 . بیا ورقت رو -

دستی که از قبل بریده . امهمه چیز را فراموش کرده
به  تربار محکمُبرَّم و یارس اینشده را با ورِق کمرتی می

 . کوبداش میپیشانی

 کنی؟   یا خدا، چیکار می -
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داداش . اندمامان و عزیز دنبالۀ حرف یلدا را گرفته
  .زندرا پس میهایشان خیال کوتاه آمدن ندارد و بهانه

ای به با خیز برداشنت طاها به سمت زهرا و زدِن رضبه
 . شودرسش، چشامنم گرد می

گیج، کودن، پخمه، تو آخه برگ داری که همین  -
 کشی به حکم؟ اول کاری می

شود، اما دندان روی جگر یارس از عصبانیت رسخ می
داداش از آن طرِف سالن، لب به اعرتاف . گذاردمی
 . یدگشامی

. میدوِن جنگ که نیست، بازیه. آدم باش طاها -
 . طوری بخوای بکنی پاشین جمع کنیناین

خوام پای غریبه به خونه همین که گفتم عطا، منی -
بهش بگو نیاد، ما همین جا . م باز شهزندگی
 . مونیممی
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  .امشب از یلدا به عنواِن زِن برادر، رضایت کامل را دارم

دیگر از سوی من و یک برگ اشتباه  یک حرکِت ناشیانۀ
که طاها به سمت او یورش پیش از این. از سوی زهرا

 :گویدزند و میها را زمین میبربد، یارس برگ

 . خیال دیگه، امشب اینا رو مود بازی نیسنتبی -

 :گویدخیزد و به مامان میطاها با غرولند برمی

 پیرهنمو دوختی؟  -
  .آره مادر گذاشتم تو ساکت -

 . کند به یلداطاها رو می

شه دسِت روش منی! آزیر رِس شوهرت بلند شده -
بانوی دوم رو بگیره و بیاره عامرت، اسمشو گذاشته 

 ! پرستار
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یلدا در تالش است خود را نبازد، اما چندان موفق 
 . نیست

 !از ما گفنت بود، خواستم در جریان باشی -

لدا پر ست که چشامن یلحن طاها به قدری جدی
داداش در یک حرکت به سمت طاها خیز ! شودمی

 . گیردزند و زیر میدارد، او را زمین میبرمی

سورن، دخرتا، بیاین هر چی دق و دلی دارین  -
 ! رسش خالی کنین

ها در و دیوار این خانه، رنِگ و باالخره پس از مدت
 . بیندهای واقعی و از تِه دل به خود میخنده

 . مو، فردا راهیهکنین بچه شِب آخری ول -

 نه_و_سی_و_سیصد

 «زهرا » 
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 :گویمگذارم و میرشم را کنار می

 . آقا اگه ممکنه بازم بنزین رو چک کنین -
  .عرض کردم که خانم، باک پِر پره، گاز هم تازه زدم -

 . گزمگوشۀ لبم را می

یهو خاموش بشه  مطمنئ باشم نقص فنی ندارین؟ -
 . دیگه روشن نشه

 :گویداز آینۀ عقب، با چشامن گشاد شده می

 دم؟ پرسین منم جواب میخانم، بار چندمه می -

گونه توجیه گیرم و حرفم را ایننیشگونی از رانم می
 . کنممی

 . ببخشید، چشمم ترسیده -

 :گویدحیا میبهزیِر محفوظپرِس برنزۀ رسبه
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ماشین تازه رسویس شده، خیالتون راحت،  -
 . چیش هم اوکیههمه

 شود و نفیس با نایلوِن حاوِی ساندویچدر عقب باز می
 . گیردکنارم جای می

 ره؟ تو این اوضاع آخه چیزی از گلومون پایین می -

 . هاستدر حال تقسیم ساندویچ

االنم ! گیرم، فقط باید بخورممن اسرتس که می -
بلند از این مأموریت باید جون داشته باشیم رس 

 بیایم بیرون یا نه؟ 

نفره و ها را به همراه سِس قرمِز تکیکی از ساندویچ
 . گیردنوشابۀ لیمویی به طرف راننده می

 . بفرمایید -
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مرد راننده متعجب از این کار نفیس، صورتش رسخ 
 . شودمی

 . دستتون درد نکنه، ناهار رصف شده -
 . بگیرین، ما هم ناهار خوردیم -
 . ممنونم، میل ندارم -

 گذارد ونفیس محتویات دستش را روی صندلِی جلو می
 :گویدمی

 . افتهتعارف نکنین، از دهن می -

کند و با دندان کاغذ را از دور ساندویچِ دونونه باز می
 . افتدبه جان بستۀ سس می

من دخرت ندیدم ساندویچ دونونه بخوره، اونم بعد  -
 .ناهار

 :گویدِر حاصل از گاِز بزرگش، میبا دهاِن پ
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 ام؟ پس من چی -
 . تو دخرت نیستی، اداشونو درمیاری -

. کندام را تحریک میبا ولع خوردنش، اشتهاِی نداشته
دهم، ساندویچ را هایش گوش میطور که به حرفهامن

 . برمبه دهان می

ها حل بشه، بعد از شنبهیعنی امروز معامی این پنج -
 . ذارمراحت رو بالش می ها رسِ مدت

تنها نفیس قابلیت این را دارد که هم بخورد، هم کامل 
باالخره . طاها را جا انداختم... البته چرا. حرف بزند

 . یک وجه اشرتاک یافتم

 . طاها صبح رفت -
 ...گفتمخب به سالمتی، داشتم می -

 . دهملقمۀ توی دهانم را قورت می

 . سنگدل سالم بهت رسوند -
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  !یه دقیقه الل شو بذار حرفمو بزنم! یخود کرد با توب -

و  نوشدگیرد و چند ُقلُپ از آن مینوشابه را از دستم می
تناوِل دهنِی یکدیگر، یکی از آن اعامل شاقۀ چندِش 

 . مختِص رفاقتامن است

کدومش هم با عقل هزار تا خیال تو رسمه زهرا؛ هیچ -
 . جور درمنیاد

 . اِ اِ اومد -

کشد و راننده ساندویچی را که س دست از حرف مینفی
گذارد و پس از تا نیمه خورده، داخل نایلون می

 .زنداش، استارت مینوشیدِن نوشابه

 چهل_و_سیصد

بیند و از من پیشی راننده دهاِن بازم را از آینه می
 . گیردمی
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اون ماشینه،  خانم به خدا حواسم شیش دونگ به -
 . دیگه الزم به سفارش نیست

 . رودانگشت نفیس در پهلویم فرو می

 دیوونه شدی تو زهرا؟  -

 . کََنمپوست لبم را می

 . ترسم ماجرای اون روز تکرار شهمی -

 . کندچپ نگاهم میچپ

کردم من اگه جای یارو بودم، از پنجره پرتت می -
 . مبیرون؛ حاال شانس آوردی منکگیرش کرد

لرزد و متاس ام، میصدا گذاشتهموبایلی که روی بی
 . کنمرویا را وصل می

 . الو رویا -
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گه زنگ بزن محیا با سورن دعواشون شده، اینم می -
 . به مامانم بیاد

 . نفیس علت رنگ به رنگ شدنم را جویاست

دونی االن سنگم از آسمون بیاد، کارم خودت می -
 . کتش کنخودت یه جوری سا. ترهمهم

ببین پول دادم بهش، هر چی جانا خوراکی داشت  -
آوردم واسش، اون پنکه کوچولوی جانا رو هم دادم 

 . گه فقط مامانمبهش؛ لج کرده می
 چیکارش کرده مگه سورن؟  -
های عزیزو کش رفته بود، مصنوعیدندون -

 !خواست زوری بکنه تو دهِن این، من رسیدممی

که قارص است از پررویِی این  با چشامنی گرد و زبانی
 :گویمبچه، می
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رویا یعنی از عوِض من یه َچِک محکم بخوابون تو  -
 . نزنی مدیونی. گوشش

 شام کجایین االن؟ راه افتادین؟  -
آره، خواهشاً دیگه منو نبندی به زنگ؛ محیارم  -

 . خودت آروم کن، خدافظ

 با گفنت مهم. پرسدام را میحوصلگینفیس دلیِل بی
 .کنمنیست، او را از رس باز می

رانندۀ اسنپ خیلی ماهرانه فاصله با ماشیِن داداش را 
 . کوبدام مینفیس شانه به شانه. کندرعایت می

 کنی به مسیر؟ ها نگاه میچیه عین کارآگاه -
 ره؟ یعنی کجا داره می. مسیر همونه -
ره رِس خاِک دوستی، آشنایی؛ آخه شاید داره می -

 . رنها معموال رس خاک میاین موقع شنبهپنج
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با توقف ماشیِن داداش، راننده به فاصلۀ چند مرت از او 
 . گیردترمز می

 چرا وایساد؟  -

کشم و در خود را از شکاف بین دو صندلی جلو می
، به زندحالی که رضبان قلبم دو برابر حالِت معمولی می

 :گویمراننده می

جا گمش رسی همینحواستون رو جمع کنین؛ اون  -
 . کردم

رشته هنگامی که داداش به سوی دکۀ کوچک آش
 نشینمکنار نفیس می. چرخدرود، دنیا دور رسم میمی

کنم، طور که با نگاه داداش را دنبال میو هامن
 :گویممی

ز رفت ا. جا وایسادیمببین اون رسی هم دقیقا همین -
 . بارمرصف آش گرفتاون دکه تو ظرف یه
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 . دهدهانش را پرصدا قورت میآب د

 ...پس یعنی -
ها که آش مرده. فرضیۀ چند دقیقه پیشت رده -

 !ره پیش یه آدِم زندهخورن؛ داره میمنی

 یک_و_چهل_و_سیصد

موبایل را روی حالت . شونددقایق به کندی سپری می
 . مفرستمی گذارم و پیامکی برای رویامزاحم نشوید می

فرت و فرت نبند به زنگ، خربی شد خودم بهت » 
 . «گممی

های نفیس با اسرتس هایی که زیر دندانصدای ناخن
ه دستش را ب. کندشود، اعصابم را متشنج میجویده می

 . کشمطرف پایین می

 . نکن، صداش رو مخه -
 گم زهرا، گمش نکرده باشیم؟ نکنه نیاد؟ می -
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 . جاستنش ایننه میاد، ماشی -

 داردام، برمیساندویچم را که فقط اندکی از آن خورده
نگرد، طور که با چشامن ریز شده بیرون را میو هامن

زند و این بیانگر اوج اضطرابش گاز بزرگی به آن می
 ! است

شود؛ با ظرف قامت داداش مقابل دیدگامنان پدیدار می
که طول  در مدت زمانی! بار مرصِف آش توی دستشیک
رس بهکشد راننده ماشین را روشن کند، جانمی
ای رهایم ترس از رخداد دفعۀ پیش، ثانیه. شوممی
 . سازدمنی

با روشن شدِن راهنامِی سمِت چِپ ماشیِن داداش، 
دستم را روی . شودخودروی ما هم آمادۀ حرکت می

  .گذارم که چیزی منانده از سینه خارج گرددقلبی می



 

Romanzo_o 1479 

ره؟ دارم از اسرتس خفه عنی کجا میوای خدا ی -
 . شممی

طوری حالت تهوع نفیس بیا اصال حرف نزنیم، این -
 . گیرممی

ترسم یه چیزی ببینم، ذهنیتم نسبت به همش می -
 ! داداشت عوض شه

 . رخشزنم به نیمزل می

 . هیچی نگو نفیس، هیچی نگو -

 فای که قصد توقبا روشن شدِن چراغِ قرمز، به راننده
 :گویمدارد، می

 . نگه نداریا، برو رفت -

 .  کنداز آینۀ عقب، نگاهم می

 . ندازهدوربین عکسمو می -
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سه . دمت پای من، دو برابرشو میبرو آقا جریمه -
گم، حرف از ساعته دارم از مهم بودن کارمون می

 . زنینچراغ قرمز می

کنم، تا به حال گذرم به این مسیر هر قدر فکر می
درون کاسۀ رسم بلوایی به پاست . شنا نیفتاده استناآ

از این فکر که امروز معامی . آن رسش ناپیدا
های داداش، دلیِل گرفتگِی حالش، روشن شنبهپنج

شدن آن قسمت تاریِک شخصیتش که همیشه سعی در 
مثال در پنهان منودنش داشته، هیجان و هیاهویی بی

 . من پدید آمده

امن در ساعت سۀ بعد از ظهر، غالب شدن سیاهی بر آس
 عاشق. هامن جنبۀ دیگر پاییز است که دوستش ندارم

این هوا همیشه . باران هستم، ولی در آسامنی آفتابی
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دانم کند که خودم هم منیمرا دلتنگ چیزی می
 . چیست

. کنمبا کم شدِن رسعِت ماشین، چشامنم را تیز می
در . استماشین داداش چند مرت جلوتر از ما ایستاده 

گنجد انتهای تعقیب و در باورم منی! مقصدی مشخص
 ! ستگریزمان چنین مکانی

نگاهی گنگ و پر از تردید بین من و نفیس رد و بدل 
کرد موضوعی که چه کسی فکرش را می. شودمی
مان را ربوده،  ختم خواهد شد به هاست آسایشماه

 آسایشگاه؟

 دو_و_چهل_و_سیصد

تر آن که مردی در یونیفرم نگهبانی با بوق عجیب
کند و اتومبیل او وارد داداش، در را برای او باز می

 :گویمرو به راننده می. شودمحوطۀ حیاط می
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 . جا وایسینشام همین -

چشمی در اطراف . شودبا اشارۀ من، نفیس پیاده می
دادن به چرخانیم و به دنبال راهی برای پایان می

 . هایامن هستیمرسدرگمی

 . فهمیم چی به چیهتا اون تو نریم، منی -

عقیده هستم، منتها چگونه رفتنش من هم با نفیس هم
 .جای سوال دارد

 . فشاردها را میکشد و یکی از دکمهدستم را می

 کنی؟ چیکار می -

 . دهدهایش قرار میانگشتش را عمود بر لب

 . هیس -
 بله؟  -

 . کندای صاف میرسفهش را با تکگلوی
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 . سالم، روزتون بخیر -

 :دهدای پاسخ میصدای مردانه

 . سالم، بفرمایید -
مون اومدیم، لطف کنید درو برای عیادت مریض -

 . باز کنید

 . نگرمبا تعجب به حرکات او می

 اسم مریضتون؟  -
 ! راضیه مقانلو -

گیرد از ام شکل میهای ریز و درشت در پیشانیچین
 . شدت حیرت

 گی نفیس؟ راضیه مقانلو کیه؟ چی داری می -

 . کوبد تا سکوت کنممشتی به رانم می

 . نداریم همچین کسی -
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 . کشدرنگ از رخسار نفیس پر می

شام در رو باز . جا رو دادن جناببه ما آدرس این -
 . کنم خدمتتونکنید، حضوری عرض می

بعدم به جز . خانم گفتم همچین کسی نداریم -
بستگان درجۀ یک، به کسی اجازۀ مالقات داده 

 ! شهمنی

ا ت. دهیم به دیوار پشت رسمانهر دو وارفته تکیه می
ایم، فقط چند قدم با افشای جای راه را آمدهاین

حقیقت فاصله داریم، رسگردانِی از این به بعدش 
 . کندنابودمان می

 . شه رفت توجوره منیهیچ -
 گفت؟ شنیدی چی  -

چرخم و برای فهمیدن مقصودش از این سمتش می
 . سوال
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گفت فقط به بستگان درجۀ یک اجازۀ مالقات  -
 ! دنمی

ام دچار راِه تنفسی. کنمشامل را دور گردنم شل می
 . انسداد شده است

کنی که شک ندارم تو هم به همون چیزی فکر می -
 . تو رس منه

و اش را جلشت اشارهزند و انگمقابل چشامنم بشکن می
 . آوردمی

 ! مادرت -
همیشه واسم جای سوال بود داداشی که این همه به  -

کنه، چرا باید رفتارش با مامان انقد ما محبت می
 . رسد باشه

زهرا، هر جوری شده باید پامون به اون آسایشگاه  -
 . باز شه
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 :مگویبریده میبریده. کشدام تیر میسمت چپ سینه

لش وجود داره که داداش پرس مامان یعنی احتام -
 ...نباشه

 . کندام را تکمیل مینفیس جمله

یه ظلم بزرگ در حق مادِر داداشت ... و مادرت -
ش از دل داداشت کرده، که طی این همه سال کینه

 ! پاک نشده

 . دهمرسم را میان دستانم فشار می

شم، یعنی چی این وای نفیس دارم دیوونه می -
 اتفاقا؟ 

 . دهد به رِس دِر آسایشگاهنگاهش را سوق می

 ...زهرا یه ترسی افتاده به جونم -

 سه_و_چهل_و_سیصد
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 «رسدار » 

 ! آقا رسدار، آقا رسدار -

ام از بریده. خواهم پایان دهم به این دلتنگیمی
 . آوِر بدون اوکننده و تهوعروزهای کسل

 ! آقا رسدار -

تر از لعنت به غرور مزخرفی که با صالحدیِد مزخرف
خودش، به دست و پای بینواِی احساس، قل و زنجیر 

 . بنددمی

کنم و با لبخندی بر لب، ام را باز میهای خستهپلک
چشامن . کنمدست برای در آغوش کشیدنش دراز می

گرد و متعجبش همراه با جیغ خفه، مرا به اقیانوسی از 
نشینم و خود را عقب سیخ می! کندییخ پرتاب م

 . کشممی

 کنی؟ جا چیکار میتو این -



 

Romanzo_o 1488 

 . اومدم باهاتون حرف بزنم -

 . دهانم خشِک خشک است؛ آبی برای بلعیدن ندارد

 ننه کو؟  -
 . فکر کنم تو حمومن، آخه صدای آب میاد -

کشم و بعد روی قلبی کف دستم را به کل صورتم می
. درکی از زمان ندارم. تهگذارم که تپیدن گرفمی

آسامِن خاکسرتِی بیرون هم کمکی در این زمینه 
حوالی . دهدساعت دیواری چهار را نشان می. کندمنی

 . دو بود که از مغازه رسیدم و به خواب رفتم

امید از دیشب برنگشته خونه، موبایلش هم  -
 !خاموشه

 . العملم باال دادن ابروهاستعکس

 جاست؟ ک... دونیدشام منی -
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های پیراهنم را زنم و پشت به او، دکمهپتو را کنار می
 . بندممی

 تو زنشی، من باید بدونم؟  -

ه سازد که بهوای بغضش، چنان متحیرم میترکیدِن بی
 . چرخانمرضب گردن سمتش می

مسئولیت حالیش نیست؛ مادرشم همش تیکه  -
م و داداشام آرزو به دل موندم خونواده. ندازهمی
جا روی رم اونمی. مو باز کنن و بیانِر خونهد

 . دنخوش بهم نشون منی

سوزد؛ بس که جوره دمل برایش منیدانم چرا هیچمنی
 . امتلخی از او دیدهگوشت

 دی؟ بهشون حق منی -

گذارد و نهایت تالشش را دستش را روی چشامنش می
 . برددر پوشش ضعفش به کار می



 

Romanzo_o 1490 

اش را گرفته، مرا به این آمدهدستی که شکم تقریبا بر 
 . رساند در آزار است از نوع نشستنشباور می

 . گیتکیه بده به اون پشتی تا بیام ببینم چی می -

چای برای خود . مثل همیشه قوری ننه روی سامور است
 :پرسمریزم و با صدای بلند میمی

 خوری؟ چایی می -

 :دهدبا صدای تودماغی پاسخ می

 ! م رضر دارهه واسه بچهنه دکرت گفت -

دارم و داخل نباتی برمیاز کابینت زیر سامور، شاخه
در حینی که مشغول حل کردن نبات . اندازملیوان می

 :گویمدر چای هستم، می

 . البد باز دعواتون شده -

 . گیرداش را میکاغذی، آب بینیبا دستامل
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یم وقتی برگشت. واسه خرید سیسمونی رفته بودیم -
ای راه انداخت، پاهام بازیدرش یه هوچیما

 . چسبید کف زمین

 . نوشمای از چایم میجرعه

 مگه معلوم شده بچه چیه؟  -

 . شودجا میدر جایش جابه

 . دخرته -

ام که سلیمه با توپ هنوز به سالمتی را کامل ادا نکرده
 . گرددپر میان سالن ظاهر می

دادی با اینا یبه عروس خانم، شام که افتخار منبه -
غریبمت رو آوردی منچیه ننه. کلوم بشیهم
کردین جا؟ چیا گفتی پشت رِس من؟ صدام میاین

 !اومدمزودتر می
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 چهار_و_چهل_و_سیصد

 . شلوغش نکن سلیمه -

 . کندها را روشن میبندد و چراغدِر سالن را می

محض . گهمیوری نشسته پشت رس من دری -
  .شناسهگی منو میاطالعت خانم این پرس از بچه

 . گرداندزند و رو برمیارغوان پوزخند می

 چی شده سلیمه؟ امید چرا دیشب نیومده خونه؟  -

 .  کندزده به ارغوان اشاره میبا چشامن وق

این زن از وقتی پاش به خونۀ ما باز شده، بدبختی  -
 . بارهو مصیبته که داره می

امید اگر از دست این دو رس به بیابان هم بگذارد، حق 
 . دارد

 :گویمرو به ارغوان می
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گفتی، رفته بودین سیسمونی خب، داشتی می -
 ...بخرین

 .  کشداش میکاغذی را به دماغ رسخ شدهدستامل

خودشو گذاشته مادر؛ ادعای دوست داشتنش  اسم -
ت نشونش ها رو داشامید با یه ذوقی وسیله. شهمی
که خوشحال بشه، بگه مبارکتون داد، عوض اینمی

 ...هاشو رشوع کرده وباشه، گالیه

 . پردسلیمه میان حرفش می

ش نکنا، این پرسمو از مردگیرسدار نگاه به موش -
مگه من غیر امید کیو دارم؟ بهشون . من گرفته

گفتم چرا منو با خودتون نربدین، منم نوۀ اومله، 
 . دارمآرزوها واسش 

 :غردارغوان توی صورتش می
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تو قراره واسش وسیله انتخاب کنی یا ما؟ سلیقۀ  -
 . خورهشامها به درد خودتون می

 . گیرمکف دستانم را برابرشان می

سازی؟ دیگه گذشت اون سلیمه چرا از کاه کوه می -
زمونای قدیم که مادرشوهر پدرشوهر اختیار 

دلشون  جوونن، بذار هر کاری. عروسو داشت
شامم آبجی انقد تند نرو، احرتام . خواد بکننمی

 . نگه دار

ام، قسمت دوم به مزاق سلیمه برخالِف قسمت اول جمله
 . آیدخوش می

آ قربون دهنت پرس، گفتی احرتام؛ هیچ بویی از  -
توقع ندارم مامان صدام کنه، همون . احرتام نربده

 . بهم بگه سلیمه، انقد ِهی هوی نگه

 . آیداز جلد آرام و مظلومش بیرون می ارغوان
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طوری به تو که یه بند کارت نیش زدنه مامان چه -
 بگم؟ 

 . تسکند؛ به خدا که بغضش ساختگیسلیمه بغض می

از قدیم گفنت عروسی که خربچین باشه، زِن زندگی  -
ها خراب آی از دست این پیاما، خونه. شهمنی
، کی شه، کی میادهر چی تو خونه می. کرده
فرسته گیم، دونه به دونه میره، با کی چی میمی

 . واسه پرسه

های مامان به این خانه پناه من خود از دست شکوه
 جا به کجا بگریزم؟ ام؛ از اینآورده

خواین منی. خداوکیلی من یکی خسته شدم -
 متومش کنین؟ 

زند و خود را تاب ای به پشت دستش میسلیمه رضبه
 . دهدمی
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ها، خیال شهده بودم از عروس دخرت منیشنی -
 ...کردممی

 . و کالِم بعدی از خود عروس

 ! شهنه از مادرشوهر مادر می -

کمی دیگر بحث ادامه پیدا کند، قشنگ کار به گیس و 
 . کشدکشی میگیس

 .شه، چارۀ کار شام فقط دوریهطوری منیاین -

 پنج_و_چهل_و_سیصد

 . حرفم برافروختگِی سلیمه را در پی دارد

کنه ای رسدار؛ این همین کارا رو میتو چقدر ساده -
ولی کورخونده اگه فکر کرده من . جا برنکه از این

 ! کشماز یه دونه پرسم دست می
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ست که در گذر زمان ایریشۀ جهل در افکار پوسیده
 . شودروزرسانی منیبه

 . شونار برن پی زندگیچیکارشون داری؟ بذ -

هایش و منی که دیگر خام این قطرات سقوط اشک
 . شومخودکار منی

 .خدا صاحامبو ازم گرفت، همین یه بچه مونده واسم -
م م به خونهذاره سال تا سال پای بچهاینا برن منی

 . باز شه

هایی بر تن از حامم ای دور رس و لباسننه که با حوله
آن دو . وانم نفسی تازه کنمتشود، میخارج می

شان را داده، به ننه پاسخ. دهندخیزند و سالم میبرمی
 . امگوید چرا چای نیاوردهمن می

 . ننه برس به دادم، مخم تاب برداشت -
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اخم روی . آوردها را از حامم بیرون میتشت لباس
 . نشانمام میپیشانی

 این چه کاریه؟ مگه لباسشویی نداری؟  -
شکر انقد قوت دارم که خودم کارای  خدا رو -

 . خودمو بکنم

  .گیرمتشت را از او می. شوممانع از بیرون رفتنش می

 . خوری، برو موهاتو خشک کنرسما می -

 :گویدزند و میلبخندی می

 . پیر شی مادر -

چرا همه شاخصۀ پیری را در سفیدِی گیسوان و افتادن 
افتاده دور دندان و لرزش دستان و چین و چروک 

بینند؟ وقتی این اعصابی که در سی سالگی دیدگان می
ها، هر روز زدهباید با دمش گردو بشکند و همچون ماتم
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 جوان. به سوگ یک خاطره نشسته است، پیر شده خب
 . اعصابی بنالدکه نباید از بی

ها را روی بنِد سیاری موجود در ایوان پهن لباس
 .شوم به آسامن، خیره میکنم و تکیه داده به دیوارمی

 . کاش متام شود این پاییز. تر از دیروزخاکسرتی

گفت و ام میفقط از دلتنگی. تر شده بودمامان نرم
 . گفت هر چه زودتر برگردممی. ام در خانهجای خالی

 ام شده است؟ بهچه کنم با پیرزنی که به شدت وابسته
یش هاقول خودش انگیزۀ سپری کردِن روزها و شب

 . امشده

یک ساعت دیگر باید . آورمموبایلم را از جیب بیرون می
چندین عکس و . کنمنت را فعال می. در مغازه باشم
 هایشان را ارسالها که اشکاالت سیستمپیام از مشرتی

نظر شان رصفاز متام. خورداند، به چشم میکرده
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ها یکی از آن. شومها میوارد بخش استوری. کنممی
دقایقی به جدال برای عدم توجه به . وط به اوستمرب

حاال دیگر صدای آن دو قطع شده است و . گذردآن می
هایش ننه به نصیحت پرداخته؛ البته اگر گوشی به حرف

کنم و اینستاگرام و تلگرام را نیز چک می. بدهکار باشد
 به درک که. پوشی منایمتوانم از آن استوری چشممنی

ی کلیپ. کنماستوری را باز می. بردیپی به بازدیدم م
در مورد جانا که در آن هندوانۀ کوچکی را حمل 

 افتدهای مسیر هندوانه از دستش میدر نیمه. کندمی
با تعجب به هندوانۀ به دو نیم تقسیم شده ! ترکدو می

. توانم جلوی لبخندم را بگیرممنی. گرددخیره می
دستی که  نشانم وای بر صفحۀ موبایل میبوسه
. کشمزخم بفرستد را عقب میخواهد ایموجِی چشممی

 هایکنم و صدای خندهچند بار از ابتدا آن را متاشا می
 . دهمهایم میشیرینش را به خورد گوش
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ها، این پس کی تاریخ انقضای این عالقه، این تپش
رس ... رسد؟ اصالها و این دلتنگی رس میقراریبی
 رسد؟ می

 شش_و_چهل_و_دسیص

 «رویا » 

 کشم تا سیاهیِ سیِم ظرفشویی را به تِه قابلمۀ روی می
به مامانی که در . حاصل از جوشیدن آب برطرف شود

 :گویمگاز است، میحال پاک کردن اجاق

مامان تو هم وقتی داداش رو حامله بودی، مثل  -
 یلدا بودی؟ 

کنم تا واکنشش اداش تاکید میبه عمد روی حاملگی د
 :دهدعادی پاسخ می. را ببینم

مگه اون زمون مثل االن بود؟ چارتا شیکم زاییدم یه  -
 ! آخ نگفتم
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مامان داداش وقتی به دنیا اومد چه شکلی بود؟  -
 مثل سورن شیطون بود یا مثل کارن؟ 

 . زندغم در چشامنش سوسو می

 . آتیش بود، بدتر از سورن -

 . دارمسابیدن قابلمه برمیدست از 

 واقعا؟ پس چرا االن انقد ساکت و آرومه؟  -

عاصی از سواالت عجیب و غریبم، با لحنی کالفه 
 :گویدمی

 شه، چه انتظاری ازش داری؟ داره چهل سالش می -

 . شود حرف کشیدجوره منیاز مامان هیچ

 مامان؟  -

 . مچرخانیبا صدای آشفتۀ یلدا، هر دو به عقب رس می

 ! عمه اومده، عزیز هم درو باز کرد -
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دستامل را . ترسم از چشامن بیش از حد فراخ مامانمی
کف دستانم را . رودکند و به سالن میروی گاز پرت می

کنم، فرستادن جانا شویم و اولین کاری که میمی
 . خواب استهمراه سورن، به اتاق

است و  گوید مادرمامان قشقرق به پا کرده و عزیز می
بابا سعی دارد . تواند فرزندش را پشت در بگذاردمنی

هر دو را خاموش کند و چرا باید در چنین شبی داداش 
 به خانه نیاید؟ 

 ...خان داداش -

کند و صدای او قطع ای در گوش مامان میبابا زمزمه
. هایم را ببینمخواهم باعث و بانِی بدبختیمنی. شودمی

 :زندمامان ترش می

 . رو تو اتاق پیش بچهب -
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شود دیگر دیر شده است، زیرا عمه از در سالن وارد می
 . کندو در اولین نظر نگاهش به من گیر می

. سالم، روم سیاه به خدا این وقت شب مزاحم شدم -
 اجازه هست داداش؟ 

عمه . زندگرداند و بابا حرفی منیمامان رو برمی
 :گویدمی

 ! بیا تو -

ورود امیر مرا . بنددعمه دهامنان را میبُهت از اعامل 
پلک چپم مدام . کندبه یک تیک عصبی دچار می

 . شودمامان منفجر می. پردمی

خجالتو خوردن، حیا رو . آخرالزمون شده به خدا -
تف تو ذات خراب هر چی . قی کردن

 . حرومهبهمنک

 .  کندگری میعزیز واسطه
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ام منو نگه صداتو بیار پایین عروس، حداقل احرت  -
 . دار

 . شودبابا با باال آوردِن دست، مانع از صحبت مامان می

 مدستت درد نکنه خواهر، خوب منو پیش زن و بچه -
 . روسفید کردی

ا ب. کشاندسنگینِی نگاهش، نگاهم را به صورتش می
دهم و به هایم را روی هم فشار میانزجار دندان

های عمه را که کنم نشنود مویههایم التامس میگوش
هایش پرسش را زند و میان حرفدم از روسیاهی می

جاست، به چه دردی کند و سوال من ایننفرین می
خورد؟ عزیز هم این روزها خوب رسم زیر و رو می

 . کشیدن را آموخته

اومدی، ولی نداختی مینباید اینو دنبالت راه می -
 ! خب حاال که اومدین، بیاین بشینین
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پا . ماندام، مات پشت رسم میر از ورای شانهنگاه امی
بینم که در گذارم در مسیر نگاهش و جانا را میمی

 !چارچوِب دِر باز شده، ایستاده است

 هفت_و_چهل_و_سیصد

که درکی از اعاممل کنم و بدون اینخطر را احساس می
. مبندانم و در را میکشداشته باشم، جانا را به اتاق می
اش را حل های ریاضیکارن مدادی که با آن مسئله

گذارد و رسش را از روی دفرت کرد، پشت گوشش میمی
جانا . آیدصدای جر و بحث از بیرون می. کندبلند می

خوابانم و پتو را تا گردنش باال را روی پاهایم می
 . کشممی

 . بخواب مامان، باید بخوابی -
 .سولِن... مخواِممی -
 . سورن هم رفت بخوابه، صدات درنیاد -
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 :گویمنگرد، میبه کارنی که تشویشم را می

 ری مامانتو صدا بزنی؟ می -

جانا به حبس در این . دهدام را انجام میفوری گفته
 . دهمموبایل را به دستش می. اتاق معرتض است

 . بیا تا صبح بازی کن، فقط صدات درنیاد -

 . دسپار کند و بسنِت آن را به کارن میرا باز مییلدا در 

 داداش کو زنداداش؟ چرا امشب نیومده خونه؟  -

 . اندازدشانه باال می

 . دهچی بگم واال، جواب درست درمون که منی -
دستم به دامنت زنداداش، پیداش کن بگو رسیع  -

  .خودشو برسونه؛ مامان تنهایی از پس اینا برمنیاد

 . دهدگاه کمرش قرار میپشت تکیه دستش را از
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ها، همش زیر رس کنهاین عزیز داره فیلم بازی می -
 . دونمخودشه، من می

ها منک نداشت؛ عزیز هم یکی از دست من برای خیلی
 . هاهامن خیلی

 . آ قربونت زنداداش، زود خربش کن -
 . خبخیله -

کند و جانایی را که کارن دفرت دستکش را جمع می
خورد، لقی پیشه کرده و روی پاهایم وول میبدق

نشاند و از تبلتش برای او در آغوشش می. داردبرمی
سپارم به صدای عمه که گوش می. کشدبازی می

 :گویدمی

این گُه خورد با هفت جد و آبادش که رفت شکایت  -
جاوید روی نگاه کردن به چشاتونو نداشت، . کرد

یت رو فهمیدم، خدا شاهده وقتی قضیۀ شکا. نیومد



 

Romanzo_o 1509 

نادونی کرده، خریت . محکم خوابوندم تو گوشش
 . کرده، شام به دل نگیر

 . باردپوزخند از صدای بابا می

 . کار ما دیگه از به دل گرفنت گذشته -

خواهم چسبانم و به از کارن میگوشم را به در می
 .صدای موبایل را کم کند

 شه جانا رو ببینم؟ می -

عمه پیش از بقیه . برمستم فرو میهایم را کف دناخن
 :دهدجواب پرسش را می

 شینی،چی گفتم بهت؟ نگفتم میای الل و کر می -
 گیری؟خون میخفه

ترسم از شدت حرص و جوش، بالیی رس مامان می
 . بیاید
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 . خودتونو سیاه کنین -
دونم از من کینه به دل داری، دلت باهام مرضیه می -

ن امام رضایی که رفتم صاف شدنی نیست، اما به او 
م گی رویا رو عین دخرت نداشتهقسم از بچه

منم جیگرم . منم دمل آتیش گرفته. دونستممی
 . کباب شده

درش کرد رو به زمین گرم خدا اونی که از راه به -
 !بزنه

خواهد بروم، ِخر عزیز را بچسبم و بگویم دمل می
 . قدر تقصیرات او را گردن این و آن نیندازاین

از خدا که پنهون نیست، از شام چه پنهون، تا همین  -
همین اآلنم . مامروز راش نداده بودم تو خونه

گه اومده گریه کرده، می. باهاش رسسنگینم
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پشیمونه، از روزی که جانا رو بغل کرده، آروم و 
 . قرار نداره

زند، های خشم در آن موج میبابا با صدایی که رگه
 :گویدمی

حرفا یعنی چی؟ نه روسیاهِی تو دردی از االن این  -
کنه، نه پشیمونِی پرست آبرومو من دوا می

 . گردونهبرمی

 :گویدشوم وقتی میو امشب چقدر از عزیز متنفر می

هیشکی رو هم به ! شه فرشتهآدم بدون خطا که می -
 !زننخاطر یه گناه که پشیمون شده، گردن منی

 اشتم پاتون به اینذاگه این بچه نبود، من اصال منی
ولی االن، رویا به خاطر جانا هم . خونه باز شه

 !شده، باید گذشت کنه

 هشت_و_چهل_و_سیصد
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 عمه خوبی؟  -

 . هایمسوزد از فشار ناخنکف دستم می

 تونی رس جانا رو گرم کنی، نیاد بیرون؟ می -

  .سال نیست کارن همیشه ثابت کرده مردی به سن و

 . آره، اما نرو، بذار بابا بیاد -
 . نگران نباش -

. گذارمکنم و پا به سالن میهایم را مرتب میلباس
 :گویممیان مالمت مامان و بابا، خطاب به عزیز می

من چه هیزم تری بهت فروختم عزیز؟ از اول هم  -
پرسدوست بودی، ولی بین پرسایی مثل داداش و 

 ...احسان و این

 . کنمف دستم را به سمت او دراز میک
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هایی که شنیدم رو رسکوفت. زمین تا آسمون فرقه -
گی رویا باید به خاطر جانا گذشت یادت رفته می

کنه؟ چه گذشتی؟ واس خاطر کی؟ به پاس کدوم 
 پذیری؟ مسئولیت

گیرد و درخواست بازویم را می. شودعمه بلند می
 . کنمش خارج میبازویم را از دست. کند بنشینممی

الکی دخرتم دخرتم نکن، هیچ مادری دخرتشو  -
 . کنهقربونِی پرسش منی

 دهندۀیأس و عجزی که از نگاهش ساطع است، تسکین
 شود؟ کدام بخش از گذشتۀ منحوسم می

 . رویا جان -
جون نچسبون به اسمم، جونم باال اومد تو این  -

 . تو عمه نیستی، دشمن منی. هاسال
 ...رویا -
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 :گویمخواند، میبه پدری که با عتاب نامم را می

تا یکی یه . خور بار آوردیها؟ چیه؟ تو منو تورسی -
. چیزی بهم گفت، گفتی ول کن، جوابشو نده

آخرش چی شد؟ شد چند تا مداِل حامقت که هر 
همیشه . کی از بغلم رد شد، یکی انداخت گردنم

م خون گرفتم، الل شدم، اما دیگه رس دخرت خفه
 .بیا نیستمکوتاه

 . دایسترخم میبهرخ. کندامیر فاصلۀ میامنان را پر می

پیش هر . گم، غلط کردمت دارم میجلوی خونواده -
 . نمککی دیگه بگی، میام به گُه خوردنم اعرتاف می

 . امتک اعضای خانوادهکند به تکرو می

زندایی حق با توئه، من یه لجِن . دایی غلط کردم -
یلدا خانم این دخرت ماهه، من ِپِی . ام معنامبه مت

عزیز انگشت کوچیکۀ عطا و . الشخوری بودم



 

Romanzo_o 1515 

شم، اما به جون جانا عین سگ احسان منی
 . پشیمونم

 اشبا نیرویی بدیع، کف دستم را محکم تخت سینه
  .خوردهوایم، سکندری میکوبم و از شدت رضبۀ بیمی

 ت؟ از کی تا حاال جون جانا شده َقَسمِ  -

 . بردپنجه میان موهایش فرو می. ایستدراست می

 . یه دقیقه بیا بیرون -

 . دهمبغِض سنگینم را سنگین قورت می

ذهنش . گم بابات بچه بودی، ُمردهبرو، به جانا می -
 . کنم، فقط برورو مریض منی

 . کندگریه می. گیردهایم را میعمه شانه

امروز . دهمرگت شه، یه فرصت بهش بعمه پیش -
 . کردداشت گریه می
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دازد و انکنم به امیری که رس پایین میبا نفرت نگاه می
 :گویممی

تو دادگاه شامها ارزش گریۀ مرد از زن بیشرته؟ زن  -
های دو سال شب و روز گریه کنه، مرد یه بار، کفه

 شه؟ تراز میصاحابتون همترازوی بی
بگی بشین، . زنم به اسمترویا دار و ندارمو می -

 . میرمبگی مبیر، می. شینممی

 . دهمبا تأسف رس تکان می

خاک تو رست اگه فکر کردی از یه سوراخ دو بار  -
 . شمگزیده می

باز و بسته شدِن دِر سالن، نوید آمدِن فرشتۀ نجاتم را 
 .دهدمی

 نه_و_چهل_و_سیصد
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ای نامرتبش، مغایرت دارد با ای که لباس و موهفرشته
 ! راه بودنشبهرو

 هاییآید، با قدمجلو می. گیردسکوت فضا را در بر می
 . که عدم تعادلش، کامال هویداست

یه روز اومدی پیشم، با گریه و زاری، با آه و نفرین،  -
گفتی دستم به این پرس برسه، خودم رس تخته 

ذاشنت جانا رو ببینی، من منی. شورمشمی
 . شو گرفتماجازه

 :زندمابقی حرفش را رودرروی عمه می

رِس تخته شستنت رو نخواستیم، دست بردار از  -
 . شسنِت مغِز این بچه

 . عطا جان بشین، حرفاشو گوش کن -

گردد و انگشت سبابه برابر او تیز سمت عزیز برمی
ست تا عزیز کلامت را گم همین حرکت کافی. گیردمی
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ماند که قصد پذیرفنت شکست ای میزندهامیر به با. کند
 . را ندارد

تری، همه اینو عطا تو توی فامیل از همه عاقل -
پای یه بچه وسطه، باید یه تصمیم منطقی . دوننمی

 تو بگو چیکار کنیم؟ . بگیریم
 !برو بیرون -

 . کندجواب داداش عالوه بر او، ما را نیز شوکه می

 ...آخه ببین -
ترم؟ همین آدِم عاقل ز همه عاقلگی من امگه منی -

 . گه تو واسه اون بچه هم سّمیداره می

ز کند و نگاه عاجز عزینگاه ملتمس امیر به عزیز گیر می
 . به داداش

 . شودشانۀ امیر توسط داداش عقب داده می
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من امشب حوصله ندارم، نری واست گرون متوم  -
 . شهمی

چشامن . دارد هاحدی به مستبرادرم امشب شباهت بی
خامر و رسخ، موهای ژولیده، راه رفتنی که بیشرت به 

 !تلو خوردن شبیه است

 ...ایم، درست نیستجون ما مهمون این خونهعمه -

 . چرخاندگردن سمت عمه می

کسی با شام کاری نداره، خونۀ داداشته؛ یعنی تنها  -
ای که مونده، همین خواهر برادری قوم و خویشی

 . شامست

 . شودنشین میهای عمه تهد تلخ روی لبلبخن

 ...طوری پرسم، من شام رونگو این -



 

Romanzo_o 1520 

دونستی پرست چه انگلیه، تعارف که نداریم، تو می -
دل ما . واسه آدم شدنش چسبوندیش به خواهِر من

 . تا ابد ازت سیاهه عمه
 . خدا منو مرگ بده -

 :گویدداداش به امیری که چشم دوخته به دِر اتاق می

ندازن، بگیر رد گنده رو که با تیّپا بیرون منیم -
 . مطلبو

. نمکهای طوالنی سنگینِی نگاهش را احساس میثانیه
  .در حضوِر داداش، نیازی به یقه پاره کردِن من نیست

تونه منکر این بشه از این خونه هم برم، کسی منی -
 !بچۀ تو اتاق مال منه

کند، با هش میفشارد و خامر نگاداداش پلک بر هم می
 . هایی که به جیب هدایت کردهدست

 که چی؟  -
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اندازد و پس از کمی این پا و آن پا رسش را پایین می
 :گویدکردن، می

 ...که قانون هم طرف منه و -

 . کنمای که رسدار به دستم داده را رو میبرگ برنده

دونه و دونه تو معتاد الکلی هستی؟ میقانون می -
 طرِف توئه؟

 پنجاه_و_سیصد

کینه بین دو ابرویش خط . گیردپلکش لرزیدن می
حاال دیگر همۀ . بینماندازد و انقباض فکش را میمی
 . خواهندها روی من است؛ توضیح مینگاه

. دی پایینبهشون بگو روزی چند تا شیشه عرق می -
 جانا تو خامری دخرتته یا نعشگی؟ 
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. خورنداش رُس میات درشتی از اطراف پیشانیقطر 
گردد و با دیدن ام میداداش با چشامنی باریک خیره
 . زندسامجتم رو به عمه پوزخند می

 کی این مزخرفاتو گفته؟ بازی جدیده؟  -

لحن طلبکارش، روی دیگر داداش را که خیلی کم 
او را به سوی دِر خروجی هل . آوردایم، باال میدیده
 :گوید، میداده

 ما بازی مازی بلد نیستیم، این. گمشو بیرون مرتیکه -
 . یکی راسِت کاِر خودته

بینم؛ نه از من و این در اعامق چشامِن امیر، نفرت می
شناسم و خالی شدِن تِه دمل معنی نگاهش را می! جمع
 . دلیل نیستبی
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عمه میان اعرتاض مامان و بابا، با رسی افکنده و در 
هر چند . رودگیرد و میست پرسش را میگریبان، د

 . رودامیر زیر بار منی

شود و حرکاِت َدَورانِی داداش روی مبلی ولو می
گوید که درون انگشتانش روی گیجگاه، از دردی می

 . آن نهفته است

 شام خوردی مادر؟  -

 !طرفه استدهد و حس میانشان یککوتاه رس تکان می
 . های دامئِی اومقابل رسدیحِس مادرانۀ قوِی مامان در 

 . هترکرم بخوابم، رس و صدا نکنین، رسم داره میمی -

مامان از . زند برای عدم مراقبت از خودشیلدا غر می
ر تنالد و به نظر من غم داداش عمیقوقتش میکاِر متام

گوید که هایی میشنبهاین را پنج. هاستاز این حرف
 . منتهی شده به آسایشگاه
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ای گرفته نزد مامان بندد و با چهرهدِر اتاق را می یلدا
سورن با تبلتش مشغول است و کارن جانا را . رودمی

 . دهدروی پاهایش تاب می

ای دلتنگی بر . ام قرار دارمترین برهۀ زندگیدر غریبانه
ای مثالً همین حاال، گوشه. کندرسدار دمی رهایم منی

و هم ا. کردمازگو مینشستم و نامالیامتم را برایش بمی
 ...گفت واز آیندۀ با هم بودمنان می

 کنین؟  چرا انقد رس و صدا می -

داداش است که با چشامن جمع شده از اتاق بیرون 
 . شودگیرد و بلند میمامان دست به زانو می. آمده

 . کنماالن واست یه جوشونده دم می -

 . رودداداش سمت عزیز می

 ت قفله؟ دِر خونه -
 طور؟ آره مادر، چه -
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 . کلیدو بده امشب برم بخوابم -

 :گویدو پس از گرفنِت کلید می

 ! لطف کن خودتم نیا -

ای هخواباند و با کشیدِن لبهکارن جانا را روی زمین می
 . شودرشتش به پایین، بلند میتی

بابا تو امتحان ریاضی بیست شدم؛ وایسا بیارم  -
 . نشونت بدم

ای با تحسین به برگه. ایستدهای راه میداداش در نیمه
 :نگرد و با گفنتکه کارن برابرش گرفته، می

 . باریکال افتخاِر من -

 . زندچند رضبه به بازوی او می
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من اگر جای یلدا بودم، ساده از کنار رفتارهای ضد و 
الاقل امشب با این حال، . گذشتمنقیض داداش منی

 . باشد دادم تنهایی انتخابشاجازه منی

*** 

 یک_و_پنجاه_و_سیصد

که  ایخوابیپایان و بیشبی بیدوباره من هستم و نیمه
بارها مشت به بالشت . عاملش خر و پف عزیز است

هایم را گوش. امبا صدای تقریبا بلند اَه گفته. امکوبیده
قطعِی صدا، ام، منتها بالشت او را تکان داده. امفرشده

 پتو را با حرص کنار. بیشرت از پنج دقیقه دوام نیاورده
کند، تیر رود، درد میرسم گیج می. نشینمزده، می

مان صفحۀ چت. زنمرسی به واتساپ می. کشدمی
ام از آنالین ها فاصله گرفتهگویی سال. ستخالی
خواهم پیامی برایش می. مانوقتهای وقت و بیبودن
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ی شده یک ایموجی، اما چهار پیام از بفرستم، حت
 . کندشامرۀ ناشناس، منرصفم می

 «معتادم؟ الکلی؟ » 

 « .نگو که خودت به تنهایی به این کشف مهم رسیدی» 

دودمان آشغالی که زاغ سیامو چوب بزنه، به باد » 
 . «دممی

 !و پیام آخرش شامل سه عدد ایموجی پوزخند است

کشم، تاثیری در  میبطرِی آب یخی که از یخچال رس
گرمایی آنی که تنم را فراگرفته، بیشرت . احواالتم ندارد

شامل را دور بازوهای . از هر چیزی به تب شباهت دارد
. زنمپیچم و از در ورودی سالن بیرون میام میبرهنه

هجوم هوای رسِد پاییزی، همچون خنکای تابستان 
ون دارم چتََرک برمی. شودصفای جسم و جان منی

  .ظرفی که در معرض گرما و رسمای مستقیم قرار دارد
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های روشِن خانۀ عزیز و برادری که باید در چراغ
ی حس! پراندتاریکی مطلق بخوابد، ابروهایم را باال می

دیگر هیچ اثری از . گوید به آن سو برومموذی می
روی پلۀ منتهی به ایوان خانۀ . خواب در وجودم منانده

 .نه دِل رفنت دارم، نه دل بازگشت. کنمعزیز، مکثی می
شوم و با احتیاط رسانجام مغلوب کنجکاوی می

 . آورمهایم را درمیدمپایی

 بیداری داداش؟  -

نکند خواب باشد و با باز کردِن در ! آیدصدایی منی
 بیدار شود؟ 

 . همدکنم و دستگیره را پایین میبا تردید مقابله می

که در خودش جمع شده و ای چگونه باور کنم توده
فضایی به اندازۀ یک کودک اشغال کرده، برادر من است 
با یک مرت و هفتاد و پنج سانت قد؟ در فراینِد دویدن به 
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روی دو زانو . افتدسویش، شال از دور بازوهایم می
کشم به پیشانی و گردنی که خیس نشینم و دست میمی

 . عرق است

 ...داداش -

 . شنومهایش میبای از میان لزمزمه

 ! بخاری رو روشن کن -

های درشت عرقی که گرمای فضای داخل خانه، دانه
حاصل داغِی تنش است، درخواست روشن کردن بخاری 

 . ستدر چنین رشایطی، کامال غیرطبیعی

 . فشاردجان مچم را میحین برخاسنت، دستش بی

 ری؟ کجا می -
 . برم بابا رو بیدار کنم، باید بریم دکرت -
 . خوبم... خوادمنی... نه نه -
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بینم، با یک رسنگ و باالی رسش شیشۀ آمپول می
و در میان دست راستش، قطعۀ . چندین ورق قرص

  !کوچِک عکسی پنهان منوده که قابل شناسایی نیست

چی چی رو خوبی؟ چرا یه زنگ بهمون نزدی؟  -
 ...وایسا االن بابا میاد

  .بُرَّدرمق حرفم را میبی

... تونیمی... یه آمپول دارم... خوامدکرت منی -
 بزنی؟

 دو_و_پنجاه_و_سیصد

 . کنمچشم گرد می

 . معلومه که نه، مگه من تا حاال آمپول زدم -
 ! راحته، فقط دستم حس نداره فشارش بدم -

 . افتمدر مجاورت رسش، از پشت روی زمین می
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 ت اومده؟ دستت چرا حس نداره؟ چه بالیی رس  -

 . ردآو تک کلامتی که بر زبان میدرد، عجین شده با تک

ها کَل انداختم، هی گفنت پیر تو باشگاه با بچه -
شدی، خواستم روشونو کم کنم، وزنۀ سنگین زدم، 

 !بعد فهمیدم نه، واقعا پیر شدم
 . ها نبودی آخهاز دست تو داداش، اهل این برنامه -

 . آوردپش را باال میدست چ

 . کمک کن پیرهنمو دربیارم -

شد درون کسانی که به اقتدار معروفند کاش همیشه می
فهمید داخل مغز و قلب و . را مشاهده منود

اوضاع میزان است یا ضعف . گذردهایشان چه میرشیان
وقت نفهمیدم چرا هیچ. ور شدهها حملهبه آن قسمت

گذرد؟ کبودی متام بازویش زیِر پیراهِن برادرم چه می
 ! را احاطه کرده
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  .با اون نایلوِن رسنگ، دِر شیشۀ آمپول رو بشکن -

همچنان در تالش است مشتش را باز و بسته کند، اما 
 . توانی ندارد

تونم داداش، تو رو خدا لج نکن، بذار بریم من منی -
 . دکرت

 . کاری که گفتمو بکن -

 . مثر استول، بیام به شیشۀ آمپفشاِر چند باره

 . ترمحکم -

های او، طبق گفته. آیماش برمیو در نهایت از عهده
ته ناگف. دهممحلول داخل شیشه را به رسنگ انتقال می

ام و قرار مبتال شدهمناند که به سندروم دسِت بی
 . رضبانم از حالت اعتدال خارج گشته

 . جااون پد الکلی رو باز کن، بزن این -
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االیِی بازویش را که نزدیک به شانه است، و قسمِت ب
 . دهدنشان می

 اصال این آمپول چیه؟ بازوت چرا انقد کبوده؟  -
 . آرامبخشه -

ام هم دروغ ترین فرد زندگیکار به جایی رسیده صادق
 . گویدمی

 . رسنگ رو فشار بده، هواشو خالی کن -

  داند؟من آدِم برآمدن از پِس این کار نیستم، مگر منی

آفرین، یه خرده دیگه هم فشار بده بذار چند قطره  -
 . بریزه بیرون

 . تونمزدنشو باید خودت بزنی، من منی -

ای در هامن حالت درازکش، نوک انگشتش را بر نقطه
 . گذاردروی بازویش می
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 . جابزنش دقیق همین -

 . لرزدرسنگ توی دستم می

کارا  به جون تو دلشو ندارم؛ من تا حاال از این -
 . نکردم

 دهد و قطعۀ کوچِک تکانی به انگشتان دست راستش می
من برادرم را در . جا، جا خوش کرده استعکس، هامن

شناسم؛ پیش از آن، ای دارم میاین دوران همخانه
 . بار بوددیدارهای نیم ساعتۀ بیست روز یک

 . بزن تا این درد لعنتی آروم بگیره -

. ودشطرفین منحرف میرسنگ در نزدیکی پوستش به 
 :گویددارد و میانگشتش را از محل مورد نظر برمی

 . بزن -
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 برم واندکی از نوک سوزِن رسنگ را در بازویش فرومی
 . خشکدجا میدستم هامن

 فشار بده دیگه، چرا وایسادی؟  -

سوزن را بیرون بکشم، نه به داخل  توانم نوکنه می
 . فشار دهم

 .تونمیتونم، به خدا منمنی -

 سه_و_پنجاه_و_سیصد

 . رویا دست من جون نداره، فشار بده دیگه -

لرزد، به درک؛ نفِس من از تصور سوراخ که دستم میاین
 . شودکردِن بازوی کبود او تنگ می

 . کشامرویا بزن دارم درد می -

 . دکننتیجه است، دمل دستم را یاری منیتالش بی

 . شه، کار من نیستقلبم داره از جا کنده می -
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دست راستش روی دستم که رسنگ را نگه داشته، 
 بردنشیند و دو سوم سوزن را داخل بازویش فرومیمی

را  ایو از حرکت انگشتش معلوم است میزاِن زوِر نداشته
دهد و رسنگ تزریق را انجام می. کندکه به آن وارد می

و نگاه من گیر کرده به عکس سه در  .کشدرا بیرون می
چهاری که پشت و رو بر زمین افتاده است و جرأت 

 . برگرداندنش را ندارم

 . داداش باید بریم بیامرستان -

 . شوددوباره در خود مچاله می

 . خوابمراحت می... پتو رو بکش روم، االن دیگه -

 شوم به دستی که عکسحین باال کشیدن پتو، خیره می
 . دهدر خود جای میرا د

 بخاری رو روشن کنم؟  -
 . پاشو برو بخواب! نه گرممه -
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کلامت بعدی را در حالتی از خواب و بیداری نجوا 
 . کندمی

 . مبونه... بین خودمون... قضیۀ امشب -

از خوابش که . گرددهایش ریتمیک و آرام مینفس
اش هایم را به پیشانیکنم، لباطمینان حاصل می

چکد برای مردی که انم و اشکم در آن نقطه میچسبمی
هر چند موهایش جوگندم شده است، در این لحظه 

  .ترپناهاز او هم بی. آیدتر از جانا به چشمم میمظلوم

هایم را باز ام، الی پلکهای دستی بر شانهبا تکان
ِی خوابدردی که به جانشان ریخته، یادگار بی. کنممی

 . شب گذشته است

 جا خوابیدی؟ ا اینچر  -

 . شوماش مواجه میچرخانم و با جای خالیچشم می

 داداش کو؟  -
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 . من اومدنی رفته بود -

 چگونه توانسته روی پاهایش بایستد؟ 

 کنی؟ جا چیکار مینگفتی این -
خر و پفت نذاشت بخوابم، جانا رو برداشتم اومدیم  -

 . طرفاین

  .اخوشایند استحرفم برایش ن. کندچپ نگاهم میچپ

 !پاشو برو یارس کارت داره -

ه خود بستدهانی که برای خمیازه باز کرده بودم، خودبه
 . شودمی

 یارس؟ کجاست؟  -

کند و اثری از رسنگ و پتوی داداش را جمع می
 . مخلفاتش نیست

 . تونخونه -
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تواند با من داشته یارس ساعت نُِه صبح چه کاری می
 باشد؟ 

. نای بغل کردنش را ندارم. کنمر میدخرتم را بیدا
شان پاشیده شده، چشامنی را که گویی ریگ داخل

 . سوزندبد می. ماملمی

و . تا اذان صبح باالی رسش بیدار بودنم یادم هست
وجه باز نشد تا ِگرِهی از ابهامامتان دستی که به هیچ

 ! بگشاید

 چهار_و_پنجاه_و_سیصد

 . سالم -
 . سالم مادر، دست و روتو بشور، بیا رس سفره -

آورم تا به حال یارس را رس سفرۀ به خاطر منی
مان دیده باشم؛ آن هم بدون حضور زهرا و صبحانه
 . محیا
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کنم و در آینه پوزخند صورتم را با حوله خشک می
هایش را رِس زندگِی ای که رسزندگیزنم به چهرهمی

  .ناکوکش باخته

نشینم و با حرکت ابرو دلیل حضورش روی یارس میروبه
کند و پس از به دهاِن پُرش اشاره می. شومرا جویا می

 :گویدقورت دادِن محتویاِت آن، می

 جاتو با عزیز عوض کردی؟  -

کنم و کش و قوسی به آن دستانم را از دو طرف باز می
 . دهممی

پفش فرار  جا خوابیده بود؛ از دست خر ودیشب این -
 . کردم

 . کندشیرین درست میمامان خود برایم چای
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اتو هدمپایی. نزدیک اذون بیدار شدم دیدم نیستی -
که رو اون یکی ایوون دیدم، ترسیدم بدخواب 

 . شی، دیگه نیومدم تو

هایم است؛ خصوصا این تعبیر اکرث شب... بدخوابی
 ... های بدون رسدارشب. اواخر

 طرفا؟ اونم کلۀ سحری تنها تنها؟ نچه عجب یارس، ای -

 :گویدهایی انحنا یافته میبا لب

 ! اومدم یه امروز قرضت بگیرم -

 . کندنگاه متعجبم بین مامان و او گردشی می

 برنامۀ خاصی که نداری؟  -

کشد و جانا چهار دست و پا خود را به سوی سورن می
 . گذاردرس روی بالش او می

 . نیز نه ولی، مشکوک می -



 

Romanzo_o 1542 

 گه بذارگم کارتو بگو، میمنم از وقتی رسیده می -
 ! رویا هم بیاد

شوم به دِر بستۀ اتاق یلدا و دوباره به طرف خیره می
 . چرخمیارس می

 ! تولد زهراست، تو فکر یه جشن کوچولوأم -

 . کنمتاریخ را مرور می

 . امروز نیست که، فرداست -
تونم به کارا دونم، اما امروز مرخصی دارم، میمی -

 . برسم

هایی که پا به خانۀ خواهرم حساب روزها و هفته
 . ام، از دستم در رفته استنگذاشته

 . بیایم هم ما میایم، بدون رویا -

 . شودرِس یارس به سمت مامان متامیل می
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 . اومدم رویا رو بربم، دست تنهام -
 دونی؟ یارس جان، یعنی تو وضعیت ما رو منی -
 . بابا نیسنت؛ رفنت شهرستان مامان و -

 : پرسدمامان می

 یعنی شبم منیان؟  -
 . نه -

در هامن . ها داشتیمبرای تولد زهرا، با نفیس برنامه
تا گذاشته کافه ما دوتایی که اسمش را کافه ما سه

 . بودیم

ها ام، سالانگار از آخرین باری که رسدار را دیده
 . گذرد؛ بس که دورم از آن ایاممی

 ...رسدار... ولی فکر نکنم بازم بشه، آخه -

 :دهدپاسخ مامان را این چنین می
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فقط ! نه اونم نیستش، امشب عروسِی رفیقشه -
 ! خودمونیم

ای که گفت پدر و مادرش نیستند، تا همین از لحظه
گوید، شاید فقط چند حاالیی که از نیامدن رسدار می

شم قرار بود بپو اما مِن لعنتی لباسی که. گذردثانیه می
ام و تا انتهای خِط چشمم را نیز تخمین را انتخاب کرده

 . امزده

رود و یارس در مامان برای آوردن قوری به آشپزخانه می
 :گویداش، زیر لب میادامۀ جملۀ قبلی

 ! رهده و میالبته یه رس میاد کادوشو می -

توانم تا خود شب رؤیا پشت و با این یک رس آمدنش، می
 . رؤیا ببافم

برم تا رسپوشی باشد برای ای خالی به دهان میلقمه
 . یافتۀ لبخندمخطوِط جهت
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 پنج_و_پنجاه_و_سیصد

 . کندها میای به بادکنکاشاره

 چه رنگی؟  -

کند و انتخاب من جانا با ذوق به وسایل مغازه نگاه می
 . رنگ سفید و قرمز است

 . ینا خیلی خوشگلنا -

های طالیی برای پس از کمی چشم چرخاندن، فویل
شمع و فشفشه و . گیردها چشمم را میتزئین بادکنک

 یارس. شودبرف شادی هم به لیست خریدمان اضافه می
گوید باید پا به گذارد و میام منیمحلی به خستگی

اندیشیدن به شب، آرام و . پایش در خریدها نظر دهم
ن م. کنم نبایداز یک سو دعا می. برایم نگذاشتهقرار 

از سوی . شومشناسم؛ ببینمش هوایی میخود را می
به  .ام، دیدنش حتی یک نظر استدیگر نجوای زیرلبی
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هر حال تکلیف دلی که بیش از حد معمول تنگ شده، 
و باید از زهرا بپرسم کدام شال به . باید روشن شود
  .آیدام میمانتو لِی زغالی

 رویا کیک کم نیاد؟  -
 . نه بابا سه کیلو خیلیه -

ی هاکشد و لبهزیپ سورشت جانا را باال می. شودخم می
 سپس او را. آوردهایش پایین میکالهش را تا زیر گوش

 . کندبغل می

 . ت پدر منو دربیارهرسما نخوری جوجه خاله -

 :گویمای میبا صدای کودکانه

 . ول نیستمنه عمو، انقدرا هم سوس -

های طوالنی چرخد و نگاهش ثانیهرسش به سمتم می
 . کندروی صورتم مکث می
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 چه خرب از امیر؟  -

ام، ولی امیر همیشه در جواب چه خربها سالمتی گفته
 . از ابتدا قاتل این سالمتی بوده است

 . کنه دیگهاذیت می -

 . خوردمیان دو ابرویش چین می

 س؟ کاری از من ساخته -

دهم تا تلخی لبخندم در رسم را به طرفین تکان می
 . چنین روزی بر کامش اثر نگذارد

نه، غیر خدا دیگه کاری از هیچ کدوممون ساخته  -
 . نیست

 :گویدحیِن نوازِش موهاِی بیرون زده از کالِه جانا، می

گم، کاری داشتی حتام رو من حساب تعارف میبی -
 . کن
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ی هایب نیست وجود خصلتبرادر رسدار است دیگر؛ عج
 . هاهمسان در آن

 . داردماشین را مقابل فروشگاه بزرگی نگه می

دونم چی شو دیگه خودم میپیاده نشو، مابقی -
فقط باز فکر کن اگه چیزی از قلم افتاده . بگیرم
 . بگو

 . باشه فقط پودر ژله یادت نره -

های ریز شدۀ چیپس ام پر شده از ورقمانتو مشکی
 . جانا توسط

برای کادو دو عدد النگو از . ایمکیک را سفارش داده
گیفت باکس هم . ایمالنگوهای مشابه زهرا گرفته

 . ایمخریده

رود و خورشیدی که به وسط آسامن دمل ضعف می
رسیده، یعنی چندین ساعت است از خانه خارج 
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اندازم، منتها ده نگاهی به ساعت موبایلم می. ایمشده
نامی که به گامنم خدا رفته از شامرۀ بی متاس از دست

 قرارِی از رِس ذوقمنیست کردنش را ندارد، بیقصد رسبه
 . کندرا تبدیل به آشفتگِی از رِس ترس می

 . «بردار کارت دارم» 

 . سه کلمۀ پیامش هم برایم نحسی به دنبال دارد

د و آینگرم که با دستان پر به این سو مییارسی را می
ای به حال خوشم وارد باید اجازه دهم رضبهامروز ن
 .شود

 شش_و_پنجاه_و_سیصد

ام، ای که پا به این ساختامن نگذاشتههای طوالنیمدت
یارس شیشه . شود اینک احساس غریبی کنمموجب می
 . دهدرا پایین می

  .برو باال تا من ماشینو پارک کنم و وسایلو بیارم -
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خاطرۀ خوشی از آخرین باری که این ساختامن را ترک 
 . منودم، ندارم

 . برو، ساختمون خالیه -

عذابی را که موقع ادای این جمله حامل است، درک 
دروغ نیست اگر . گیرمکنم و دست دخرتم را میمی

 .دهندبگویم دیوارهای این ساختامن بوی رسدار را می
مدام . فشارمنگ را میهایم، ز برای خامته دادن به آه

ترس از حضور مادرشوهرش همیشه . پایماطراف را می
 . با من است

 . دستم بنده یارس، کلید بنداز -

انگشتم را روی زنگ قرار . خواهدکمی شیطنت دمل می
جانا با چشامن . کنمدهم و به سوختنش فکر منیمی

ام تشویق بازیخبیث و لبخنِد رشورش مرا به ادامۀ خل
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هایش از آن سوی در به گوش صدای فحش. کندمی
 . رسدمی

شی؟ مگه تو آدم منی. شعوِر نفهم، سوختبی -
 ...طویله

آمادۀ . دارمبا باز شدن در، انگشت از روی زنگ برمی
 . گیردجیغ زدن است اما با دیدِن من، ترمز زبانش را می

 کجا رفت؟  -
 کی؟  -
 . زدهمین االغی که این شکلی زنگ می -

 . خندمریز می

 . روت وایسادهروبه -

از باال به پایین برانداز کردنم یعنی تازه توانسته اتفاقات 
 . پیش آمده را تحلیل مناید
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 ...جااین... تو... رویا -

ها پله، نگاههای راههای یارس روی رسامیکصدای قدم
به انگشت کوچکش هم برای . کشدرا به سویش می

به  شانه. های خرید، رحم نکردهآویزان کردِن نایلون
 :گویدکوبد و حین گذر از کنارش، میشانۀ زهرا می

 . این از اولین سورپرایز امروزت -

درخشد و با کشیدن جیغی، محکم چشامن خواهرم می
 . کندبغلم می

درد و بالت بخوره تو رسم . شهوای خدا، باورم منی -
 . یارس

 :زنمحوالی گوشش لب می

 ...غ و طویله و نفهم و اینایی که گفتیپس این اال  -

 . زندای به کتفم میرضبه
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شانس آورد؛ یعنی مشتمو آماده کرده بودم بکوبم  -
 . تو شکمش

اش را به کل در همین چند ماه دوری، دکوراسیون خانه
های جدیدش، چشامنم را مبل و فرش. تغییر داده است

 . کندقلبی میبه قول نفیس قلبی

اصال تو عکس این شکلی . اینا چه نازنمبارکه،  -
 . نبودن

 :گویدجایی خریدها مییارس حین جابه

همش . ت منو دیوونه کردهرویا این خواهر تحفه -
گفت من فرش و مبل جدید خریدم، خواهرم می

خب حاال سیر ببین تا دلش . نتونسته بیاد ببینه
 . آروم بگیره

هایم ه لبهای زهرا، طرحی از لبخند بکش آمدن لب
 . گرداندبازمی
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 . دمت گرم، یکی طلبت -

 :گویدزند و در جوابش مییارس به زهرا چشمک می

و حسابت. امروز بیشرت از یکی واست مایه گذاشتم -
 . حسابی سنگین کردم

آیند، چهرۀ زهرا را ابروهایی که به پیوند هم درمی
 . کندسوالی می

 طور؟ چه -
و گذاشتم کنار گفتم زنگ زدم سهیل؛ خجالت مجالت -

اینا رو نگه دارن تا شام امشب یه امروز مامان
واس خاطر همین تولدو یه روز جلو ! راحت باشین

 .انداختم

 هفت_و_پنجاه_و_سیصد

 . چشاممنان خیال ندارد از حالت گشادی خارج شود
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 جاِن من؟  -
 . ما رو دست کم گرفتیا -

 . بینمها مییدگان زهرا را پس از مدتدرخشش د

 دونستم؟یارس تو انقد آقا بودی و من منی -
 . هی، کیه که قدر بدونه -
 ! بذار بیام ماچت کنم -

 . شودهای یارس، تا بناگوش کشیده میانتهای لب

 ! بیا، بیا -

 . رودغره میزهرا چشم

 . نُچ، جنبه داشته باش برادِر من -

 . بوسماش را میاندازم و گونهیاش مدست گرد شانه

با نفیس کلی برنامه . خانمتولدت مبارک خوشگل -
  .مونداشتیم واسه فردا؛ یارس زد زیر کاسه کوزه
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 .  دهدای پاسخم را میمتقابالً با بوسه

ین تربینمت، بزرگجا میکه اینقربونت برم، همین -
 . سورپرایزه واسم

ریم ، شب میزهرا زنگ بزن نفیس رو دعوت کن -
 ! دنبالش

 . شودچشامن زهرا از تغییر رفتار یارس، باریک می

 . ای داری، الکی مهربون نشدیتو یه نقشه -

رضب از توی یخچال بیرون کشیده رِس یارس، یک
 . شودمی

 س؟ من یا تو؟ جنبهحاال خودت بگو، کی بی -

هایش، غرق در فکر، به زهرا، با انگشتی چسبیده به لب
 . زندزل می او

 . مشکوکم به تو -
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 :گویداندازد و به جانا مییارس نگاه چپی می

 . کوچولو برو محیا رو بیدار کن -

 . کند به زهراسپس رو می

 زنی؟ زنگ منی -
دن شب ش اجازه منینه منیاد؛ یعنی خونواده -

 . تازه جمع خونوادگی هم هست. جایی بره

 های فریزر است،سهاز یارسی که در حال جستجو بین قف
 :پرسممی

 کنی؟ چیکار می -
خوام م، واسه ناهار میکردهدنبال چرخ -

 ! ای بذارمتابهکباب

کشد و دست به کمر باالی رسش ظاهر زهرا هین می
 . گرددمی
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 خوای بذاری؟ نگفتم تو یه چیت هست؛ ناهار می -

و  آوردکرده را بیرون مییارس بستۀ بزرگ گوشت چرخ
 :گویدمن می رو به

این . جرأت داری دسپخت معرکۀ منو نخوری -
االن خدا . خواهرتم اصال لیاقت محبت نداره

گذره؛ البته منم دونه تو ذهن مریضش چیا میمی
 !دونممی

 :گویمای میبرم و با صدای خفهای میزهرا را به گوشه

بنده خدا از . به همه چی بدبینی. آدم باش دیگه -
و ذوقی خرید کرده، حتم دارم تِه صبح با یه شوق 

 . کارتش رو درآورده

از نکاِت مثبِت رابطۀ بین من و زهرا و نفیس، 
 . مان، از حرف یکدیگر استتأثیرپذیرِی آنی

 . رم از دلش درمیارمگیا، میراست می -
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 :زندیارس، صدایش می

 . زهرا -
 . جونم -

 . پسندمحرکِت اولش را می

نه رو تونه نشیو بده من ببینم میرسدار رو بگیر، گو -
 . بیاره یا نه

 . آره میارتش -
 ! نه آخه گفت معلوم نیست بیاد یا نه -

گوید آورم؛ یک لحظه میرس از کار یارس درمنی
 .آید، لحظۀ دیگر نهمی

 هشت_و_پنجاه_و_سیصد

 وا، یعنی چی که معلوم نیست بیاد یا نه؟  -
 . روسِی رفیقشهع -
 تره؟ یعنی از تولد من واجب -
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 . شی، آرهاگه ناراحت منی -

گیرد و موبایل را سمت گوش یارس اش را میزهرا شامره
 . برد که در حال خرد کردن پیاز استمی

 . بذارش رو اسپیکر، اون تابه رو بده من -

 سازم کهخود را با دیدن زوایای مختلِف مبل مشغول می
 . ام نباشدتپاچگیشاهد دس

 . بله -
 تونی ننه رو بیاری یا نه؟ رسدار شب می -
جا ُجم ذاره از اینحمید منی. خیلی گیرم داداش -

 . بخورم

 اممعدۀ خالی. شودام فرشده میدستۀ مبل میان پنجه
 . آوردباز بهانه دستش افتاده و ادا درمی

واست تولد گرفتم، با دستای . ببین بهم بدهکاری -
  .ت رو بیا صاف کندم برات کیک پختم، بدهیخو 
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هایی که خط خوردند از رود برای خندهدمل می
 . روزگارم

تازه تولد تو فرداست، نه . کنملعنتی فرار که منی -
 . امروز

 . خوام، همین امشب باید بیایمنی -
فقط از گیر بودنم در همین حد بگم که مشرتی  -

ذاره ، این منیبسته به زنگ واسه بردن سفارشاتش
 . برم

خواب، حواسم را صدای پرانرژی محیا در قاب اتاق
 .  کندمعطوف او می

دم خاله رویا، آخ جون، امروز همۀ عروسکامو می -
 . جانا، فقط تندتند بیاین
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سکوِت آن سوی خط، مجال پاسخِ درست به ابراز 
سکوتی که به این شکل . دهدخوشحالِی محیا را منی

 . شکندمی

 !کنمم رو صاف میخب، میام بدهیخیله -

بعید نیست این رضبان اوج . کشممانتوأم را جلو می
 . شان بیایدگرفته به چشم

 . تونهپدرسوختگِی تو ذات همه -

لرزد از و دمل می. گویداین را زهرا خطاب به یارس می
 . دهدجوابی که یارس می

 . المصب گیره دیگه -

 کنم و یارس ازوتی پیشه میتفاشان بیبه طعنۀ جفت
 . دهدبالتکلیفی نجاتم می
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زهرا جان برنج و ساالِد شام . رویا تزئین خونه با تو -
 . بوسه، کبابشم با مندست تو رو با احرتام می

شد مثال امروز دیگه خیلی سورپرایزم حاال چی می -
کنی، منو بفرستی خونۀ مامانم، خودت همه چی رو 

 . نباملآماده کنی، شب بیای د

کرده، گوشۀ لبش را یارس حین ورز دادِن گوشت چرخ
 . کشدباال می

شد، صد در صد دیگه خیلی خوش به حالت می -
 ! زدن، حیفیچشت می

 و الی رسعشق در البه. شان برایم جذابیت داردمکاملات
ای هعشقی که به دور از بازی. شان جای گرفتهکله زدن

 . استآمیز زننده و کلامت اغراق

ست که در رابطه با ایهامن میوۀ ممنوعه... و رسدار
ه اند، اما بفاصله گرفنت از او، حجت را برایم متام کرده
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قدری وسوسه برانگیز است که، پِی سوخنت در جهنم را 
های او اصال مامل و بهشت بدون ُهرِم نفسبه تنم می

 .وجوِد خارجی ندارد

 نه_و_پنجاه_و_سیصد

 . ببین چه جیگری شد -

چرخانم و لبخندم با دیدن ژلۀ رسم را سمت زهرا می
 . شودتر میای که تازه از قالب درآورده، عریضمیوه

 . آره خیلی خوشگله، بذار یه عکس ازش بندازم -

 . کشدهوا پلک زیرینم را پایین میخیلی بی

 چشات چرا انقد خون افتاده؟  -
 . وابیدمشب نخ -
 چرا؟  -

 . بهرتین زمان برای کشیدن زیر زبانش است
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 گی؟ یه سوال بپرسم، راستشو می -

گذارد و ظروف شام را روی ها را توی یخچال میژله
 . گیردکف دستش را برابرم می. چیندکانرت می

 . من همیشه با تو این شکلی بودم -
 گی؟ دونی که به من منیچی از داداش می -

ا شوند یعنی دیگر بتانی که توی مشتش جمع میانگش
 !من مثل کف دست نیست

 منظورت چیه؟  -

 . ایستمزنم و در مجاورتش میمیز غذاخوری را دور می

با هم بزرگ شدیم؛ تا حاال واسه هم زیر و رو  -
ساده بگم، ندار بودیم؛ پس نپیچون . نکشیدیم
 . جواب بده
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قدری دارد؛ آنخواهرم مهارت باالیی در حفظ تظاهر 
 .دگرداناش را رسیع به حالت عادی برمیکه رنِگ پریده

 . خیاالتی شدی -
شه همش تو حاال چون اسمم رویاس دلیل منی -

 . هپروت ِسیر کنم

 . کند؛ ماهرانهای میخندهتک

 زنی؟ امروز چرا انقد شاعرانه حرف می -

نشینم و رسم را بین دستانم کشم؛ میصندلی را عقب می
 . فشارممی

شه که دیشب دستاش انقد شه زهرا؟ چهداداش چه -
جون نداشت یه آمپول به خودش بزنه؟ اصال چرا 

 باید به خودش آمپول بزنه؟ 

 . شنوماش را از پشت رس میزدهصدای بهت
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 دیشب چه خرب بوده؟  -
ها کَل انداختم، وزنۀ سنگین گفت تو باشگاه با بچه -

 . گینتون دروغ میههم. گفتزدم، اما دروغ می

 . رسداش به گوشم مینجوای زیرلبی

 . توی ماجرا رو درمیاریمباالخره با نفیس ته -

 . کنمام را در نگاهم خالصه میدرماندگی

 . زهرا -

ن شاای را که همیشه در یخچالنسکافه و کیک خانگی
 . گذاردموجود است، برابرم می

 . نو بخورجونم؟ ناهار که نخوردی، حداقل ای -

 . شوم به بخار برخاسته از نسکافۀ داغخیره می
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ها شده بود؛ از این عین بچه... زهرا داداش دیشب -
ن؛ شکنن، مظلوم میهایی که مامانشونو گم میبچه

 . پناهقدر بیهمون

 آدمی هر قدر. پشتش به من است. بینمصورتش را منی
 خلعهایش کنرتل داشته باشد، بغض، هم روی واکنش

 . کندسالحش می

این چه بحثیه تو همچین روزی کشیدی وسط؟ ها؟  -
برو صدای موزیکو زیاد کن، برنج رو بذارم بریم 

 . آماده شیم

ترین مسائلش را هم با من وقتی خواهری که خصوصی
پیچد، کاری میگذارد، به کوچۀ پنهاندر میان می

بار طنابش یعنی محنت، مشقت، مصیبت و مرارت، این
 .را دور گلوی عزیزترین کسم آویخته

 شصت_و_سیصد
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در آینه . گیردام قرار میچانۀ زهرا، از پشت روی شانه
  .کنم برق چشامنش ابدی باشدنگرم و آرزو میاو را می

 کنم؟ دونی به چی فکر میمی -

 . دهمتکان می" چی"رسم را به معنی 

 . ت رو ببینه، وقتی این قیافهبه حال رسدار -

ام سقوط پشت لرزد و پشت سینهخط چشم در دستم می
 . دهدسقوط رخ می

 اگه نیاد چی؟  -

 . چسباندصورت به صورتم می

 خیلی دلتنگشی؟  -

ایم هزنم تا اشک، آسیبی به ریمل مژهتندتند پلک می
 . نرساند

 . خیلی -
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 . آخه عاقبتی با هم ندارین -
 نده خرب داره؟ کی از آی -
 . گه نشدنیهعقل می -
بار دنیا دلش به رحم اومد و رو مدار حاال شاید یه -

 . احساس چرخید

 . شودتلخ منی

 . توکل به خدا -

 . گشایدهای مانتو لِی زغالِی جلوبازم را میدکمه

 . پیرهنت بلنده -
 . کشماز داداش خجالت می -
 ده؟ داداش کی تا حاال به این چیزا گیر دا -

 :گویمبعد از کمی فکر می

 . وقتهیچ -
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دلیل؛ سوزنم زیاد های بیمبحثی وجود دارد به نام رشم
 . کندبه آن گیر می

 . شودای به در نواخته میرضبه

 . اینا اومدنزهرا مامانت -

 . کشدلپم را می

 . کم پررنگ کن، بیا بیرونرژ لبتو یه -

دلیل و عدم یهای بباز هم درگیرِی سوزنم به رشم
 . اهمیت به توصیۀ آخِر زهرا

م اکاغذی هم پاسخگوی عرق پیشانیسومین دستامل
اند؛ همه جز او؛ ها رسیدهتقریبا همۀ مهامن. نیست

  .اویی که احتامل آمدن یا نیامدنش، پنجاه پنجاه است

چپی تو آشپزخونه؟ فعال که کاری چرا همش می -
 . نیست، بیا بشینیم
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گویم اسرتس دارم، زیرا به حدی رم منیدیگر به خواه
هایش از این جمله پر است که فحش خاک تو گوش

 . رست را قطع به یقین روی رسم اعامل خواهد منود

 . جا چه قشنگ شده مادراین -

 :گویدیارس در جواب مادربزرگش می

 . شو کشیدهرویا زحمت -

 . کند به مامانننه گوهرشان، رو می

جان، از هر حاللت باشه مرضیهشیری که خوردی  -
 . ریزهتا هرن میانگشت دخرتای گلت ده

دوستش دارم؛ نه به این دلیل که پشت عشق و عالقۀ ما 
چون سپیدی موهایش بیهوده نبوده؛ به اقتضای . ایستاد

 . سنش، استنباط دارد از محیط پیرامونش
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آورد و این یک خیال باطل بود که گذر زمان او را منی
  .کشاندجا میدیدنم، او را زودتر از بقیه به اینشوق 

های رسد شده و احساساِت اشتیاِق فروکش کرده و عالقه
دهد به دّرۀ متغیر، مرا از کوه وثوق هل می

 .اعتامدیبی

 شصت_و_سیصد

در آینه . گیردام قرار میچانۀ زهرا، از پشت روی شانه
  .کنم برق چشامنش ابدی باشدنگرم و آرزو میاو را می

 کنم؟ دونی به چی فکر میمی -

 . دهمتکان می" چی"رسم را به معنی 

 . ت رو ببینهبه حال رسدار، وقتی این قیافه -

ام سقوط پشت لرزد و پشت سینهخط چشم در دستم می
 . دهدسقوط رخ می
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 اگه نیاد چی؟  -

 . چسباندصورت به صورتم می

 یلی دلتنگشی؟ خ -

ایم هزنم تا اشک، آسیبی به ریمل مژهتندتند پلک می
 . نرساند

 . خیلی -
 . آخه عاقبتی با هم ندارین -
 کی از آینده خرب داره؟  -
 . گه نشدنیهعقل می -
بار دنیا دلش به رحم اومد و رو مدار حاال شاید یه -

 . احساس چرخید

 . شودتلخ منی

 . توکل به خدا -
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 . گشایدمانتو لِی زغالِی جلوبازم را می هایدکمه

 . پیرهنت بلنده -
 . کشماز داداش خجالت می -
 داداش کی تا حاال به این چیزا گیر داده؟  -

 :گویمبعد از کمی فکر می

 . وقتهیچ -

دلیل؛ سوزنم زیاد های بیمبحثی وجود دارد به نام رشم
 . کندبه آن گیر می

 . دشو ای به در نواخته میرضبه

 . اینا اومدنزهرا مامانت -

 . کشدلپم را می

 . کم پررنگ کن، بیا بیرونرژ لبتو یه -
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دلیل و عدم های بیباز هم درگیرِی سوزنم به رشم
 . اهمیت به توصیۀ آخِر زهرا

م اکاغذی هم پاسخگوی عرق پیشانیسومین دستامل
اند؛ همه جز او؛ ها رسیدهتقریبا همۀ مهامن. نیست
  .ه احتامل آمدن یا نیامدنش، پنجاه پنجاه استاویی ک

چپی تو آشپزخونه؟ فعال که کاری چرا همش می -
 . نیست، بیا بشینیم

گویم اسرتس دارم، زیرا به حدی دیگر به خواهرم منی
هایش از این جمله پر است که فحش خاک تو گوش

 . رست را قطع به یقین روی رسم اعامل خواهد منود

 . گ شده مادرجا چه قشناین -

 :گویدیارس در جواب مادربزرگش می

 . شو کشیدهرویا زحمت -
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 . کند به مامانننه گوهرشان، رو می

جان، از هر شیری که خوردی حاللت باشه مرضیه -
 . ریزهتا هرن میانگشت دخرتای گلت ده

دوستش دارم؛ نه به این دلیل که پشت عشق و عالقۀ ما 
یش بیهوده نبوده؛ به اقتضای چون سپیدی موها. ایستاد

 . سنش، استنباط دارد از محیط پیرامونش

آورد و این یک خیال باطل بود که گذر زمان او را منی
  .کشاندجا میشوق دیدنم، او را زودتر از بقیه به این

های رسد شده و احساساِت اشتیاِق فروکش کرده و عالقه
 دهد به دّرۀمتغیر، مرا از کوه وثوق هل می

 .اعتامدیبی

 یک_و_شصت_و_سیصد

 ! برو باشهدلکاش دخرت منم عین دخرتت تو -
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هر چند . چرخانمبا تعجب رسم را سمت ارغوان می
 :پرسمدانم، اما میمی

 تون دخرته؟ بچه -

 . دهدرسی به تایید تکان می

باباش قدری ناز باشه که به دل دعا کن اون. اوهوم -
 . بشینه

این  .کنمپرند، رسیع کنرتل میابروهایی را که باال می
 گوید؟ ست که زهرا از نچسب بودنش میهامن ارغوانی

خودتون که خیلی خوشگلید، بعدم کدوم پدریه  -
 شو نخواد؟ بچه

که نبوِد همین. و اصابِت یک گُرز سنگین وسط تیرۀ پشتم
قدرها هم که یعنی آنآورد، پدِر دخرتم را به رویم منی

  .گویند بد نیست؛ الباقی به من ارتباطی نداردمی
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م؛ دار تکه کاهویی برمی. زنم به ظرف ساالدناخونک می
طوری وامنود . بلعمکنم و میآن را به سس آغشته می

راه است و این نیامدن، به چپم کنم اوضاع دمل روبهمی
 . هم نیامده

 . وانحسابی گرم گرفته بودی با ارغ -
گفتین بد قدرا هم که تو و یارس میطفلی اون -

 . نیست

 . شودچشامنش گرد می

 طفلی؟ ارغوان؟  -
 . من که حس بدی بهش ندارم -

 . ریزدگِل رسخِ خشک شده توی قوری می

جوشه، اما انگاری به دل چی بگم واال، با ما که منی -
 . اونم نشستی
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کودکان . است مانشاید هم علت آن رویدادهای مشابه
. مان را بر هم زدندای که ریتم زندگیناخواسته

گاهی پوشالی که به وقت تنگنا ماهیت واقعی خود تکیه
 . را بروز دادند

عروسِی ندیده، لباس عروِس نپوشیده، آلبوم خالی از 
های سونوگرافی که روی هم تلنبار تصاویِر دو نفره، برگه

الی تصویر کج و شدند و کسی نبود تا قربان قد و با
 . کوله شود

 رویا؟  -

با فرشدن کف دستم به یخچال، به سوی زهرا 
 . گردمبرمی

 ! رسدار اومد -

 . شودو سینی به دست از آشپزخانه خارج می
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ساده آغاز . حدی به مسابقه داردعشق شباهت بی
روی، به مراحل شود، منتها هر قدر جلوتر میمی

 . رسیتری میخطرناک

انتهای دو ابرویم را باال . کنممرتب می لباسم را
دهم بخش اندکی از موهایم، به فرستم و اجازه میمی

خورم در جرعه آبی که می. بیرون از شال راه یابند
کند و با وجود عطشم برای دیدنش، دِل گلویم گیر می

برای پی بردن به احوال . ترک کردِن آشپزخانه را ندارم
 . ستی من کافیام، یک نظر به سیامدرونی

شنوم؛ مثل این اواخر تلخ نیست؛ صدایش را می
 . ست که دل به او باختمهامنی

های عمیِق پشت رِس هم، توانایی به تعادل رساندِن نفس
 . حامل را ندارند
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ام در آستانۀ آشپزخانه، چسبیده به اپن، نفس در سینه
شود و از گلویم صدایی همچون هین بیرون حبس می

امشب جذابیت را به حد اعال رسانده یا این  .آیدمی
 حس زاییدۀ ذهن دلتنگ است؟

شلوار و پیراهِن مشکی، با کت اسپرت طوسی، مرا یاد 
 . اندازدها میمدلینگ

 . زندزهرا رضبۀ آرامی به پهلویم می

ت داره راه اون دهنتو ببند، آب از لب و لوچه -
 . افتهمی

 . چقدر خوشگل شده -
 . شه خب، آرایشگاه رفتهعروسِی رفیق -
شه برم جلو، محکم بغلش به نظرت االن چی می -

 کنم؟ 
 . شه به قیامتتون موکول میهیچی، دیدار بعدی -
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کند و گردِن او ای در گوشش میعمویش امید، زمزمه
تالقِی نگاهش با نگاهم، . چرخدناگهانی به طرفم می

 کند که راز خنثیسنسوری مهلک در قلبم فعال می
 .شدنش، فقط آغوش اوست

 دو_و_شصت_و_سیصد

 . شود الی قرار نبودهاام خوانده میفاتحه

  .آید از دیدنشقرار نبود من آنی باشم که به وجد می

 . قرار نبود نگاهم را به چشامنش طوالنی کنم

 . کند، او باشدمحلی میقرار نبود طرفی که بی

 . د به این رسعت چشم از من بگیردقرار نبو 

 . و قرار نبود دوباره من بازندۀ این میدان باشم

 . زند؛ خواهرم زهراستکسی به پهلویم چنگ می
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طوری زل زدی بهش؛ همه دارن نگات زشته این -
 . کننمی

دهد و ام را باال میچانه. کشاندمرا به آشپزخانه می
 . زندرضبۀ آرامی به صورتم می

 رگته؟ چه م -

تفاوتِی مردی او در صدد شامتِت من و من مات بی
 . دیگر

 .طوری کنی، از آشپزخونه نیا بیرونبخوای این -
 . فقط یه لحظه نگام کرد -
 انتظار داشتی زیر اون همه چشم چیکار کنه؟  -
 . فراموشم کرده -

 . دهدگیرد و تکانم میهایم را از دو طرف میشانه

زل زده بودن به شام، تو حال همه . جمع کن خودتو -
 . خودت نبودی
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جریان چیست من با دیدن او از حال خود خارج 
 کند؟ شوم و او بالعکس عمل میمی

 . یه ذره آب بخور بیا بشین پیش خودم -

 . اندازمرسم را باال می

 . شامو آماده کنم -
همش نیم ساعت . محض رضای خدا بزرگ شو رویا -

رفت، آبغوره نگیری واسه که جاستا، بعد ایناین
 من؟ 

  رود؟چه کنم با گلویی که حتی ژله از آن پایین منی

 زنند؟ چه کنم با چشامنی که مدام سمت او گریز می

خورد و رفتنی ریز زنگ میچه کنم با موبایلی که یک
 کند؟بودِن او را خار چشمم می
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بیند، خالف رؤیاهایش چه میچه کنم با رویایی که آن
 خواهد؟ و دلش رسدار میاست 

  .ذارم بریامسخره نشو رسدار، تا شام نخوری منی -

 . آوردموبایلش را باال می

 . بیست بار تا حاال زنگ زده -
 تره یا من؟ زده که زده، اون مهم -

هایی که مخاطبش من رود برای خندهدمل ضعف می
ز بار بگذار صدایت بلرزد تا بفهمم برو نیستم و لعنتی یک

 . ندادنت از غرور است نه فراموشی

که دست ست از اینرقصد و ناراضیجانا با آهنگ می
 . زنممنی

 . َدش... ماما -
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نا جا. کاهدحتی صدای موزیک هم از سنگینِی فضا منی
 . دهدپایم را تکان می

 . َدش ِبَژ ماما... اَه -

برد؛ جانا را از رسم باز زهرا به استیصامل پی می
 . کندمی

 . رویا -

 :آید تا در جواب مامان بگویمجانم باال می

 بله؟  -
 . برو کمک زهرا، دست تنهاست -

خواهم بگویم االن چه وقت میوه آوردن است، اما می
 . داردمام، به سکوت وامیصدای دورگه

 . برو بشین، یارس میاد -

 :گویمگیرم و میداِر مسِی میوه را از او میظرِف پایه
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 . رو برب هابشقاب -

ای بر . کنماز عزیز که در صدر مجلس نشسته رشوع می
جلوگیری از تجلِی لرزِش دستانم، ظرف را سفت 

تعلل داداش در برداشنت میوه و نگاه . چسبممی
 . سنگینش، یعنی نگران است

رسداری که هر چند . رسم به رسدارو عاقبت می
کند، اما قطرات موضعش را حفظ کرده و نگاهم منی

 افتد و فرشدنِ اش راه میرشت عرقی که از کنار شقیقهد
گیرد، دست دلش را رو ها و دم عمیقی که میپلک
دارد؛ سیبی که حکایتش تنها یک سیب برمی. کندمی

 .ستفراتر از یک میوۀ معمولی

 سه_و_شصت_و_سیصد

 . ممنون -
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جودم قندیل که و گوید؛ طوریخیلی معمولی می
 این حجم از تسلط روی خود را از کجا آورده؟ . بنددمی

موبایلش برای . ماندکنمم در گلو خفه میخواهش می
 :دهدخورد و این چنین پاسخ میبار چندم زنگ می

 . نیم ساعِت میام، انقد زنگ نزن -

 . خیزدزهرا برمی

 . وایسا پس برم واست کیک بیارم -

 . ال گرفنِت پوسِت سیب استبا متانِت خاصی در ح

 . نه خرابش نکن؛ قراره باهاش عکس بندازیننه -

دهم به مبل و از ورای شانۀ ارغوان، هر از تکیه می
در طی این تعقیب و . کنمگاهی زیرچشمی نگاهش می

کند و چشم در چشم ای رس بلند میگریزها، لحظه
آزردگی، سفیدی و سیاهِی چشامنش را با هم . شویممی
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دنیا دنیا . شود از نگاهشته دمل تهی می. احاطه کرده
توانم تاب بیاورم و بار من منیاین. طلب پشت آن است

بازِی انگشتانم با هم، اندکی در . اندازمرس پایین می
ز با او آغا مادربزرگش صحبت. بازیابی حامل مؤثر است

 حتی. شودای نصیبش میکلمههای تککند و جوابمی
محلی زند هم بیکه مدام دِر گوشش پچ می به امیدی

انگار دلتنگی از من به دخرتم نیز رسایت . کندمی
داداش پلک . گیرداش را سمت او میکرده؛ موِز گاز زده

ش، به اسینهفشارد و از باال و پایین شدن قفسۀبر هم می
 حاال دیگر عالوه بر. برمکشد، پی میعمق نفسی که می
ترین واقعی. کنندشان مینگاه من بقیه نیز واضح

 هنگام گرفنت. کندهای مرا به باال کج میلبخندش، لب
جانا با هامن لبخنِد . لرزدموز از جانا آشکارا دستش می

اش شده و گویی دخرتم را بهرت از خبیِث معروف خیره
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با رویی گشاده موبایلش را تقدیم . شناسدهر کسی می
 ! کنداو می

 . کشددست به شکمش میارغوان با حرست 

 . کاش امید هم مثل رسدار عشق بچه بود -

 . نشینندانگشتانم روی دستش می

 . افتهبه دنیا که بیاد، مهرش به دل باباش می -

اگر این مهر به دل امیر . کنم از جملۀ خودمخوف می
 هم افتاده باشد؟ 

بار با زنگ موبایلش که در دست جاناست، بلند این
ای چوبی برد و جعبهت در جیب کتش میدس. شودمی

 . آوردبیرون می

 . خورماز کیکتم نگه دار میام می. تولدت مبارک -
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بینم برق چشامن زهرا را که زل از همین فاصله هم می
 . زده است به داخل جعبه

 از کجا یادت بود؟ . این چه نازه! خدای من -

خورد از چشمک جذابش و خدایا انصاف دمل رُس می
 . گونه تا کردنتنیست با من این

 . دستت درد نکنه، خجالتم دادی -
 . خواهر که ندارم، یه تویی دیگه -

زند وقتی زهرا پیشانی به اشک در دیدگانم حلقه می
هایش تکان چسباند و با چشامن ُپر لببازوی او می

 . خورندمی

یر شدن س. به این رسعت رفتنش برایم غیرقابل باور است
نش پیشکش، من حتی نتوانستم درست و حسابی از دید

دستانم را پشت کمرم قالب منوده، . نگاهش کنم
ام و خیرۀ اویی هستم که ای به دیوار تکیه دادهگوشه



 

Romanzo_o 1593 

َدِم آخر، وقتی . در حال خداحافظی با جمع است
هایش را بپوشد، رسش را به سوی من خواهد کفشمی

ک عمر کند و هامن نگاه آخر، برای یمتامیل می
 .ستخرابِی من کافیخانه

 چهار_و_شصت_و_سیصد

 . ایستدرخم میبهکشد و رخزهرا کتفم را می

 ته؟ چه -

های تندم، ضگواه همه چیز گیرم و نفسنگاه از او می
 . است

 . رویا مسخره نشو -

 . زنمپوزخند می

 کنی؟ یشو مخام دستبندش شدی که طرفداری -

 . زندچشامنش از حدقه بیرون می
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 عروسیِ . دیدی که بنده خدا رو بسته بودن به زنگ -
 ری؟ نفیس باشه تو منی

از صبح ساعت ده در دمل شور . خواهم درکش کنممنی
 . به پا نبوده که حاال این چنین شورش درآید

ه زنه سلیقببین ناکس چی خریده؛ بعد همش ِزر می -
 . فاندارم و این حر 

 های بزرگش،دستبند نقرۀ ماه و ستاره که داخل ستاره
 . بردای رنگ است، دمل را میفیروزه

 . مبارکت باشه -

 . چسبدهایم را میشانه

رویا، امشب وقت قیافه گرفنت نیستا، حداقل به  -
 . خاطر من
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زنم و از ترِس ترکیدِن بغضم، به دستش را نرم کنار می
 . کنملبخندی کوتاه اکتفا می

تونی جوره منیهر وقت دیدی هیچ» ام جایی شنیده
 . «یکی رو از قلبت بکنی، اون اسمش عشقه

خدایا اگر در تقدیرم جایی ندارد، چرا مهرش را به دمل 
انداختی؟ تا جایی که جغرافیای وسیعی از قلبم را 

اش را روی رحمیتسخیر کرده و نکند تاریخ ادامۀ بی
 ما پیاده کند؟ 

از من یک جسم مانده میان . امدنش هوایی شدهبا دی
این جامعت و روحم هامن دم که او پایش را بیرون 

 . گذاشت، کالبدم را ترک کرد

ظروف را زهرا . کنیمسفره را جمع می. اندازیمشام می
 . دهد بشوییماجازه منی
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مراسم کیک و کادو و عکس و رقص را به پایان 
هدیۀ من به زهرا، . دررسانیم و چشم من مانده به می

 . ها پیش قولش را داده بودمست که از مدترمانی

لرزد و با دیدن نام نفیس، أم میموبایل در جیب مانتو
یابم این دخرت هر گاه نیاز داشتم و حتی صدایش درمی

همهمۀ توی سالن و صدای بلنِد . نکردم، با من بوده
یارس و  دِر اتاقِ . گذارد صدا به صدا برسدموزیک، منی
کنم و با دیدن ارغوان و امید، ببخشید زهرا را باز می

گویم و دستگیرۀ اتاق محیا را پایین ای میدستپاچه
روی هم و لبخند دیدن زهرا و یارس روبه. دهممی

. کندمایشان، اعصابم را لگدمال میمرگمکش
ه پلروم و جای خلوتی به جز راهای برایشان میغرهچشم

 . رساغ ندارم

 بدموقع زنگ زدم؟  -
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نشینم و بازوی راستم را تکیه ترین پله میروی پایین
 . دهم به دیوارمی

 . نه اتفاقا خیلی به موقع بود -
 چه وضع صداست؟  -
 . ترکم نفیسدارم می -
چی شده؟ من گفتم امشب . قشنگ معلومه از صدات -

 . شنومباالخره صدای شنگولتو می

و با خشم عمل دم و بازدم را کوبم مشت به زانویم می
 . دهمانجام می

 نکنه مادرشوهر زهرا اومد؟  -
 . نه -
 . پس البد رسدار نیومده -

گونه خود را دهد که اینسوپاپ اطمینانم را باال می
 . منایمتخلیه می
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از دلتنگی داشتم . اون اومدن بخوره تو رسش -
خواستم مردم نفیس؛ وقتی دیدمش به خدا میمی

اصال . دونی چقدر ماه شده بودمنی. نمبغلش ک
 ببین محل. دمل ضعف رفت. دیدیباید تیپشو می
کثافت فقط اومد . حتی نگام نکرد. سگم بهم نداد

 . ش کنمخواد خفهدمل می. منو هوایی کنه و بره
 ! حاال قبلش یه نفسی بگیر خودت خفه نشی -

صدای مردانۀ آمیخته به خنده، دمل را ُهّری پایین 
ه کنم بریزد و پس از چند ثانیه مکث، رس بلند مییم

 ...سوی پلکان باال و

 پنج_و_شصت_و_سیصد

هایی کنم به سوی پلکان باال و با دیدن لبرس بلند می
که تا بناگوش کش رفته، داغِی شدیدی تنم را در بر 

. مفهمیهای نفیس پشت تلفن هیچ مناز حرف. گیردمی
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آورم و بدون نگاه به صفحه، قسمت موبایل را پایین می
با دستی که زیر چانه َجک زده، . کنمقرمز را ملس می
ام است و چند درصد احتامل دارد همچنان خیره

 هایم را نشنیده باشد؟ حرف

 ! جابیا این -

و با چشم و حرکِت دست، به مجاورِت خود اشاره 
ام و قدرت تکان خوردن در جایم خشکیده. کندمی

ترسم بروم و تصویرش محو شود؛ من مبانم و می. ندارم
 . وحشِت دیوانه شدن

 منیای؟  -

افتد، شالی را که کم مانده از رسم بی. شومبلند می
گیرم و برای رسیدن به دست به نرده می. کنممرتب می
ایستم و به در پاگرد میانی می. رومها باال میاو از پله
زند، ممکن است کسی رس عقلم که نهیب می ندای
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دهم که مسیرم را نه، گوش منی. دهمبرسد، گوش می
. کنمهای منتهی به طبقۀ باال را طی میتغییر داده، پله
 برای. شودتر از او، حرکتم متوقف مییک پله پایین

با نوک . فشارمجلوگیری از سقوط، نرده را می
ای که رویش پله انگشتانش، چند رضبه به رسامیِک 

 . زندنشسته، می

 . بشین -

م و رو ام که منیباالترین درجۀ دلبستگی را فتح کرده
چرخاند اش را میتنهنیم. کنمدرخواستش را قبول می

 . امسمت منی که در حالت نشسته در خود مچاله شده

 دیدیم هوایی شدی؟  -

. کََنمگزم و گوشِت اضافِی دور ناخنم را میلب می
 . لرزدهایم ناجور میفسن

 ها رویا؟  -
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 . جرأت باال کشیدن نگاهم را ندارم

 هنوز دلت تنگه و پدِر پدِر منو درآوردی؟  -

حالت چشامنش منادی از . دیگر صورتش لبخند ندارد
 . ستدلخوری

 . انقد ازم طلبکار نباش -

 :دهددر جا پاسخ می

 . هستم -
 چرا؟  -
 پرسیدن داره؟  -
 مقرصم؟ یعنی فقط من  -
 . نه من مقرصم -

 .رساندکشد و فاصله را به هیچ میخود را به سمتم می
 . دهدگیرد و به روی گلویش انتقال میمچ دستم را می



 

Romanzo_o 1602 

 ! م کنحیفه آرزو به دل مبونی؛ خفه -

اش زیر دستم، جایِی تودۀ داخل گلوی عرق کردهجابه
 . شودمنجر به تندِی جریان رضبانم می

اصال چه افتخاری از این باالتر تو خالصم  .یاال دیگه -
 . کنی

 ضعفه بگیرم؟ برای کدامشان دل

 زانوهایامن که از شدت نزدیکی به هم چسبیده است؟

 دستم که روی گلویش است؟

 یا دستش که دور مچم حلقه شده؟ 

زجرکش کردن ته نامردیه؛ یه بار مردونه بکش و  -
 . مونو خالص کنجفت
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تم به سوی صورتش و طواِف با راهی شدن کف دس
ریشش، مچم را رها منوده، ابروهایی که به قصد اخم ته

 .ندگیر به یکدیگر نزدیک شده بودند، از هم فاصله می

 شش_و_شصت_و_سیصد

ِر تارهای زبِر زی. بینماش را میباال و پایین شدن سینه
 . کردهکف دستم، بازی بدی با دمل آغاز 

 طور دلت اومد رسدار؟ چه -

 . شودهایش به باال کشیده میطرف لبیک

 . گه روت سیاهدیگ به دیگ می -

کف دستش، پشت دستی که روی صورتش است، 
 . داغ است، تب دارد، عرق کرده. نشیندمی

 دونی چقدر طول کشید؟ می -

 . دهمبا چشامِن ُپر، رسم را به طرفین تکان می
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ی شه گذاشتاصال باورم منی. دلی رسدارخیلی سنگ -
 ...انقد

 . گیردهایم قرار میکف دسِت دیگرش، روی لب

جا تا آسمون هیس، اگه قرار به گالیه باشه، از این -
 . دمل ازت خونه، پس ولش کن

رود تا متوجه اصوات هایم کنار میدستش از روی لب
 . نامفهومم شود

 ...که منو درک کنیتو به جای این -

 . پردمیان حرفم می

بخوام . خوام کشش بدمگفتم ولش کن رویا، منی -
 . شهاز درِد این دل بگم، طومار می

 . کنمرسم را سمت گردنم کج می

 خب، آشتی؟  -
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 . شود؛ طوالنی و پرتردیدنگاهش طوالنی می

شی چیکار کنم با تو رویا؟ چیکار کنم که کَنده منی -
 از این المصب؟ 

 . اشذارد روی طرف چپ سینهگدست می

 . دیگه انقد باهام رسد نشو -

 . فشاردهایش را بر هم میلب

 کنی؟ عطا رو چیکار می -
 . دیگه باید باهام کنار بیاد -

بندد و دو گوی دلخوری از چشامنش رخت می
کف دستی را که روی صورتش . درخشنداش میایتیله

عمیق . سدبوزند و میهایش پیوند میاست، به لب
 . جنبه نیستبوسد و فکر مِن بیمی
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شنیدم، محال شانس آوردی رویا؛ اگه حرفاتو منی -
 . بود ببخشمت

کتی که بر یک طرف . چسبانماش میرس به شانه
افتد و دستانش دور تنم حلقه اش انداخته، میشانه
رس من روی شانۀ اوست و رِس او چسبیده به . شوندمی

پیچد، دستانی را که دور کمرش میدستانم که . رِس من
رد گیهایم درد میدنده. کندتر میگرد تنم هست، تنگ

  .ترین درد استاز شدِت فشار وارد به آن و این شیرین

حیف روزایی که . لعنت به خودم و خودت رویا -
 . بدون هم گذشت

کردم به امید پیامت، ولی هر شب واتساپو چک می -
 ...تو

 :گویدش وقتی میاحرص دارد جمله
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جا شوتت بار دیگه طلبکار باش، جوری از اینیه -
 . َملَّق بزنیکنم کله

 . کنماش جدا میرس از شانه

 دلت میاد؟  -

. آیدانگشتانش میان تار به تای موهایم به حرکت درمی
کشد و بیشرت از قبل به دوباره مرا میان آغوشش می

از  فاصله گرفنتبه هیچ قیمتی حارض به . فشاردخود می
ام بیرون بیایند و مرا در او نیستم؛ حتی اگر خانواده

حاال دیگر رسدار را دارم و چه باک . این وضعیت ببینند
 .دانم آدِم جا زدن و جا گذاشنِت من نیستمی. از بقیه

 هدیه

 هفت_و_شصت_و_سیصد
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 با. ای تصورات من استآغوشی، ور دقایقی طوالنی هم
چ ای که به هیهایی مشت شده در یکدیگر و فاصلهپنجه

 . کشمرسیده، عطرش را بو می

خواستم خدا شاهده به یه جایی رسیده بودم می -
م خسته! ریش و قیچی زندگیمو بدم دست مامان

 ! کردی رویا

مرا عقب . شود از خیسِی صورتمصورتش خیس می
 . بردمی

 . ببینشا -

کند و با چشامنی که رو به خامری هایم را پاک میشکا
 :گویدرود، میمی

تو هم . شهقربونت برم شرتسواری دواّل دواّل منی -
 .توخوای منو داشته باشی، هم رضایت خونوادهمی

و ت. رِس تو رویا. منو ببین، شدم بچۀ ناخلف مادرم
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 .رسم عاشقی رو بلد نیستی، فقط اداشو درمیاری
اشقی هستی که یه قدم واسه من چه جور ع

 داری؟ برمنی
 . ترسم خبمی... من -
عشق رِس نرتس . خورهآدِم ترسو به درد عاشقی منی -

های از هم واسه همینه این همه رابطه. خوادمی
چون یکی از دو طرف کم میاره، جا . پاشیده هست

تونی حسی که بهت دارمو وقت منیتو هیچ. زنهمی
تونی، ام بشی عین خودم، منیخو منی. درک کنی

 . هفت سال ازم عقبی

  .دارماولین قدِم کوچک را در کنار زدن این ترس برمی

 . به خدا من خیلی دوِست دارم رسدار -
 . ثابت کن -
 یعنی تا حاال نکردم؟  -
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گی داداشم گفته با فالنی زنی مینه وقتی زنگ می -
 . کات کن، اینم کات

  چه انتظاری ازم داشتی؟ -

قدر اندازد و سپس آننگاهی به دِر بستۀ طبقۀ پایین می
 .خورندهایش توی صورتم میشود که نفسنزدیک می

ت وقتی خونواده. انقد ساده ازم نگذر. مبون پام -
گم به منی. گن بذارش کنار، جلوشون دربیامی

خاطر من کتک بخور، اما یه وقتایی الزمه رس من 
این همه واست یقه جر  باهاشون بحث کنی تا بفهمم

 . دادنم، بیخودی نیست

 . دهمرسی به پایین تکان می

 . باشه -

 . کند و مستقیم خیرۀ چشامنم استرسش را خم می

 قول؟  -
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 :زنمفرستم و لب میآب دهانم فرو می

 . قول -

سمت راست صورتم را که در مامس با صورتش قرار 
 . کندباران میدارد، بوسه

ی بزنی زیر حرفت، یه جوری داغمو به بار بخوااین -
 ...ذارمدلت می

 . چسبانمهای او میحاال من دست به لب

 . خرابش نکن، از رفنت نگو -

هایم افتاده، بر رسم دانم کی روی شانهشالی را که منی
 . کشدمی

 . برو پایین تا شک نکردن -

 . تکانمدارم و میکتش را برمی

 . تو هم بیا -
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وقتی از اون پایین . عروسِی رفیقم برم برسم به -
اومدم و زنگ زدم بهش، اوضام از بس خیت بود، 

اما االن . خورهخودش گفت اومدنت به دردم منی
تونم مجلسو دست یه جوری شارژ شدم یه تنه می

 . بگیرم

پنجه الی موهایش . امشب شِب آرزو به دل ماندن نیست
 . برمفرو می

 . نرفته دلتنگت شدم -

 . گیرداز من فاصله میکمی 

االنم زودتر برو . زنیمبه جاش تا صبح حرف می -
چون واقعا حامل خوب نیست، یه وقت دیدی بال مال 

 ! رست آوردم

 هشت_و_شصت_و_سیصد

 «زهرا » 
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های من دست بار دیگه به هویجخرگوشه گفت یه -
 ...گیرمزت میبزنی، با این دندونام یه جوری گا

 . شودخوامبان وارد مییارس از دِر اتاق

 نخوابید؟  -
گم؛ این هی کنجکاوتر ایه که میپنجمین قصه -

 شه، خواب چیه؟ می

کند، زانو به های پیراهنش را باز میطور که دکمههامن
 . زندزمین می

 . خوابی بابا؟ ساعت یکهچرا منی -

 .کندای توجه به یارس منیذره

 مامان، خرگوش گازش گرفت یا نه؟  -

 . گرداندیارس او را سمت خود برمی

 . تو دیگه گُنده شدی، نباید با مامانی بخوابی -
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زند شب را کنارم مباند، با یارس گاهی که به رس محیا می
 . بساط دارند

 ترم؟ از تو گُنده -

شوم و یارس در حالت نشسته، من از خنده منفجر می
دهد و با تأسف رس تکان می. رودب میعقناباور عقب
 . برد تا از شوک خارج شودزمان می

پس از نیم ساعت باالخره عملیات خواباندنش، با 
یارس او را به اتاق خودش انتقال . شودموفقیت انجام می

 . زندریز غر میدهد و یکمی

کردم مردا و من دو برابر این سن داشتم خیال می -
 جوریی که برسن، خدا همینزنا، به یه سن مشخص

این گوشی چیکار . دهیه بچۀ آماده تحویلشون می
 های ما؟ کرده با بچه
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ها ریزم و آنضایعاِت ظروف کثیف را داخل سطلی می
 . چینمرا روی هم می

 موندن خوبه؟ عین ما اسکول می -
پونزده سامل . های ما رشافت داره به اینااسکولی -

 .کردیمح تا شب بازی میبود با دخرت همسایه صب
تو بیا االن یه ساعت یه دخرت . کردیامفقط بازی می

 . پرس پنج ساله رو بذار پیش هم

از وقتی نطفۀ محیا در بطنم بسته شد، نگرانی هم با 
 . گوشت و پوست هر دو آمیخت

 . چسبدبازویم را می

 . بذارشون واسه صبح، االن دیر وقته -
 . بشورماول آخرش که خودم قراره  -

کشد و مرا روی آن صندلِی میِز غذاخوری را عقب می
وی منگیر را ر . با تعجب خیرۀ حرکاتش هستم! نشاندمی
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کند و مایع ظرفشویی بر اسکاج کابینت پهن می
 .ریزدمی

 کنی؟ چیکار می -
 . خوام بشورمشونمی -

هر سال تولدم را به یاد داشته، هر سال جشن گرفته، اما 
 . این حد عجیب نبوده است هر سال تا

 . یارس -
 !جون -
 زنی؛ چه گندی باال آوردی؟ خیلی مشکوک می -

 . کندهایش را در یک پروسۀ طوالنی خالی میباد لپ

 . های منو ندیدیوقت خوبیتو هیچ. ذهنت مریضه -

دستم را که به خاطر انداخنت النگو دچار التهاب شده، 
 . دهمماساژ می
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 . یارس -
 ها؟  -
 . برگرد -

 . چرخاندگردنش را سمتم می

 هوم؟  -
 . عاشقتم -

 . افتدهای ریزی دور چشامنش میچین

 شو بشورم؟ کنی همهداری خرم می -

 . شومبا فرشدن دست بر میز، بلند می

با این حرف بهم ثابت کردی ذهن تو از من  -
کدوممون احساس مشکل ما اینه هیچ. ترهمریض

 .دیماون یکی رو باور نکر 

 نه_و_شصت_و_سیصد
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کنارش . غرق در فکر شدنش برایم تازگی دارد
 . ایستممی

 . کنیشور که منیبذار ببینم گربه -

کفی که به آن . شودتا به خود بیایم، صورتم خیس می
 . یابدها به داخل دهانم راه میمالیده، از لب

 . شوردیدی آخه؟ گربهتر تو عمرت از من متیز -

آیم و با مشت به جان بازوی سفتش از خجالتش درمی
 . افتممی

جا کل خونه رو مونی همینجونت درآد؛ تا صبح می -
منو باش دمل واست سوخت . ندازیبرق می

 . ورخواستم بگم بیای اینمی

 . ماملاش میایکف صورتم را به رکابِی رسمه

 کنی؟ آی، چیکار می -
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دونستی من جهنم هم برم تو رو با خودم میتو  -
 برم؟ می

ظرف شسنت را رها کرده، مرا میان بازوهایش اسیر 
 . کندمی

ببین، کرم از خودته؛ یه امشب تصمیم گرفته بودم  -
 . کاری باهات نداشته باشم

اش، سعی در فاصله گرفنت از با نهادِن دستانم بر سینه
 . او دارم

 . گیرمااِ، ومل کن گازت می -
خواستی ولت کنم می. برو، برو خودتو سیاه کن -

 . چسبیدی بهممنی

هایم را در بازویش کنم و دنداناز غفلتش استفاده می
تواند در برابر فشار فقط چند ثانیه می. برمفرو می

 . ساکت مباند
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کشم، دندونات نُچ، اَه ول کن، بازومو محکم می -
 . شکنهمی

. هایم رفتهاش زیر دندانزه مزهتا. آیمکوتاه منی
 . لعنتی چقدر هم شور است

 . خودت خواستی -

، کشدموهایم را که از پشت می. کندمقابله به مثل می
زند به با اخم زل می. شوم رهایش کنممجبور می
  .هایم بر جای ماندههای رسخی که از دندانفرورفتگی

 بازیا؟ چیه این وحشی. زن باید لطیف باشه -

 . نگرمبا لذت رس تا پایش را می

 . اینا نبودن اصال انقد خوش گذشتمامانت -

 . آوردمآلودش، رِس ِکیف مینگاِه اخمنیم

 . هزار بار گفتم، پررو نشو دیگه -
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تا  یعنی. مان هستمبه طرز شگفتی شاهد بهبوِد رابطه
ام که فرصتی ام غرق شدهحدی در مشکالت خانواده

 . منانده برای جدال با او

جوری دونم چهواقعا منی. امشب خیلی خوب بود -
 . هات جربان کنمتو خوشی. ازت تشکر کنم

ی مرا به آغوش. برخالف تصورم، واکنشش لودگی نیست
های نامزدی و از هامن آغوش. خواندپراحساس فرامی

هایی که درونم انقالب به پا از هامن. اوایل ازدواج
هاست آید که سالمی سقوطی به رساغم. کندمی

 . حرستش به دمل مانده بود

زنم، همش دو میزهرا اگه من صبح تا شب سگ -
حاال این وسط اگه کم . واس خاطر تو و محیاس

خوام این می! ذارم، عمدی نیست، تو ببخشمی
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ط این م فقباور کن خستگی. لبخنداتو همیشه ببینم
 ! شهشکلی در می

 . بوسماش را میتحت تأثیِر اعرتافش، حنجره

 . عزیزم -

خودخواسته، با افکاِر مسموم، زندگِی ساملامن را بیامر 
ایم و غافلیم از قیمِت گزافی که برای کرده

پردازیم؛ از دست رفنت بهرتین ایاِم هایامن میلجبازی
 . جوانی

 هفتاد_و_سیصد

 «رسدار » 

 شود گریبانگیرم شده،عتی میشور و شعفی که چند سا
دست راستش را بر . حمید را نیز به وجد آورده است

 :گویدکشد و میرسم می
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 . به زودی قسمت خودت -

برم و با صدای بلند هر دو دستم را رو به آسامن باال می
 :گویممی

 . خدا بشنو از دهنش -

گوید باید به عروسش زند و میخواهرش صدایش می
 . ملحق شود

یِر نَِم باراِن پاییزی، تا خود صبح دمل قدم زدن ز
. کنم از بوی خیاباِن خیسمشامم را پر می. خواهدمی

یابد و عجب الی موهایم راه میقطرات آب به البه
تا همین چند وقت پیش طبق . کند این پاییزدلربی می

. مدانستافکار عموم، پاییز را فصل فراق و دلگیری می
هایامن را به ایم نابسامانیکرده متاسفانه ما عادت

 . طبیعت نسبت دهیم
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ساعت موبایل، سه و نوزده دقیقۀ بامداد را نشان 
گیرم تا گفتم متاس می. دمل تنگ است. دهدمی
زیادی دیر شده، اما مِن . مان را به حرف صبح کنیمشب

. گیرماش را میشامره. فهمدها را منیامشب این حرف
کتم را . گذردیک قرن می انگار از آخرین بار

 . اندازمآورم و روی آستینم میدرمی

 . الو -
 آخ، خواب بودی؟ آخ -

 . شنوماش را میخمیازه

 .تا همین نیم ساعت پیش منتظر بودم زنگ بزنی -
 چرا انقد دیر کردی؟ 

برو بخواب، فردا . رشمنده، مراسم تازه متوم شد -
 . زنیمحرف می

 :گویدای که میخفه ای دیگر و صدایخمیازه
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 . نه، یه دقیقه صرب کن برم حیاط -
 . رویا -
 . جانم -

 . شودبوی باران بیشرت و بیشرت می

 بارون میاد؛ رسما نخوری؟  -
 ! فدای رست -

مان خورده، ای که به طناب بریدۀ رابطهگرِه تازه
 . ترمان کردهنزدیک

 . پس لباس گرم بپوش -
 . چشم -
 . بالچشمت بی -

لعنت به . دهم تا به ماشین برسمیر مسیر میتغی
 . هاها، قاتِل وسوسهفاصله

 . یابدگیرایِی صدایش افزایش می
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 خوش گذشت؟  -
 . جات خالی، خیلی -
 . خدا رو شکر -

ای به نام خستگی امشب برایم مفهومش را از دست کلمه
 . داده

 . رویام -

 .  ندکهایم را به باال کج مینفس عمیق و لرزانش، لب

 دی؟ رویام، چرا جواب منی -
 . کنیچه قشنگ صدام می -

 . گیرمانگشت شستم را به دندان می

 شی؟ کی مال خودم می -

 . لرزدصدایش، می

 مگه نشدم؟  -



 

Romanzo_o 1627 

 . چسبانمکمرم را از پشت به دِر ماشین می

هر وقت خواستمت و دستم بهت رسید، اون . نه -
م تو در و هر وقت کلید انداخت. موقع مال منی
های خونه رو تو روشن کردی، اون دیدم چراغ

 .موقع مال منی

 یک_و_هفتاد_و_سیصد

 ! شاید اصال نرسیدیم. خیلی دوریم از اون روزا -

کند از خیسِی رسمایی که به استخوانم نفوذ می
 هایم هست یا حرف او؟ لباس

کنه که اسم یدا مینرسیدن واسه من وقتی معنا پ -
 . تیکی دیگه بخوره تو شناسنامه

 ! غلط کرده اون یکی دیگه -

 . رسیدهایش میکاش دستم به لپ
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 . آره، غلط کرده -

 . گذارم روی شکمی که به قار و قور افتادهدست می

 . انقده گشنمه -
 . شیخوب نیست نصف شبی غذا بخوری؛ چاق می -
 . شام نخوردم که -

 :پرسدبا تعجب می

 چرا؟  -
جا شامو تا هم برسم این. شام زهرا رو نخوردم -

 . خورده بودن
 .آخ مبیرم -

 :زنمبا عتاب صدایش می

 . رویا -
 . شام زهرا زیاد مونده بود؛ برو بخور -
 شه؛ مگه مریضم این ساعت برم؟ داره چهار می -
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 . خنددمی

خدا رو چه دیدی، شاید گشنگی کشیدی عاشقی از  -
 . درست پری

 . خندممن نیز می

 . شاید -

د جا بناند؛ یکقراری مبتال شدهپاهایم به سندروم بی
 . کنمرسازیرِی خیابان را پیاده گَز می. نیستند

 . رویام -

مسیر این جان به . گویدبا صدای ضعیفی جان می
ست که برای رسیدن به آن، هفت سال قدری طوالنی

 . اماسیِر جادۀ حرست بوده

یکار کردی این مدت بدون من؟ روزگارت در چه چ -
 حال بود؟ 
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 :گویدبغض دارد وقتی می

 . به جون جانام خوِد جهنم بود -

 :کنمپرند و زمزمه میهایم از رسما کمی باال میشانه

 . قربونت برم -

شود از هایم پر میگوش. گردددر یک لحظه ورق برمی
 .چرخانمرا می رسم. صدا؛ صدایی نابهنجار؛ گاِز موتور

از میان چشامِن . زندهایش چشمم را مینور چراغ
بینم مرد سیاهپوشی را که کاله کاسکت باریک شده، می

ای کند و دقیقهام توقف میدر نزدیکی! به رس دارد
 ! بعد، تِن من است که روی زمین پخش شده

. هومل داد یا با موتور برخورد کردم. نفهمیدم چه شد
م و فریادم از درد، سکوت خیابان را بر خور تکانی می
چکد و خون از کِف دسِت چپم می. زندهم می
های آسفالت که میان گوشت آن فرورفته، ریزهسنگ
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سوتر الشۀ کمی آن. شودام میضعفهموجب تشدید دل
کشم و تاِی خود را روی زمین می. موبایلم افتاده است

 . کنممیکاغِذ خیسی که کنار آن انداخته را باز 

 . «ای رشوع کردیبد بازی» 

شود و به شود، آب میکاغذ میان مشتم مچاله می
 . ایستمسختی روی پاهایم می

 . رشِف حیوونبی -

 دو_و_هفتاد_و_سیصد

 «رویا » 

خشکد و موبایل را بیشرت به دستامل توی دستم می
 . چسبانمگوش می

 . خیال شدیندیگه بی فکر کردم -
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دونی از ِکیه داره مخ می. ذارهاین نفیس مگه می -
 . خوره؟ البته خودمم همش تو فکرشممنو می

 . نشینمروی دو زانو، مقابل ماشین لباسشویی می

 . آخه نشدنیه -
 بار باید بفهمیم تو اون آسایشگاه چهنفیس گفته این -

 . خربه

 . ه دون دون شدهافتد به پوست ساعدم کچشمم می

 خواین برین داخل؟ طوری میچه -
 . تامونبرین نه رویا، بریم؛ سه -

 . لرزندهایم میشانه

من از این جنام داشتم وضعم . دور منو خط بکشین -
 . این نبود

 . خاک تو رست -
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 کنم،پِز جانا را جدا میمرِغ آبدر حینی که پوست تخم
 :گویممی

 ای کشیده؟ از چه نقشهخانم بحاال این نفیس -
 ! عقِب ماشیِن داداشصندوق -

 . ایستدوجوش میدستم از جنب

 ها؟  -
که خواهِر بدبختت باید بره تو یعنی این -

 !عقب قایم شهصندوق

 . رسداش خیلی مضحک به نظر مینقشه

 . هامسخره -
 . گمبه خدا جدی می -
 مگه فیلمه؟  -
 مغز فکر بهرتی داری؟ توی جلبک -
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قدر که دستیابی به حقیقِت گذشتۀ داداش، هامن
 . انگیز است، ترس به همراه داردهیجان

 . هوی رویا -
 . خیلی خطرناکه -
 . دونممی -
 تونی؟ می -
 . دونممنی -

گیرم از مرغ را از وسط نصف کرده، دماغم را میتخم
 . زنشهمبهبوی حال

 به خیال شین، شاید یه راه درست درمونفعال بی -
 . ذهنمون رسید

االن چند ماهه . رسه کنیماین دفعه باید کارو یه -
 . درگیرشیم؟ شب و روز واسمون نذاشته

 . دهمکنم و بشقاب را به دستش میجانا را صدا می
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ا جاگه لو برین؟ اگه داداش بفهمه؟ اگه حراسِت اون -
 گیر بده؟ 

 . آوردجوش می

 . اَه، زبونتو گاز بگیر -

گیرم تا اش، متام زوایای زبانم را گاز میطبق گفته
 . نفوس بد نزند

  !تو فقط باید سوئیچ یدک داداشو برسونی دستم -

شوم که آرنجم را به دیوار پشت رس چنان شوکه می
 . کوبممی

 از کجا گیرش بیارم؟  -

 . زندجیغ می

عرضۀ این یه کارم نداشته باشی به . از رس قرِب من -
 . خوریمی درد خوراِک سگ شدن
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شود صفحه را برابر چشمم صدای بوِق پیامک سبب می
 . از هامن شامرۀ ناشناِس شناس. بگیرم

 « .یه فیلم خفن واست فرستادم. واتساپ رو چک کن» 

 سه_و_هفتاد_و_سیصد

رسانم و آرنجی را که تازه متاس با زهرا را به پایان می
او انگار عهد بر . ماملکنم، میساس میدردش را اح

 به یلدایی. گذارممحلی به پیامش منی. آزاِر من  بسته
 :گویمآید، میکه از رسویس بیرون می

تو بیارم سالن یا تو آشپزخونه زنداداش صبحونه -
 خوری؟ می

های میز غذاخوری را عقب یکی از صندلی. آیدجلو می
 . نشیندکشد و میمی

 . خورممیجا همین -
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 . چینمخامه و عسل و نان بربری را روی میز می

 خوری؟ پز هم هست؛ میمرغ آبتخم -

 . دهداش میچینی به بینی

 . همینا کافیه. نه بابا، بو گندش خونه رو برداشته -

پز متنفر هستم، برعکس جانا مرغ آبمن هم از بوی تخم
 . که عاشقش است

دنیا بیاد، باِد دماِغ تو شه این وروجک تو به می کی -
 . هم بخوابه

 . بلعدلقمۀ توی دهانش را می

دونم خیلی زشت شدم، تازه دیگه آی گفتی، می -
عطام که قربونش برم یه خرده . نفسم هم درمنیاد
 . کنه به من برسهرسشو خلوت منی
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ست، وگرنه که دانم منظورش از رسیدن چیز دیگریمی
های هر روزۀ داداش، جا دو طرف یخچال، به مدد خرید

 . برای سوزن انداخنت نیست

 . هر کاری داشتی به ما بگو -

 . زندبا لبخند، خامه روی بربری می

 . کاش بتونم جربان کنم -

داداش گفته بعد از زایامن یلدا، به خانۀ خودشان 
در یک . چقدر زود گذشت این چند ماه. گردندبرمی

رسد و دوباره من پلک بر هم زدن، روز موعود فرا می
مانم و این خانۀ خالی و دلتنگی برای برادری که می

اگر خیلی لطف کند، ماهی دو بار به رس زدنی کوتاه 
 . کندبسنده می
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ویربۀ موبایلم، زودتر از بوق پیام، حواسم را به خود 
ای که چهار باز هامن ناشناس و نوشته. کندجلب می

 . لرزاندستون بدنم را می

 «؟ کنییلم به رسدار ربط داره، بازم بازش منیبگم ف» 

نوک انگشتانم یخ . هایمسوزد از داغِی نفسلبم می
 . زندمی

 . رویا -

 . کندچرخانم سمت یلدا که متعجب نگاهم میرس می

 ت شد؟ رنگت چرا یهو پرید؟ چه -

، "چیزی نیست"شود و با گفنت هدف کج میهایم بیلب
هایی را که یلدا روی تخت لباس. رومبه اتاق می

نشینم، وارد طور که میزنم و هامنانداخته، کنار می
 تا. کنممکث فیلم را دانلود میبی. شومواتساپ می

 . آیدبرایم باز شود، جانم به لب می
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. پاشدده ثانیه است اما بند بند وجودم را از هم می
هایم سوزد، گویی سیخ داغ مردمکحد میچشامنم بی

. کندِخس میچیزی در گلویم ِخس. ذاب کردهرا م
 . رُسایدکشد و مغزم مرثیه میام تیر میسینه

چرا دیشب به خاموش شدن ناگهانِی موبایلش بدبین 
 نشدم؟ چرا ربط دادم به ته کشیدن شارژش؟ 

دستم هم قرار نیست به خون . من آدمکش نیستم» 
و ر  زنم دیگه نتونهفقط یه جوری می. کسی آلوده بشه
 . «همین. پاهاش وایسه

 چهار_و_هفتاد_و_سیصد

آیم که صفحۀ موبایل کامال خیس شده وقتی به خود می
. رسدام، به گوش خودم میهای ریِز ترسیدهو هق

خاموش نیست، بوق . گیرمبالفاصله رسدار را می
فته، برایم کنرتل میزاِن صدا در این حاِل آش. خوردمی
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در . دومغیرممکن است؛ پس به مقصد زیرزمین می
نی لنگان دِر آهلنگ. خوردترین پله پایم پیچ میپایین

گوید، طغیان دهم و رسدار که جانم میرا عقب می
 . کنممی

 کجایی؟ چی شده؟ چه بالیی رست اومده؟  -

 . دهداش را نشان میزدگیسکوتی طوالنی، مات

  .حرف بزن رسدار -

 :کندرمق زمزمه میبی

 . رویا -

بلند هق . چسبم به دیواِر منوِر زیرزمیناز پشت می
 . زنممی

 کجایی االن؟  -

 . گرددتسلط به صدایش برمی
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 کنی؟ چی شده رویا؟ واس چی گریه می. یاخدا -
 گم کجایی؟ می -
 . کجا باید باشم؟ مغازه -

 . دهم به دیواِر سیامنیانگشتانم را فشار می

 . دروغ نگو -

 :زندناباور صدایم می

 . رویا -

 :پرسمبریده میبریده

 تصادف کردی؟ ... دیشب... تو -

شنوم و دروغ دیگری که صدای آه مانندش را می
 . دهدتحویلم می

 نه، کی گفته؟  -
 . دیدم... خودم -
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 ها؟ کجا؟  -
 . فیلمشو فرستاده بود... امیر -

ه تا کلامتی که دهد؛ از مثبت هجده گرفتفحش می
 .کندشنیدنش از زباِن او، مبهوتم می

 !یه پدری ازش دربیارم، همه انگشت به دهن مبونن -

م، اای را که خوردهلقمهتندِی بوِی ترشیجاِت عزیز، تک
 . دهدام بازی میداخِل معده

 زنی؟ نفس میته رویا؟ چرا نفسچه -
 . با موتور زدت؛ افتادی زمین -
یه خراش . یه کوچولو هلم داد. همموتور نخورد ب -

 . سطحی هم برنداشتم
 . من خر نیستم. گیدروغ می -

 :گویدحرص دارد صدایش وقتی می
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برو واتساپ، تصویری زنگ بزنم . ای داد بیداد -
 . خیالت راحت شه

بینم، اما از وضعیت استخوان و پیکربندِی ساملش را می
 . هایش که خرب ندارمدنده

 تشو بگو؛ چی شدی؟ جوِن من راس -

 . رقصندموهایش به دست باد می

 بینی؟ مگه منی. به خدا خوِب خوبم -

 . دآور موبایل را از فرق رس تا نوک پایش به حرکت درمی

 دیدی؟ خیالت راحت شد؟  -

 . دیدم، ولی خیامل راحت نشد

 کنی؟ وسط خیابون چیکار می -

  .اشگیرد سمت بیلبورد مغازهدوربین موبایل را می

 . س، اومدم بیرونمشرتی تو مغازه -
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مثل هامن روزی که . شوندقوت از زانوانم رفته، تا می
ای رس جنباندم و لحظه. یلدا سورن را دستم سپرده بود

م دوید. تازه رشوع کرده بود به راه رفنت. دیدم نیست
چیزی منانده بود به . دویدداشت می. بامسمت پشت

 به خیر. ایستاد. گریه کردم .جیغ زدم. لبۀ آن برسد
 .گذشت، اما یک ماه طول کشید قوت پاهایم برگردد

 پنج_و_هفتاد_و_سیصد

تو تونم قیافهجا چرا انقد تاریکه؟ اصال منیاون -
 کجایی؟ . ببینم

 . زیرزمین -
 . برقو بزن -

 . ماملآِب روان شدۀ دماغم را به آستینم می

 . و وضعم خوب نیست رس -
 با رس و وضعت چیکار دارم؟  -
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ز، جاِن پاییکشد و آفتاِب کمیقۀ پلیورش را پایین می
 . کندچشامنش را جمع می

 . رویاجان، برقو روشن کن -

 . امخورد از صدای تودماغیحامل به هم می

 . سرورسی ندارم، موهام به هم ریخته -

 . خندد؛ هم لبانش، هم چشامنشمی

ش، دیشب شال کی افتاده بود رو شونه. عجبا -
 کشیدم رو رسش؟ 

 . فقط او قادر است عامل خنده میان گریه باشد

 . بدو رویا -

فشارم و به محِض روشن شدِن زیرزمین، کلید را می
ام، صورتم را رو نگه داشتهطور که موبایل را روبههامن

 . پوشانممیان زانوانم می
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  .رستو بلند کن! دمتو مییببین، دیدمت زیرلفظ -

بند آمدنی در کارش . ای نداردباال کشیدِن دماغ فایده
 . نیست

 مستطیِل کوچِک . کنمرشم را کنار زده، رسم را بلند می
 .انگیزمست از وضع رقتطرِف راسِت صفحه، بازتابی

 اشچینی به بینی. آیدهایش تا بناگوش کش میلب
 . دهدمی

 . شوفهاَه اَه اَه، قیا -
 س؟ خیلی ضایع -

 . کندبا خنده نگاهم می

 . حق داشتی برقو روشن نکنی. خیلی -

 :گویدافتد، میرسم که پایین می

 . نرّتس، تو دماغوی خودمی -
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 . اش برایم قابل تقدیر استروحیه

 !بدو رویا! بگیر، بگیر اومد -

 . اششوم از صدای هولزدههول می

 ها؟ چی اومد؟ کو؟  -
 !امغتآب م -

 کنمافتد و باورم منیرسش از شدت خنده به پشت می
دیگر موبایل را روی . این مسئله را به رویم آورده باشد

 . گیرمصورتم منی

جوِن من، جوِن من گوشی رو . ببینمت رویا -
 . برگردون

کشم که زخم شدنش طوری لبۀ پیراهنم را به دماغم می
 . ستحتمی

 . شعوریخیلی بی -
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 جالت کشیدی؟ آخی، خ -
 . قطع کن کار دارم -

گوید در حال خفه کردِن صدای ایجاد شده می
 . ترکداش است، منتها بد میخنده

  .بیا تو تصویر دمل واست یه ذره شده. غلط کردم -

هایت، منجر کاش بدانی عاقبِت دست و پا زدن... امیر
 .شودبه نزدیک شدِن هر چه بیشرتِ ما می

 شش_و_تادهف_و_سیصد

 . گذاردرسم منیاو هم دیگر رسبه. گیرمآرام می

 . هاتو بار نزدنبرو تا جنس -
دی؟ تصویرت چرا انقد گوشی رو تکون می. شناسن -

 . ره میادهمش می
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ام بدتر از دارم، چهرهای موبایل را نگه میدر هر زاویه
 . شودقبل می

که واست فرستاده رو پاک راستی اون فیلمی  -
 . شهنکنی؛ واسه شکایت الزم می

 . نه، شکایت نه -

 . آیدرود اما صدایش میتصویرش می

 مگه شهر هرته تو روز روشن یکی رو تهدید کنی؟  -
فکر کردی شکایت کنی مثال چقدر واسش . نه رسدار -

 بُرَّن؟ می
 . هر چی -
 . کنمخواهش می. نندازش رِس لج -

 . هایش درهم استسگرمه. گرددبرمیتصویرش 

 ترسی رویا؟ از چی می -

 . باال رفنت صدایم دست خودم نیست
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هنوز . گفتم نه، تو هم ارصاِر بیخود نکن -
 . شناسیشمنی

 . بارداش مینارضایتی از چهره

 جدی خوبی؟  -
کنی بیام دنبالت هم یه ناهاری بخوریم، باور منی -

 . هم از نزدیک ببین

 . امها پیش فهمیدهنظر هستیم؛ از مدتزیِر 

 . نه -

ا که الو ر . امیر باید بفهمد دیگر رویای گذشته نیستم
 . مکنگوید، منجنیِق کلامت را به سویش پرتاب میمی

گم کثیفی بگو خب، که اگه نبودی االن باید از می -
تونستی تو چشای رشِم غلِط چند سال پیش منی

که برگردی تازه تهدید کدوممون نگاه کنی؛ نه هیچ
تا . زخم خوردم. تنهایی درد کشیدم امیر. کنی
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االن اگه خونت رو بریزن، . دلت بخواد حرف شنیدم
 . خورماز خونت می

 . کنم رویاجربان می -
من ازت بدم . شهبه پیر، به پیغمرب منی. شهمنی -

 . میاد، متنفرم

 . رسدهایش از خشم، به گوشم میسایش دندان

 ...مرتیکه از رِس رام بره کناراین  -

 :زنمفریاد می

غیر خدا هیشکی . این مرتیکه همۀ جوِن منه -
 . تونه جدامون کنهمنی

 . رسدصدای شکسنت به گوشم می

 . خفه شو رویا -

 . زنمنیشخند می
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ت شدی وقتی تو نامۀ خداحافظیتو باید خفه می -
چی شد؟ . هم قربون صدقۀ افراخانم رفته بودی

کرده یا تو ولش کردی؟ تونستی خانم نگهش  ولت
 داری، یا باز بندو آب داد که برگشتی؟ 

هایم را برای لبخند جهت هایش، لبصدای کوبِش مشت
 . دهدمی

 . خفه شو، خفه شو، خفه شو -
اگه هم یه روز یکی خواست . باباِی جاناِی من ُمرده -

 . بشه واسش بابا، اون رسداره، نه تو
از این نرین تو اعصابم؛ واست گرون رویا بیشرت  -

 . هاشهمتوم می

 .  لرزد به جز صدایمرس تا پایم می

 . گیرهکنه، گاز منیواق میسگی که زیاد واق -

 . کندهای خشمگینش، تِه دمل را خالی مینفس
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 . خواهیم دید -

ست به خواهیم دیِد متاس قطع شده و دقایِق طوالنی
هره و هراس، دمی رهایم اندیشم و دلسهنگینش می

 . کندمنی

 هفت_و_هفتاد_و_سیصد

 «زهرا » 

فقط قرار گرفنت در موقعیت خاص قادر است پوزۀ 
 . ادعایت را به خاک مبالد

هایی را که روی زانویم مدام باز و بسته نفیس مشت
 . گیردشوند، میمی

  تو که خوب بودی؛ چی شدی یهو؟ -

 . گذارمام میکف دستش را روی سینه

 . ببین، کم مونده از جاش دربیاد -
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 .  کند؛ تند و تیزاز باالی چشم نگاهم می

مبیری هم امروز تو همون . بازی راه نندازسیاه -
 ! میریعقب میصندوق

 . ریزمهر چه عجز دارم، در چشامنم می

نفیس، اصال فراموش کرده بودم من فوبیای فضای  -
 . شمخفه می. گیرهنفسم می. بسته دارم

 دِر سمت. زنداز پشت، تاکسی را دور می. شودپیاده می
 . کشدکند و دستم را با حرص میمرا باز می

رِس کارم گذاشتی؟ چند هفته رو مغزت کار نکردم  -
 . وپرت تحویلم بدیکه امروز چرت

ن و راننده با دیدِن دور شدمنان، گردنش را از پنجره بیر 
 . آوردمی

 خانم تکلیِف من چیه؟  -
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 . دهماز هامن فاصله پاسخش را می

 . صرب کنین. دربستین دیگه -

ه ست کهدِف نفیس از چسبیدِن بازویم، بردن به سمتی
با فرشدِن پاهایم بر زمین، در . ماشین داداش پارک شده
 . کنمکارش خلل ایجاد می

ی دیدرحم، یهو مگه مسلمون نیستی؟ سنگدل، بی -
 . اون تو تشنج کردم، خونم افتاد گردنت

 :گویدگردد و با فکی منقبض، میعاصی شده برمی

 بازیا چیه؟ این کولی -
 اصال. بازی نیستبه جون تو، به جون محیام کولی -

 . خواد قلبم وایسهانگار می. امیه حالی

 . آیدرضب بر فرق رسم فرود میکف دستش یک
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ای میمون حداقل انقد جنم اون روی. خاک تو رست -
. کنهداره از همون اول به بزدل بودنش اعرتاف می

 . توِی قورباغه فقط بلدی قمپز در کنی

و شهامتم  هیچ دفاعی ندارم وقتی روزهاست از آمادگی
 . امبرای این مأموریت دم زده

د بای. خب، بریم االن باز صدای راننده درمیادخیله -
 . یه فکر دیگه بکنیم

 . چرخمبه طرفش می. کشدانتوأم را از پشت میم

 ها؟  -
 !سوئیچو بده -
 ها؟  -
دونستم از شام از همون اول می. سوئیچ. زهرمار -

 ! شهآبی گرم منی

 ! رِس نرتس داشنت؛ وجه اشرتاک دومش با طاها
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 جا گرفتنترفتی اون. خیال نفیس، کوتاه بیابی -
 چی؟ 

 . کوبدکف دستش را بر دهانم می

 . دونی سقت سیاهه؛ الل شوتو که می -

 . آورمبا چسبیدِن مچش، دستش را پایین می

یه درصد احتامل . خیلی خطرناکه. احتامله دیگه -
 . بده داداش بفهمه

خدا نکند نفیس تصمیمی بگیرد؛ منرصف شدنی در 
 . کارش نیست

 .زنهگردمنو که منی. گیریم تهش بفهمه -

 هشت_و_هفتاد_و_سیصد

کشم و نگاه ماتم از شیار بین دو صندلی خود را جلو می
جدی جدی. شودای از ماشین داداش کنده منیلحظه
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 چنینیچه دلی دارد این دخرت که مسئولیت خطیِر این
 . را به دوش کشید

 . پرمبوق موبایلم از جا میبا تک

زق خونام به زقپس کجا موند زهرا؟ هم گرمه، هم است» 
 . «افتاده

 . کنمبرایش تایپ می

 . «بیا بیرون، اصال شاید امروز نره» 

اش کل خط را پر کرده، مرص بودنش را " ر"مبیری که 
 .  دهدنشان می

هیجانی از نوع کشف دارو برای یک . هیجان دارم
 . بیامرِی نادر

روش اطرافیانم در مواجهه با سواالتم، از رس باز کردن 
گلویم را . مامان، عزیز، طاها، خود داداش. ودب
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یعنی امروز به حقیقِت گذشتۀ داداش پی . فشارممی
 بریم؟ می

دانم؛ سخت است، حتی غیرممکن؛ اما یک چیز را می
نفیس برای کم کردِن روی ما دو نفر هم که شده، دست 

حاال به هر قیمتی که متام . گرددخالی نزد من برمنی
 . کنده مرا نگران میشود و این است ک

گذرد که قامت داداش را دانم چند دقیقه میمنی
کتش را درآورده، به . زندریموت ماشین را می. بینممی

 رسیع پیامکی. شوداندازد و سوار میصندلِی شاگرد می
 . فرستمبه نفیس می

خواد حرکت کنه، مراقب باش رس و صدا اومد، می» 
همه جوره . ت دارم میاماصال هم نرتس، پشت رس . نکنی

 . «هواتو دارم

 . «خفه بابا» 
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 برای. دارمام را از صفحۀ موبایل برمیچشامن گرد شده
 . کنمبار خودم در مقابل خودم احساس رشم میاولین

به جاهای ! سومین وجه اشرتاکش با طاها... جذبه
 ! رسمخوبی دارم می

ه ای ببهحدم کالفه شده، رضراننده که از تذکرهای بی
 . زندفرمان می

چقدر . خانم، هم گوشام سامله، هم عقلم رس جاشه -
کنی؟ باکم پره، ماشین هم عین قرقی کار تکرار می

 . کنهمی

خدا . من همین هستم. شومگوشۀ صندلی مچاله می
 ...نکند از سوراخی گزیده شوم، تا خوِد گور

 . پراندرویا میان افکارم جفتک می

 چیه؟  -
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 :پرسدای میآرام و خفه با لحن

 کجایین؟ هنوز رشوع نکردین؟  -
 زنی؟ طوری حرف میحاال تو چرا این -

 . کندصدایش را صاف و عادی می

 ای هستین؟ تو چه مرحله. آها، حواسم نبود -

 . کشم بر موهای جلوی رسمپنجه می

  .ما هم االن پشت رسشونیم. نفیس به جای من رفت -
 وا، چرا؟  -
  !پریده بود؛ ترسید از حال برم، خودش رفت رنگم -

 . خنددگیرم وقتی میلبم را گاز می

دونم چرا من منی. گی همین بودی زهرااز بچه -
وقتی هیچ پُخی نیستی، انقد در تالشی یه پخی 

 . باشی



 

Romanzo_o 1663 

بوق پیام پشت خط که از جانب نفیس است، موجب 
 . شود قطع کنممی

 «چرا وایساد؟ رسیدیم؟ » 

حاال دیگر یقین دارم . زنم بابِت غفلتمی رسم میتو 
  .امروز هر طور شده باید پرده از حقایق پنهان برداریم

 . «فروشهرفت همون دکۀ معروفی که آش رشته می» 

 نه_و_هفتاد_و_سیصد

تکراِر یک مسیر، تکراِر یک عادت، تکراِر یک ... تکرار
 . توانند تصادفی باشندرها منیتکرا. ساعت

ات ها امکان مالقشنبهکه فقط پنجحاال من با فرضیۀ این
اما هر بار خرید آش رشته از . آیموجود دارد، کنار می

بعد از . رسدخصوص، عجیب به نظر مییک دکۀ به
ه شود کشنبه، داداش تبدیل به رباتی میظهرهای پنج
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را به اجرا رسی برنامۀ از پیش تعیین شده یک
 . آورددرمی

رسد به آن خیابان هامن است؛ هامنی که در انتها می
 . آسایشگاه موموز

 . فرستمبرای نفیس پیام می

 . «آماده باش، چیزی منونده برسین» 

 . «باشه» 

 «خوبی؟ » 

انداز هم تو یکی دوتا دست. متوم تنم خشک شده» 
 . «پدرم دراومد

 . «مبیرم» 

 . «یقشیآره به خدا، ال» 
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های فرعی راننده با زدن راهنام، توی یکی از خیابان
 . پیچدمی

و دِر یه کوچول. ببین ماشین وایساد فوری نپری پایین» 
ری کنی، اگه دیدی وضعیت سفیده میصندوقو باز می

باشه . مونی همون تواوضاع خوب نبود می. بیرون
 «نفیس؟ 

 . «رم بیرون، هر چه باد آبادمی» 

 . کنداش، نگرانم میشقیکله

همین که رفتی روی . ما اسکول، تو زرنگ. قربونت برم» 
 «حامقت نکنی؟ . ما کم شد

صدا، ره رو بیباشه دیگه پیام نده، موبایلم کامل منی» 
 . «زنهویربه می

 .کنم به ذکر گفنتسپارم و رشوع میاو را به خدا می
وار، پشتراننده دنده را عوض کرده، با رسعتی الک
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. پشت اتومبیلی در حرکت است که قصد توقف دارد
که پیاده شود و زنگ را بفشارد، دِر آهنِی بزرِگ اینبی

 ! شودسفید برایش باز می

 . شومتحمل فضای خفقان ماشین را ندارم، پیاده می

با موبایلی در دست، نگاهی به ساعت، ذکری روی لب و 
نفیس االن چه  اندیشمقرار، به این میپاهایی بی

 چگونه قرار است از آن صندوق خارج شود؟ . کندمی

 که داداش خربافتد و بدون اینها دربینکند با نگهبان
 داشته باشد، بالیی رسش بیاید؟ 

شنبه از ای رشوع شد که نام پنجبدبختِی ما از لحظه
مان را وگرنه داشتیم زندگی. دهان عزیز افتاد

 . کردیممی
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طرِف خط در حال جدال با او آن. گیردیرویا متاس م
خربی از نفر سومامن . طرفاضطرابش است و من این

 . نداریم

ش من هم. رویا بشین قرآن بخون اتفاق بدی نیفته -
 . خونمغلط غلوط می

 تونی داخل حیاط رسک بکشی؟ باشه باشه، ببین می -
تا ماشین رفنت تو، ولی در رسیع بسته دو سه -

 . شهمی

ا را هنده در کامل خونرسدی، با دستامل یزدی شیشهران
 . کندپاک می

بذار یه پیام بهش بدم ببینم چیکار کرد، تونست  -
 . پیاده بشه

  .فقط باید صرب کنیم. نه نه، گفت پیام ندین -
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 هایمتپش قلب درد در شانه. گلویم خشِک خشک است
اند، خیال ایستادن ریخته و پاهایم هر چند سست شده

 . دارندن

مان ریسکی که کردیم، پنجاه پنجاه است؛ یا نقشه
 ...خواهد گرفت، یا

 .دهم به یای بعدی حتی فکر هم نکنمترجیح می

 نه_و_هفتاد_و_سیصد

تکراِر یک مسیر، تکراِر یک عادت، تکراِر یک ... تکرار
 . توانند تصادفی باشندتکرارها منی. ساعت

ات ها امکان مالقشنبهکه فقط پنجاال من با فرضیۀ اینح
اما هر بار خرید آش رشته از . آیموجود دارد، کنار می

بعد از . رسدخصوص، عجیب به نظر مییک دکۀ به
ه شود کشنبه، داداش تبدیل به رباتی میظهرهای پنج
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رسی برنامۀ از پیش تعیین شده را به اجرا یک
 . آورددرمی

رسد به آن امن است؛ هامنی که در انتها میخیابان ه
 . آسایشگاه موموز

 . فرستمبرای نفیس پیام می

 . «آماده باش، چیزی منونده برسین» 

 . «باشه» 

 «خوبی؟ » 

انداز هم تو یکی دوتا دست. متوم تنم خشک شده» 
 . «پدرم دراومد

 . «مبیرم» 

 . «آره به خدا، الیقشی» 
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های فرعی توی یکی از خیابانراننده با زدن راهنام، 
 . پیچدمی

و دِر یه کوچول. ببین ماشین وایساد فوری نپری پایین» 
ری کنی، اگه دیدی وضعیت سفیده میصندوقو باز می

باشه . مونی همون تواوضاع خوب نبود می. بیرون
 «نفیس؟ 

 . «رم بیرون، هر چه باد آبادمی» 

 . کنداش، نگرانم میشقیکله

همین که رفتی روی . ما اسکول، تو زرنگ. نت برمقربو » 
 «حامقت نکنی؟ . ما کم شد

صدا، ره رو بیباشه دیگه پیام نده، موبایلم کامل منی» 
 . «زنهویربه می

 .کنم به ذکر گفنتسپارم و رشوع میاو را به خدا می
وار، پشتراننده دنده را عوض کرده، با رسعتی الک
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. ست که قصد توقف داردپشت اتومبیلی در حرکت ا
که پیاده شود و زنگ را بفشارد، دِر آهنِی بزرِگ اینبی

 ! شودسفید برایش باز می

 . شومتحمل فضای خفقان ماشین را ندارم، پیاده می

با موبایلی در دست، نگاهی به ساعت، ذکری روی لب و 
اندیشم نفیس االن چه قرار، به این میپاهایی بی

 ر است از آن صندوق خارج شود؟ چگونه قرا. کندمی

 که داداش خربافتد و بدون اینها دربینکند با نگهبان
 داشته باشد، بالیی رسش بیاید؟ 

شنبه از ای رشوع شد که نام پنجبدبختِی ما از لحظه
مان را وگرنه داشتیم زندگی. دهان عزیز افتاد

 . کردیممی
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ال با طرِف خط در حال جداو آن. گیردرویا متاس می
خربی از نفر سومامن . طرفاضطرابش است و من این

 . نداریم

ش من هم. رویا بشین قرآن بخون اتفاق بدی نیفته -
 . خونمغلط غلوط می

 تونی داخل حیاط رسک بکشی؟ باشه باشه، ببین می -
تا ماشین رفنت تو، ولی در رسیع بسته دو سه -

 . شهمی

ا را هیزدی شیشهراننده در کامل خونرسدی، با دستامل 
 . کندپاک می

بذار یه پیام بهش بدم ببینم چیکار کرد، تونست  -
 . پیاده بشه

  .فقط باید صرب کنیم. نه نه، گفت پیام ندین -
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 هایمتپش قلب درد در شانه. گلویم خشِک خشک است
اند، خیال ایستادن ریخته و پاهایم هر چند سست شده

 . ندارند

مان نجاه است؛ یا نقشهریسکی که کردیم، پنجاه پ
 ...خواهد گرفت، یا

 .دهم به یای بعدی حتی فکر هم نکنمترجیح می

 هشتاد_و_سیصد

شاهد ورود و خروج چندین . چهل دقیقه گذشته
منتها نه از داداش خربی شده، نه از . اماتومبیل بوده

 . نفیس

خربی از آشفتگِی من  شکند وای که تخمه میاز راننده
تعلل را کنار گذاشته، پیامکی . گیرمندارد، فاصله می

 . کنمبرای نفیس ارسال می

 «در چه حالی؟ » 
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هایی داخل گلویم توده. ای دارمریختههماوضاع به
 . ریزندتکه پایین میکنم که تکهاحساس می

شد آن را ترک کرده بودم، عادتی که ده سالی می
بس که قلنج انگشتانم را . رساغم آمدهدوباره به 
 . اش فروبپاشدبندیام، چیزی منانده استخوانشکسته

اگر امروز هم نفیس نتواند از ماجرا رس در بیاورد چه؟ 
ایم، هایی که تحمل منودهخدا نکند فشار و اسرتس

 . نتیجه باشدبی

ده دقیقه از پیام . اندازمنگاهی به صفحۀ موبایل می
رو وارد پیاده. گذرد و خربی از نفیس نیستارسالی می

دِر . دهم به درخت گردواز پشت تکیه می. شوممی
با احتیاط، از کناِر دیوار، به آن سو . شودسفید باز می
در . آیدام وی مشکی بیرون می بی. کنمپا تند می

ت به دس. خوردموبایلم زنگ می. شودبالفاصله بسته می
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ا دیدن نام رویا فروکش اشتیاقم ب. برمجیب می
 . کندمی

 ها؟  -
 شد؟ نفیس اومد؟ چی -

  .گیرمگردم و پشت درخت سنگر میراِه رفته را برمی

 . نه هنوز -
 دیر نکرده به نظرت؟  -
 . پیام دادم، جواب نداده. چی بگم -

 . کشدای میهین وحشتزده

 یا خدا، طوریش نشده باشه؟  -

 . افتمت میبا انگشت، به جان تنۀ سفِت درخ

شه انقد زنگ نزنی؟ خربی شد خودم بهت رویا می -
 . گممی
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 . دلواپسم خب، دمل طاقت منیاره -

. گذارم روی زنبوری که در حال جان دادن استپا می
 . زجرکش شدن آخِر درد است. کنمخالصش می

مای خونی چپیدیم تو سوراخ موش، یه غیِر . بیخود -
هر چقدم دل شیر . خونی افتاده دنبال کارامون

رفت ترس رو تو چشاش داشته باشه، وقتی می
 . دیدم

از ارسال پیام اطمینان . شوممان میوارد صفحۀ مکامله
 . کنمحاصل می

تواند کند که یک نقطه منیکجاست نفیس؟ چه می
 بفرستد؟ 

دهم و به قوایم را فشار میزانوهای بی. شومخم می
ت نیم ساع. گذرندیدقایق م. کنمسختی کمر راست می

نفیس پیامی . شودبه آن پنجاه دقیقه اضافه می
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رویا باز زنگ زده، کمی فحش خورده و گفته . نفرستاده
 . گیردده دقیقۀ بعد از نو متاس می

بروم چه بگویم؟ مبانم . دودل هستم میان ماندن و رفنت
 چه کنم؟ 

انتظار، دلشوره، ترس، افکار سیاه، سیستم درونی و 
ام را از هم پاشیده و ندامت به جانم رسریز بیرونی
 . شدم به رفتنشکاش راضی منی. کرده

 خانم؟  -

 .چرخانم به سوی صداکََنم و رس میتنم را از درخت می
راننده در حینی که یک پایش در زمین است و رسش را 

ر مسی. کنداز ماشین بیرون آورده، به سمتی اشاره می
هامن دری که نفیس دست . نگاهش هامن در سفید است

حدش به آن، این باور را در من به آن گرفته و فشاِر بی
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آورد که برای ایستادن روی پاهایش، به به وجود می
 !گاه نیاز داردیک تکیه

 یک_و_هشتاد_و_سیصد

در . دومپرم و طول خیابان را میاز روی جوب می
تا این میزان . شودم سست میهایاش قدمنزدیکی
بینم دخرتی را مقابلم می. پریدگی طبیعی نیسترنگ

 گویی از گور بیرون! که گرد سفید رویش پاشیده شده
 ! آمده

 . نفیس -

با رسی کج شده سمت شانه و دستی که برای ادامۀ 
مسیر، دست نیاز سمت دیوار دراز کرده، راهِی 

اش چند قدمیبه . داند چیستست که خود منیراهی
 .رسممی

 . نفیس -
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بازویش را . شنودبعید است نشنود، اما خب، منی
کشد تا رس به طرفم طول می. کندمکث می. چسبممی

 . بچرخاند

 شد؟ خوبی؟ چی -

هدف باز دهانش بی. خورندابروهایش اندک تکانی می
. که نوایی از آن خارج گردداینشود، بیو بسته می
هایش دست روی شانه. ت خودگردانم سمبرش می

 . گذارممی

این چه . جون مادرت حرف بزن دل تو دمل نیست -
 وضعیه؟ چی دیدی مگه؟ 

اش چانه. پردپلکش می. شودچشامنش پر و خالی می
 . دهمتکانش می. لرزدمی
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. نامکنفیس این تن مبیره حرف بزن، دارم سکته می -
طور چه. عین این فیلام دقیقۀ حساس ادا درنیار

 تونستی از صندوق بیای بیرون؟ 

. نه یک خیره شدِن معمولی. شود به آسامنخیره می
چه به گوش من جنبند، اما آنهایش میگلو و لب

صورتش را میان دستانم قاب ! رسد، فقط آه استمی
 . گیرممی

ی بگو چ. خون گرفنت نیستلعنتی االن وقت خفه -
 دیدی؟ 

ن، رنگ خون به سفیدِی حدش برای پلک نزدمتایل بی
 و. زندآورد، پلک میعاقبت کم می. پاشدچشامنش می

بینم رنگی که با چشم دل میآید قطرات بیفرود می
 . شان به خون راشباهت
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کنار گوشش . چسبانم به صورت خیسشصورتم را می
 :ناملمی

دردت به جونم، بگو چی دیدی؟ این حرف نزدنت  -
 . هاکشهداره منو می

هیچ تسلطی روی راه . داردطرف ماشین گام برمی به
ا به اش ر سنگینی. گیرمزیر بغلش را می. رفتنش ندارد

باالخره . راننده همچون من ماتش برده. کشمدوش می
 :گشایدلب می

 دین؟ اون آبو می -

مرد راننده با تعجب نگاهی به بطری توی دستش 
ر جدول کنا. دهداندازد و سپس آن را به نفیس میمی
کشد، تا جایی بطرِی دهنِی راننده را رس می. نشیندمی

. دکنکه بغض، صداهای عجیبی توی گلویش ایجاد می
صورتم جمع . ریزدباقی ماندۀ بطری را بر صورتش می
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شود از آبی که از چانه تا گردنش راه یافته و از می
 . کندهایش نفوذ میجا به زیر لباسآن

 بیند وز ترس رعشه گرفتم میبه راستی منی را که ا
 ترجیحش سکوت است؟ 

 :ناملبا ترضع می

 نفیس به کی قسمت بدم حرف بزنی؟  -
یه آیه تو قرآن هست، و ال تجسسوا، کاش به حرفت  -

هر حقیقتی ! گشتیمکاش برمی! گوش داده بودم
ه شقلبم داره از جاش کنده می. رو که نباید فهمید

گفته تو زندگی  دونه کهخدا یه چیزی می! زهرا
 !بقیه رسک نکشید

 دو_و_هشتاد_و_سیصد

ام، روی آسفالِت خیس از نِم در هامن حالتی که نشسته
ظرفیت . کندمغزم دیگر یاری منی. افتمباران، می
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هایش تکمیل شده و به مرحلۀ رسریز حدس و گامن
 . شدن رسیده است

 ی همه چی رو فهمیدی؟ شه، یعنباورم منی -

دستانش را دور پاهای به هم . نشیندروی جدول می
 . دهدکند و خود را تاب میاش حلقه میچسبیده

 !خندهچرا اصال منی... فهمیدم -

ای ترین جهایی که حساسشده بود مثل بازیگران فیلم
فحش بود که از . کردشان گل میبازیممکن، فلسفه
  .شدشان میجانبم نصب

 . دهمپایش را تکان می

  .نفیس، صغری کربی چیدن کافیه، اصل مطلبو بگو -

 . کندبا رس به تاکسی اشاره می

 . اینو ردش کن -
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 .رومهایامن، به سمت ماشین میبرای برداشنِت کیف
 :پرسمخطاب به راننده می

 خوان دارین؟ کارت -
 . بله -

ت کار . ردخو موبایلم زنگ می. کنمزیپ کیفم را باز می
 . دهمدارم و به راننده میرا برمی

 . هشتاد، شصت و شیش -

به محض وصل متاس به رویا . گیرمکمی از او فاصله می
 :توپممی

گی؟ گفتم که خربی دهنمو رسویس کردی، چی می -
 . زنمشد بهت زنگ می

 . کندطرفش هم حساب منیام را به یکتندی

 هنوز نیومده بیرون؟  -
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 . عال چیزی دستگیرم نشدهچرا ولی ف -
 یعنی چی؟  -

کارت را . زندراننده برای تحویل کارت صدایم می
. شودگیرم و رسید هامن حوالی از دستم رها میمی

اندازم و به رویا کیف نفیس و خود را روی دوشم می
 :گویممی

 .ساعت به من مهلت بده تا بفهمم چی به چیهیه نیم -
 انقد زنگ نزن، خب؟ 

 . خب -

قطراِت مالیِم باران در چشمم . برمرسم را باال می
. نشینمروی نفیس میزنم و روبهپلک می. روندفرومی

ز تر اانتهای شامل را روی گردنش و قسمِت کمی پایین
 . کشمآن می

 چی دیدی؟ کی رو دیدی؟ مادرش بود؟  -
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 مانکه چرخِ فلک جوری بچرخد که برادِر تنیترس این
شود در من ه ناتنی کند، چند صباحی میرا تبدیل ب
 . رسوخ کرده

 !زدپروانه صداش می -

 سه_و_هشتاد_و_سیصد

ام در پیوند خوردن ابروهایم به هم خالصه گنگی
 . شودمی

 ها؟  -

گذارد و کف دستانش را روی دهانش می. خیزدبرمی
ی هاس اهِل بازینفی. کندرس به سمت آسامن بلند می

 . مسخره نیست؛ واقعا حالش بد است

  .چسبانماو را به خود می. پیچماش میدست گرد شانه

 پروانه، مادرش بود؟  -
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گیرد و دوباره راست دست به زانوهایش می. شودخم می
و  داردکف دستانش را روی پیشانی نگه می. ایستدمی

 . کشدجا محکم بر صورتش میاز آن

 ! ترتر بود یا بزرگنم از یلدا کوچیکدو منی -

 :پرسمچشم در چشمش می. ِترِکَدحباِب باورهایم می

 خوای بگی؟ چی می -

این حرکت برایم غریب نیست؛ . فشاردگلویش را می
 . نوعی مقابله با بغض است

سی، سی و پنج، . دونم چند سالش بودمنی -
 ! دونممنی

 . آیدنفسم به سختی باال می

ها بره مالقات کسی شنبهاِش من، چرا باید پنجداد -
 تره؟ که از زن خودشم کوچیک
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ش هایاشک و حرف. دهد به یک پرشیای سفیدتکیه می
 . شوندهمزمان خارج می

و ر ... تونست راه برهمنی... یه دخرتی بود که... یه -
نه ! دیدفقط چشامش می... یعنی... ویلچر بود

... حتی! نه پاهاشو... تونست دستاشو تکون بدهمی
 ! تونست بزنهحرفم منی

آسامن غّرش عظیمی به پا . خورندابرها به هم می
گذرد و باران صاعقه از تنم می. زندصاعقه می. کندمی
 . کوبدرحامنه بر پیکرم شالق میبی

از الی دری ... تو اون اتاِق تِه راهرو... امروز من -
اگه همۀ شاعرا . ..مردی رو دیدم که... که باز بود

 !هم بخوان نگاهشو توصیف کنن، کلمه کم میارن

 . آزاردهایم را میتیزِی باراِن پاییزه، شانه
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. نفیس این حرفا یعنی چی؟ من پاک گیج شدم -
 ...یعنی چی که

ای باِن مغازهزیر سایه. شوددستم توسط او کشیده می
 در چشامنش به. ایستیماش پایین است، میکه کرکره

 . انددنبال سواالتی هستم که قصد جانم را کرده

یعنی داداشت بهش . با هم آش خوردن... اولش -
 ...بعد. دادمی

. دغلتنها میاشک. ترکندها میبغض. شکنندها میقلب
ا هچنین مرثیهو نفیسی که برای دِل بیچارۀ من، این

 :خواندمی

های دستشو، اول ناخن! هاشو گرفتناخن... بعد -
 !های پاشوبعد ناخن

و منی که به متاشاِی غِم کهنۀ این برادرم، خوِن دل هق 
 . زنممی
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کرد، یه لحظه بغضم وقتی داشت موهاشو شونه می -
 . دستمو گذاشتم رو دهنم و فقط دویدم. ترکید

 .گذشته در زندگی ما از اهمیت باالیی برخوردار است
ه کَند اتفاقاتش، نامالیامتش، خاطراتش، تأثیراتش،

گاهی شدت این عوامل به قدری وخیم است . شودمنی
 . کندکه آینده را در گرداب خود اسیر می

کدام قسمت از تقدیِر برادرم نوشته شده که ... پروانه
 ...گوید؟ ازهایش مینفیس از نگاه

جوری با احساس باهاش یه. دیدی زهراکاش می -
به رفت، ش میصدقهزد، یه جوری قربونحرف می

وقت این روی مطمئنم هیچ! خدا اصال باور نکردنیه
 . داداشتو ندیدین

 . هایم زیاد از حد شور استامروز اشک
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اصال فرق این عطایی که من دیدم، با اون عطایی  -
 کرددرددل می. گین، زمین تا آسمونهکه شامها می

از آزمایشاش، داروهاش، مشکالت . باهاش
 ! زدرف میمنایشگاه، از همه چی واسش ح

کردم یک عرص پاییزی، حقیقتی به این گامن منی
 . هولناکی از پیله خارج شود

 . کنمبا وحشت نگاهش می... نکند... پروانه

همون دخرتیه که داداش ... نکنه... گممی -
 خواستش و مامان نذاشت به هم برسن؟ می

 چهار_و_هشتاد_و_سیصد

 «دار رس » 

ام سبزی از ظرِف غذاِی کنار دستم، به بینیبوی قرمه
. هایامنبازیزنم به دیوانهرسد و لبخندی میمی

بازی یعنی رویا بگوید در حال پخنت دیوانه
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ام؛ او ست؛ من بگویم عجب هوسی کردهسبزیقرمه
رساند؛ صدای بگوید از طریق زهرا غذا را به من می

مان را؛ بعد این اطواِر چندش زهرا بیاید که جمع کنیم
 ای راما کار خود را پیش بربیم؛ برای یک ساعت مغازه

ترین روزهایش بوده، ببندم و که امروز جزء شلوغ
شان برانم؛ زهرا بیاید و با کلی گاز تا کوچهتخته

 . غرولند، هوسم را برایم بیاورد

ست و هر از گاهی های قدیمیسجاد که از مشرتی
 هایافتد، دست از متاشای گوشین سو میگذرش به ای

 . داردپشت ویرتین برمی

 کنی؟ ببینم ایرپاد خوب چه مارکی رو معرفی می -

 :گویمدهم، میطور که جواب پیام رویا را میهامن

خوای هزینه اگر که می. ت دارهبستگی به بودجه -
و اپل ت. ترین گزینه واقعا اپلهبکنی خب منطقی
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کیفیت . ر تکنولوژی از همه بهرتهایرپادها از نظ
تر یه خرده از اون ارزون. ساخت عالی هم داره

گلکسی بادزی سامسونگه که خیلی خوبن، ولی یه 
من  .مقدار مشکل کیفیت ساخت دارن نسبت به اپل

دیدم که به مراتب بعد یه سال، یه سال و نیم، یه 
 . بینهافته یا آسیب میگوشیش از کار می

 . گیردب میروی شیشه رض 

 خب این کجاش خوبه؟  -

 . دارمچشم از صفحۀ چتم با رویا برمی

این به نشونۀ بد بودنش نیست، فقط کیفیت ساختش  -
شناسم طرف اپل رسی یک، من می. مثل اپل نیست

رسی دو خریده همون سه سال چهار سال پیش 
بیست و چهار . کنههنوز داره مثل بنز براش کار می
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ولی رسی . زنه با تلفنف میساعته هم طرف حر 
 . جدیدش گرونه دیگه

 :پرسدگوید و مینُچی می

 تر بابا، چه خربه؟ارزون -
شناسم؛ برند تر، یه برنِد ِریِزر میاز این ارزون -

به هر حال تو ایران به . برند ریزر وان موره. خوبیه
 .جز اپل و سامسونگ، بقیۀ برندها ِفیکشون زیاده

، بخوای واست سفارش من داشتم متوم کردم
 . دممی

 امسبزی دیوانهبوی قرمه. گذارداش میدست زیر چانه
 .های او هم متامی نداردسوال. کندمی

 زیر دو و یک چی داری؟ . سه تومن زیاده داداش -
اون گرین ایرانِی . زیر دو تومن، برند گرین هست -

ین بب. زنهها؛ یه گرین هست محصوالت جانبی مینه
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رِنج زیر دو تومن تا دو و ششصد . ور عالیهوان م
 .زنهمعروفه، کال محصوالت بلندگومحور می. داره

ی ول. انبرند پاورلوژی هستش، اینا برندهای خوبی
خری، نباید انتظار شام وقتی زیر دو تومن می

یا . داشته باشی که چیز خوبی از آب دربیاد
بلندگوش ضعیفه، میکروفونش قوی؛ یا میکروفونش 

ولی عموما . ضعیفه، بلندگوش قوی
بیشرت واسه آهنگ گوش . هاشون تعطیلهمیکروفون

 . دادن مناسنب

اش دهد و با برداشنِت تکیهنفسش را طوالنی بیرون می
 . ایستداز ویرتین، راست می

 زیر یه تومن چی؟  -
شیائومی چندتا برند داره، به . کنممن پیشنهاد منی -

 . خورندرد منی
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کنم و برای رویا ی شدن مغازه، نفسی تازه میبا خال
 :فرستمپیامکی می

 «اگه رشایط اوکیه زنگ بزنم؟ . خوام صداتو بشنوممی» 

 پنج_و_هشتاد_و_سیصد

ظرف کوچک . دارمپوشش ظرف غذای دوطبقه را برمی
آورم و با دیدِن روغِن سیاهی که خورشت را بیرون می

ق قاش. برمام میرویش جمع شده، تازه پی به گرسنگی
رسانم و با دیدِن پالستیِک کوچِک برنج را به دهان می
 :گویمحاوِی سبزی می

 . قربونت برم -

همزمان با خوردِن غذا، فاکتورهای خرید و فروش را 
کنم و اعدام و ارقام مدنظرم را در باال و پایین می

 . زنمماشین حساب می
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بهرتین ُمَسکِّن برای . خوردم زنگ میموبایل
اش را دهم و خود شامرهرد متاس می. هایمخستگی

 . گیرممی

 . سالم -

 . بلعممحتویات دهانم را می

حاال چرا انقد آروم حرف . سالم به روی ماهت -
 زنی؟ می

 :دهدبا هامن لحن پاسخ می

  .خسته نباشی.  ترسم صدا بره بیرونتو اتاقم، می -
ت سبزیاین قرمه. هم خسته نباشی خانم شام -

 . هاالعاده شدهفوق
 جدی خوب شده؟  -

ت ها فرصسال. گویم زیادِی لیمو کمی تلخش کردهمنی
 . جویی از دستپختشدارم برای عیب
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 . آره بابا، دروغم چیه -
نوش جونت، فقط یه ذره لیموش زیاد شده، تلخ  -

 . زنهمی

 . ندمگذارم روی خطوِط لبخدست می

 . نه اتفاقا خیلی هم عالیه -
 خونۀ مادربزرگتی؟ . نوش جان -

وارد کردن جمع به . گذارمماشین حساب را کنار می
 . زندجای تفریق، محاسباتم را بر هم می

 . امروز رسم خیلی شلوغ بود. منه هنوز مغازه -
 . پس غذات که رسد شده -

 . جومچند برگ ریحان می

 . ترهشمزهسبزی رسدش خوقرمه -
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دهد چیزی بروز منی. ست دل و دماغ نداردچند روزی
 . فهممگاهش میهای گاه و بیاما من از سکوت

 رویا؟  -

 :گویدبالفاصله می

 جان؟  -

 ایسبزیعطِر خوِش ریحان، به اضافۀ این جان، با قرمه
کنم، جایی برای اش را احساس منیکه دیگر تلخی
 . دگذار گذارد؟ منیخستگی می

چیزی هست که به من . چند وقته رِس کیف نیستی -
 نگفته باشی؟ 

 . کشد، یعنی چیزی هستآِه لرزانی که می

، زنناالن صدام می. یه روز باید مفصل حرف بزنیم -
 . باید قطع کنم
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 . رومدر فکر فرو می

 . خب، مراقب خودت باشخیله -

 . رس و سامان گرفنت یعنی داشنِت مقصدی معین

ننه . هایماز نرفنت. گویدام میوفایین از بیماما
 . ام شده استشدید وابسته. اوضاع خوبی ندارد

 به کدام سو بروم تا هم خدا راضی باشد هم بندۀ خدا؟ 

کنم و پیش از جا میظرف غذای رویا را توی دستم جابه
ام که ریموت ماشین را بزنم، دو جفت پا در نزدیکیاین
 رسم به چهرۀ طلبکار دوکشم و می مینگاه باال! بینممی
قدمی عقب ! شودشان رد و بدل میپوزخندی بین! مرد
رس که . کندپشتم به چیزی برخورد می. گذارممی
ام به سینۀ سومین فردی که بینم خوردهچرخانم، میمی
دانم این میزان از طلِب چشامنشان، از بابت منی

 !چیست
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 شش_و_هشتاد_و_سیصد

برخورد ظرف فلزِی غذا با کف آسفالت، صدای مهیبی 
. برمناپذیر به رس میدر یک گیجِی وصف. کندایجاد می

 حس شد؟ چه شد که دستم تا این حد بی

 به. ترگردد به چند ثانیه قبلام برمیذهِن فلج شده
جریان برقی که بدون وقفه، به دست چپم منتقل شد و 

عضالتم منقبض . جانم را تحت تأثیر قرار دادهمۀ 
قدرت حرکتم را . کنمدرد شدیدی احساس می. شوندمی

چشامنی که دچار تاری شده، در دسِت . اماز دست داده
س ح. بیندقوه میای شبیه چراغمرِد پیش رویم، وسیله

خواهم قدم از قدم می. افتدام از کار میشنوایی
 . هامن ظرِف غذاِی فلزیافتم کنار بردارم که می

أ منش. از کودکی فوبیاِی خفگی داشتم؛ خفگی در آب
زی تازه از با. این ترس یکی از روزهای گرِم تابستان بود
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 عرق از پیشانی و زیر بغل و پشت و. فوتبال برگشته بودم
پریدم توی بشکۀ کوچِک آِب . ام جاری بودگردن و سینه

 م چگونه پاهایم قفلنفهمید. کنار باغچۀ حیاِط آقابزرگ
به زیر آب که رفتم، نتوانستم رسم را از آن خارج . شد

 . منایم

گوید از اقبال بلندم است که آن حوالی حضور ننه می
م، رو استخر منی. داشته و به موقع توانسته نجاتم دهد

باید حتام شخصی چسبیده به من شنا . ولی دریا چرا
 . کند

تنگی که با باز کردِن دوباره هامن خفگی آشنا و نفِس 
رسی را که پایین . سازمباره آزاد میدهانم، به یک
. هایم پر شده از آبدماغ و گوش. آورمافتاده، باال می
زنم، پلک می. هایم، همه خیس استموهایم، لباس

برد تا تصویر برابرم واضح زمان می. چندین و چند بار
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دارد، پرِس الغر که زنجیر کلفت دور گردنش .  گردد
 .رودکند و کنار میای پرت میسطل خالی را به گوشه

 ای را کهخواهم بلند شوم، با دیدن موقعیتم، حادثهمی
توانم از صندلی جدا منی. کنمبر رسم آمده درک می

درد . گذاردطنابی که مرا به آن بند زده، منی. شوم
درد متام . وحشتناکی در دست چپم انتشار یافته

شود، سوزش متام می. شودرشوع می شود، سوزشمی
شود، لرزش خارش متام می. شودخارش رشوع می

 . یک چرخۀ پرتکرار. شودرشوع می

 ...چی... من -

 .کندزبانم بیش از این یاری منی

 !راه شو که این ضیافت فقط مال توئهزودتر روبه -

قدرت تشخیصم را از محیط . کنمچشامنم را باریک می
 . اش استخوِد حرامزاده. ستانمبازمی
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 . باز کن... دستمو... دَ  -

آستیِن . ایستدپشت صندلی می. گذاردقدم جلو می
با انگشت فشاری به . دهدپیراهِن دست چپم را باال می

درد و سوزش چند برابر . کندآن ناحیه وارد می
دهم دندان روی دندان، لب روی لب فشار می. شودمی

 . ه منایمتا صدای پردردم را خف

گفتم یه جوری . رهکه چند روز دیگه جاش میاین -
 !بزنید تا عمر داره ردش مبونه

 هفت_و_هشتاد_و_سیصد

 . خوایشگفته بودی زنده می -

دانی حالت هایی که میاز هامن. خندد؛ بلندمی
 . طبیعی پشتش نیست

دیوارهایی که . چرخانم در دخمۀ سی مرتیچشم می
آن . کنندکجی میشان، عجیب دهنهای ریختهگچ
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المِپ آویزان از . هایی هم که نریخته، زرد شدهبخش
نه نوری برایش مانده، نه . وسط سقف، عمرش را کرده

هایش اِی آهنی که نیمی از شیشهدِر نرده. ایچهره
تر چندین شیشۀ سیاه و طالیی و طرفآن. شکسته

 . بینممیرنِگ مرشوب بی

ه بسته، با صورت بدست. کوبدکسی به صندلی لگد می
 . خورمزمین می

سیای منو پدری که زاغدمار از روزگار اون بی -
 . چوب بزنه درمیارم

ه بعید است نشکست. کنداستخوان صورت و فکم صدا می
 مزۀ خوِن زبانم که. کندفردی صندلی را بلند می. باشد

میر ا. پیچدفتم، توی دهانم میبه هنگام افتادن گاز گر 
ری بط. مقابلم، روی کولر کوچک درب و داغانی نشسته

 .رودُقلُپ باال میهایش چسبانده و ُقلُپسیاه را به لب
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ی یک. آورد، چشامنش متاما رسخ استرس که پایین می
آید و کنج، جلو میاز دو مردی که تکیه داده به سه

 . گیردبطری را از او می

 . کنیروی مییادهداری ز -

های نامتوازن؛ آید؛ با قدمبه طرف من می
رد گیهایش میموهای خیسم را توی پنجه. تلوتلوخوران

 . کشدو می

 آلودتا وقتی من هستم، تو خِر کی باشی از آِب گل -
 ماهی بگیری؟

انگار کسی توی رسم . زنم به لحن کشدارشپوزخند می
 از آن بدتر، پوست رسمکند، یا نه تندتند سوزن فرو می

 . کََندرا می

 . تو مریضی -
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ر کوبد و فشار بگاه صندلی میرسم را از پشت به تکیه
 . کندموهایم را بیش از پیش می

کنی واسه رد صالحیِت من؟ که زِن مدرک جمع می -
 منو، دخرتِ منو از چنگم دربیاری؟ 

 :غرمام میهای کلید شدهاز الی دندان

اینو به خورِد . شهوقتم منینیست؛ هیچرویا زِن تو  -
 . اون ذهن مریضت بده

چسباند به دست چپم که پشت زانویش را می
گاِه شود بین زانوی او و تکیهدستم لِه می. ستصندلی
 . صندلی

 .کس نیستممن آدِم التامس و باخنِت غرور مقابل هیچ
دهم که دنداِن هایم را به هم فشار میطوری دندان

و  شکندزیرینم که ماه پیش پر کرده بودم، می آسیاِب 
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ای از آن، هنگام عبور از گلو، دیوارۀ آن را تکۀ بُرَّنده
 . خراشدمی

 . جون باش ببینم تا کی دووم میاریسگ -

توانم تاب بیارم؛ خارشش درد و سوزِش دسِت چپم را می
 . طاقتم را طاق کرده

  .دستمو باز کن تا نشونت بدم با کی طرفی -

چسبد و حین حرف زدن، بزاقش توی گلویم را می
 . شودصورتم پرت می

 .بالیی به رست بیارم که عاشقی از رست بپره -

 هشت_و_هشتاد_و_سیصد

م آور کنم و به روی خود منیفقط با پوزخند نگاهش می
افتم، خود عقب به رسفه که می. ام رانفِس تنگ شده
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کشد و روی آن ام میکولر را به نزدیکی. رودیم
 . نشیندمی

 ...رویا -

 . کنمبا نفرت کلامت را توی صورتش شلیک می

یه شب رِس دلش باز شد و گفت از وجود نحست فقط  -
یه نامه جا گذاشتی، که اونم یه بند ِزِر یه افرا نامی 

. کنیحاال همش رویا رویا می. رو زدی
 جوریاس؟ چه

کمی آن را در . رودرعه از بطری سیاه باال میچند ج
 . بلعدکند و سپس میمزه می دهان مزه

 ...افرا -

های دستش از شدت فشار دور بطری بیرون استخوان
 . زنندمی



 

Romanzo_o 1710 

 ! گیرش میارم -

 :دهدای ادامه میبا لحن اغوا کننده

 ! بدا به حالش اون روز که گیرش بیارم -

 . لرزندهایم میشانه .خندمبا وجود درد فکم می

 قالت گذاشته؟  -

 . شودبه خاطر خنده صدایم منقطع می

اونم حارض ... چه جونوری هستی که... ببین -
 . باهات مبونه... نشده

 بطری. دزدمرسم را می. کندبطری را به طرفم پرت می
 . شکندجا میآید و هامنام فرود میبر شانه

اگه بدونی چه . هاتهبخند آخرین خنده. بخند -
 . خوابایی واست دیدم
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خیال رویا شم، کنی اگه منم بیتو واقعا فکر می -
 کنن؟ ش قبولت میخونواده

 . اش راه گرفتهعرق از اطراف شقیقه و پیشانی

 . کنن؛ مهم رویاستبه درک که قبول منی -

دهم تا قدری از فشار طناب کاسته تکانی به دستانم می
 . شود

. دتو خفه کردی تو اون زهرِماریشب و روز خو  -
بشو دلرویا با تو یه. بکش بیرون از مستی و نعشگی

 . نیست

خ، هالۀ رس . شوداش تند تند باز و بسته میمنافذ بینی
شود روی خم می. سفیدِی چشامنش را فرا گرفته

دارد ام برمیتکۀ شکستۀ بطری را از روی شانه. صندلی
 . داردو مقابل چشمم نگه می
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واس خاطر . واس خاطر خودش. کنمدلش مییه -
 . خرممن با رویا آبرومو دوباره می. دخرتم

 :کندآرام زمزمه می

باالخره که به گوشش . سوزونمافرا رو هم می -
 ! رسهمی

 . باید بسرتی شی؛ وضعت خیلی وخیمه -

مم گذارد و تا زیِر چشنوِک تیِز شیشه را پایین ابرویم می
فریادی از درد ! اندازدچهار سانت خط میبه اندازۀ سه 

 . کنندکشم و قطرات خون روی لباسم چکه میمی

 .فطرتحیووِن پس -

 نه_و_هشتاد_و_سیصد

رسش از شدِت خندۀ کریهش به عقب . زندقهقهه می
 . شودپرت می
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 . کنم صدای سگ بدییه کاری می -

حال روی رسم بی. شکافندا میهایم کف دستم ر ناخن
 . ودشام رسخ میرسشانۀ پیراهِن شیری. افتدام میشانه

 کجای دنیا رسِم مردونگی اینه؟  -

 . هاسوزد از فشار ناخنپوست دستم می

دستامو باز ... توأم سومیش... دوتا قلچامق کنارت -
بدون َخَدم و ... یه تنه... ببینم خودت... کن
 . حالجی چند مردِ ... َحَشم

 . ت؛ جونتو بردار و برورحم کن به جوونی -
 . دستامو باز کن برم -

 . کندچشامنش را باریک می

 حرِف رویا؟ بی حرِف جانا؟  بی -

 . نگرمام را میکنم و سمت چپ سینهرسم را خم می
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 . جاسجاشون این -

یر بندِی صورتم تهنوز رسم کامل باال نیامده که استخوان
شِت محکمش، درون بینی و دهانم، کشت و م. کشدمی

 . پوشاندخوِن لزج صورتم را می. اندازدکشتار راه می

با ِزبون خوش گفتم دورشونو خط بزن، تو گوِشت  -
امشب دودمانتو به . تهدید کردم، بازم نرفت. نرفت

 . دم تا بفهمی عاقبت درافتادن با من چیهباد می
 . از کناگه مردی، اگه وجود داری، دستمو ب -

 . کوبدیک به دیوار مقابلش میبهها را یکبطری

نذار کار به . رسدار من با تو پدرکشتگی ندارم -
 . جاهای باریک برسه

 . کنمخون جمع شده توی دهانم را به زمین تف می



 

Romanzo_o 1715 

یه بار دست دست . خوامشنزدیک هشت ساله می -
نوبتی هم باشه، نوبِت . کردم از چنگم درآوردیش

 .ه حرست به دل مبونیتوئه ک

موهای جلوی رسم را . آیدهای تند به طرفم میبا قدم
 . کندتوی مشتش جمع می

 . گمم میخاره؟ من دارم از بچهتنت می -
شب زایامنش، تا صبح تو حیاط بیامرستان  -

آقای پدر، تاریخ تولِد دخرتتو . خودخوری کردم
 دونی؟ می

زد و با عجز به من اندانگاهی به دو مرِد پشت رسش می
 :گویدمی

ها جانای تن. تاریخ تولدشو بدونم ندونم، پارۀ تنمه -
 . خوامشخوام، با رویا میمنی

 . زنم به خیاِل خوششپوزخند می



 

Romanzo_o 1716 

. تجا بند نیسقانونیش رو نگاه کنی، دستت به هیچ -
 . جا بند نیستش هم به هیچغیرقانونی

کمی خیرگی پس از . آوردچاقویی از جیبش بیرون می
 . بُرَّدبه آن، طناب دورم را می

 . بلند شو -

 دست. شودکمرم به سختی راست می. پاهایم قفل شده
. کشدحس گشته و دست راستم تیر میچپم کامال بی

دهم و به اثر شوکر نگاه بالفاصله آستینم را باال می
های پدید آمده بر ساعِد دسِت چپم، شدت لکه. کنممی

 . دهدمی رضبه را نشان

طوری؟ اونی که باخت، خیلی با نربد تن به تن چه -
 اسمش چی بود؟ . کشه کنارخوشگل می

م آلودبزاِق خون. کشمپشت دستم را بر خوِن صورتم می
 :دهماندازم و پاسخش را میرا جلوی پایش می
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 .دوئل -

 نود_و_سیصد

 . کندهایش را تا میتینگزد و آسگوشۀ لبش را می

 زنی یا بزنم؟ می -

فهمم که این را وقتی می. دست چپم قوایی ندارد
عالوه بر قوا، حس هم . خواهم ُمشتی نثارش کنممی

 .این سستی بر دست راستم نیز اثر گذاشته. ندارد
 ! دهداش حتی یک کودک را هم از جا تکان منیرضبه

 . مالدهایش را به هم میکف دست

 همش همین؟  -

ر از تضعیف. رودمشتم باال می. کنمذهنم را متمرکز می
 . قبلی
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اند، زیر خنده دو مردی که پشت رسش ایستاده
 . زنندمی

 منم منمت همین بود؟  -

  .شوندعضالتم دچار گرفتگی شده، مدام منقبض می

 . شوم؛ شاید جواب داداز در سازش وارد می

حاال . رو اذیت کردی امیر، به اندازۀ کافی رویا -
ن زنزبون شد، همش تو رسش منییکی مظلوم و بی

 . که
 . دارم شدهبه لطف تو زبون -
تو یه زخمی بهش زدی . گمگوش بده ببین چی می -

بیخود . تونه فراموش کنهکه تا عمر داره، منی
بذار همۀ روزای بدی . کنیداری خودتو خسته می

واسه . کنمکه باعثش بودی رو من براش جربان 
 ...جانا
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 کند و مرا از پشتیقۀ پیراهنم را توی دستانش مشت می
 . زندبه دیوار می

که دخرتم بزرگ شد، برورودار شد، بهش تجاوز  -
 کنی؟ عین این خربایی که این روزا پیچیده؟ 

هاشون اگه به خربه که بازار تجاوز پدرا به بچه -
 . ترهداغ

من ! ر زبومنهمزۀ خوابیدن با رویا، هنوز زی -
 . خوامشجوره میهمه

ناموس که تنها با نسبت . رودجراحت تا غیرتم پیش می
دانم، نه اطمینان دارم وقتی می. شودناموس منی

تواند او را دوست بدارد، یعنی کس قدر من منیهیچ
 . ناموس من است

 .خندنددست و پای به درد نخورم به ریش تعصبم می
 .که یک جو غیرت برایش مانده اما رسم، درود بر رسم
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زنم که خونش به صورتم طوری با کله توی صورتش می
افتد و مابقی از شدت رضبه زمین می. شودپاشیده می

اش جریان خون از الی انگشتان به هم چسبیده
ت مهم نیس. دیگر مهم نیست... از آن به بعدش. یابدمی

و  ومهم نیست لگدهایشان شکم و پهل. زنندزمینم می
مهم نیست پا روی رسم . کنندکمرم را سوراخ می

مهم نیست خوِن زخِم پایین . دهندگذارند و فشار میمی
مهم نیست خوِن دماغم تا داخل . شودابرویم منعقد منی

ها فدای یک تاِر همۀ این خون. افتدگوشم راه می
کتک . امشب در برابر خودم، رسم بلند است. مویش
رشمی که به خاطِر تعللم در . است خورم و رسم بلندمی

تنها مورِد مهم، . مقابِل وجدانم داشتم، رخت شسته
ست که هنوز نتوانسته دستانش را از روی صورت امیری
 . بردارد
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ا ت. شودباال و پایین می. جوشدام خون میپشِت سینه
 .کشندجوارحم تیر می. زنمرسفه می. رسدگلویم می

کسی پا روی . زندلبم فواره میِسیلی از خون، از کنارۀ 
صدای منحوسش . روی هامن زخِم باز. گذاردزخمم می

 . شنومرا می

 ...یه پدری ازت دربیارم -

 . حسی، خاصیِت درِد فراتر از حِد تحمل استبی

 ...ترسیدیممی... گر ز رِس بریده... ما -

 . ای دیگر و جوشش خونی داغ و چسبانرسفه

 . رقصیدیممنی. ..محفل عاشقان... در -
 !پس صرب کن ترس واقعی رو نشونت بدم -

 یک_و_نود_و_سیصد

 «رویا » 
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 طور بود؟ سبزی چهازش نپرسیدی قرمه -
 . گفت خیلی خوشمزه شده -

 . کندغرق در لذت نگاهم می

 ش نکرد؟ ای به تلخیاصال اشاره -

 . اندازمرسم را باال می

 . چنُ  -
دو روز دیگه از تب و تاب افتاد، . م عاشقهبچه -

 . گم بهتمی

اش که زیر سایهکار؟ همینخواهم چهتب و تابش را می
 . ستباشم، کافی

های سفت کند که پنبهای به مامان میبا چشم اشاره
هایم را با پلک. کندشدۀ بالشت را از هم باز می

ِت نشسته، خود را فشارم و در حالاطمینان روی هم می
 داریم و برای هممقداری پنبه برمی. کشیمبه طرفش می
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آییم تا دیگری رشوع کنندۀ صحبت چشم و ابرو می
 . باشد

 مامان؟  -
 بله؟  -

رود تا غره میزهرا چشم. دهمآب دهانم را قورت می
 . ادامه دهم

 خیلی پروانه رو دوست داشت؟ ... داداش -

پنبه از میان انگشتانش . دشو حرکات دستش متوقف می
گردنش را سمت بابا و یارس که آن طرف . خوردرُس می

زهرا  .چرخاندبینند، میاند و تلویزیون میسالن نشسته
 . کندبا فرستادن الیک حامیتم می

 اومد؟ چرا از پروانه خوشت منی -

با  .تند تا لرزششان را پنهان منایددستانش را در هم می
 :پرسدرا پوشانده، میاخمی که صورتش 
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 این اسم رو از کی شنیدین؟  -

 :دهدزهرا خیلی آرام، پاسخش را می

 . خیال، مهم روایتهراوی رو بی -

 . شودپرد، بعد رسخ میرنگش، ابتدا می

 پرسیدم اسم پروانه رو از کی شنیدین؟  -

 . دهدزهرا قاطعیت به خرج می

ی قدری بزرگ شدیم که نتونمامان، دیگه اون -
چی هست تو اون گذشتۀ . رسمونو شیره مبالی

کوفتی؟ چرا داداش باید خودشو آتیش بزنه؟ چرا 
 نذاشتی این دوتا به هم برسن؟ 

د بلن. کنداز شدت غافلگیری، دست و پایش را گم می
دامنی را که پرزهای پنبه به آن چسبیده، . شودمی
 . رودتکاند و به اتاق میمی
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ت ریتم یکنواختش را از دست زندگِی ما خیلی وقت اس
 . کندداده و هر روز قصۀ جدیدی رو می

بندد و خطاب به مایی که طلبکار مامان در اتاق را می
 :گویدایم، میآن وسط ایستاده

 عزیزتون اسم پروانه رو انداخته تو دهنتون؟  -
معلوم نیست چه زهِر چشمی ازش گرفتی که  -

 . نتونستیم زیر زبونش رو بکشیم

 . شودامنش ترسناک میچش

گذشته به شام دوتا چه ربطی داره؟ رستون به  -
 . زندگی خودتون باشه

 . دهمسینه جلو می

مگه ما جزئی از این خونواده نیستیم؟ چرا باید  -
طاها بدونه تو گذشته چی بوده، عزیز بدونه، حتی 

 امیر بدونه، اما ما نه؟
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 دو_و_نود_و_سیصد

صدایش . کشددستان لرزانش را بر رِس هر دوی ما می
 . بست رسیده استبه بن

 ! رو عذاب ندین دخرتای گلم، مامانتون -

 . شودنگاه مشکوکی بین من و زهرا رد و بدل می

از خودت . فهمیم ماجرا چی بودهمامان باالخره می -
 . بشنویم، بهرته

. ردگین دستانش میکند و رسش را میاکنج اتاق ِکز می
. شودهای نفیس، چشامنم پر میبا یادآوری حرف

حسی عمیق نسبت به . امها برایشان گریه کردهساعت
 . گاه ندیدمش، در من پدید آمدهای که هیچپروانه

 مامان چرا نذاشتی با پروانه ازدواج کنه؟  -

 . گردد سمت زهرابرمی
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 . صالح ندیدم -

 . زندزهرا پوزخند می

 . ین ماماِن رسدارع -
. فروختبابای پروانه معتاد بود، مواد می -

 . م هم آلوده شهتونستم بذارم بچهمنی

 . کنمکلامت را با حرص ادا می

خواست ازدواج کنه؟ چرا مگه با بابای پروانه می -
طوری شون کردی؟ اصال چهاین ظلم رو در حق

 دلت اومد؟ 
هاش بچه. داون دخرت با پول حروم بزرگ شده بو  -

 ...هم

  .کوبدزهرا جایی نزدیکِی مامان، پایش را بر زمین می

گی؟ مگه بودِن پروانه تو اون این مزخرفا چیه می -
خونه انتخاب خودش بود؟ بابا معتاده، بابا مواد 
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فروشه، چه کاری از دسِت یه دخرت نوجووِن می
گناه برمیاد؟ اصال کی دوست داره تو همچین بی

 ی به دنیا بیاد؟ اخونواده

. میگرنش عود کرده. دهداش را ماساژ میپیشانی
 . نشینمرویش میروبه

االن به نظرت با یلدا خیلی خوشبخته؟ تو یه لبخنِد  -
طور دلت اومد مامان؟ واقعی رو لباش دیدی؟ چه

اگه با . هم داداشو بدبخت کردی، هم اون دخرتو
 سایشگاهکرد، االن ویلچرنشیِن آداداش ازدواج می

 . نبود

دستانم را توی دستانش . شودچشامنش درشت می
 :زندگیرد و لب میمی

 چی گفتی؟  -
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موشکاف . دهمام را به سوی زهرا سوق مینگاِه ترسیده
 .نگردمامان را می

 رویا گفتی آسایشگاه؟  -

 . آیدمحیا با موبایلم می. شوددِر اتاق باز می

 . خاله ببین کیه -

فشارم و یک گمشو حوالِی وبایل را میدکمۀ کنار م
 . دهدام را باال میمامان چانه. کنمنام میمخاطِب بی

دونی؟ اسم پروانه رو از کی چی می. حرف بزن -
 شنیدی؟ تو کدوم آسایشگاهه؟ 

 . گیرماز او فاصله می

 . دونم، از زهرا بپرسمن هیچی منی -

ِد او کند و سوزِن مامان، بنچپ نگاهم میزهرا چپ
 . شودمی
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 دونی تو کدوم آسایشگاهه؟ زهرا، تو می -
 نه، از کجا باید بدونم؟  -

 . شودچشامن مامان لبالب از اشک می

 . دونیمی. دروغ نگو -
 خب که چی؟ . دونمگیرم می -

. گیردصورت زهرا را قاب می. درخشدچشامن مامان می
 :گویدناپذیر میبا هیجانی وصف

اید ب! له دنبالشم؟ منو برب پیششدونی چند سامی -
 !ببینمش

 سه_و_نود_و_سیصد

 . شودهدف از رسش پایین کشیده میدسِت زهرا بی

 برا چی دنبالشی؟ اون حالش دیدن داره؟  -

 . زندمامان همچون مرغ رس کَنده، بال بال می
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 . باید ازش حاللیت بگیرم -
 تونه حرف بزنه؟ یاز کسی که حتی من -
 . منو برب پیشش -

. رودکند و به سالن میلقی نثار من میزهرا دهن
 . خواهد برونددارد و از یارس میوسایلش را برمی

دانم به حال کدام بار منیاین. باردآسامن باز می
 . دومتا وسط کوچه می. بدبخت

 زهرا؟  -

ویم اندازد و به سنگاهی به سقف سیاِه آسامن می
 . گرددبرمی

 بینی بارونو؟ برو تو، مگه منی -

 :پرسمهایم میمیان نفس زدن

 مریضِی داداش چیه؟  -
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 .  ددهاش در برابر باران قرار میدستش را سپر پیشانی

 مگه مریضه؟ ! هیچی -

کند و آِب جمع شده موتورسواری از کنارمان عبور می
ه شیددر گودالی کوچک وسط آسفالت، به لباسامن پا

 . شودمی

 منو چی فرض کردی؟ انقد خرم؟  -

 . شودیارس از ماشین پیاده می

 از عرص باهمین؛ هنوز حرفاتون متوم نشده؟  -

 :گویمبا عجز می

  .پنج دقیقه یارس، پنج دقیقه بشین تو ماشین -
 . خیس شدین آخه -

 . کشمدستی به چانه می

 . کنمخواهش می -
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 . بردزهرا صدایش را باال می

 گی تو؟ چی می -

 . گوید، الل شودزبانی که این کلامت را می

 رسطان؟  -
 . خدا نکنه -

 . برمبا تردید از بعدی نام می

 ایدز؟ ... اِ  -

 . شودچشامنش گرد می

 . نُچ، اِ  -
 رصع؟  -
 . نهز برو تو یارس تا آخِر شب به جونم ُغر می. نه رویا -
 به قلبش مربوطه؟  -
 تون شده؟ مامان امشب چهوای رویا، تو و  -
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 زبونم الل تومور داره؟  -

 . دهدبه سمت دِر خانه ُهلم می

 . نه نه نه، برو منو با داداش درننداز -
 . مرِگ من. تو رو جون محیا -

کدامامن رحم باران به هیچ. چرخدکالفه دور خود می
 . نکرده

 . دست رو قرآن گذاشتم... قسم نده رویا... وای -

که کدامشان را از قلم به این. کنمها فکر میریبه بیام
 . امانداخته

 ام اس؟  -

ای چشامِن وحشتزده. گذارددستش را روی دهانش می
ر زند بدهد، ُمهر تایید میاش را نشان میکه غافلگیری
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ام چنگ زهرا به شانه. زندیارس بوق می. حدسم
 . اندازدمی

من قسم  رویا به روی داداش بیاری، خیال کنه -
 . شکستم و بهت حرفی زدم، دیگه نه من نه تو

 چهار_و_نود_و_سیصد

رسدِی به جا مانده از . کنمپاهایم را در شکمم جمع می
ن دانم ایمتام چیزی که می. باران، به استخوانم رسیده

گوگل هم به . شوداست به مرور منجر به فلج شدن می
 . گم ساخنت، کارایِی دیگری نداردجز رسدر 

از باریکۀ میان . شوددِر سالن به آرامی باز و بسته می
بینم که سورن در ام، داداش را میهای بستهپلک

، افتداگر زبانم الل اتفاقی برایش بی. آغوشش است
 ها چیست؟ تکلیف بچه

 :گویدای به یلدا میبا لحن خفه
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 . هشبرق رو نزن، رویا بدخواب می -

 اندازد و به قدریکارن بالشتی در نزدیکِی من زمین می
آلود است که رسش به بالشت نرسیده، صدای خواب
 . شنومهای عمیق و آرامش را مینفس

عطا ببین از شامشون چیزی مونده؛ دمل داره ضعف  -
 . رهمی

 :زندداداش پچ می

 . باشه، برو لباساتو عوض کن، میارم اتاق -
 . خورمو همون آشپزخونه میخواد، تمنی -
خوام بیدار دونی که رویا به صدا حساسه؛ منیمی -

 . شه

با نهادِن دست بر دهانم، راه را برای خروجِ آِه گیر کرده 
 . بندمدر گلویم می
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آورد خواب میرخت. گذاردسورن را دورتر از کارن می
 هایماز شیار ایجاد شدۀ پلک. اندازدو جای پرسها را می

صدا لب به شود و بیبینم روی هر دو خم مییم
با  .بوسۀ سومش برای جاناست. چسباندشان میپیشانی

بندم و هایم را کامل مینزدیک شدنش به من، پلک
مرتب شدن پتو رویم را احساس . کشممنظم نفس می

 . شنوماش را میکنم و غرولند زیرلبیمی

د صد بار گفتم گوشی نذار باالی رست، رسدر  -
 . گیریمی

از نوری که به صورتش . بردشعلۀ بخاری را باال می
مالحظۀ خواب . یابم یخچال را باز کردهتابد، درمیمی

کند و با ایجاِد کمرتین صدای ممکن، برای یلدا مرا می
 . بردغذا می
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هایی هستند که ها به نَفِس خود، آنتریِن انسانظامل
 . کنندگران میآرامش خود را مدام فدای آسایش دی

. خوردفهمم موبایلم زنگ میاز روشن شدن سقف می
افتد به بیست و هشت کنم و چشمم میمتاس را رد می

که جواب هایی از قبیل اینپاسخ و پیامکمتاس بی
دستم به دکمۀ خاموشی . دهم، کارش واجب است

 . رسدنرسیده که پیام جدیدش می

وای ببینیش، بیا خاگه می. رسدار امشب مهمون منه» 
 . «واتساپ

موبایلی را که از میان دستانم افتاده، . نشینمسیخ می
 . خواهد اذیتم کندباز می. دارمبرمی

با خوردن بوق و . گیرمبدون فوت وقت رسدار را می
ام را اطمینان از خاموش نبودنش، نفس حبس شده
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شود، با صدای بلند متاس که وصل می. کنمآزاد می
 :گویممی

 . خدایا شکرت... وای -

یاِد خندۀ شیطان در ! به قهقهه! محابابی! خنددمی
 حاال. باردآسامن هنوز می. افتمفیلم سیاحت غرب می

 .دانم به حال کدام بدبختدیگر می

 پنج_و_نود_و_سیصد

. شب از زیرزمین، همیشه با من بودهوحشتم در نیمه
آیم، زند و به ایوان میخوابی به رسم میه بیگاهی ک
گویم اگر چند شوم به دِر زیرزمین و با خود میخیره می

شب به آن مکان تاریک و مخوف کیلو طال بدهند تا نیمه
  .قاطع است" نه"پذیرم؟ و بعد جوابم یک بروم، آیا می
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م هایترین ترسبینم یکی از بزرگآیم و میبه خود می
برای پیدا کردن کلید برق، دست روی . امهرا دور زد
 . کشمدیوار می

های مختلف، ماهیت خود را از دست ها در موقعیتترس
 . دهندمی

 .دهدمنایشگر باالی صفحه، خرب از حضور نحسش می
شود، با وصل می. کنمبرای متاس تصویری اقدام می

 .ای سیاه و اعالنی که نوشته اینرتنت ضعیف استصفحه
 شود و پس ازتصویر شطرنجی می. دهمر مکان میتغیی

 . گرددچند ثانیه واضح می

بینم، اما صدایش را هایش را میجنبش لب. امیر است
باران، رضبات تندش را به شیشۀ زیرزمین . ندارم
 . کوبدمی
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ادم فرستداشتی، یه فیلمی واست میبار برمنیاین -
 ! تا عمر داری اشکت بند نیاد

هایش ندارد؛ جلو و انی با حرکت لبصدایش همخو 
 . شوندعقب می

 کنه؟ گوشی رسدار دست تو چیکار می -
 مگه نگفتم مهمومنه؟  -

 . ریزمام را در چشامنم میانزجار درونی

 . گوشیو بده بهش. ایبدبخِت عقده -

بینم، نگرد و به افرادی که منیزاویۀ دیگری را می
 :گویدمی

 .بیرون وایسین -

 :زنمجیغ می

 رسدار کو؟  -
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روی . دارددوربین موبایل را روی گوشۀ اتاق نگه می
جسمی مچاله شده که پیراهن روشنش آغشته به خون 

 ! است

 . یا فاطمۀ زهرا -

وقت تا های او هیچشانه. کنم رسدار نباشدخدا خدا می
با کشیدِن موهایش، رسش را . افتادنداین حد فرو منی

آن موها و چگونگِی دست بردن  من برای! آوردباال می
 . امها، رؤیاها بافتهمیان آن

 .زنمجیغ می. شودچسبیده به دیوار، زانوهایم خم می
 . افتدموبایل از دستم می

کنه، گاز واق مییکی بهم گفت سگی که زیاد واق -
املثلی رو باور رویا چرا هر رضب. گیرهمنی
 من و کنی؟ از آسمون که نازل نشدن، یکی مثلمی

 . سیری اینا رو ساختهتو از رس شکم
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موبایلی را . حس ندارد. کنممشتم را به سختی باز می
دارم و از اعامق اش ترک برداشته، برمیکه حاال صفحه

 :ناملوجود می

یر ز. تیکه بشی الهیتیکه. خیلی کثافتی امیر -
 چه بالیی رسش آوردی؟ . چرخ بریهیژده

 . خندد، با جنونمی

. بهش آوانس داده بودم. ونش خیلی درازهزب -
 . کدومتون منو جدی نگرفتینهیچ

 . رشفنکش بی. عوضِی الشخور موهاشو ول کن -

از دیدن عذابم . ضعفامان از این نقطه... ضعفنقطه
 . کشدبرد؛ بیشرت میلذت می

چرا رسدار حرف . به خاک سیاه بشینی امیر -
 زنه؟منی
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هایم را به جان دستانم ناخن .زندای به رسش میرضبه
 . اندازممی

 .ایَعر بزن بفهمه زنده -

. ای غریب شدموقتی از همۀ دنیا بریدم، عازم جاده
 . ای که انتهایش مرتوکه بودجاده

 ...تو آمدی

 ...دستم را گرفتی

 ...ترسیدممن می

 . جنسانتاز تو و متام هم

 . نفهمیدم چقدر از خودت گذشتی، که قرارم شدی

باورت در خصوص معنای . من از تو به باورت رسیدم
ای که این روزها حرمتش به راحتِی کلمه. حقیقِی عشق

 . شودآِب خوردن شکسته می
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شبی، در زیرزمینی کرد نیمهچه کسی فکرش را می
رویم و باران تندی که منور، با تصویری وحشتناک روبه

ندم ببزد، دل در گرو مردی ها میبه قصد شکسنت شیشه
 ! اش را فدای عشقش کردکه زیبایی

ای که های صورتت به من ثابت کرد گاهی غریبهزخم
ای با آن نداری، به قدری عزیِز دل هیچ نسبت خونی

شود که حارضی بابتش عالوه بر گذشنت از خود، از می
 .خون خود نیز بگذری

 شش_و_نود_و_سیصد

 .گفتم آتیِش زیر خاکسرتم. و ُدَمم نذارینگفتم پا ر  -
 . کنمگفتم روزگارتونو سیاه می

ست که در خود مچاله شده متام حواِس من پی حجمی
 . کندو خون رسفه می
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چه بالیی رسش آوردی حرومی؟ چی از جومنون  -
داری؟ اون خوای؟ چرا دست از رسمون برمنیمی

 خون چیه از کنار گوشش داره میاد؟ 

زند به قاب دوربین؛ با چشامن متورمی که ر زل میرسدا
 . یک خط باریک از آن باقی مانده

 ...رویام -

 . گیرمبا ولع دوربین را برابر چشامنم می

 چی شدی تو آخه؟ ... جانم عزیزم... جانم... جان -

  .آیدشود و صدای شکسنت میتصویر دچار نوسان می

 . مخوای نََفسشو ِبرُبَّ خفه شو اگه منی -

هایم را وحشت، ریشۀ اشک. فشارمدستم را به دهان می
 . خشکانده
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خواد می... خوادمی... قطع کن. ..رویا -
 . برتسونتت

کند و بر گردن و های ریشش چکه میخون از نوِک تیغه
لگدی به پهلویش کوبیده . آیدپیراهنش فرود می

خون با شدت بیشرتی از دهانش بیرون . شودمی
جیغ هراسانم در هیاهویی که باران به پا کرده، ! زندمی

 . شودگم می

به اون خدایی که باال رسمه، جوری . نزن آشغال -
 . تر از این بشیخرابکنم خونهنفرینت می

 با چشامنی. بینمحاال فقط در تصویر، چهرۀ امیر را می
که خطوِط چین خوردۀ اطرافش، عجزش را نشان 

 . دهدمی



 

Romanzo_o 1748 

رحم شدی؟ تو مادری، نباید د بیرویا چرا انق -
بدون تو به . خوامدخرتمو می. خودخواه باشی

 . خوامتونبا هم می. کارم منیاد
خوام باهاش حرف گوشی رو بگیر سمت رسدار می -

 . بزنم

 . کندتهدید در چشامنش بیداد می

 . بینیارویا بد می -

 . نشیندام میمشتم بر سینه

 فهمی؟ دوسش دارم، می -

آید، خرب از خالی شدن عالنی که روی صفحه میا
. شودتصویِر شطرنجی صاف می. دهدمخزِن باتری می

وه در قای شبیه چراغبا وسیله. امیر کنار رسدار نشسته
 . دستش

 دونی این چیه؟ می -
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کند و با سامجت، تقاضا دارد رسدار خودخوری می
 . متاس را قطع منایم

 ! گن شوکربهش می -

 ! چسبانددرست به قلب رسدار میآن را 

 شه؟ دونی اگه رو این نقطه بزنم، چی میمی -

 . خوف دارم از پایاِن این شِب سیه

حس شده یکی رو دستش زدیم، بی. جونهسگ -
 ! این یکی گمونم کارشو بسازه. فقط

این داره احساساتت رو تحریک . قطع کن رویا -
 . کنهمی

 . افتدت بر زمین میاز پش. دهدامیر او را هل می
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با این بالیی که رست میارم، دیگه اگه رویا هم  -
ذارن دستت بخواد، مادرتم بخواد، داداشاش منی

 .بهش برسه

اصال به عاقبت . جا فتح کردههای جنون را یکامیر قله
کند، نفرین فحش اثر منی. اندیشدای منیکارش ذره
 . کندکند، متنا اثر منیاثر منی

ان الکرتیکی آن وسیلۀ نحس به قلب رسدار اگر جری
خورم طناب روی دیوار، راه نفسم را برسد، قسم می

 . برای همیشه ببندد

 . شونداجازه از من، بر زبانم جاری میکلامت بی

 . کشمامیر طوریش بشه به خدا خودمو می -

به . چیزی تا خاموشی موبایل منانده. آیدهشدار می
نسبتی که همیشه . اندازممی آخرین روزنۀ امیدم چنگ

 . چسبانمام را به او میکتامن کرده
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تو رو ... تتو رو جون بچه... تو رو جون جانا امیر -
 . جون دخرتت ولش کن

ر و د! کندشوکر سقوط می. بینمسستی دستش را می
 . شودهمین حین موبایلش خاموش می

 هفت_و_نود_و_سیصد

 «رسدار » 

هفت سال سکوت، هفت سال انتظار، هفت سال 
ام را ها، بهرتین دورۀ جوانیاندیشیدن به مصلحت

شهامت این روزهایم برایم قابل تقدیر . سوزانده بود
 . است

ر هم اگ. گیرمام را میاگر رسیدنی باشد، مزد ایستادگی
 . نباشد، رشمساِر وجدان خود نیستم

از ام بدِر کناری. کندتوقف می ماشین، با ترمزی شدید
ون اند، بیر توسط دو نفر که رس و تهم را گرفته. شودمی
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. کنندروی آسفالِت خیس رهایم می. شومکشیده می
شکافد و تیزِی قطراِت آب، زخِم پایین ابرویم را می

کف دستم را برای . سوزشی عظیم به دنبال دارد
اش رد، خشکینایی ندا. فشارمبرخاسنت، به آسفالت می

 هایدستی به مژه. افتمبرطرف نشده، دوباره زمین می
جا همه. چرخانمکشم و چشمی در اطراف میخیسم می

ِن با یک تکا. توان بلند شدن ندارم. سیاهِی مطلق است
عضالت . کشدهایم تیر میها و دندهاندک، استخوان

آید و رسفه به رساغم می. ستشکمم در حال پارگی
دانم کی قرار است بعد از آنش، خونی که منیتبعاِت 

 . بند بیاید

شوند و آِب چند اتومبیل با رسعت از کنارم رد می
 خیز قریبسینه. شویدآلوِد جاده، خون صورتم را میگل

این جاده همچون . گردمجا میبه یک مرت جابه
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اگر درد را بتوانم تاب . های من، انتهایی نداردبدبختی
 . سازدکارم را می بیاورم، رسما

لبخندی که به پارگِی زخِم لبم . زنماختیار لبخند میبی
چه را که طالبش امشب رویا، هر آن. شودمنجر می

فهمیدم بیهوده نبوده سینه . بودم، به من اعطا منود
. شودتر میهایم سنگین و سنگینپلک. هایمچاک کردن
مرا  یشانس باشم اگر خواب در چنین موقعیتباید خوش
 . فرا خواند

رضباِت . زندهای ماشینی، چشمم را مینوِر سفیِد چراغ
 . کنمآراِم دستی روی صورتم را احساس می

 ای؟ هوی عمو چی شدی؟ زنده -
 داری؟ ... موبایل... ـُ م -

 . کنددستی رسم را از آسفالت جدا می

 تصادف کردی؟  -
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 . گوشیتو بده... گوشیتو -
 خوای چیکار؟ شی میشی؛ گوداری تلف می -
 . حامل خوبه... بهش بگم... خواممی -

  .کند بایستماندازد و کمک میدستم را دور گردنش می

 چند کیلویی؟ . چقدم که سنگینی -

دردی کشنده از مغِز استخوانم تا وسط زانوهایم پیش 
 . رودمی

 . بهش زنگ بزن -
 به کی؟ زنت؟  -
 . نه عشقم -

 . زندپوزخند می

رِس اون . دخرتمذاری، بگو دوسکالس می چرا -
 ت کردن؟ نفله



 

Romanzo_o 1755 

 . کنددر نزدیکِی ماشین، حالتش تغییر می

 ببینم، خالفکار نباشی واسم دردرس شی؟  -

 . کنمبزاق مخلوط با خونم را روی جاده پرت می

 کنام، کبابم نکنی؟ داداش دارم ثواب می -
 . بدونه حامل خوبه... فقط یه زنگ بهش بزن -

 . دهمچپش را تشخیص مینگاِه چپ

 گی خوب؟ تو به این می -
گریه ... االن حتام داره... االن... ترسیده بود -

 . کنهمی

موبایلش را به طرفم . کند سوار ماشین شومکمکم می
 . گیردمی

 . شوبگیر شامره -
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ام را به سختی روی صفحه حرکت انگشِت شسِت رِس شده
 . دهممی

 ی صدات کنم؟ چ. دمت گرم -

شود و دِر سمِت مرا که کامل بسته نشده، خم می
 .  بنددمی

 .زهیر -

 هشت_و_نود_و_سیصد

هنوز بوق اول . کنمیک وارد میبهاش را یکارقام شامره
 :دهدکامل نخورده، پاسخ می

 .الو -

 . ستصدایش اسیِر زنجیِر آشفتگی

 . رویام -

 . شودهای لرزانش تند مینفس
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 خودتی؟ کجایی؟ چیکارت کرد؟ ... رسدار -

 . گذارم بر جراحِت لبمانگشت می

  .نگران نباشی... خوبم فقط زنگ زدم بگم. خوبم -

ست گویی رضبان قلبش در لحن حرف زدنش طوری
 . تپدصدایش می

 امیر کو؟ ولت کرد؟ شوکر که نزد بهت؟  -
 . آره ومل کرد -

ام را مهار گذارم تا رسفهرا روی دهان میآستینم 
ام نامش چشامن مرِد مجاورم که حاال فهمیده. منایم

زهیر است، روی رسخِی به جا مانده بر آستینم 
 . نشیندمی

. میرمت بند منیاد؟ دارم میچرا رسفه... رسدار -
 . کجایی؟ بگو بیام
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گیرم تا تنفسم به حالت عادی چند دم کوتاه می
 . بازگردد

 . خوبم عزیزم، نگران نباش -
 ! زود باش آدرس بده، االن میام پیشت -

عدویی که سبب خیر شود همین است؛ رویا و این 
 ها؟ جسارت

برو بخواب؛ به هیچی . یه بنده خدایی سوارم کرده -
 . هم فکر نکن

 . برد؛ با بغض، با اعرتاضصدایش را باال می

میرم، ارم مید. رسدار من باید همین االن ببینمت -
 گی برو بخواب؟ تو می

و  شومخم می. دارمموبایل را بین شانه و گوشم نگه می
های خرد شدۀ داخلش، شکمی را که گویی استخوان

 زهیر. گیرممیان گوشتش فرو رفته را با دو دست می
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کند و خود با رویا حرف موبایل را از گوشم جدا می
 : زندمی

 . خوبه آبجی، خیالت راحت -

- ... 

 . ذارمنه تنهاش منی -

- ... 

 . ما االن خارج از شهریم -

- ... 

 . کنمای بابا، نه ولش منی -

- ... 

 ! برمباشه، بیامرستان هم می -

- ... 
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جا واست گیرم از اونعکس می. دروغم چیه خواهر -
 ! فرستممی

. دبر لبخنِد میاِن دردم، گوشۀ راسِت لِب زهیر را باال می
 :گویددهد و میی را از گوشش فاصله میگوش

 . خوادقراره؛ آدرس میخیلی بی -

 . آیدنفسم دیگر باال منی

 . نه، نصف شبی بال مال رسش میاد -
 . ریم دنبالشمی -

 . اندازمرسم را باال می

تازه، بچه کوچیک هم . افتهشه، تو دردرس میمنی -
 . داره
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و  کندضدعفونی میهایم را متام مدتی که پرستار زخم
زنند، به دو گوی بریدگِی زیِر ابرویم را بخیه می

 . اندیشمدرخشان از اشک، می

زهیر با لباسی توی دستش، پردۀ ضخیِم بخش اورژانس 
 . زندرا کنار می

گشتم؛ لباس اضافی شانس آوردی از مسافرت برمی -
 . تو ماشین داشتم

 . کنمهای پیراهنم را باز میدکمه

 . مردیخیلی  -
 ! تعارفو بذار کنار معین -
 . اسمم رسداره -
 !کنمبا فامیلیت بیشرت حال می -

 نه_و_نود_و_سیصد

 «رویا » 
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ام به زمین برِگ زرِد خیِس درخِت سیب، از روی شانه
ها پرتو کمرنگ خورشید را در دوردست. افتدمی
به  شبی که. امبیرون آمدهاز شبی قطبی زنده . بینممی

خاطر فضای خفۀ داخل خانه، در باغچه، روی بلوکی 
و در زیر بارانی که قریب به نیم . امسیامنی صبح کرده

ای اشک از چشامنم خارج قطره. ساعت است بند آمده
گریۀ . نشده و این نیز مرحلۀ جدیدی از جنون است

 . اشکصدا، گریۀ بیبی

رسفۀ خشک گریبان گلویم را . کشمدماغم را باال می
دهد، تا جایی که اشک از گیرد و امانش منیمی

فقط خدا شاهد است شب . زندچشامنم بیرون می
گذشته در این باغچۀ تاریک و بارانی چه بر رس من 

 . شک تپیدِن این لحظۀ قلبم، معجزه استآمده و بی
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لرزش موبایل و اعالن پیامکم، نگاه منتظرم را به صفحۀ 
هاست آدرسی که ساعت. کشاندافتاده میلک 

منتظرش هستم و رسدار گفته بود تا قبل از هفت 
 . فرستدمنی

با هجوِم گرما، بندبند . بندمدِر سالن را به آرامی می
فرصت برای تعویِض . زندوجودم درد را فریاد می

ساعت سه این مانتو را . ام نیستکشیده های نملباس
کیفم را . دن به رسدارپوشیده بودم برای رسی

شوم؛ پتوی کنار رفتۀ جانا را رویش خم می. دارمبرمی
 . بوسماش را میکنم و پیشانیمرتب می

. داردام نگه میراننده ماشین را در مکانی که گفته
شوم به نَِم کنم و خیره میاش را حساب میکرایه
م را به کیف. هایم که به تشک صندلی منتقل گشتهلباس
که زنگ اندازم و پیش از اینمورب روی شانه می حالت
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گلوی ! افتدرا بفشارم، متاس داداش بر موبایلم می
 . شودکنم؛ اوضاع بدتر میخشدارم را صاف می

 . الو -
 رِس صبحی کجا رفتی؟  -

 . زنموجدانم را پس میعذاب

 . یه خرده حامل خوش نبود؛ اومدم درمونگاه -

 . من برای او او برای من تشویش دارد و

 چی شده؟ صدات چرا این شکلیه؟ -

آخرین باری که صدایم تا این حد گرفته بود، به دوران 
 . گردددبستان برمی

 . برای همونه. رسما خوردم -
 . بگو کجایی بیام پیشت -
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سیلین بزنم یه پنی. خواد، به کارت برسنه منی -
 . حله

 . برداج میام را به تار متقاعد کردِن او، نیمچه انرژی

ها توانی برای باال رفنت از پله. زنمدرنگ زنگ میبی
شوم و دکمۀ مربوط به وارد اتاقک آسانسور می. ندارم

خشکِی دهانم، به گلویم رسایت . فشارمطبقۀ سوم را می
 . کندمی

شوم به مردی که جلوی واحِد مورد نظرم خیره می
 .اش استمردی که به گامنم هم سن و سال داد. ایستاده

با موهایی نزدیک به جوگندم و ابروهایی پهن و ریشی 
 . زندای میکه اندکی قهوه

دونید چند ساعته منتظرم؟ چرا انقد دیر آدرس می -
 فرستادین؟ 

 . کندتبسمی کمرنگ مهامنم می
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 ! معین نذاشت -

دستش . خورد از معین گفتنشابروهایم در هم گره می
زند در حینی که اشاره میکند و را از چارچوب جدا می

 :گویدداخل شوم، می

 !کنمبا فامیلیش بیشرت حال می -

 چهارصد

اِی کنار آشپزخانه را شود و دِر قهوهپشت رسم وارد می
 . دهدنشانم می

 . جاس، تازه خوابش بردهاون -

 گوش. خورمچند قدم مانده تا تخت، با زانو زمین می
خدا را بارها شکر . سپارم به دم و بازدِم آرامشمی
 در هامن. اشگویم به خاطر باال و پایین شدِن سینهمی

های بخیۀ زیر تیزِی سیم. رومحالت نشسته، جلو می
های ابرویش، پوست باد کردۀ زیر چشمش، خراش
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از . کندصورت و گردن و دستش، چشامنم را کور می
های قرمِز الی رگهبازش، های نیمهمیان لب
 . بینمهایش را میدندان

 !رویا -

ای که حتی دلیل گردم سمت غریبهبا بُهت برمی
 . دانمصمیمیتش را منی

کل شبو از درد . بیا بیرون بذار یه ساعتی بخوابه -
 . نتونسته پلک رو هم بذاره

عقب، به سختی گیرم و عقبدستم را جلوی دهانم می
 . گویماتاق را ترک می َکَنم ونگاه از او می

 . بشین -

  .ام با یک غریبه، بدون بیم استبرای اولین بار تنهایی

 . گذاردماگ سفیدی روی میز می
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 . کنهگاوزبونه، آرومت می گل -

اندازم و خیره در دستۀ بلنِد شامل را بر شانه می
 :پرسمچشامنش می

 کجا پیداش کردین؟  -
  صدات گرفته یا کال این مدلیه؟ -

شوم و اخم میان ابروانم گوشۀ مبل در خود جمع می
 هایکند و میان کاناللبخندش را تکرار می. دوانممی

 . زندتلویزیون گشت می

خوشم اومد . تا حاال دیوونه از نزدیک ندیده بودم -
 ! ازتون

 . دزنهای عجیبی نیز میعالوه بر شخصیت عجیب، حرف

 . انداخته بودنش تو جاده -

 . پرم از گریه. پرم از بغض. دهمرا فشار میرسم 
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ه کاری ک. دونم با چه زبونی ازتون تشکر کنممنی -
 ...شام کردین

 یه گلویی تازه کن؛ چه وضع صداس؟  -

به تنهایِی بیشرت از این هم با او . دیگر تاب انتظار ندارم
برم و موهای دست پشت گردنم می. خوشبین نیستم

جا جمع ده به پوستم را یکخیِس در هم تنیدۀ چسبی
ب ل. نشینملِب تختش می. گردمبه اتاق برمی. کنممی

چسبانم و حباِب پدید آمده جلوی به دسِت کبودش می
در عرض چند ثانیه چنان از ته دل . تِرکدچشامنم، می

آید و زنم که مرد غریبه هراسان به اتاق میهق می
نگاهش  میاِن گیجیِ . شودخیز میرضب نیمرسدار یک
 :زندلب می

 اومدی؟  -
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ام را میان آغوِش آش و الِش او و من تن خسته
فشارم و دستانم دور اش میرس به سینه. اندازممی

در  شببارانی را که به اندازۀ یک نیمه. پیچدکمرش می
ام بارم و به خدا سوگند راضیام، میخود ذخیره کرده

 .گذاشته شودام در همین نقطه، نقطۀ پایاِن زندگی

 یک_و_چهارصد

بارم و مانم و میدقایقی طوالنی در مأمن امنم می
 :گویدمبهوت کنار گوشم می. ناملمی

 لباسات چرا خیسه؟  -

 . ریزندهایم یکی پس از دیگری بیرون میبغض

 رویام، چی به روزت اومده؟  -
 . دمزیر بارون مون... دیشب تا صبح -
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ز مرا ا. شودفشار دستانش از دور بازوهایم برداشته می
حیرت میان . دهدام را باال میکند و چانهخود جدا می

 . هایش لنگر انداختهمردمک

 ...صدات... یا خدا -

  .زنم تا تاری چشامنم برطرف شودچندین مرتبه پلک می

 . چالق شه الهی. بشکنه دستش -
 . رویا صدات -
 . هاخورت ملسهولی کتک -

ود و شزخِم بستۀ وسِط لبش، طی فراینِد لبخند، باز می
 یکبهانگشتانم را یک. زندخون تازه از آن بیرون می

 . کندنوازش می

 خیلی ترسیدی دیشب؟  -
 . مرگو جلوی چشام دیدم -
 . کنهصدات دنیا رو رو رسم خراب می -
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 . فدای رست انقد صدا صدا نکن -

ارم روی جریاِن حیاِت آن سوی گذدستم را می
 . اشسینه

افتاد، اگه زبونم الل دیگه اگه اتفاقی واسه این می -
 ...زدمنی

رساند و ُمهِر ِمهر بر آن هایش میهامن دست را به لب
 . نشاندمی

 . ها واسش دارمحاال حاالها واینمیسه؛ برنامه -

 . ماندرد خوِن لبش بر کف دستم می

کاش . ونستم ازت دل بکنمترسدار، کاش می -
دور من دردرسه، رس تا . تونستم فراموشت کنممی

 . پاش واست خطره

 :دهمکنم و ادامه میمان را قطع میتالقی نگاه
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 . ت شدماما چیکار کنم که وحشتناک وابسته -

اش روی چانه. شومهوا میان بازوهایش کشیده میبی
ن نجوا گیرد و در گوشم این چنیام قرار میشانه
 . کندمی

قربون اون صدات برم که معلومه . قربونت برم من -
 . چه عذابی پشتش بوده

منزلتش . برمحاال به شأِن ماجرای پیوند دو دل پی می
ها دیوان شعر و کتاب، هنوز باالست که با وجود میلیون

 . هاستتکراری نشده و حرفش رس زبان

رود را و میداغِی بیش از حد دستی که میان موهایم فر 
شیطنتی که در . کشمکنم و تنم را عقب میاحساس می

  .سازدچشامن کبود و متورمش پدید آمده، متحیرم می

 چیه؟  -

  .بخشدخیاِل پارگِی لبش، لبخندش را وسعت میبی
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بخورم، اگه فرداش قراره  من حارضم هر شب کتک -
 !با کله خودتو بهم برسونی

 دو_و_چهارصد

 ! رویا -

غریبۀ بیرون از اتاق، برای بار دوم به اسم کوچک 
تر از دفعۀ قبل از رسدار مبهوت. زندصدایم می

 :پرسممی

 اینو از کجا پیدا کردی؟  -

 . گذاردانگشت بر خون لبش می

 . اون منو پیدا کرد -
نه، منظورم اینه این دیگه کیه؟ چه زود پرسخاله  -

 . شده
 . لش دریاستد -
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 :گویمدست به سینه، با صدای زُُمخِت ضایع می

 . غیرتت رو باید تو گینس ثبت جهانی کنیم -

 . دهدام را فشار مینوک بینی

خیلی لوتی و . شناسممن با یک نگاه آدممو می -
کلی ماشین از بغلم رد شدن، هیشکی نگه . باعشقه
 . نداشت

 که حاالند؛ طوریکاعتامِد رسدار به من نیز رسایت می
 :گویمام و میوسط آشپزخانه ایستاده

 با من کار داشتین؟  -

 .کندبا چشم، به سیخ جگرهای توی دستش اشاره می
ترین تفاوتش، هایی به داداش دارد، اما بزرگشباهت
  .دهدست که راه و بیراه در معرض دید قرار میلبخندی

 ! بیا اینا رو نگه دار نون گرم کنم -
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 . نگرمتعجب به حرکاتش میبا 

 خوره؟ االن کی کباب می -

 . روددهد و سمت فریزر میها را به دستم میسیخ

خورم، وسایل صبحونه هم هیچی من صبحونه منی -
معین که له و لورده شده، تو هم که به یه . ندارم

 ! فوت بندی

این ... برای اولین بار... من. متحیرم از دست تقدیر
ام و در به تنهایی خانه را ترک کرده... ساعت از صبح

ای که هیچ شناختی از او ندارم، آشپزخانۀ مرد غریبه
 ! کنمبرای رسدار جگر کباب می

ناگهان با حس حرکت چیزی روی پاهایم، عالوه بر 
شود از جیغی که آخرین بنِد دمل، گلویم نیز پاره می

 !کشممی

 سه_و_چهارصد
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ای که هولزده آید و مرد غریبهصدای شکسنت می
 :پرسدمی

 چی شد؟  -

ام خیرۀ پاهایم است که همین چند ثانیۀ نگاه ترسیده
آوری از رویش عبور کرد و به زیر پیش، موجود چندش

 . کابینت رفت

 چیکارش کردی؟  -

دوزم که یقۀ مرد غریبه را در نگاه ماتم را به رسداری می
 !کندگرفته و او را بازخواست می هایشمشت

 . ولش کن رسدار -

 . دهددریای طوفانِی چشامنش را به سمتم سوق می

 جیغت واسه چی بود؟ اذیتت کرد؟  -
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از فکِر افتضاِح به بار آمده، کف دستم را به پیشانی 
 . گزمکوبم و لب میمی

 . موش دیدم -

و با کند اش را از دست رسدار آزاد میمرد غریبه یقه
 :گفنت

 !تونو بخورین، بعدم به سالمتصبحونه -

. شودرسدار نزدیکم می. کندآشپزخانه را ترک می
 ایغرهچشم. باردکالفگی و پشیامنی از وجناتش می

 . رودبرایم می

 آخه موش؟  -

گیرم و با تأسف رس تکان ام را به دندان میانگشت اشاره
 . دهممی

 . دلش درآرچرا یهو جوگیر شدی؟ برو از  -
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برد و نفسش را پنجه تا عمق ریشۀ موهایش فرو می
ها را روی شعلۀ گاز رها سیخ. دهدطوالنی بیرون می

کنم و از ترس بیرون آمدن دوبارۀ موش، با احتیاط می
 . شومهای شکستۀ بشقاب، رد میاز مجاورت تکه

دارد و به مبل رسدار دست از شانۀ مرد غریبه برمی
حق با رسدار . کندای نشسنت اشاره میای بر دونفره

نه تنها پیشامِد . است؛ دل این مرد زیادی دریاست
آورد، بلکه صبحانۀ دقایقی پیش را به رویامن منی

ا گذارد و برویامن میمنحرص به فردش را در سینی روبه
 . رودهای شکسته میجاروبرقی به رساغ تکه

 ! رهین منیرویا یه تیکه بخور، تنهایی از گلوم پای -

 . گیرمهای خالی را باال مییکی از سیخ

 . رهخوبه هنوز از گلوت پایین منی -
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از ای بیسکوییت برایم بمرد غریبه پاکتی شیر و بسته
 . کندمی

ترکیِب دیوونۀ گوشتخوار با دیوونۀ علفخوار رو  -
 !پسندممی

رسدار ناامید از . زنیمهر دو لبخندی به حرفش می
خوردنم، تکۀ توی دستش را به دهان  تالشش برای

 . زندبرد و با چشِم داغانش، چشمک میمی

ری ادارۀ پلیس، بعدم پزشکی جا مستقیم میاز این -
 . قانونی

دهم، اما ما رسی در تایید گفتۀ مرد غریبه تکان می
های متفاومتان از ایم به نظرات و تحلیلعادت کرده

 . وقایع

 قرار نیست کسی. شهمی نه، شکایت کنم رس و صدا -
 . گم تصادف کردممی. بفهمه ماجرا چی بوده
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  .کنمذرات بیسکوییت چسبیده دور لبم را پاک می

شه؟ یه نگاه به صورتت بنداز، تصادف این شکلی می -
و ت. بعدم بذار رس و صدا بشه، خیلی دور برداشته

 . کنمهم شکایت نکنی، من می

ستان چربش را به هم د. گذاردسیخ را داخل سینی می
 . مالدمی

بعدم . رم تا ورمش بخوابهیه چند روزی خونه منی -
مامان بفهمه، . فهمهخانم رس و صدا بشه، مامان می

ی تر بشه، واش بزرگکینه. شهتر میش بزرگکینه
 . از اون روزی که کینۀ مادرا قد بکشه

از . رودمرد غریبه به رساغِ کرتِی در حال جوش می
. شومکنم و نزدیک رسدار میش استفاده مینبود
تم انگش. هستند امهای زیر ابرویش، آینۀ دِق ابدیبخیه

 . خشکددر نزدیکی آن ناحیه می
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 کشه خوب شه؟ خیلی طول می -
 ! دواش دست توئه -

شود حوالی درخشش های لغزانم گم میمردمک
ست؛ آن هم از دانستم تب مرسیمن منی. چشامنش

 .دارمگیرم و سینی را برمیاصله میف. نگاه

 چهار_و_چهارصد

گذارم و خطاب به مرد غریبه آن را روی کانرت می
 :گویممی

ندازین؛ فقط اون زیادی شام منو یاد داداشم می -
 . غمگینه

لبخند و خنده مالک خوبی واسه فهمیدن حال  -
لی زیاده که یه عده از غِم خی. آدما نیست

 ! خندنمی

 . زندهای مرموز میاو هم مثل داداش است و حرف
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این آدم خطرناکه، . معین دیشب یه حرفایی زد -
 . ازش فاصله بگیرین

 . هاکشد از فرط فشار دندانهایم تیر میآرواره

 . شینمدیگه ساکت منی. رم رساغشامروز می -

 . چرخانددستی کتفم را به عقب می

 فتی؟ چی گ -

 :گویمدزدم و حین عبور از کنارش، مینگاه می

 . تو کاریت نباشه -

 . ایستدچسبد و رخ به رخم میبازویم را می

 چی تو رسته رویا؟  -
 . دمنشونش می -

کند تا حدی دهد و رسش را خم میام را باال میچانه
 . خوردهایامن به صورت یکدیگر میکه نفس
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 . دارهاین قضیه به تو ربطی ن -
 پس به کی ربط داره؟  -
 . سمردونه -
ناغافل ریخنت رس یکی و تهدیدش با شوکر،  -

 س؟ مردونه

پیچد و مرا به گوشۀ انگشتانش دور مچ دستم می
 . بردپذیرایی می

رویا بفهمم قاتِی این ماجرا شدی، بو بربم رفتی  -
 . رساغش، وای به حالت

 . گله دارد نگاهم

 . قصد کشت زده؛ رِس من اون دیشب تو رو به -

 . کشدشامل را مرتب منوده، جلو می

کنم، واسه دِل خودمه، نه من اگه سینه چاک می -
 .چیز دیگه
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دهم و منتظر رسداری به سومین متاس مامان رد می
مرد . هستم که در حال خداحافظی با مرد غریبه است

 . گیردای که اُورکتش را به طرفم میغریبه

 . گیرماره؛ بعداً از معین پسش میبیرون سوز د -
 . شام خیلی شبیه داداشمین -

 ! ریزد از پلک زدن میان لبخندشقلبم فرو می

 . زنداش میای دوستانه به شانهرسدار رضبه

 . کنمجربان می. دمت گرم، خیلی آقایی -

فشارد و با اشارۀ گوشه چشم به من، دست او را می
 :گویدمی

 ! ارزششو داره -

عت دیجیتالِی ماشین، نه و پنجاه و هفت دقیقه را سا
وسط اُورکت مرد غریبه، با سیستم . دهدنشان می
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ای که به خواستۀ رسدار روی آخرین درجه گرمایشی
. شودهای وجودم ذره ذره آب میقرار گرفته، یخ

خورشید هم بعد از روزها با آسامن آشتی کرده و 
و رِس ا. رسمان ست برهای لبخندش، دست نوازشیاشعه

هر دو . روی شانۀ من است و رِس من چسبیده به رِس او
ی زخم. خسته همچون سپاِه از جنگ برگشته. ایمخسته

 . اما پیروز

های آراِم ماشین و شود از تکانهایم سنگین میپلک
 . رسداری که نوای دلنوازی حوالِی گوشم رس داده

 دریدوقتی گریباِن عدم، با دسِت خلقت می

 آفریدوقتی اَبَد چشم تو را، پیش از اَزل می

 کشیدها میوقتی زمین ناِز تو را، در آسامن

 چشیدهایم میوقتی عطش طعِم تو را، با اشک

 من عاشِق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی
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 دانم از این، دیوانگی و عاقلیچیزی منی

 پنج_و_چهارصد

 . ام اس دارهداداشم  -

ج رِس ک. شودام برداشته میسنگینِی رسش از روی شانه
های حیرانش در مردمک. کنمام را صاف میشده

 . گیردتیررس نگاهم قرار می

 . خوامآیندۀ بدون داداشمو منی -
 بدون داداشته؟  کی گفته آینده -

 . کنمبه سختی این دو کلمه را ادا می

 . ام اس -
د علم پیرشفت کرده، خیلیا با وجود االن دیگه انق -

 . شونو دارناین بیامری زندگِی عادی

 . ای حجیم، راه گلویم را بستهتوده
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سوراخ و کبود شدِن هر هفتۀ یه تیکه از بدن،  -
گذره؛ عادیه؟ از وقت واکسن کزازم یه سال می

 . هنوز جرات نکردم برم بزمنش

 . دارددست چپم را میان هر دو دستش نگه می

 . تر از این حرفاستعطا قوی -
 . طفلک داداشم -

 . شودهایش فرشده میانگشتم میان پنجه

 . شههمه چی درست می. شهدرست می -

 . شودتر میکبودِی زیر چشمش رفته رفته پررنگ

 خوای بری؟ االن کجا می -
 . جا موندهرم مغازه؛ ماشین اونمی -
 بعدش چی؟  -
 . خونۀ ننه رممی -
 گی بهش؟ ی میچ -
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 . زند از پِس چشِم داغانباز هم چشمک می

 . تصادفه دیگه؛ پیش میاد -

خشمی که در درونم . زنددقایق طوالنی برایم حرف می
به . زبانه کشیده، آرام گرفتنی در کارش نیست

. دهمهایش در خصوص داداش رسی تکان میتوصیه
 . کند و آمادۀ توقف استراننده دنده را عوض می

 . رویا -

 . دارممان برمیچشم از کوچۀ خلوت

 یه کاری نکنی ازت ناامید بشم؟  -

 . کنمرسم را باال و پایین می

 قول؟  -

دوباره هامن حرکت قبلی و منی که دست میان دست 
 . گذارماش میدراز شده
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 . باش مراقب رویام -

هایی را که از داروخانۀ رِس راه نایلون قرص و رشبت
 . دهدبه دستم می گرفته،

 . دمل واسه صدات تنگ شده. رِس وقت بخورشون -

با . شومدوزم و پیاده مینگاه قدردانم را به او می
 هنوز چند. دهدای برایم دست تکان میطرفهلبخند یک

گردم و به ام که دوباره برمیقدم از ماشین دور نشده
 . کشدآن را پایین می. زنمشیشه می

  !ت منیاد طلبتو صاف نکرده، بریدونستم دلمی -

آورم و در حینی زند، درمیاُورکتی را که در تنم زار می
که مراقب هستم به صورتش نخورد، به آغوشش پرت 

 . کنممی

 . تونبچه پررو، برو خونه -
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 . هایم استضعفهتکرار چشمکش، تکرار دل

جریاِن خروشانی که نهادم را متالشی کرده، پشت 
وقتی از رفتنش . امقولی که به او دادهکند به می

رسانم و برای شوم، خود را به خیابان میمطمنئ می
سکوت دیگر . دهمهای در گذر، دستی تکان میتاکسی
 .ستکافی

 شش_و_چهارصد

موبایل را از زیر نایلون داروها . کنمزیپ کیفم را باز می
 :گویممحض برقراری متاس، می کشم و بهبیرون می

تونم صحبت دم، یعنی منیمامان وقتی جواب منی -
 . کنم

 وا، صدات چرا گرفته؟  -

 . دهم تا راننده فکر ناجور نکندآرام پاسخش را می

 . کرد؛ یه رس اومدم درمونگاهگلوم درد می -
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 چرا منو بیدار نکردی؟  -

 غ را بهبه آن قسمت از مغزم که مسئولیت پردازش درو 
 . آورمعهده دارد، فشار می

 . قطع کن مامان، داداش پشت خطه -
 . شهکنه؛ آروم منیجانا گریه می -

کوبم و کلمۀ خسته دیگر پاسخگوی مشت به زانو می
 . اوضاع قمر در عقربم نیست

 . میام، زود میام. بربش مغازه مامان -

وجدان بیخ گلویم کنم و عذابمتاس داداش را وصل می
 . چسبدرا می

 . سالم داداش -
 نرفتی خونه هنوز؟ . سالم عزیزم -

 ها؟ شود پایان یابد این اجبار به دروغ گفنتکی می
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 . آزمایش دادم، منتظرم جوابش بیاد -
 آزمایِش چی؟  -

 . گیرندهایم از کف دستم انتقام میناخن

 . گلوم عفونت کرده. آزمایش خون -
 بیام دنبالت؟  -
 . رم خونهب آماده شه، رسیع مینه نه، جوا -

ای کند و با صددانم کیست میصحبتی با فردی که منی
 :پرسدآرامی می

 پول همرات هست؟  -

 . ُبرَّمرِس اشکم را در نطفه می

 . بله داداش -
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به بازگویی . کند به حرف زدنحسی وادارم می
ترسم دیر شود و حرسِت ابراز نکردِن می. هاناگفته

 . ابد به دمل مباند عالقه، تا

 . داداش -

 . فهمم زیاد وقت ندارداز شلوغی آن سوی خط می

 جونم؟  -

 . هارحمِی ناخنکف دستم ناله رس داده از بی

 . دوِست دارم -

ای که غیرمنتظره بودِن خندهتک. کندای میخندهتک
 . اعرتافم عامل آن بوده

 . داداش -

 . گویدتر از دفعۀ پیش، جانم میپر احساس

 . خیلی دوِست دارما -
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 . شودصدایش دورگه می

 . دونممی. دونم دخرِت قشنگممی -

ام، با کنار زدن و حاال منی که برابر این خانه ایستاده
های بیهوده و دلگرم و دلخوش به داشنِت یکی از رشم

زند، محکم زنگ را پشتیبانی که مرا دخرتم صدا می
ر، با همین مقدار خشم از ای که بار آخخانه. فشارممی

عرص هامن روزی که . با چشِم گریان. آن خارج شدم
 . نامۀ امیر به دستم رسیده بود

 رویا؟  -

های بیرون و مبهوت در را به رو به احسانی که با لباس
 : گویمرویم باز کرده، می

 جاس؟ امیر این -
 . نه -
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گذرم و در حالی که پا روی زمین از کنارش می
 :گویمگذارم، میشده می سنگفرش

 . همین االن. پیداش کن -
 . اون اصال مکان معلومی نداره -

گردم و انگشت برابر چشامنش باال راِه رفته را برمی
 . آورممی

احسان، من تا حاال چیزی ازت خواستم؟ پیداش  -
 .کن؛ به هر قیمتی که شده

 هفت_و_چهارصد

ِی حاصل از گذِر زمان، در دکوراسیون داخلی دگرگون
حیف، عمه نیست تا فروپاشی . قابل مشاهده است
حوصله رو به احسانی که جویای بی. پرسش را ببیند

 :گویمحاِل صدایم است، می
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پنجمین نفری هستی که امروز این سواال رو  -
حاال هم لطف . دلیلش داداش کثافتته. پرسیمی

 . دش بیادکن و هیچی نپرس تا خو 

به درخواستم شومینۀ ضلع جنوبِی نشیمن را روشن 
سپارم به با کوسنی در آغوش خود را می. کندمی

گویی الیۀ . گرمایی که قدرت نفوذ به درونم را ندارد
 .کاری شده استمیانی عایق

دوزم به بخار برخاسته از شیری که احسان به چشم می
 . طرفم گرفته

ی از ته دل فحشش بدی یا باید صدات باز شه بتون -
 نه؟ 

زنم و دومین لیوان شیِر امروزم را از ای میلبخند خسته
 .گذرنددقایق به کندی می. گیرمای دیگر میغریبه

احسان روی . یابدسوزش گلو و لرزش بدنم تشدید می
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 سنگینیِ . مبلی نشسته و با موبایلش مشغول است
 تاکیککنم و کاش بلند شود تنگاهش را احساس می

 . آن ساعت لعنتی را قطع کند

ای با باز و بسته شدِن در ورودی، کوسن را گوشه
 . کنمام را وادار به ایستادن میانداخته، تن خشک شده

خواد اون چیزی که به خاطرش منو تا فقط دمل می -
 . جا کشوندی، مسئلۀ مهمی نباشهاین

 ابروهایش را تا انتها باال. افتدچشمش به من می
 . کندهایش را باد میفرستد و لپمی

 . به، رویاخانمبه -

  .شوددهد و نزدیکم میموهایش را از پیشانی عقب می

 راه گم کردی؟ از این طرفا؟  -

 . کندام را برانداز میاز باال به پایین، بیچارگی
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 . خوش اومدی -

فاصلۀ میامنان، با چند گام دیگر که من به سوی او 
سو ام چشم در ایناز ورای شانه. شودر میدارم، پبرمی
 . چرخاندسو میو آن

 ...دخرتم کو؟ جانا؟ باب -

دهم به واسطۀ یک الف، متام کمبودهای اجازه منی
احسانی که داشت به طبقۀ . اش را جربان کندپدرانه
گردد و رفت، از صدای سهمگیِن سیلی، برمیباال می

  .بینمپیچش دستانش دور نرده را می

 چیکار کرده رویا؟  -

 . چشم در چشم امیر هستم و طرف صحبتم احسان

 . برو باال. تو دخالت نکن لطفا -
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ام این امیری که حاال فهمیده. زندامیر پوزخند می
 . ستها دامئیرسخِی چشم

  صدات چی شده؟. دونستم دستت انقد سنگینهمنی -

ان ا میهایم ر کوبم و حرفاش میکف دستانم را به سینه
 . زنمرضبات بعدی، می

تو . دیشب فهمیدم ذات خراب محاله درست شه -
 . دیشب منو واسه دومین بار کشتی

 . اش درد داردپوزخند بعدی

چیز، نسبت پدریم برا همهواسه نجات جوِن اون بی -
 جانا رو قبول کردی؟ 

 . کنمهایم مشت مییقۀ باز پیراهنش را توی پنجه
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دم تو م جدا شم، ترجیح میهاگه قراره از بچ -
پرورشگاه بزرگ شه، اما زیر دست هیوالیی مثل تو 

 .نیاد

 هشت_و_چهارصد

شود و فاصلۀ ابروهایش به هیچ فکش منقبض می
 . رسدمی

 نفرت تا چه حد؟  -

 . دهمام، تکانش میاش را چسبیدهطور که یقههامن

 . روز برات آرزوی مرگ کنم تا حدی که شب و -

 . کشداش میزبان روی لِب ترک خورده

 . شهباورم منی -
 کنی؟ دست بذارم رو قرآن، باور می -
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بارد، هامن نهایت از آن میاین چشامنی که عجِز بی
خواست طناب دار ست که دیشب میچشامن رشوری

 . دور گلویم بیندازد

 . و ببخش ت زبونزده، بیارویا، تو که خامنی -

 :پرسمشود وقتی میتر میام، گرفتهصدای گرفته

 افرا کجاست؟  -

 :گویدشود وقتی میتر میاش، گرفتهچهرۀ گرفته

 . عذابم نده رویا -

 . آیداش فرود میمشتم درست وسط قفسۀ سینه

به چه حقی رو رسدار دست بلند کردی؟ گُه خوردی  -
 . بهش شوکر زدی

 . گرددغضب باز و بسته میاش از های بینیپره
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رویا، دخرتدایی، مادِر دخرتم، خیلی دارم مراعات  -
 . انقد با غیرتم بازی نکن. کناممی

تر از زهرهایی که اطرافیان با زنم کاریزهرخند می
 . اندهایشان به جانم ریختهحرف

خوای حرف از غیرت بزنی دهنتو آب وقتی می -
 . غیرتبکش بی

 . کندرم عبور میتفاوت از کنابی

 . عمرا بذارم با هم دست تو دست شین -

فشاِر باالیش را . شودهایم تند میحرکِت خون در رگ
 . کنمخود احساس می

ای، روانی، گُه خوردی با هفت جد و آبادت عقده -
گُه خوردی صورتشو خط . موهاشو کشیدی

 . انداختی
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اتی عهیچ مرا بی. رودانگشت تهدید به سمتم نشانه می
 :زندفریاد می

بفهم داری . زنیداری به قیمت خونش حرف می -
 . کنمش میتیکهدفعۀ دیگه تیکه. گیچی می

گویند فالنی دیوانه شده، کاِر یک روز و دو که میاین
ام؛ ثانیه و مِن آرام، امروز به جنون نرسیده. روز نیست

دقیقه و ساعت و روز و هفته و ماه و سال در خود 
 . ام تا سیم آخر انتخابم باشدشکسته

سیلی، پنجه، مشت، ناخن، . زنمزنم، هم میهم حرف می
 . کنمیک دریغ منی از هیچ

ه فقط بدون ب. ش کنتیکهبرو بکشش، برو تیکه -
بذار ببینم . کشمجون همون جانا قسم خودمو می

ماماِن . خواد واسه دخرتت بشه مادربعد من کی می
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ومشون بلدن یه جوری بچه من یا ماماِن تو؟ کد
 ای نشه؟ بزرگ کنن عقده

 . شودشانه و بازوهایم از پشت کشیده می

 . شهشه، به خدا بسهبسه. آروم باش رویا -

ه دستانی را ک. گالیه فراوان است. کندگلویم یاری منی
قرمز . گیرماحسان عقب کشیده، جلوی چشامنم را می

سوزد، کند، میکشد، درد میشده، داغ است، تیر می
 . خاردمی

رد . دهمچشامن لبالب از اشکم را سمت امیر سوق می
دست دور . هایم روی صورتش بر جای ماندهناخن

گلویش حلقه کرده و قطراتی که از چشامن متحیرش 
 . نشیندریشش میروان است، روی ته

شکنی، جزایی همچون اعدام برای بدعهدی و پیامن
  .کن گردده اسم خیانت ریشهای بالزم است تا فاجعه
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 نه_و_چهارصد

 «زهرا » 

شوم و به نفیسی که کنج اتاق، در خود جمع میسه 
 :گویمجویای اضطرابم است، می

دو ساعته مامان پاشو گذاشته بیخ گلوم که بربمش  -
 . پیش پروانه

 . کند؛ بیشرت از منوحشت می

 همیده؟ اون از کجا ف -

 . کشم بر گِچ دیوارناخن می

 . از دهن رویا پرید -

 :پرسدبا درماندگی می

 خوای چیکار کنی؟ حاال می -
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جا اما این. زدم بیروناگه خونۀ خودشون بود، می -
 . دونم چیکار کنممنی

زهرا یه وقت نربیش، داداشت بفهمه خیلی بد  -
خصوصا که رابطۀ خوبی هم با مادرت . هاشهمی

 .نداره

شود و محیا به عادت مواقعی رضب باز میدر اتاق یک
 . کندکه هولزده است، کلامت را گم می

گریه ... جا دارهاون... جااون... مامانی... مامانی -
 ! کنهمی

. رومکوبم و به نشیمن میکف دستم را بر قفسۀ رسم می
های اقتدارم را صورِت خیس از اشِک مامان، پایه

 . دلرزانمی

کنی؟ دیدِن االِن تو قربونت برم، چرا همچین می -
 ای داره؟ چه فایده
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به . دهداش را به چشامنش فشار میانتهای رورسی
 . زنداش چنگ میسینه

هفده ساله عطا، مامان . باید ازش حاللیت بگیرم -
 ! هفده ساله یه لبخند به روم نزده. صدام نکرده

 . صلحاهای بیپرم از رسزنش؛ رسزنش

 . شهداداش بفهمه شاکی می -

 . های مادرم نبودممردم و شاهد بغض و اشککاش می

دلتنِگ یه گوشه . ممدلتنگ بچه. خودت مادری -
 . چشمش

 خب چرا نذاشتی بگیرتش؟ چرا لج کردی؟  -

 :ویدگهایی که از گریه رو به تنگی رفته، میمیان نفس

به گور هفت جد و آبادم ! غلط کردم مادر -
 ! عین سگ پشیمونم! خندیدم
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 . گیرمبا بهت دستم را مقابل دهانش می

 . جلوی من اینا رو نگو. نگو مامان -

رمق از . دهددستان لرزانش را دو طرف صورتم قرار می
 . صدایش پر کشیده

بیا و با بردنم پیش . دخرتم، حق به گردنت دارم -
 . پروانه، حقتو ادا کن

تا این حد دچار استیصال برای اولین بار در زندگی 
. ترس از احوال مادرم. ترس از واکنش برادرم. امشده

 . ترس از عاقبت کارم

 . بردتمامان اگه داداش راضی بود، خودش می -

 . صدایش خش برداشته

 . چرکینهاون از من دل -
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چیند و به طرفداری از مامان محیا لب برمی
 . خیزدبرمی

، منم به حرفت کنیبه حرف مامانت گوش منی -
 . دماگوش منی

هر . ها نیستجا رفنت به این راحتیآخه اصال اون -
 . دنکسی رو راه منی

 . رقصدکورسوی امیدی در ِنی نِی چشامنش می

 ! تو کاریت نباشه. فکر همه جاشو کردم -

 . هایم را بر هم زدهنگرانی، ترتیب چینِش کروموزوم

 . راره برهس، داداش خودش قشنبهامروز پنج -

 . داردچادرش را برمی. شودبلند می

گفت یه جلسۀ مهم تو ره؛ یلدا مینه امروز منی -
 . اصناف دارن
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 . لعنت به رویا که عامل اصلِی این بلواست

 . شاماگه بیاد چی؟ من نابود می -
که یه بابایی مثل این. منیاد مادر، خیالت راحت -

 .ونم درگیرهدازش شکایت کرده، امروز رو کال می
 .تو فقط محیا رو بسپر دست مادرشوهرت

 ده_و_چهارصد

دلشوره به دمل افتاده و . کنم برای دِل مادرمریسک می
. مکنبینی میآشوبی که در پس این ماجراست را پیش

خواستم قدری سلیقه می. امروز وقت آرایشگاه داشتم
برای شب هم با یارس قرار . کنمخرج صورت و موهایم 

مامان شیرۀ دل و دماغم را . شام در رستوران داشتیم
 . کشید

دنا، از من جا رات منیمامان بگو چی تو رسته؟ اون -
 . گفنت بود
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 . فهمییه خرده دندون رِس جیگر بذار، می -

شود وقتی باز هم این چهرۀ یارس در ذهنم تداعی می
 . ام را ببیندآشفتگی

دهم اصال فکر نکنم، زیرا داش اگر بفهمد؟ ترجیح میدا
 . هیچ بعید نیست جا زدنم از میانۀ راه

کنم برای منرصف شدن و من به مامان التامس می
ین در ا. کند برای سکوتاو به من التامس می. برگشنت

ک عین. شودکشمش، زنِگ دِر سفید توسط او فرشده می
اشای تئاتری که زنم و به متام را به چشم میدودی

نگهبان را تا دم در . ایستممامان راه انداخته، می
آورد؛ شناسنامۀ خود و کشانده، شناسنامه بیرون می

از گرفتارِی . گویداز نسبت مادر و فرزندی می! داداش
که ما را مسئول رس زدن به پروانه از این. امروِز داداش
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و  انتهایش هم چند تراول در جیب او چپانده. کرده
 ! گفته، مادر است و دستش متربک

ای متحرک در دهان که چشیدِن مزه و ماهیچه... زبان
در باطن اعامل . اش استبلع غذا، وظیفۀ ظاهری

همچون جلب رضایت . آیدتری از او برمیخطرناک
ار شد و حاال کننگهبان که به هیچ رصاطی مستقیم منی

چشم از  زیِر عینِک دودی، دو! رود تا وارد شویممی
گنجد تا به در باورم منی. حدقه بیرون زده است

من بیشرت از مامان برای . جای مسیر آمده باشیماین
کردم چنین دیدن پروانه اشتیاق دارم، اما گامن منی

 . چیزی میرس باشد

به زن و مردی که روی . دوزم به محوطۀ حیاطچشم می
 .اندهای چرخدار، زیر درخت کهنسالی نشستهصندلی
این حیاِط رسسبز . زننداعتدال قدم میای هم بیعده
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زند های لوکس، خط میمنا و آالچیقهای آببا حوضچه
 . بر تصوراتم در خصوص آسایشگاه

ای که رسیم و جاکفشیمنا به ورودی میدر امتداِد آب
به جای . های مخصوص کفشرویش پر است از نایلون

. کشیمایامن میهپوشیدِن دمپایی، نایلون روی کفش
 راضی منودِن او به. مردی پشت میز بلندی نشسته است

مامان دوباره مراحل قبل را تکرار . راحتِی نگهبان نیست
مرد برخوردی محرتمانه دارد، اما در نهایت . کندمی
 :گویدمی

خوام خانم اوتادی، جسارت منو معذرت می -
تونم این اجازه رو بدم، باید با ببخشین، منی

 ! شون صحبت کنمخود

کنار گوش مامان با لحِن . افتدرعشه بر اندامم می
 :زنمای لب میخفه
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 . خواستی؟ بدبختمون کردیهمینو می -

 . مامان در تقالست تا او را از تصمیمش بازدارد

امروز واسه عطا یه . پرسم لطفا مزاحمش نشو -
دردرس بزرگ پیش اومده، ما هم خواستیم یه باری 

 ! برداریم از رو دوشش

های پهن و راحت با اشارۀ مرد، توی البی روی مبل
زنم به لوسرتهای بزرگ و مجلل زل می. نشینیممی
 .طرِف البی، اتاقی شبیه درمانگاه پیداستآن. سقف

ها هم پر از پیرزنان و پیرمردانی که با روی تخت
 . زنندپرستاران و مراقبان حرف می

من در حالِت نشسته  رساند ومرد تلفن به گوشش می
ریز بغل مامان یک. آیندها کش میثانیه! میرممی

شود و لطف خدا شامل حامل می. کندگوشم صحبت می
 . گردماحیا می
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 .شون خاموشهمتاسفانه گوشی -

 یازده_و_چهارصد

اش ام که آزادسازیبه قدری نفس در خود حبس کرده
 . بردزمان میای دقیقه

عرض کردم که خدمتت پرسم، مشکل براش پیش  -
 . اومداومده وگرنه خودش می

 . کشددستی به انتهای سیبیلش می

 . آخه امروز مسئول مرکز هم نیسنت -

 :گویدو مادری که مسلط می

 به گوش! این طرز رفتار با ما درست نیست پرسم -
 ! شهعطا برسه دلخور می
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کند، به این باور را احاطه می تردید که مرد جوان
تر از آن رسم داداش در این مکان حضوری پررنگمی

 . پنداشتمدارد که می

گذارد و تسلیم خواستۀ مادرم برای داداش پیغام می
دارم و عطشم نسبت عینک از روی چشم برمی. شودمی

 . رسدبه رویارویی با عشق برادرم، به اوج خود می

چشامن غضبناک . اهد بودپایان امروز خوش نخو 
حتی بحثی مفصل با یارس را . کنمداداش را تجسم می

کنم، منتها آشنایی با پروانه به بینی مینیز پیش
 . ارزداتفاقات ناخوشایند بعدش می

های پرطمطراق روی پله که پر از دیوارکوباز راه
در . رویمست باال میای و طالیی قهوهکاغذدیواری
ای برای جلوگیری از پله، دری نردهورودی هر راه

فضای داخلی به قرصی زیبا . افتادن تعبیه شده
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با آباژورهاِی بلنِد گوشۀ دیوار و لوسرتها و . ماندمی
 . های لوکسدیوارکوب

مان آمده، دِر یکی از خامنی که به قصد راهنامیی
اتاق پیش رویم . کندهای انتهای سالن را باز میاتاق

مامان زودتر از من به . عامرت است برای خودش یک
 . آیدحرف می

 پس پروانه کو؟  -

های زیتونی خامنی که لباس فرم به تن دارد، به مبل
 . کندرنگ اشاره می

 . شهبفرمایید بشینید، االن کار حاممشون متوم می -

 اتاقی. شومنشیند و من محو زیبایی اتاق میمامان می
و روتختِی بنفش، دو پرده . در ابعاد سی و شش مرت

عدد مبل تک نفره، کمد، صندلی چرخدار، پاتختی، 
 . ددهنکفپوِش گرِد بنفش، وسایل اتاق را تشکیل می
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 ! آشپزخونه هم داره. جا چقدر قشنگه زهرااین -

چرخم و ظرفشویی، کابینت و روی پاشنۀ پا به پشت می
صدای آب از رسویس اتاق به گوش . بینمیخچال را می

دِر سفیِد انتهای اتاق توجهم را به خود جلب . درسمی
ایوانی رسپوشیده که به محوطۀ فضای باِز . کندمی

خارجِ ساختامن دید دارد و یک ردیف طوالنی گلدان در 
به . های مختلف در آن به کار رفته استبندیرنگ

این تشبیه هنگامی جامۀ عمل . ماندبهشتی کوچک می
آن سوی دیواِر . بینممیپوشد که پرِی بهشتی را می

کاذب، روی ویلچر نشسته است و پرستاری پس از 
سشوار کشیدن به موهایش، شالی حریر روی آن 

به سویش گام . قلبم در سینه قرار ندارد. اندازدمی
تندتند پلک . شودتصویر مقابلم تار می. دارمبرمی
ر براب. گویم تنهایامن بگذاردبه پرستار می. زنممی

دستانش سست در آغوشش . زنمزانو میویلچرش 
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 .عاجزم از ترشیح گیرایِی چشامنش... چشامنش. افتاده
هامن رنِگ مورد عالقۀ من و رویا و نفیس؛ طوسی با 

اگر از حامم بیرون نیامده بود، رنِگ . هایی عسلیرگه
فرِم خوِش . کردمهایش را باور منیصورتِی طبیعِی لب
اش چهره. سازدتم میاش، مبهو بینی و گونه و چانه

ها چیزی کم ندارد؛ فقط حیف آوایی از میان آن لب
فقط حیف قدرت ایستادگی روی . شودخارج منی

فقط حیف دستانش حتی برای شانه . پاهایش را ندارد
فقط حیف . زدِن موهای خودش هم استطاعت ندارد

دانم به کدامین گناه محکوم است به ای که منیپروانه
 .این به ظاهر کاشانۀ در باطن ویرانهحبِس ابد در 

 دوازده_و_چهارصد

 تونم بغلت کنم؟ می... تونممی -

 . شنودپرستار گفت می
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 . من خواهِر عطام... من -

. لغزنداش، داخل کاسۀ چشامنش میهای رنگیتیله
آید و این متام خطی کمرنگ میان دو ابرویش پدید می

 . بشش استجن

 . اسمت هم مثل خودت قشنگه... پروانه -

 . ام را تسخیر منودهبغض رسارس حنجره

  .مبیرم واسه دل داداشم. مبیرم واسه دلت پروانه -

 . کنمهای کوتاهش را نوازش میناخن

 . مبیرم واسه آرزوهای پرپرتون -

گذارم و کلامت پربغضم را بیرون رس روی زانوهایش می
 . رانممی

 . مبیرم واسه عشق ناکامتون -

 .شودهایم از دستم خارج میاختیار اشک و هق زدن
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 . من مبیرم واسه نرسیدنتون -

 .کنمتکان خوردِن آراِم دستش روی رسم را احساس می
رسم را بلند کرده، از پِس پردۀ اشک، معصومیِت غریبش 

برق اشک در . جنبندهایش میلب. نگرمرا می
برای کنرتل صدا، مشتم را به . ودشچشامنش رؤیت می

 . فشارمدهان می

مامان جایی دورتر از پروانه ایستاده؛ جرأت جلو آمدن 
 . ندارد

جانا عزیِز دِل . کنمحاال عالقۀ رسدار به جانا را درک می
گونه قلبی که این. رویاست و رویا عزیِز دِل رسدار

 اگوید، پروانه عزیِز دِل عطاست و عطتپیدن گرفته می
 . این زنجیر عالقه عمرا پاره شود. عزیِز دِل من

نشیند و گریۀ پاییِن ویلچر می. آیدمامان جلو می
 . کندصدایش را آزاد میبی
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یه عمره ! اشتباه کردم! بگذر از من! ببخش مادر -
 ! دمدارم همه جوره تاوان می

. شوددستان پروانه غیرارادی توی شکمش جمع می
مامان . زندنش شبیخون میرعب و وحشت به چشام

 :نالدبا ترضع می. چسبدزانوهایش را می

. جان از رس تقصیراتم بگذرپروانه... پروانه -
من با دور کردِن تو . هاست خواب راحت ندارمسال

 ! از عطا، اونم از دست دادم

اش یعنی مامان را دگرگونِی حالش و واکنِش چهره
هایش یان لباز م! شناسد؛ فراموشش نکرده استمی
مامان با التامس به پایش . شودای خارج میناله
 ! زندبوسه بر پاهایش می. افتدمی

ا هر ب. خواستم عطا هم یکی بشه لنگۀ باباتمن منی -
. هام گفنت، یاد تو افتادمآخی که تا االن بچه
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تو دلت دریاست؛ با همون دِل . دونم آِه تو بودهمی
 . دریات بیا و منو ببخش

واکنش پروانه . نوازدای مامان رسارس ساز غم میصد
! کشدانگار دارد از مطلبی عذاب می. شدیدتر شده

 صداهایی بی. شودصداهای بلندی از گلویش خارج می
 بزاق. لرزددستانش می. لرزدرسش می. معنی و مفهوم

 . چسبمشانۀ مامان را می. از گوشۀ دهانش راه افتاده

  .کنه؟ بلند شوطوری میینچرا ا. مامان نگاش کن -

 . ریزدکرورکرور اشک به پای پروانه می

خوام بدون منی. زهرا بهش بگو حالمل کنه... زهرا -
 . حاللیت گرفنت ازش مبیرم

 صداها! شود به نفرتوحشِت چشامِن پروانه تبدیل می
 . توانایِی جداسازِی مامان را از او ندارم. رودباال می

 . شهداره بد میمامان پاشو حالش  -
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 .چرخانمشنوم و رس میصدای برخورِد در با دیوار را می
رس، داداش یک دستش را به چارچوب گرفته و آسیمه

پریده و چشامنی هایش، با صورتی رنگزدنمیان نفس
 !اش استمخوف، متاشاگِر تزلزِل پروانه

 سیزده_و_چهارصد

از غیظ چشامن برادرم رعشه . گذارمقدم عقب می
های با گام. تر از تصوراتم استترسناک. گیرممی

 . کندتندش، فاصله را پر می

 ...پروانه -

ای روی من نگاِه ناباوِر داداش لحظه. لرزدپروانه می
کند و سپس به مقصد مامان، تغییر مسیر توقف می

 . دهدمی

 و از کجا گیرکنین؟ آدرسشجا چیکار میشامها این -
 آوردین؟ 
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داداش . گیردهای پروانه با دیدن داداش اوج میناله
 . چسبدشانۀ مامان را می. شودخم می

 بینی حالشو؟ ولش کن مگه منی... ولش کن -

 . دوزدمامان نگاه خیسش را به او می

 . پرسم حالل کنید؛ هر جفتتون -

 . دگذار داداش دستانش را دو طرِف صورِت پروانه می

 . آروم باش. آروم باش عزیزم -

 . دهدشانۀ مامان را عقب می

 خوای؟ اومدی چی رو ببینی؟ چی از جونش می -

 . زندریز، بر رس خود میمامان یک

مردم اون روزی که جلوت کاش می. مردمکاش می -
 . وایسادم

 . چسبدداداش بازوی مامان را می
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تر اهارت سیبالیی رسش بیاد روزگ. پاشو برو بیرون -
 ! شهاز این می

 . خوردمامان از جایش تکان منی

 . رمتا حالمل نکنه منی. رم عطامنی -

فریاِد پر از بغِض داداش، شکافی ژرف در قلبم به وجود 
 . آوردمی

 چه جوری حاللت کنه؟ با کدوم زبون؟  -

جا منزل آخر داند اینگویی می. مامان شیون رس داده
نتواند دل داداش را با خود یکی کند،  جااگر این. است

 . دیگر شدنش محال است

 ...پرستیعطا مادر، تو رو به هر کی می -

داداش با خشونت دست مامان را از پای پروانه جدا 
 . کندمی
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 . تو رو دید این شکلی شد. برو بیرون -

دستان پروانه را میان دستانش جای . شودخم می
اش لربیز از اشک، خیره با التامس و چشامنِ . دهدمی
 . گرددمی

ن م. جام، ببینمن این. نرتس قربونت برم، نرتس -
 ! ذارم کسی اذیتت کنهپیشتم؛ منی

جا آرام و رسش یک. خورندهای پروانه به هم میدندان
ام رو به داداش رو به منی که عالئم حیاتی. قرار ندارد

 :توپدافول است، می

  .بربش بیرون. بربش زهرا -

 هایش متامیبوسه. گذاردرِس پروانه را بر سینۀ خود می
چگونه چشم بردارم از این صحنۀ . ریزدندارد و اشک می

  .های آمیخته با بغضش برایم تازگی داردپردرد؟ زمزمه
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ببخشید که بازم دیر رسیدم و . ببخشید عمرم -
 ! االن دیگه پیشتم، از چیزی نرتس! ترسیدی

چندین مرتبه دست به چشامنم . زدسو سینه و گلویم می
کشم و خطاب به مامان که قصد جدا شدن از زمین می

 :گویمرا ندارد، می

ببین حالشونو؛ . پاشو دیگه. عجب غلطی کردما -
 . باعثش تویی

 . از روی پاتختی اون اسپری رو بده زهرا -

قوطِی آبی . ریزد از صدای هراساِن داداشقلبم فرو می
برای نفِس تنگ شدۀ پروانه . همدرا به دستش می
 . کارساز نیست

 .برو دکرتو خرب کن... دکرت -

 چهارده_و_چهارصد
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اواسط راهرو، هامن مردی که اجازۀ مالقات داده بود، 
 . گرددبرابرم ظاهر می

 .دکرت کجاست؟ حال پروانه بد شده -

داند و بدون یحتی برای یک ثانیه تعلل را جایز من
 . دودسواِل اضافِی دیگری، طول راهرو را می

اشک چشامنم . ایستدزمان از حرکت بازمی. گردمبرمی
داداش . گیردخشکد و بُهت جای آن را میمی

طور که بازوی مامان را چسبیده، او را از اتاق هامن
 . اندازدبیرون می

 ! همیشه مایۀ عذابی -

 . کشدهایش میمامان چادرش را روی شانه

 ...عطا، مادر -
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بیند وقتی داداش مامان مگر دیگر روی آرامش می
 :غردچنین توی صورتش میاین

 ! کنماگه اینم حاللت کنه من منی -

در  ست کهناپذیر، تأثیریهای جرباندلیِل برخی از ظلم
گذارد وگرنه برادری که خود را وقف روح و روان فرد می

تواند در مواجهه با چگونه میمان کرده، یکبهیک
مادرش، تا این حد سخت برخورد کند؟ کوچک یا بزرگ 

ست که بودن اشتباِه مامان مهم نیست؛ مهم برادری
 . نهایت فروپاشیدهبی

مردی با دو پرستار به اضافۀ تجهیزات پزشکی وارد اتاق 
مرد . آیدای بعد داداش بیرون میدقیقه. شوندمی

 . ایستدسینۀ داداش میهبجوان، مضطرب سینه

 ...جناب اوتادی چی -
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اش را کامل به زبان نیاورده که رسش به هنوز جمله
دستانم را جلوی دهانم ! شودطرف گردنش کج می

ای از پرسنل دورمان عده. رومعقب میگیرم و عقبمی
با . شوند و سعی در آرام منودن داداش دارندجمع می

یلی زد، لیوان آبی را که هامن دستی که به مرد جوان س
ای زند و صدیکی از پرستارها به سمتش گرفته، پس می

 . شودشکسنت در صدای فریادش مفقود می

 آشتیانی کو؟  -

 :دهدمردی از میان جمع پاسخ می

 . برای یه سمینار مهم رفنت شیراز -

 . کشدبرادرم بر رس آن مرد عربده می

هر کیه؟  جا صاحاب نداره؟ مگه هر کیمگه این -
کنین به کسی وقتی گوشیم خاموشه بیخود می

 . دیناجازۀ مالقات می
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 . دهدصدای ضعیِف مرد، وجدانم را آزار می

من . تون دستشون بودشناسنامه. مادرتون بودن -
 . تون پیغام گذاشتمبرای منشی

 . های گردن و پیشانی داداش، متورم شده استرگ

نگهبانی ! خواد باشههر کی می. عذر بدتر از گناه -
جا هم یه صاحاب اینخط بی. دهُمرده، جواب منی

 . ریز اِشغاله

 . زندبرای حفظ تعادل دستش را به دیوار بند می

همین االن ُجل و پالستو جمع کن برو حسابداری؛  -
 ! اخراجی

ایم به دِر اتاقی که حارضین توی راهرو شوکه زل زده
 مردی. رودها باال میچپپچ. شودتوسط داداش بسته می

با لباس فرم آبی که از حراست است، من و مامان را 
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نگاه آزردۀ مرد جوان روی قلبم . اندازدبیرون می
 :گویمپیش از خروج می. کندسنگینی می

. جدی نگیرین، االن عصبی بود یه چیزی گفت -
 . حسابداری نرینا

 رسها که رستارس مشکی پوشیده، با تأسف یکی از خانم
 . دهدتکان می

 ! دیگه وقتی ایشون گفنت اخراج، یعنی اخراج -
 جاس؟ مگه داداش من صاحاب این -
  !زنننه ولی آقای آشتیانی حرف رو حرفشون منی -

رو به مرد جوان که با یأس دست به رسش گرفته، 
 :گویممی

آقا شام به خاطر ما تو دردرس افتادین، به خدا  -
داداِش من خیلی . ذارم اخراجتون کننمنی

 من .االن عصبیه. بُرّهمهربونه؛ نوِن کسی رو منی
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م به جون یه دونه بچه. زنمباهاش حرف می
 . ذارم کارتونو از دست بدینمنی

اش، ما را از مرکز نگهبان با غرولندهای متام نشدنی
 . راندبیرون می

 حدی به قلبمنگرانی برای پروانه و داداش، فشار بیدل
بینم که دنبالۀ پیش چشمم زنی را می. ودهوارد من

 . شودچادرش روی زمین کشیده می

 ...یار و غمخوار. اولین پناهگاه هر کودک... مادر

ترسم از این لقب و تعبیِر بار میبرای اولین... مادر
 . معکوِس مفهومش

های من نیز رسایت کرده لرزِش پروانه به لب و دندان
 . است

 ه؟ چیکارشون کردی مگ -
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 پانزده_و_چهارصد

 «رسدار » 

 . زنمای به ایرپاد میرضبه

 . الو -

  .ایستمپشت پرایدی به انتظار سبز شدن چراغ می

 دی؟ هیچ معلومه کجایی؟ گوشیتو چرا جواب منی -
 . جانا رو برده بودم حموم -

 ...گرفتگِی صدایش که درست شده بود، پس

 یه کردی؟ گر -
 . نه -
 رویا؟ -

 . کشددماغش را باال می

 ! خوام بخوابمشه قطع کنی رسدار؛ میمی -
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 .  زنم تا حرکت کندبرای ماشین جلویی بوق می

 االن چه وقت خوابه؟  -
 . حوصله ندارم -
 خب چرا حوصله نداری؟  -

 . کنددارد مرا از رس باز می. کالفه است

 . قضیه مربوط به داداشه -

 . پیچمزنم و به راست میاهنام میر 

  .تونه از پس بیامریش بربیادسختش نکن؛ عطا می -
 . نه، همش این نیست -

 . فشارمکنم و پدال گاز را میدنده را عوض می

 خب همش چیه؟  -
 . مفصله رسدار؛ االن حوصلۀ توضیح ندارم -
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تونی بیست دقیقه بزنی بیرون، خودم حالتو می -
 خوب کنم؟ 

 . شنوماش را میلرزاِن طوالنی دمِ 

 . شو دارمتونم، نه حوصلهنه می -
 حوصلۀ منم نداری؟  -
 ! نه واقعا -

با لبخندی . زنمکاهم و میدان را دور میاز رسعتم می
 :گویمبر لب می

اصال . زنهآفرین، صداقت تو رابطه حرف اولو می -
 . قلب رئوفت منو کشته

 . دایشرمق است، مثل صاش هم بیخنده

 بخیۀ صورتتو کشیدی؟  -

 . کندانگشتم هامن ناحیه را ملس می
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مون کم بود، به صورمتون گره ِمره تو زندگی. آره -
 . هم افتاد

 . گزددانم چگونه لب میندیده می

 ...وای، خدا منو -

 . کنماش را تکمیل میرسیع جمله

کشم دیگه منی. خدا تو رو زودتر به من برسونه -
 . م رس اومدهرویا، صرب 

 :ویدگکه می شود هنگامیگرفتگِی صدایش بیشرت می

 . منم -

گذرد و های طوالنی در آِه عمیق هر دویامن میثانیه
 . شکنددر نهایت اوست که سکوت را می

 مامانت که شک نکرده؟  -
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پاپیچم شده بود واسه شکایت؛ گفتم زد و دررفت،  -
 . ماشینو ندیدم که

دانم پس از تنگ شدن به لی که منیباز آهی دیگر و د
 . رسدکدامین مرحله می

 ای؟ مغازه -
 . رم دیدن زهیرنه دارم می -
 واسه چی؟  -

 . شومدر خیابان مدنظر، آمادۀ توقف می

 .هم یه تشکری بکنم؛ هم لباساشو پس بدم -
 . از عوض منم تشکر کن -

گذارم برای مخاطِب عزیِز پشِت ام میدست روی دیده
  .خط

 . رو ِچَشم -
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عقِب تاکسِی زرد با دیدن زهیر که چمدان در صندوق
رسانم و دهد، متاس با رویا را به امتام میرنگ جای می

 .شومپیاده می

 شانزده_و_چهارصد

 مسافری؟  -

 . چرخاندابتدا گردن و سپس تنش را به سویم می

 معین؟  -

 . دهیمدست میاش، در چند قدمی

 کجا به سالمتی؟  -
 . ُدبی -
 عشق و حال؟  -

 . زندچند رضبه به بازویم می

 خیر باشه از این طرفا؟ . سفر کاریه -
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 . کنمبه ماشین اشاره می

لباساتو آوردم؛ رس راهم پیتزا گرفتم بخوریم که  -
 . انگاری قسمت نیست

پس از . کندچشامن باریکش را از ماشین جدا می
 :گویدکوتاه میمکثی 

 . به اندازۀ خوردن یه پیتزا و چایی وقت دارم -

 .رودپیش از هر مخالفتی از جانبم، به طرف راننده می
 :پرسددارد و میچمدانش را برمی

 رسونیم این بابا رو رد کنم؟ تا فرودگاه می -
 . با کامل میل -

د هایش را به قصو دقایقی بعد این من هستم که کابینت
 . کنمچای زیر و رو می یافنت
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خوره ت منیجاها انقد نامرتبه؟ به قیافهچرا این -
 . شلخته باشی

 گردی؟ دنبال چی می -
 . چای -

ای را بیرون گاز، قوطی نقرهاز کابینت زیر اجاق
 . آوردمی

 . زخامی صورتت بهرت شدن -

 . ریزمآِب جوش روی چاِی داخل قورِی آلومینیومی می

 ی نپرسیدم، زن و بچه نداری؟ راستی اون رس  -

 . جوابش یک نُچ غلیظ است

مقداری سس قرمز . نشینمکشم و میصندلی را عقب می
 . گیرمزنم و آن را به سمتش میروی برش پیتزا می

 . شهبه فکرشم نیستی؟ موهات داره سفید می -
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 . پیش نیومده موقعیتش -

 . دوانماخمی میان ابروانم می

 الکی؟  -

 . کندشۀ لبش را پاک میسِس گو

راستش، هنوز کسی رو پیدا نکردم که حارض باشم  -
 ...به خاطرش

 .  کندبه صورتم اشاره می

 . افتمبه این روز بی -
 . پدِر آدم درمیاد، ولی قشنگه. قشنگنه -

 :گویمپس از خوردن پیتزا و جمع کردن میز می

 ها رو متیز شستام؛ کجا بذارمشون؟ این لباس -
 . داری نیسنتداشتی، چیز قابلمی نگه -
 . دمت گرم داداش -
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 .دهداتاِق چسبیده به رسویس بهداشتی را نشانم می

 . بذارشون رو دراور -

ها را روی دراور مرتب طور که گفته بود لباسهامن
خواهم از اتاق خارج شوم، ای که میچینم و لحظهمی
 عکسی. افتدآن چشمم به قاب عکس روی دیوار مییک

باز در را نیمه! نهایت آشنامردی با چشامنی بی. قدیمی
احساس . ایستمروی عکس میکنم و روبهرها می

م ذهن! خورمکنم برای دومین بار با شوکر رضبه میمی
آن گوشه و کنار، تردیدی . فریاِد روز موعود رس داده

زند؛ از خستگِی این اواخر که مرا دچار وهم پرسه می
 . کرده

 . غیرممکنه... ای منخد -
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به احتامل نود درصد من مشابه این عکس را در دست 
عکسی که از ترس ناپدید شدن، در  هامن! امننه دیده

 !صندوقچۀ داخل گنجه پنهان شده است

 هفده_و_چهارصد

 . نشیندام میدستی روی شانه

 دی؟ واب منیکنم؛ چرا جاز ِکیه دارم صدات می -

ها خیال از ام و دهست محو عکس شدهدقایقی طوالنی
 . خیامل گذر کرده

 ! انگاری بابای ما چشتو گرفته -

کنم اویی را که شباهت چندانی به مرد توی نگاهش می
 . عکس ندارد قاب

 بابات؟  -
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نگاه، زند و در طی هامن نیمگذری به عکس می
 . شودچشامنش پر می

ترسم از پرواز می. ونی؟ واقعا دیرم شدهرسمنو می -
 . جا مبونم

قاب . دهم تا از اتاق خارج شودکمی تعلل به خرج می
از  امروز پرده. کنمعکس را با دوربین موبایلم شکار می

 ...اگر بشود. دارماین ماجرا برمی

ام، تسلطم روی فرمان و کالچ را به کل از دست داده
 :گویدکه زهیر میطوری

 است کجاست؟ مگه تازه گواهینامه گرفتی؟ حو  -

خواهم مانع رفتنش گردم و از اتفاقی که رخ داده، می
 . شودسخن بگویم، اما هامن ده درصد تردید مانع می

تر بخواهم بگویم، نقل سی و هشت سال انتظار دقیق
 . سی و هشت سال اشِک دیده و خوِن دل. است
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رم جایی حوالی گذارم و فکچمدانش را مقابل پایش می
 . گنجۀ ننه جا مانده

 . ممنونم، تو زحمت افتادی -

دومین برخوردمان . کاومتک اجزای صورتش را میتک
کدام نسبت به دیگری حسی منفی است، منتها هیچ

 . نداشتیم

راستی، رویا گفت به . من حاالحاالها بهت مدیونم -
 . جای اونم ازت تشکر کنم

 . دهدسِت وداع میچسبد و ددستۀ چمدان را می

 تون، یه شب شامبهش بگو رفتین رِس خونه زندگی -
 . شه تشکرذاره میام، اون میمی

 . گذاردشیرینِی حرفش، اثر مستقیم بر کامم می

 . انشاهلل -
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. رانمدر مسیر برگشت از فرودگاه، با باالترین رسعت می
 .اش را پیدا خواهم کردام گمشدهبارها به ننه قول داده

 . ای که حتم داشتم یافتنش امری محال استگمشده

اش را جویا نشدم؟ چرا خربی چرا از زهیر دلیل تنهایی
 از پدرش نگرفتم؟ 

های زرد و نارنجی از ننه که در حال جارو کردِن برگ
 . کندروی ایوان است، با دیدنم کمر راست می

 . چه زود اومدی مادر -

 . ت؟ آخ ننه، آخساین هیجاِن صدا مگر کنرتل شدنی

 چایی تو بساطت هست؟ . خانمخسته نباشی حاج -
 . سامور جوشه. بیا باال مادر -

به دست آوردِن کلیِد صندوقچه . ماند یک مانعحاال می
 .شودداری میکه همیشه در جیِب داخلِی پیراهنش نگه
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 هجده_و_چهارصد

  .باید کمی معطلش کنم. شمکرسکی به آشپزخانه می

  .قربون دستت ننه، یه تیکه نون پنیرم بذار تنگش -

گوشه و کنار گنجه را . زنمپردۀ طالیی را کنار می
رورسِی سفیِد روی صندوقچه را . کنموارسی می

ویی که بچگونه بی این. اثری از کلید نیست. دارمبرمی
 بربد، به جیب داخل پیراهنش دست یابم؟ 

 . کنمبغلش می از پشت

 . افتهنکن مادر قوری از دستم می -

 کنم، به سنگامیدوارم تیری که در تاریکی پرتاب می
 . نخورد

 . اوف، چه عرقی کردی ننه -

 :پرسدوارفته می
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 دم؟ بو می -

 . آن صندوقچه امروز باید گشوده شود

 . ِهی، بگی نگی -
 . فقط یه ذره ایوونو جارو زدم. صبح حموم بودم -

 . بیندخوب است برق چشامنم را منی

 . احتامال به خاطر همونه -

 به در. فقط چند دقیقه تا افشای حقیقت فاصله دارم
 . زنمحامم رضبه می

 . ننه -
 چیه رسدار؟  -
 ! لباساتو بده بندازم ماشین -
 . ندازمخواد مادر، خودم میمنی -
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ن شود، از روی پیراهای را که باال و پایین میسینه
 . جذب قابل مشاهده است

 . نمبده ببی. بار ما فاز کمک کردن برداشتیمحاال یه -
  .کشمجا آب میهمین. متیزن، صبح پوشیدمشون -

 . گیرماندازم و لبم را گاز میبه موهایم چنگ می

 . بده. مگه من ُمردم تو با دست لباس بشوری -

البسۀ کثیف را . شودام میو عاقبت تسلیم خواسته
فشارم و در ای قیمتی به آغوش میهمچون شیء

دست در جیب . گذارمخواب، جلوی گَنجه زمین میاتاق
 کلیِد حلِ ای، شاهبرم و کلیِد کوچِک نقرهپیراهنش می
دِر . دهمعمل به خرج میرسعت. این معامست

متام دارایِی ارزشمنِد ننه یک . کنمصندوقچه را باز می
عدد پیراهن و یک جفت  یک بقچه با دو. بقچه است

 . کفش مردانۀ رنگ و رو رفته
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بار است اولین! ایالی پیراهن قهوهیامبش؛ البهمی
ل قفل موبای. انقدر مستقیم با اعال چشم در چشم هستم

از پشت . زنمروی تصویر مورد نظر می. کنمرا باز می
 . افتمروی زمین می

خال روی چانه ! چشم هامن است! صورت هامن است
فقط تصویر ! دماغ و دهان هم هامن است! هامن است

 ! تر داردتوی موبایل یک ریش اضافه

ه شود که قریب باختیار نام آقایی بر زبانم جاری میبی
 . ده سال است خیال طلبیدن ندارد

 .یا امام غریب -

 نوزده_و_چهارصد

هیجانی وافر زهیر را  کشم و بادستی به چشامن تَرَم می
 . گیرممی
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شکنجه توسط امیر، رها شدنم در حاشیۀ شهر، نجات 
ات حقا که خدایی برازنده. یافنت به دست پرِس اعال

 . دِم چیدمانت گرم. است

 . «باشددستگاه مشرتک مورد نظر خاموش می» 

کاش حداقل زمان . هواپیام پریده است. باز هم انتظار
هر قدر رویدادها را ... فقط. مپرسیدبازگشتش را می

 !آیدگذارم، یک مورد با عقل جور درمنیکنار هم می

ا ای ر دهم و کلید نقرهبقچه را به صندوقچه انتقال می
عکس را اما . گردانمدوباره به جیب پیراهن ننه برمی

ه ب. رومبدون فوت وقت به ساختامن باال می. دارمبرمی
شود آرام ام، مدتی میمدد قدمی که برایشان برداشته

ست که شانس با من یار جزء معدود روزهایی. اندگرفته
شانسی باالتر از ندیدِن روی سلیمه و خوش. است

 ارغوان؟ 
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 . زنمچند تقه به دِر اتاقشان می

 ها؟  -
 . امید بیا بیرون کارت دارم -

گیرم و یک های معمول فاصله میاز حواشی و صحبت
 . مطلبروم رس اصل راست می

  .منو برب پیش اونی که ادعا کرد اعال پناهنده شده -
 ها؟  -

 . دهم تا از گیجی درآیدهایش را تکان میشانه

یه بابایی بهت گفته اعال پناهنده شده و دیگه  -
خوام خودم باهاش می. منو برب پیشش. گردهبرمنی

 .حرف بزنم

هایش کشد و تسلطی روی گفتهاش را کنار میشانه
 . ردندا
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همون ... گی شدنی نیستاینی که می... خب من -
 ...موقع هم گفتم

دست منو بذار تو دستش، . من باید ببینمش امید -
تم پول دو دونگ خونه. کنمزندگیتو زیر و رو می

 . ذارم کف دستتمی
 چیه؟ زیرخاکی پیدا کردی؟  -

 . چسبمبازویش را می

 . گمبریم تو راه بت می -

گونه به لنگد وقتی رنگ امید اینمییک جای کار 
از کودکی با هم . گیردگراید و لکنت زبان میزردی می
گوشۀ . شناسمتک حاالتش را میتک. ایمبزرگ شده

 . شودچشم راستم جمع می

 بندی بود؟ نکنه همش خالی -
 ...گی؟ چرا بایدچی می -
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کند؛ مثل اکرث مواقعی که گندی باال آورده پرخاش می
 . کوبماش میتخت سینه .است

 قسم روح بابات کشک بود؟    -

 . کشددستپاچه دستی به پیشانی می

 ! شلوغش نکن، بذار توضیح بدم -

 . گاه ادعایش را باور نکردممن هیچ

مِن االغو باش ُمخِ بابا رو زدم بیاد . برو مبیر فقط -
. سهم تو رو برداره تو و زنت به آرامش برسین

 . و خودتیتر از تلیاقتبی

قدری لیچار . مانم تا به جزعبالتش گوش دهممنی
 . زنمکنم و از ساختامن بیرون میبارش می

 رسدار؟  -

  .ای دور موهایشننه باالی ایوان ایستاده است، با حوله
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 لباسا هم. چایی و نون پنیر که دست نخورده مونده -
 . کف اتاقه

ور رسم خواهد بروم، روی دست بلندش کنم، ددمل می
بچرخامنش و بگویم به زودی کلبۀ احزانت گلستان 

بار این. خواهم انتظار بکشدشود، ولی دیگر منیمی
 . آورماعال را برای دیدنش می

االن . خوریبرو تو ننه، موهات خیسه رسما می -
 . میام

شوری که درونم به پاست را باید با کسی رشیک شوم و 
 چه کسی بهرت از رویا؟ 

مروز بخت با من یار است؟ وگرنه کی پیش آمده نگفتم ا
 بود انتظارم فقط به اندازۀ یک بوق طول بکشد؟ 

 . الو -
 . سالم خوشگل -
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 :دهدبا ظن پاسخ می

 خوبی رسدار؟ . سالم -

 . خوب؟ حس و حال روزی را دارم که بله از او گرفتم

 . عالی، توِپ توپ -
 خونه؟ چی شده کبکت خروس می -

ا دستم ر . کنممشتی برِگ پاییزی جمع می. شومخم می
های زرد و نارنجی و برگ. برمبه سوی آسامن باال می

ها نفرتم نسبت رقصند و پس از مدتای در هوا میقهوه
 . شودبه پاییز، تبدیل به عشق می

کار خدا بود که از تو برسم به امیر، از امیر به  -
 . زهیر، از زهیر به اعال

 یستب_و_چهارصد
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. کنممان را باال و پایین میهای رد و بدل شدهپیام
هایم را در خود دفن امشب برخالف همیشه نگرانی

دمل نیامد برای رسداری که امشب سازش کوک . کردم
 زنم به کلامتش کهلبخند می. بود، از تشویشم بگویم

و  ویِی اعالصربانه منتظر رویار بی. دهدبوی زندگی می
 . ننۀ محبوبشان هستم

تک تیکی که پانزده دقیقۀ پیش پای پیامم خورده یعنی 
 با دیدن. شوددِر سالن باز می. رسدار خوابش برده است

روز از دی. کشمهیبتی مردانه، نفسی از رس آسودگی می
و ماجرای آسایشگاه، داداش به خانه بازنگشته و تلفن 

یلدا از دیروز . ده استکدامامن را هم پاسخ نداهیچ
 . ای بغ کرده و مامان گوشۀ دیگرگوشه

 ...اومدی دادا -



 

Romanzo_o 1861 

 افتد،رخش مینوری که از درِز پردۀ کنار رفته به نیم
ساکش را زمین ! کندنفسم را در سینه حبس می

! گذاردکشد و رس روی آن میانداخته، دراز می
ره یفشارم و به اویی خکلید را می. خیزمرساسیمه برمی

 . شوم که ساعدش را روی چشامنش نهادهمی

 . خاموشش کن -

 . ایستمباالی رسش می

 . خرب اومدیچه بی... طاها -

 :غردهایش میاز میان دندان

ریزن تو سالن، حوصلۀ نکیر خاموشش کن االن می -
 . و منکر ندارم

 .کندتر میوضعیت طاها مرا نسبت به داداش نگران

 افتاده؟  اتفاقی واسه داداش -
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 با چشامن خون. داردساعد از روی چشم برمی
 . شوماش مواجه میافتاده

 پرسی؟ عطا بغل گوش تو خوابیده، از من می -

 . بندمکنم و از ابتدا میکش موهایم را باز می

 . از دیروز برنگشته خونه -

 . خواهدبا نزدیک کردِن ابروهایش به هم، توضیح می

 . رِس بحثش با مامان -
 بحِث چی؟  -
 . گممفصله؛ فردا می -

بار روی دوزد و ساعدش را ایننگاهش را به سقف می
 . گذاردپیشانی می

 . خاموش کن برقو -

 . معلوم نیست دِل او از کجا پر است
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دو عدد از . رودسالن دوباره در تاریکی فرو می
دارم و با ساِک سفِت زیر رسش های مبل را برمیکوسن

. ها در اتاق مامان و باباستخوابرخت. کنممعاوضه می
 . کشمپتوی خودم را رویش می

 ت نیست؟ گشنه -
 . نه -
 شام خوردی مگه؟  -
 . نه -
 . بذار بیارم خب؛ از شاممون مونده -

 . گویدبارش را با تاکید بیشرتی میاین "نه"

 . پاشو برو بخواب -

 . دشو خزد و در خود جمع میو بالفاصله زیر پتو می

حاِل خوشی . ستخانوادۀ ما محکوم به یک نفریِن ابدی
این حجم از . گاه نبوده یا اگر بوده کامال گذراکه هیچ
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اتفاقات ناگوار و تلخی و بحث و جدل و خستگی و 
 تواند طبیعی باشد؟ طور میحوصلگی، چهبی

 یک_و_بیست_و_چهارصد

خورد، کف دستم را بر یلی که زنگ میبرای یافنت موبا
که پلک بگشایم، انگشتم را بدون این. کشمزمین می

 . دهمروی صفحه حرکت می

 . الو -
 ! خوامشامرۀ طاها رو می -

صفحۀ موبایل را برابر . شودخود باز میهایم خودبهپلک
 زنم تا خواب ازای به صورتم میرضبه. گیرمچشامنم می
مل شوکه کننده این میان وجود دارد؛ دو عا. رسم بپرد

 ! شامرۀ نفیس و تقاضایش

ساعت موبایل که شش و پنجاه و هفت دقیقه را نشان 
 ! دهدمی
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 . دیواری هم هامن است ساعت. چرخمروی پهلو می

 . چرا الل شدی؟ بفرست شامره رو -

زنم به طاهایی که برخالف نشینم و زل میسیخ می
 . باز استو طاق همیشه روی شکم نخوابیده

 ! کری مگه رویا -

رویداد . دهمبا جیغش موبایل را از گوشم فاصله می
. آمدِن عجیِب طاها. شودشب پیش برایم تداعی می

 . اشحاِل گرفته

خواستگاری . دیشب هر چی زنگ زدم جواب ندادی -
 شد؟ چی

 . بدبخت گلویش

اون داداِش هیِز بدترکیبت اون رس ! لقدهن! فضول -
 یا از کجا خرب داشت که خواستگاریمه؟ دن
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داند چه گندی خدا می. شوم به طاهاوارفته خیره می
 . باال آورده

 . به خدا من چیزی نگفتم -
 . خفه شو قسم دروغ نخور! خفه شو -
 . به جون تو، به جون جانا من چیزی نگفتم -

 . شنومهایش به هم را میصدای سایش دندان

وشی رو بده به اون داداش گ. پس کار زهرای خره -
 ! االغت

تو پ. ام گرفته استدانم چرا خندهوسط این بلبشو منی
 . دهماش را تکان میدارم و شانهاز روی طاها برمی

 . طاها -

موبایل را روی . گیرندهایش کمی از هم فاصله میپلک
 . گذارماش میسینه
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 . گهببین نفیس چی می -

 :زندای لب میدای خفهبا ص. شودچشامنش گشاد می

 . بگو خوابه -
 چه غلطی کردی طاها؟  -

کشد و موبایل را به کف دستش را به رس کم مویش می
گوید و بعد از آن فقط یک الو می. رساندگوشش می

فحش پشت فحش است که از اعامِق حنجرۀ نفیس خارج 
های بسته شود و با پلکخیز میطاها نیم! شودمی

شود تا این مگر می. کندوشش دور میموبایل را از گ
حد بیچارگی طاها را دید و نخندید؟ نفیس به اندازۀ 
. کندبیست و چهار سال زندگِی من، فحش نثار طاها می

از . خندمفشارم و آن زیر میدستانم را به دهان می
صدای تولید شده، طاها با چشامن متورم به سویم 

رت تر پطرفمرت آن زند، یکبا لگدی که می. گرددبرمی
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چسبم و آرام در حالت درازکش شکمم را می. شوممی
و . گویدهای نفیس هیچ منیدر جواب فحش. خندممی

 :گویدست که خطاب به من میدست آخر نفیسی

شعور با اون زهرای همین االن دست این بی -
 .فرستمگیری میای به آدرسی که میموذمارو می

 ! کنمه تا اَنرت روشن میامروز تکلیفمو با شام س

 دو_و_بیست_و_چهارصد

اند؛ رس هر دقیقه ام را روی تایمر گذاشتهخمیازه
 . باریک

کرده از پنجره بیرون را به زهرایی که با چشامن پف
 :گویمنگرد، میمی

  خریه؟دونستی چه کلهچرا خربش کردی؟ مگه منی -
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ور که با یک دست فرمان را چسبیده، دست ططاها هامن
کند و حین کشیدن تنش به دیگرش را به عقب دراز می

 . زندای پِس رسم میسمتم، رضبه

من چیکار کنم که چوِب دورسسوخت نشم؟ ترسیدم  -
 . رویا

 :دهدای ادامه میبا لحن خفه

ترسیدم بشه ماجرای تو و رسدار؛ بعداً طاها  -
. رسیدم بشه عین داداشت. روزگارمو سیاه کنه

 . خوام یه داغ هم رو دل طاها مبونهمنی

طاها سکوت کرده و متامی سواالمتان از جانبش 
 . پاسخ استبی

مامان اگر بیدار شود و جای خالی مرا ببیند، جای 
 ...طاها را ببیندخالی ماشین را ببیند، ساِک بی

 :زندزهرا حین پیاده شدن غر می
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این هوا چرا پارک قرار  حاال کله سحری، تو -
 گذاشتین؟ 

هایم حس خوبی ها زیر کتانیخش برگاز صدای خش
ها و درختان، رسدِی هوا با گرمای رنِگ برگ. گیرممی

در پارکی که حتی پرنده . تضاد دلچسبی ایجاد کرده
 قدری رسد استهوا به. بینمزند، نفیس را میهم پر منی

آمدند، به پارک میای که برای ورزش که حتی آن عده
 . اندهایشان نشستهتوی خانه

ای هایستیم و نفیس است که با قدمهر سه از حرکت می
هایش دلیِل قرمزِی پشِت پلک. کندبلند فاصله را پر می

خوابی و سحرخیزی باشد؛ گریه کرده تواند بیمنی
 . است

 . رودتیزِی پوزخندش زهرا را نشانه می

 . مریزاددست. آوردیخوب حق رفاقتو به جا  -
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 . زند به طاهازهرا زل می

 چیکار کردی که منم باید به آتیش تو بسوزم؟  -

طاها دست به جیب خیره شده است به نفیسی که از 
 . لرزدخشم می

 .خواستگاری رو به هم زد؛ به بدترین شکل ممکن -
 آخه فرق تو با اون امیِر آشغال چیه؟ 

 کیف. گویدد، اما هیچ منیبار آزردگی از نگاه طاها می
 . شودنفیس به سینۀ برادرم کوبیده می

وری گفتی؟ مگه به چه حقی پشت رس من دری -
 خودت ناموس نداری؟ مگه خودت خواهر نداری؟ 

 . غضب چشامنش تناقض دارد با بغض صدایش
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تا حاال تو روی هیچ . اعتامد بابام همه چیزم بود -
م رگردی بگی باهانَری تف ننداختم که توِی عوضی ب

 ! رابطه داری

 . اندازمناباور به بازوی زهرا چنگ می

بابام نابود شد وقتی اون نامرد یهو رس جلسۀ  -
خواستگاری رفت بیرون و برگشت گفت دخرتتونو 

دخرتتون یکی دیگه رو زیر رس . خوامدیگه منی
 . داره

 . کشدپشت دستانش را با خشونت به چشامن تََرش می

ی وقت. د شدم وقتی رشمندگِی بابامو دیدممن نابو  -
وقتی . رسشکستگِی خواهرم جلو نامزدشو دیدم

تی رفمامانم برگشت بهم گفت تو به خاطر رویا منی
 . جا، به خاطر داداشش بوداون
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آورد و وزِش باِد شدید، موهایش را روی نفس کم می
ر هایش بزهرا با انگشتی که رد دندان. ریزدصورتش می

 . زندنده، به بازوی طاها میآن ما

غیرت شدی؟ پا گذاشتی جا پای تو کی انقد بی -
 امیر؟ 

 .چرخاندباالخره طاها زبان در دهان می

 .خوامخاطرشو می -

 سه_و_بیست_و_چهارصد

. حتی خوِد طوفان هم به اندازۀ زهرا طوفانی نیست
دهد را از دست می تری معنای خودتر کوچکبزرگ

رضب به صورت طاها کوبیده وقتی کِف دست زهرا یک
 ! شودمی
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دین؟ تا کی باید به خاطر چرا انقد منو آزار می -
حامقت شامها رسم جلوی این و اون خم باشه؟ گُه 

 . خوردم بهت زنگ زدم

. زندمرا کنار می. گیرمهای نفیس را در آغوش میشانه
و  کشدمویش میستی به رس کمطاها به عادِت همیشه، د

 . کنددر نزدیکِی نفیس گردنش را خم می

دوست داشتنش کشک بود وگرنه رس یه حرف من  -
زد زیر که از خودت توضیح بخواد، منیبدون این
کسی که با یه حرِف . خشکمرتیکۀ ناخن. همه چی

زنه، به درد یه عمر زیر یه سقف مِن غریبه جا می
 خوره؟ رفنت می

چنان در برابر گریه وجود چشامن خیس، همبا 
 . کندخودداری می



 

Romanzo_o 1875 

من به اون یارو چیکار دارم؟ به درک که رفت، بره  -
دردم چش تو . دردم اعتامدشه. دردم بابامه. مبیره

 .چش شدمنون از این به بعده

 :کندطاها با متام احساسش زمزمه می

 . کنمغمت نباشه، حلش می -

 . زنده شانۀ طاها میاش را بنفیس کیف دوشی

مگه من با تو ارتباط داشتم؟ مگه با تو رس و رِسّی  -
 داشتم؟ 

من هر چیزی در . طاها به طرز عجیبی آرام است
نفیس دوباره با . بینم به جز پشیامنیچشامنش می

 . کوبدکیفش تخت سینۀ طاها می

 چرا الل شدی؟ به چه حقی با آبروم بازی کردی؟  -
آبرو کنم؛ حتی به قیمت بیمی همه چی رو رِدیف -

 . شدن خودم
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ای تردید در عالقۀ طاها نسبت به نفیس حاال دیگر ذره
 . دارمپس قدمی برای برادرم برمی. ندارم

 خوای یه فرصت بهش بدی؟جان، منینفیس -

 .  زندپوزخند می

 ش جلو ِچَشمچرا باید بهش فکر کنم وقتی کارنامه -
 سیاهه؟ 

 ...نفیس داری -

 . زندطاها با رنِجش مرا عقب می

کنی؟ من جلو هر کی مالی میچی رو داری ماس -
 آمار ریز و. گرگ باشم، به نفیس رسیدم شدم برّه

 درشت منو کی بهش داده؟ 

 . باقِی صحبتش با نفیس است
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بار تو زندگیم من دیروز به خاطر تو، واسه اولین -
 ایالتامس کردم؛ وقتی واسه مرخصی افتادم به پ
ای همون رسپرستی که چند وقت پیش رس یه قضیه

واسه پا نذاشنت رو ! خوابونده بودم زیر گوشش
 .دمل، پا گذاشتم رو غرورم

 چهار_و_بیست_و_چهارصد

 پیچم تا به دست بادلبۀ انتهایِی شامل را دور گردنم می
 . دلدادگی طاها دیدن دارد. نرفته

 ! اصال ازت خوشم منیاد. من کُری نخون واسه -

  .کشد بر گوشۀ راسِت لبی که باال رفتهطاها زبان می

 چرا؟  -
تلخ، بددهن، عار، عالف، گوشتبیکار، بی -

آها، ! زنم داریحوصله، بداخالق، تازه دست بهبی
 ! هیز یادم رفت
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یابم هوا پس دهد، درمیاز رسی که زهرا برایم تکان می
 . است

. کندهای طاها رسایت میخی از گردن به گوشرس 
اندازد و با صدای نگاهی اجاملی به هر دوی ما می

 :گویددورگه می

 مطمئنین چیزی رو جا ننداختین؟  -

باد از الی شال به عرق رشمی که روی گردنم نشسته 
نفیس دستۀ کیفش را . پردهایم باال میخورد و شانهمی

نۀ پا به سمت در مشتش جمع کرده، روی پاش
حلقه شدِن دست طاها از پشت . چرخدمان میمخالف

 نفیس. دور بازوی او، گردی چشاممنان را به دنبال دارد
 . دهدگردد و واکنش نشان میرسیع برمی

 . شعورومل کن بی -
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کند، بلکه فاصلۀ طاها نه تنها بازویش را رها منی
رساند و نگاهش را میانشان را به یک کف دست می

 . دوزدمستقیم به او می

این سه ماِه باقی مونده که متوم شه، دیگه بیکار و  -
. رم وردست عطاعار و عالف نیستم؛ میبی
زن دونم چی تو گوِشت خوندن، ولی دسِت بهمنی
از این چک و لگد پروندنا بین هر خواهر . ندارم

 ... اخالقمم. برادری هست

ا از هجوِم گرد و آورد ترسش را پایین می. کندمکث می
اش را گیرد، جملهَجّو که آرام می. غبار در امان باشد

 :دهدادامه می

 .ای رو یه رسی چیزا حساسممنم عین هر آدم دیگه -
نه . گردمخِط قرمزای منو دور نزنی، دورت می
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از ... و اما. بینی، نه بددهنیمواخالق بدم رو می
 کی شنیدی هیزم؟ 

ۀ رضبۀ محکمی به شان. کشدمینفیس بازویش را بیرون 
 :گویدزند و میطاها می

 . اونو خودم تشخیص دادم -

طاها با لِب زیرینی که زیر دندان است، چشامن 
دارد و انگار بوهای خندانش را از روی نفیس برمنی

 . رسدخوشی به مشام می

گیرم تا متاس مامان را پاسخ شان فاصله میاز جمع
 . دهم

کنی؟ کجا رفتی؟ داری چیکار می رویا هیچ معلومه -
 .ماشین بابات کو؟ طاها ساکش هست خودش نیست

 . کنهجانا هم بیدار شده گریه می



 

Romanzo_o 1881 

دم بغض کرده التامس در دل به آسامنی که از سپیده
  .کنم ببارد، بلکه از سنگینِی فضا کاسته شودمی

گردیم همه چی با طاها اومدیم بیرون؛ االن برمی -
  .گمرو بهت می

از . به طاها بگو تو رو برسونه بره دِر خونۀ عطا -
منایشگاه زنگ زدن گفنت از پریروز که زده بیرون، 

  .باید پای یه قراردادی رو امضا کنه! دیگه برنگشته

 پنج_و_بیست_و_چهارصد

 «زهرا » 

 برای جلوگیری از خوردِن رضبه به رسم، کف دستانم را
گردنم را سمت . چسبانمکنم و به داشبورد میسپر می
 . چرخانمطاها می

 چه طرز ترمز گرفتنه؟ -
 تو چه غلطی کردی؟  -
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چسبم و خیره در چشامن پرغیظش از پشت به در می
 :گویممی

تو که نبودی ببینی مامان چه جوری تحت فشارم  -
 . گذاشت

 یکوبد و صدای بوقی طوالنمشتش را وسط فرمان می
 . شوددر گوشم پیچیده می

 . لعنتی -
دونی طاها؟ چرا از رفتنمون داداش تو چی می -

 انقد عصبی شد؟ 

 . زندپوزخند می

 ! شه آب ریخته رو جمع کردبه خیالش می -

کس قرار ام هیچهاست به این موضوع پی بردهمدت
ها هبا تقالی من فقط گر . نیست گره از این کالف بگشاید
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دست عاجز است، باید دسِت دندان در . وندشکورتر می
 . کار باشد

 کنه؟ چرا درو باز منی -

هیوالی نگرانی . زندطاها ناامید از زنگ، با پا لگد می
که از پریروز گوشۀ دمل خود را به خواب زده بود، غرش 

 . دهدرس می

که جایی رو واسه نکنه اتفاقی واسش افتاده؟ اون -
 . رفنت نداره

ها را چنین با شتاب پلهگرفنت کلید یدک این وقتی برای
 امکند، یعنی نگرانیبه مقصد واحد مدیریت طی می

 . مورد نیستبی

در جوانی پیر . کسی، آرامش استترین ُحسن بیبزرگ
 . شدم از غم عزیزانم
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تصاویِر وحشِی ذهنم را . چرخاندطاها کلید در قفل می
ت؛ در هیچ خربی از داداش نیس. بندمبه گلوله می
 . بنددطاها در بالکن را می. کجای خانه

 تونه رفته باشه؟ یعنی کجا می -

کند روی تصویر سورن و کارن که به نگاهم گیر می
 :گویمبا چشامن ریز شده می. دیوار نصب گردیده

 . مونه خونۀ آخرمی -

اتفاقات اخیر چنان قرارم را ربوده که در خواب هم فقط 
نها عالجِ حاِل خرابم، حرم امام ت. بینمکابوس می

شب و روز در صحن بنشینم و خیره شوم به . رضاست
 .گنبد طالیی

به طاهایی که با یک دست فرمان را چسبیده و با دست 
 :توپمهایش رسانده، میدیگرش سیگار به لب

 تر، مگه از جونت سیر شدی؟ آروم -
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. متایسروی این در بزرِگ سفید میبرای بار چهارم روبه
با حالی به مراتب بدتر و اضطرابی که گویا عجین شده 

 . است با این مکان

پشت طاهایی که زنگ را فرشده و منتظر آمدِن نگهبان 
طوفان وحشتناکی به دل زمین . شوماست، پنهان می

چشامنم از شدت مالش برای خارج منودن . زده است
گردباد درختان را طوری به . سوزدگرد و خاک، می

 . اندهایشان شدهپو واداشته که دست به دامِن ریشهتکا

هنوز در را . شناسد؛ در هامن نگاِه اولنگهبان مرا می
 . گیردکامل نبسته که پای طاها الی آن قرار می

 . خانم برو تا بیشرت از این بدبختمون نکردی -

 . رومجلو می

جا این. جا نیستگردم؛ هیچدنبال داداشم می -
 . امیدمونهآخرین خونۀ 
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دهد که با واکنش طاها مواجه در را به سمت ما هل می
 . گرددمی

جا برادرتون دیگه به این. برین پی کارتون -
 ! گردهبرمنی

 . دهدطاها خود را میان شکاف در جای می

 . جا دل بکنهعطا عمرا از این -

آشفتگِی آسامن و . امروز برای من شبیه آخِر دنیاست
اما خرب نگهبان بیشرتین سهم را . ائناتزمین و متام ک

 . در این تشبیه دارد

اومدن، پریروز فوت اون خامنی که به خاطرش می -
 !کرد

 شش_و_بیست_و_چهارصد
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خرابه را چه نیاز به تخریب؟ ذرات وجودم دفن شده زیر 
 . هاآواِر بدبیاری

روی هامن جراحِت  وقفه؛ اززند؛ بیطاها زخم می
 . قدیمی

هایی را که رو به تنگی نفس. بیندلرزیدنم را منی
جاِی هایی را که از جایخون. بیندرود، منیمی

هایی را که اشک. بیندزند، منیهایش بیرون میطعنه
قطره جمع گشته و ِسیلی در مشتم صورتم به جهنم، قطره
 درد وند و میز گوید و میمی. بیندبه راه انداخته، منی
گیرد و بازوی چپم کشم، ترمز میوقتی دستگیره را می

خورد و های ریز و درشتی میماشین تکان. چسبدرا می
خود را از کابین بیرون . کنددر حاشیۀ جاده توقف می

روی خاکی که اسیِر دسِت گردباد است، . اندازممی
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 هرساند، رو بام یاری میافتم و تا جایی که حنجرهمی
 . زنمآسامن فریاد می

من تا حاال واسه کی بد خواستم؟ واسه کی بد  -
 ؟ شکنهها رس من میکوزه خواستم که همیشه کاسه

 . کشمپنجه بر خاک می

شه؟ کجای دنیا زنم خاک میچرا دست به طال می -
رو گرفته بود اون بدبخت؟ چرا به داداشم رحم 

 نکردی؟ 

 گیرند؛ طاهاست و ترکیبیهایم را در بر میدستانی شانه
 . آلودشاز صدای گرفته و بغض

 . جیغ نزن گلوت پاره شد. غلط کردم زهرا -

ای خاطرم را تصویِر پروانه، با آن نگاه معصوم لحظه
 . کندترک منی
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چرا باید بعد دیدِن مامان متوم کنه؟ این داغو  -
 کجای دمل بذارم؟ 

ا از هجوم دهد تطاها رسم را میان بازوهایش جای می
های داند درِد من تازیانهمنی. طوفان در امان باشم

 . اوست

از روی این . به خدا راحت شد. راحت شد زهرا -
مرگ خیلی جاها . رحم خالص شدمردم دورو و بی

قدری ای که اونزندگی. رشف داره به زندگی
بار اونی رو که دوسش داری دستتو بسته، نتونی یه
 . ه نباشهبغل کنی، همون بهرت ک

را  های تلخ حیاتمتوانستم به کسی که سکانسکاش می
جا دیگر به پایان پشت رس هم چیده بگویم، همین

 . ام از محنت و اندوهاشباع شده. برسان
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خاکسرت سیگارش را . دهدطاها شیشه را پایین می
کت محتویات پا. کشدتکاند و دوباره شیشه را باال میمی

م کنیتوقف می. به نیمه رساندهرا در همین یک ساعت 
 . در مکاِن بعدی

های دور در ذهنم صدایی مهیب از سال. ..گورستان
دیالوگ یکی از مردگان در فیلمی که . شودپژواک می

 . نامش را به خاطر ندارم

 . «رویمهمسایگانی هستیم که به دیدار هم منی» 

ه گاه از این محیط ابایی نداشتم، اما امروز بمن هیچ
 تندباد، سکوت. طرز عجیبی وحشت بر من سیطره کرده
انگیزی ایجاد قربستان را بر هم زده و صداهای رعب

درختان به جای اموات حامل عذاب قرب هستند . منوده
 شال. غرد؛ بلند و طوالنیآسامن می. زنندو فریاد می

طوفاِن . دودطاها به دنبال آن می. شوداز رسم جدا می
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طاها شامل را . کندهایم هم رحم منیجفاکار به مو 
در اواسط . پیچدگرفته، آن را محکم دور گردنم می

که مرد تشخیص این. خشکیممسیر بر جایامن می
هایی افتاده، خود را به مقابلامن که پشت به ما با شانه

اندازم به چنگ می. دست طوفان سپرده، سخت نیست
 . شومبازوی طاها و به دنبالش کشیده می

بزرگ . ستترین دوران زندگی هامن کودکیقشنگ
همه چیزش از رس حساب و کتاب . شدن تاوان دارد

نهایت به ازای یک خوشی، به تواِن بی. است
 . ستناخوشی

 . شود از صدای گریستنممحوطۀ گورستان پر می

هایی با لب. گرِد مرگ به صورت برادرم پاشیده شده
اش، حامل را از دیچاک که رسخِی خون میان سفیچاک

ای تیره به سیاهِی هاله. زنداین هارمونی به هم می
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... روزگارش زیر چشامنش را فراگرفته و چشامنش
هایش، اشک شفافیِت خیسِی مژه. هاعاجزم از وصف آن
 . کندطاها را رسریز می

. هامن پیراهِن خاکسرتِی دو روز پیش را به تن دارد
است و یک نفر را نداشته  پیراهنی که به ِگل آلوده شده

 .تا پیراهِن سیاه برای این عزای عظیم تنش کند

 هفت_و_بیست_و_چهارصد

ام و باید شاهد بیست و پنج سال از خدا عمر گرفته
حاال نوبت طاهاست؛ . تک عزیزانم باشمشکسنت تک

 و رسدوقتی در نزدیکی داداش زانوهایش به زمین می
ش، اچسباند و گریۀ خفۀ مردانهپیشانی به شانۀ او می

گریۀ طاها را . شودسمفونی دیگر این گورستان می
گاه به او اجازۀ تخلیۀ غرور هیچ. بینمبار است میاولین

ه عالو . پیوندممن نیز به طاها می. احساساتش را نداده
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از  تروجدان نیز اضافه بر غِم مشرتِک برادرم، یک عذاب
 . طاها دارم

دور . روی خاِک برآمده، پارچۀ سیاه کشیده شده است
قط ف. نورهایی بیفانوس. تا دور آن را فانوس فراگرفته

دو فانوس توانسته رِس پا مباند؛ بقیه را طوفان تار و مار 
 . کرده

از دیروز بعد از ظهر که این بنده خدا رو خاک  -
 . جاکردن، بس نشسته همین

 . نشیندقد میروی پیرمرد کوتاه ام،هنگاه باال آمد

چرا انقد دیر اومدین رساغش؟ دیشب داشت  -
 . لرزید، کنارش آتیش روشن کردممی

برای جلوگیری از حمالِت طوفان، دستش را چرت 
 :کند و با گفنتچشامنش می
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از دیروز هیچی نخورده، فقط دو چیکه آب ریختم  -
جا نزودتر از ای. حالش خوش نیست. تو گلوش
 . بربینش

 . رودبه سمت چهاردیوارِی ضلع شاملی می

طاها با چشامن منناک، دست زیر بغل داداش 
 . اندازدمی

 . پاشو عطا -

داداش همچون جسمی ساکن، فقط با حرکاِت دسِت 
طاها از پشت سعی در بلند کردن . خوردطاها، تکان می

 . او دارد

یاری، بشکنی، کم ب. مون ناجوره عطااوضاع همه -
 . بلند شو. کار ماها متومه

ای از گلوی داداش خارج صدای ضعیف و گرفته
 . شودمی
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 ! جون داد ...تو دستای خودم... جلو چِش خودم -

های این خانواده، هر روز بلندتر از طومار مصیبت
 . ایمجای مسیر را اشتباه رفتهیک. شوددیروز می

 . دارد طاها عاجزانه قصد بلند کردِن داداش را

 . لجبازی بهت منیاد. پاشو عطا -
 . تونممنی -

 . زندطاها درماندگی را زار می

کنه؟ فکر جا نشسنِت تو آخه چی رو عوض میاین -
هات میاد؟ کردی اگه طوریت بشه چی به رس بچه

 چی به رس ما میاد؟ 
 ! رو پاهام وایسم... تونممنی -

 . طاها همچنان در تقالست

 . یزت بلند شو عطاتو رو جون عز -
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از خم شدِن ناگهانِی پاهای داداش حین برخاسنت 
 . یابم، عمدی در کار نیستدرمی

 تونهطاها بهش فشار نیار، پاهاش خشک شده، منی -
 . وایسه

بینم مثل رسیدن به تِه امروز در چشامن طاها چیزی می
 . خط

دیدن کوه روی . ترمان راکشد برادِر بزرگبه دوش می
طوفان . تواند تاب بیاوردطاها را آسامن هم منیکوِل 
های ما ادغام های آسامن، با اشکخوابد و اشکمی
 . شودمی

نفیس کجاست تا این لحظه را ببیند؟ تا بگویم زیادی در 
 . ایمانصافی کردهحق طاها بی

به محض نشسنت در صندلِی عقب، موبایلی را که 
ای متعدد از همتاس. دارماش روشن است برمیصفحه
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آن . جانب رویا و مامان و یارس صفحه را پر کرده است
 . تر از بقیه استمیان پیامک رویا پررنگ

دین؟ داداشو پیدا کجایین زهرا؟ چرا جواب منی» 
 . «گه وقتشهمامان می. کردین؟ یلدا دردش رشوع شده

 هشت_و_بیست_و_چهارصد

با رویا متاس بگیرم، موبایل طاها زنگ آیم تا می
. فهمم مامان استاز طرز حرف زدنش می. خوردمی

طاهایی که همواره بیشرتین مراعات را در خصوص 
رسکوفت . کندای رحم منیمامان داشته، امروز ذره

گوید و از ویرانی داداش و مرگ پروانه می. زندمی
 . انگشت اتهامش تنها او را نشانه رفته است

ای را که یارس به طرفم گرفته، با پشت انگشتانم آمبیوه
 .چسبانمزنم و رسم را بیشرت به بازویش میکنار می

 شودمحوطۀ کوچِک انتظاِر بلوک زایامن، پر و خالی می
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 من. هایی که برخالف ما لبخند به لب دارنداز خانواده
ام و مامان در نیمکِت فلزِی سو زانوی غم بغل گرفتهاین
تا االن که ساعت نزدیک یازده شب است، سه . روییوبهر 

دانم از غِم مرگ پروانه است یا منی. مرتبه زیر رِسُم رفته
 . فهمیدِن بیامرِی داداش

پاشو بریم تو بخش یه تخت خالی واست پیدا کنم  -
 . جا هستمیه خرده دراز بکش؛ منم این

 . نه -

جه به دهد و بدون تو اش را بیرون میآِه طوالنی
کنند، پیچش دستش دور جمعیتی که نگاهامن می

 . کندتر میام را سفتشانه

، چرخاندزِن میانسالی که تسبیح دور انگشتانش می
 :پرسدمی

 چرا مادِر عروستون نیومده؟  -
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کند که خود پاسخ ام را درک مییارس عدم حوصله
 :دهدمی

 . خیلی پیره مادرش -
 !دم بیاد رس بزنهشوهرش اون بیرونه؟ اصال ندی -

ۀ طبق. ایمامشب ما بیامرستان را خانوادگی رزرو کرده
. پایین داداش، اورژانس مامان، بلوک زایامن هم یلدا

نگاه کوتاهی روانۀ ما . زندبابا رسی به مامان می
هیچ تالشی برای فاصله . رودکند و به سالن میمی

 . گرفنت از یارس ندارم

صورت مامان، حس ترحمم های خشک شده بر رِد اشک
ها امروز همراه طاها او را مالمت. انگیزدرا برمی
 . ایمکرده

کنم، وقتی با دستان خزاِن دیروِز برادرم را تصور می
درد بر سلول . اش را به خاک سپردهخود صورت پروانه
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آید این همه از کجا می. به سلول این برش چیره گشته
 تحمل؟ این همه صرب؟ 

خیزد و مشغول صحبِت طاها، یارس برمیبا آمدِن 
یک نوزاد دیگر هم پا به دنیا . شوددرِگوشی با او می

اش به جای ناپذیر خانوادهگذارد و شوِر وصفمی
کودکی که معلوم . کندلبخند، اشک مهامن چشامنم می

 . نیست رسنوشتش شبیه کدامامن خواهد بود

حیا حرف ای با مچند دقیقه. ساعت حوالِی دوازده است
 . خواهم رویا را اذیت نکندزنم و از او میمی

با باز شدِن در بلوک و رؤیِت پرستاِر پوشیده در روپوش 
 . شویمسفید، همه بلند می

 . همراه یلدا مرادی -

 . رسمزودتر از مامان و یارس به پرستار می

 بچه به دنیا اومد؟  -
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 . اش نیستهیچ اثری از انعطاف در چهره

 این خانم کجاست؟ شوهِر  -

 :پرسدسوال بعدی را مامان می

 شده؟ چی -
 مادرشین؟  -

 :کندمامان با ترس زمزمه می

 . مادرشوهرشم -

دهد و با لحِن طلبکاری پرستار دستی در هوا تکان می
 :گویدمی

بیاین به این عروستون جواب بدین، به حرف ما  -
بازی راه انداخته یه جوری کولی! کنهگوش منی

 ! نگار بچۀ اولشها
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اش نگاه نگران و مضطربم را به چشامن آرایش کرده
 . دوزممی

 مگه چیکار کرده؟  -
شه، اجازه رسش دیده می. بچه داره به دنیا میاد -

ما که حریفش نیستیم؛ . ده قیچی بهش بزنیممنی
بیاین ملتفتش کنین نذاره به کارمون برسیم، بچه 

 !هاشهخفه می

 نه_و_بیست_و_چهارصد

راهش . ستهای رسطانینابسامانی، از خانوادۀ سلول
 .یابدرفته تکثیر میکه به مسیرت کج شود، رفته

 . پریشانی پشت پریشانی

رسد که حین فارق شدن، ای مییک زن به چه مرحله
ای پیچیده کند و با ملحفهاتاق زایامن را ترک می
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جه به مردانی که در سالن حضور دورش، بدون تو 
 نشیند؟ دارند، آن میان بر کف زمین می

لدا ی. شود از پرسنل بیامرستانسالن انتظارات پر می
پرستاری که از قبل . ها قرار گرفته استآماجِ حملۀ آن

 :زندها ترش میبیرون بود، به آن

 برا چی گذاشتین بیاد بیرون؟  -

 . اندازددیگری شانه باال می

 . کنه، رِس خود اومدهبه حرف ما اصال گوش منی -

هایش به گامنم زن دیگری که به واسطۀ تفاوت لباس
 . شوددکرت است، دست به دامن ما می

 . بیارینش داخل؛ االن بچه به دنیا میادا -
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. ندکبا نگاه ملتمسم، یارس مردها را از سالن متفرق می
اش یکشم به موهای خیسی که روی پیشاندست می
 . ریخته

 . ت در خطرهجون بچه. برو قربونت برم -

 . غلتنداش میپریدههایش، بر صورت رنگاشک

 . بگو بربنم عمل. ترسم زهرابه خدا می -

های درشت عرق را که با با انتهای شامل، دانه
 . زدایمهایش پیوند خورده، میاشک

االن . گه چیزی منونده بچه به دنیا بیادداره می -
 . برن کهمل منیع

 . کندروی درخواستش همچنان پافشاری می

 ! میرمباور کن می. نه من تحملشو ندارم -

 . گذارمدستانم را دو طرف صورتش می
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این چه حرفیه؟ مگه تو زایامِن کارن و سورن اتفاقی  -
  .برات افتاد؟ تازه تو هر کدومم کلی بخیه خوردی

 . دلرز اش میچانه. شودصورتش رسخ می

 . طوری نبودتو کارن و سورن حامل این -

. چسبدزیر دلش را می. شوداش از درد جمع میچهره
هر چه قسم و آیه بلد است، . بوسدمامان صورتش را می

همۀ ما یک رِگ لجاجت داریم که ممکن . بردبه کار می
همراهان بیامرانی که . است بدجایی بیرون بزند

  .پرانندای میر کدام طعنهاند، هدورمان را فرا گرفته

 . خدا مرگم بده؛ آبروی هر چی زنه برد -
وا یعنی چی؟ دو شیکم قبل این زاییده، االن داره  -

 . ادا درمیاره
س، زایامن اولش هم هست، عروِس من یه الف بچه -

 . اصال صداش درمنیاد
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 . کشید، پس همینهاونی که همش جیغ می -
 . نو به باد دادیدخرتجون بیا برو تو، حیثیتمو  -

کاش زنانی که بساط غیبتشان پهن شده، دست از 
 . شامتت بردارند

ر ه. سوزدنهایت دمل برایش میبی. شودچشامنم پر می
قدر هم من و مامان برایش سنگ متام بگذاریم، باز 

مادر، بی خواهر، بی همرس راهِی  بی. غریبه هستیم
با باال  قوی بودن و تحمل، گاهی. اتاق زایامن شده

 . کندرفنِت سن، حالِت نزولی پیدا می

 :گویمبه یارسی که دلیل شتابم را جویاست، می

 . رم داداشو بیارممی -

ازه اج. آن بچه باید زنده به دنیا بیاید. دومها را میپله
دهم به فاصلۀ بیست و چهار ساعت، داغ دومی بر منی

 . دل داداش بنشیند
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دانم اگر ارم، فقط میقدم بودنش ندکاری به خوش
اش تا آخر عمر گریبامنان را بالیی رسش بیاید، نحسی

 . خواهد گرفت

ام دهم و شالی را که بر شانهدر را به عقب هل می
 . کشمافتاده، بر رس می

ر بینم که درویم پرِس جوانی با باالتنۀ برهنه میروبه
غضب نگاه طاها را کنار . حال پوشیدن پیراهنش است

 .دهمم و شانۀ برادِر غرق در خوابم را تکان میزنمی

 سی_و_چهارصد

 چیه رستو عین بُز انداختی اومدی تو؟  -
 .داداش -

گذارد و مرا به طرف خود ام میدست روی شانه
 . گرداندبرمی

 . بیدارش نکن. به زور ُمَسِکن دردش آروم گرفته -
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. ها در این وانفسا حکم طال را دارندها و ثانیهدقیقه
 . دهمتر از قبل تکانش میمحکم

 . داداش. داداش -
 مگه با تو نیستم؟  -

ز کم اهایی که کمکشم با دیدن پلکدستم را عقب می
 . شوندهم دور می

یلدا . ت در خطرهباید بریم داداش، جون زن و بچه -
نه کدیر بجنبیم مم. ذاره دکرتا کارشونو بکننمنی

شنوی اون فقط از تو حرف. بچه رو از دست بدیم
 . داره

در  .نشیندآنی کنار زده، سیخ میپتوی گلبافت را به
آینۀ چشامنش، آشفتگی و نگرانی به وضوح قابل 

برای پایین آمدن از تخت، کف دستش را . مشاهده است
گاه ن. کنداش منیپاهای کوهم یاری. فشاردبه تشک می
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طاها جلوی تالش او را . دارد از عجزشرشم . دزددمی
 . گیردای به جز پوچی ندارد، میکه نتیجه

 . وایسا ویلچر بیارم -

چسبد و ای سنگین به دیوارۀ داخلِی گلویم میتوده
 . یابدام انتشار میدردش در کل مجرای تنفسی

 . رومپی طاها می

 تونه رو پاهاش وایسه؟ چرا منی -
 . چار حمله شدهد . طوری نیست، موقتیه -

 :مگویزنم و میدر اتاقک آسانسور مقابل ویلچر زانو می

ذاره تو اتاق زایامن، باید این یه زن وقتی پا می -
ش نبودی تا راهی. بیرون پشتش به یکی گرم باشه

نه . گیرهدونم داره بهونۀ تو رو میکنی؛ من می
پدری داره، نه برادری، مادر مریضشم افتاده گوشۀ 
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 .روسفیدم کن. بچۀ تو رو داره به دنیا میاره. خونه
 . قوت قلبش شو

. دهم وارد محوطۀ داخلی شودبه طاها اجازه منی
ه شویم کچسبم و وارد فضایی میهای ویلچر را میدسته

 . مردی در حال توبیخ پرستارهاست

این که مریض اتاق زایامن رو ترک پس شام چیکاره -
اقی براش بیفته، دونین هر اتفکرده؟ مگه منی

 . مسئولیتش گردن ماست

 :گویدیکی از پرستارها می

 . نذاشت کارمونو بکنیم -

موست، عینکش مردی که قسمت جلوی رسش کامال بی
 . دهدرا روی تیغۀ بینی باال می

خواِه مریضه؟ ده نفر باال بهیعنی چی؟ مگه به دل -
 رسش جمع شدین که چی؟ 
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 :گوید مدنظر میباقی صحبتش را خطاب به دکرت

خانم کاملی کار ایشون رو که انجام دادین،  -
 . ترشیف میارین اتاِق من

دکرت که از ظاهرش پیداست فقط چند سال با من 
اختالف سنی دارد، با لحِن بدی یلدا را مؤاخذه 

 :کندمی

بگو کم مونده بود . بهشون بگو چقدر اذیت کردی -
 . لگدت بره تو دهنم

 . کندداداش، باقی صداها را خفه میصدای باال رفتۀ 

 . صداتو روش بلند نکن -

صالبتش که به ایستادگِی ظاهری . کوه، کوه است
 . نیست
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 خود بستهکس و کارت که بیاید، دهان مردم نیز خودبه
 . شودمی

ها را گیرد و چرخهدایت ویلچر را خودش به دست می
به  در جهت یلدایی که با بُهت و چشامِن خیس زل زده

 . چرخانداو، می

 . عطا -

ن از ویلچر پایی. نگردبرادرم با دلهره رس تا پای او را می
آید و روی رسامیِک رسد، خود را به طرف یلدا می
کند و میان دست او را از زمین جدا می. کشدمی

 . دهددستش جای می

 .بینم که گرد و خاک کردیمی -

 یک_و_سی_و_چهارصد

چرا تنهام . تو که این همه نامرد نبودی عطا -
 گذاشتی؟ 
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یکی آشکارا . بغض راِه گلوی برادرم را مسدود کرده
 . ریزد و دیگری در خفااشک می

دونی چقدر واسه امروزت خودت می. ببخش عزیزم -
 .برنامه داشتم، اما یه چیزایی دست خود ما نیست

به این شکل خواست تو این رشایط، دمل منی
 . ببینمت

 . خانم وقت تنگه، بچه االن به دنیا میادا -

 . دهدداداش یقۀ پیراهِن بدقوارۀ صورتِی او را باال می

مگه کم اذیت شدی تو این نُه ماه؟ اتاقشو . برو یلدا -
زبونم الل بالیی رسش بیاد، دِر اون خونه . چیدیم

 . رو باید ِگل بگیریام

بر نواحِی مختلف صورتش خطوط باریک و عمیق که 
 . زندافتاده، درد درونش را فریاد می

 . خواستیش؛ چقدر رسش بحثمون شدتو که منی -
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کند و خیره در چشامن یلدا داداش رسش را خم می
 :گویدمی

االن دیگه یلدا؟ االن که قلب داره، دست داره، پا  -
داره؟ االن که یه تیکه از جونم شده؟ من اگه اولش 

 .ردم دلیل داشتممخالفت ک

دانم، چند رضبه به شانۀ داداش مردی که ِسَمَتش را منی
 . زندمی

 . بجنب جوون وقت نیست -

 . دهدیلدا هراسان رسی به طرفین تکان می

 .بگو بربنم عمل. ترسم عطامی -

 . دهدداداش هامن مرد را مخاطب قرار می

 برینش عمل؟ خب چرا منی -

 . دهددکرت زن پاسخ می
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یه دقیقه هم . شهشه که آقا، رس بچه دیده میمنی -
 . یه دقیقه هست

ترین دشمن بیامری ام اس محسوب اسرتس، بزرگ
اش بجنگد یا عوامل تشدید برادرم با بیامری. شودمی

 کنندۀ آن؟ 

با یک چشم چرخاندن ساده . شودصداها قطع می
تحت . بینم دیدگان اکرثیت لبالب از اشک شدهمی

 .شودحنۀ پیش رو، آهی از گلویم خارج میتأثیر ص

داداش پلک فرو بسته، صورت یلدا را قاب گرفته، 
های پیشانی به پیشانِی او چسبانده، با وجود زخم

های او مرهم گذاشته، راهی کراِن قلبش، بر آشفتگیبی
لحظۀ آخر، حین رها کردِن دست . کنداتاق عمل می

 :گویدیلدا می

 . مونمجا منتظرت میهمین -
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خواهد بروم، سفت بغلش کنم، بگویم مرا ببخش دمل می
 روی. ات دارمکه ناخواسته دستی در پرپر شدن پروانه

ای در خود مچاله رفنت ندارم؛ همچون مامان که گوشه
 . ریزدشده و اشک می

 زنی؟ حاال چرا تو دماغت حرف می -
از بس گریه کردم . از ظهر تا االن چپیدم تو اتاقم -

گم کاش همش با خودم می. شهم دیگه باز منیچشا
کاش اصال . رفتمشدم و منیاون روز چالق می

دمل ناجور . یه حال غریبی دارم زهرا. دیدمشمنی
 . گرفته

به طاهایی که از قصد گوشش را به موبایل روی گوشم 
 :زنمچسبانده، ترش می

 . گهور ببینم چی میاِ، برو اون -
 ها؟  -
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 . م نفیس، با طاهامبا تو نیست -

 :گویدچنین با حرص میاش دیدن دارد وقتی اینچهره

 . میموِن کچل -

 خورد و باام از کنار گوشم به پایین رُس میدسِت خالی
  .کنمچشامن فراخ، رفنت طاها با موبایلم را بدرقه می

 . آیدای بیرون میشود و خدمهدِر بلوک باز می

 همراه یلدا مرادی؟  -

لبخند از . رسانمرا به مجاورت ویلچر داداش میخود 
 . شودهای زِن جوان پاک منیلب

 . های بچه رو بدینلباس -

هایی که با لب. ماند به سقفنگاه داداش خیره می
خورد، زیر لب نجوا لرزد و گلویی که تکان میمی
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دهم و ها را با شوق به زِن خدمه میلباس. کندمی
 . گذاردکف دستش میمامان دو عدد تراول 

 . داداش حال یلدا و پرسش را جویاست

 . خدا رو شکر وضعیت هر دوشون خوبه -

هایش خشک شده و و دقایقی بعد نوزاد قرمزی که لب
ت که ساش، نشان فشاریلکۀ پررنِگ افتاده بر پیشانی

 . گیردتحمل منوده، در آغوشم جای می

میک  رود برای انگشتی که در دهانشدمل ضعف می
سپارم و برای دادن این خرِب او را به داداش می. زندمی

پیش از خروج . گذارمخوش، پا به راهروی طویل می
فشارد و بینم که داداش با احتیاط او را به خود میمی
و مادری که با حرست و . خورندهایش تکان میشانه

ها به متاشایشان ایستاده چشامِن خیس، دورتر از آن
 . است
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 دو_و_سی_و_چهارصد

 «رسدار » 

با لرزش موبایل روی کنسول، ماشین را از الین سبقت 
کشم و با زدِن راهنام، در نزدیکِی جدول به راست می
. دهمانگشتم را روی صفحه حرکت می. کنمتوقف می

 . گیردموبایل به گوشم نرسیده، دست پیش را می

هر چی . واسه هر تنبیهی آماده کردم ببین خودمو -
 .انگاری نیستبگی حق داری، ولی باور کن از سهل

حال مامان خوب . کنم بشینمیه دقیقه هم وقت منی
ام شو انجتونه کارای شخصییلدا به زور می. نیست
دیگه از پخت و پز گرفته تا همۀ کارا افتاده . بده

 . گردِن من

ای هالیه؛ گالیه از نبودنآید، وگرنه پرم از گدمل منی
 . این چند وقت اخیر
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 چند روزه صداتو نشنیدم؟  -

 . شنومفرستد، میبازدمی را که بیرون می

 . سه روز -
 . چهار روز -
این فسقلی همش . حساب روزا از دستم دررفته -

 .خوابهجانا هم شبا خونۀ داداش منی. کنهگریه می
 رممی شب ساعت یک میام خونه، دوباره هفت صبح

 . جااون

تر این جادۀ نفسگیِر دلتنگی، به خدا کند هر چه رسیع
 . بست ختم شودبن

 . زیاد خودتو خسته نکن -
 . هاتا باشه از این خستگی -
 رویا؟ -
 .بله -
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 تونی ده دقیقه بیای بیرون ببینمت؟ می -

آید و اویی که آِب پاکی روی صدای رُشرُش آب می
 . ریزددستم می

رسدار، مهمون دارن؛ االنم به بهونۀ شسنِت شه منی -
 . لباسای جانا اومدم بالکن

در کالِس روزگار، این کلمه را بارها مترین ... صرب
ام و هایش با منرۀ عالی قبول شدهاز امتحان. امکرده

 . امحاال باالترین مدرک را به نام خود ثبت کرده

 من از دست تو چیکار کنم رویا؟  -
 ! ببخش -

کنم و هایش را در این حالت تصور میچه شدن لبغن
 .فشاردانگشتانم نرمۀ فرمان را می

 . رسهحیف که دستم بهت منی -
 کردی؟ رسید چیکار میمثال اگه می -
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 . عسلی، االن وقت شیطنت نیستدخرتِ چشم

 بگم؟  -

 . خنددمی

 . نه، پشیمون شدمنه -

از . خندمشوم به خطوط لببغل خیره میاز توی آینه
هایش میان انگشتانم، رِس ِکیف تصور چالندِن لپ

 . آیممی

 . نه بذار بگم دیگه -
 . اِ رسدار -

 . آیداعرتافی از قعِر دمل باال می

 . دمل برات تنگ شده -

 :کندهای لرزانش زمزمه میاز میان نفس

 . منم به خدا -
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من او را در . شودفرما میمان حکمای سکوت بیندقیقه
 . شاید مرا... شاید... کنم و اوغوشم تجسم میآ 

خسته شدم انقد این . دعا کن امروز اومده باشه -
 . مسیر رو رفتم و دست از پا درازتر برگشتم

خدا هم انگار مثل من زیادی این دخرت را دوست دارد 
 . کندکه لب نگشوده، اجابتش می

 پس از هشت روز ناامیدی، عاقبت در این خانه به رویم
پوش شود و چشمم به جامل زهیری که تنباز می
 . شودای به تن دارد، روشن میحوله

 دی؟ تهرانی و گوشی جواب منی -

رود تا وارد جاخورده از حضوِر غیرمنتظرۀ من، کنار می
 . شوم

ایلم موب. یه ساعت بیشرت نیست از فرودگاه رسیدم -
 . خاموش شده بود، زدم شارژ
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ا اش بنبال وجه اشرتاکی از چهرهبا تعجب به منی که د
 :گویدگردم، میعکس اعال می

 . خیر باشه معین -

ای به بازویش، هایم و زدِن رضبههمراه با فرشدن پلک
 . گذارمقدم داخل خانه می

 .خیره -

 سه_و_سی_و_چهارصد

چشم از چمدان و . آیدصدای بسته شدن در می
ی که گوشۀ سالن روی هم تلنبار شده، هایلباس
 . دارمبرمی

 .خیررسیدن به -

گیرد و کالِه آن را روی شانه آب گوشش را با حوله می
 . اندازدمی
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 کارت عروسی آوردی دیگه؟ . ممنونم -

 . بازدلبخندم رنگ می

 . هادلت خوشه -

به لحظۀ رو در رو شدِن ننه و . کندطوالنی نگاهم می
م ها کشور و هیجان برای حال این ثانیه. شماندیاعال می
 . است

 . بشین، لباس بپوشم بیام -

 . شود از تصور برق چشامن ننهدمل روشن می

در حال بسنت . توانم زمان را از دست دهمدیگر منی
اش را چشامِن ریز شده. های پیراهنش هستدکمه

دستی به موهای . گرداندرسیع به حالت عادی بازمی
 :گویدکشد و حین عبور از کنارم، میمیمندارش 

 . معلومه کار مهمی داری. کرتی رو بذارم رو گاز -
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چشامنم تنها یک قاب عکس . گذارمقدم در اتاق می
ها به راه او های پیرزنی که سالبیند و اشکبزرگ می

 . ریخته شده

ام، از جیب عکسی را که از صندوقچۀ ننه برداشته
تفاوت فقط در . گیرمباال می کنم وشلوارم خارج می

تصویر داخل هر دو عکس، . کوچکی و بزرگِی ابعاد است
 . به یک نفر تعلق دارد

با کشیده شدِن عکس از الی انگشتانم، دستم به پایین 
در هم گره . رودابروهایش باال می. چرخمافتد و میمی
هایش دودو مردمک. شوداز هم باز می. خوردمی
 . شودهایش فرشده مین رسپنجهعکس میا. زندمی

 این عکسو از کجا آوردی؟  -
 عکس پدرته؟ مگه نه؟  -

 . شود از چینفاصلۀ میان دو ابرویش پر می
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 کنه؟ این عکس قدیمی، دست تو چیکار می -
 زهیر، پدرت کجاست؟  -

 . زنداش بیرون میرِگ وسط پیشانی

 . منو برب پیشش؛ باید ببینمش -

  .شککند؛ با چشامنی دوبههم میاز باالی عکس نگا

 شناسی؟ تو پدر منو از کجا می -
دونم اسمش اعالست و پرِس من ندیدمش، فقط می -

زنیه که نزدیک چهل ساله یه چشمش اشکه، یه 
خوام دستشو بذارم تو دست می. چشمش خون

 . مادرش

 . کََنددل از عکس می

 مادرش؟ -
بهت بگم  ت تاهفت روزه هر روز اومدم دِم خونه -

 . روی هم قرار دادهرسنوشت ناجور ما رو روبه
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اش ریخته، عقب موهای تَری را که روی پیشانی
دو دکمۀ باالیِی پیراهنی را که دقایقی پیش . دهدمی

 . کندبسته بود، باز می

 . پاک گیج شدم -
 . منو برب پیشش. دل تو دمل نیست واسه دیدِن پدرت -

 . کشدم، به درازا مینگاِه معنادارش روی صورت

 زهیر، اعالی ننه کجاست؟  -
 ! کنهیه جای توپ داره عشق و حالشو می -

ها از معرفتش گنجد پرسی که ننه ساعتدر باورم منی
ست که پدرم عمری رسکوفتش را گفت، هامنیسخن می
چه بر رس اعال آمده که وسط عشق و حالش . زده است

 بار یادی از مادرش نکرده؟ یک

 و کی هستی معین؟ ت -

 . گرددهایم بازمیلبخند به لب
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 !پرسعموت -

 چهار_و_سی_و_چهارصد

ای که از هامن ابتدا پر ست برای قصهانتظاِر بیخودی
ای حاصل ها نتیجهاست از شک و شبهه، به این زودی

 . شود

دش را سؤاالت متعد. امبُهت زهیر را پشت رس گذاشته
 .اما فقط او پرسیده و جواب گرفته. امپشت رس گذاشته

 . هایم گفته صرب کندر برابر متامِی پرسش

ت اش نسبفایینه از اعال گفته، نه از مکانش، نه از بی
 . هابه ننه و نه از این عدم حضورش در طول سال

 .زنم تا به الین خود برگرددبرای خوروی جلویی بوق می
رس به پشتِی صندلی . کنمنگاهش میاز گوشۀ چشم 
خیال . خورنداش تکان میهای بستهچسبانده و پلک

. کردم معامی اعال به دست زهیر حل خواهد شدمی
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های من تنها یک جمله برای پایان دادن به رسدرگمی
 :عنوان منوده

 . س، نه منجواب سؤاالت پیش یکی دیگه -
 گی؟ چرا خودت منی -

 . و پوزخند زده بود

چی دارم بگم از مردی که فقط یه اسم تو  -
 ! وقت ندیدمشمه؟ یه هویت که هیچشناسنامه

 . هاو دوباره من و گم شدن در این ندانسنت

 . بپیچ تو این خیابون -

دهم اگر اعال آن نامردی باشد که پدرم ترجیح می
 . گاه پیدا نشودگوید، هیچهمیشه می

 :گویمگوشی، میهای مامان پشت در جواب گالیه

 . کنیمخب، شب میام صحبت میخیله -
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  .به عشق تو آش دوغ درست کردم. االن بیا رسدار -
 . رسم بیاممنی. طرفای اسالمشهرم مامان -
 جا رفتی چیکار؟ اون -

 . اندفرسایی گره خوردهها با ترافیک طاقتخیابان

 . شهگم؛ پشت گوشی منیمیام می -

م هایدیگر برای نبودن. زندمنیهاست دیگر طعنه مدت
خرب از دلش ندارم، اما . آورداسمی از رویا منی

زند، باعث که جلوی من به رویا زخم منیهمین
 . ستخوشحالی

گوید چند اش میمردی که موهای متاما خاکسرتی
تر است، زهیر را سخت در آغوش سالی از بابا بزرگ

ت، همه را از چشم، ابرو، دهان و حالِت صور . فشاردمی
گذرانم و با یادآوری جملۀ زهیر که گفت نظر می
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که مرد پیش رو گاه پدرش را ندیده، احتامل اینهیچ
 . رسداعال باشد، به صفر می

با اشارۀ چشِم زهیر، نگاه مرد به سمت من کشیده 
به گرمی استقبال . دهمروم و دست میجلو می. شودمی
 . کندمی

اش را از داخل پایین فروشیکرکرۀ حجرۀ کوچِک چرم
های کهنه اما دهد و ما را دعوت به نشسنت روی مبلمی

 . کندمتیز می

تابِی من، جهت لبخندش را از زهیر به سویم با دیدِن بی
دهد و عینِک بزرِگ فریِم مشکی را بر تیغۀ تغییر می

 . کندجا میاش جابهبینی

 پرس اصالنی؟  -

 ...یشناسد یعنوقتی پدرم را می

 اعالیین؟ ... شام -
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 هاینگاهی به زهیر که پشت به ما در حال متاشای چرم
 . اندازدمتنوع است، می

 اسم شهدای غواص به گوِشت خورده؟  -

 . ربط، خارج از محدودۀ تصوراتم استاین سواِل بی

زهیر گفت از این رسدرگمی . فهمممنظورتونو منی -
 . دین، نه که بدتر کنیننجاتم می

 . رامش عجیبی داردآ 

جواب این یه سوال رو بده، تا جواب . درست گفته -
 . هاتو بدمبعدی

تنها مطلبی را که سه سال پیش در ... شهدای غواص
 . آورمام،  به زبان میموردشان شنیده

دستاشونو با ... گنهمون شهدایی که می -
 ...خاردار بسته بودن وسیم
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 : دهمبا تردید ادامه می

 به گورشون کردن؟زنده  -

 پنج_و_سی_و_چهارصد

بینم و دستی که کنار پایش لرزیدِن پشِت زهیر را می
 . شودمشت می

من معموال از هوش عمومی باالیی برخوردارم، اما اینک 
 . عاجزم از ادراِک مغزم

رساند و دستانش را حساب را روی میز میمرد، ماشین
 . کندمی چفت هم

 . درست گفتی جوون -

خواهم ربطش به اعال را بفهمم که خود آغاز می
 . کندمی
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عمر رفاقتم با اعال همش شش ماه بود، ولی عمقش  -
 . یه عمره

دهد؛ زهیری که دوباره نگاهش را سمت زهیر سوق می
 . قصد بازگشت به سویامن را ندارد

ات لیگفت بعد عممی. شو داشتاعال خیلی ذوق بچه -
های آخِر آخه ماه. خواد پیش زنش مبونهمی

 ! ش بودبارداری

لرزد از هایم، رسم و در آخر قلبم میتیرۀ کمرم، شانه
حاال به مقصودش از سوال ابتدایی پی . عظمت حرفش

  .گوید تا به حال پدرش را ندیدهبرم و زهیری که میمی

اد نگاهم را از لیوان آبی که برابرم گرفته، در امتد
 . دهمچشامنش حرکت می

 شهید شده؟  -
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عرقی از . شوداز پرسِش خودم، مو به تنم راست می
 . نشیندجنس یخ بر پیکرم می

ز آید ادهد، نفسم بند میاو که رس به تأیید تکان می
از مظلومیت مردی که . های از روی قساوتقضاوت

ز ا. معرفتی از آن یاد شدههمیشه به عنوان کانوِن بی
رو ها فها شنیده، بغضزنی که رِس خواستنش، حرفپیر 

 . خورده

بوی سوختگِی دمل بر بوی چرِم پیچیده در فضای 
 . چربدکوچِک حجره، می

قدری از شامها برام گفته که بعد این همه اعال اون -
سال یادم نره پدرت اصالنه، یه عمه داری و یه 

 . دونمهاشو منیبعدی. مادربزرگ به اسم گوهر

 . خورد از تلخِی لبخندششۀ چشامنش چین میگو

 . بار اسم مادرشو بیاره، چشاش پر نشهنشد یه -
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 . ام را احاطه کردهدرد، محیِط درونِی حنجره

هاشو با فکر دیدن جوری بهش بگم وقتی شبچه -
 کنه؟ اعال صبح می

 ... پدربزرگت -
 . فوت کرده -

. کندخس میاش خسکشد، سینهبا آهی که می
 . اممرزهای غافلگیری را رد کرده

خواست برگرده و می... بعد اون عملیات... گفتین -
 ...مبونه پیش خامنش

 . عملیات کربالی چهار بود؛ شکست خوردیم -

 . کشدزهیر خشمش را به دندان می

طور زنه، چهای که دم از خدا و پیغمرب میفرمانده -
راهِی تونه انقد خودخواه باشه یه ایل آدمو می

 عملیاتی کنه که لو رفته بود؟ 
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 . لرزددستان مرد، حتی با وجود فرشدگی به هم، باز می

  سازی نکردم؟زهیر من این مسئله رو واسه تو شفاف -

 . آیدمشت زهیر بر رسامیِک دیوار فرود می

 .ره عموتو کََتم منی -
پرسم، منطقۀ عملیاتِی شلمچه، شامل بوارین تا  -

 تو این. ل تا چهل و پنج کیلومرتهجزیرۀ مینو، چه
شه چیزی رو از دید دشمن چهل و پنج کیلومرت منی

 . مخفی کرد
دونسنت وارد عملیاتی شدن که از همون اول می -

 .خورنشکست می

 . مرد با متام وجود سعی در توجیه زهیر دارد

من . کردنکردیم، اونا حمله میاگه ما حمله منی -
زبونا انداخته که عملیات لو دونم کی اینو رِس منی

 . رفته بود
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 . گیردصدای لرزاِن زهیر اوج می

 مگه دروغه؟  -
فرمانده فهمیده بود منطقه حساسه، اما نه  -

تا یه . قدری حساس که عملیات متوقف بشهاون
ترش احتامل غافلگیری هشتاد درصد بود، هفته قبل

شدیم، این اما هر چی به شب عملیات نزدیک می
 . شدل کمرت میاحتام

فشارد و هایش را میپلک. دهدعینکش را باال می
 :گویدمی

بودیم که آمریکا آمارمونو به  کف دست بو نکرده -
 !مون نشسنتعراق داده و تو کمین

 شش_و_سی_و_چهارصد

کنم که از وقتی به یاد دارم، در در کشوری زندگی می
ها و صدا و سیام و خیابانش، همیشه تابمدرسه و ک
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راستش تا پیش از این، احساس . صحبت از شهدا بوده
و  های رشیفبرایم انسان. ها نداشتمخاصی نسبت به آن

 ...که دمل برایشان بلرزدمحرتمی بودند، منتها این

ها شاهد بار، زیرا سالخواهم بشنوم؛ برای اولینمی
 . امشکسته بودهانتظار مادری دل

اون شب چه اتفاقی افتاد؟ اصال چرا زنده به  -
 گورشون کردن؟ 

فهمم گیرد و تازه میاز زیِر عینک، نِم چشامنش را می
 . گویند نفس فالنی حق است، یعنی چهوقتی می

گن کربالی چهار هایی هست که مییه شایعه -
خواسنت دشمن رو فریب عملیات نبوده، فقط می

قرار بود . طوری نیستایناما اصل ماجرا . بدن
های سیصد گردان وارد عملیات بشن؛ از یگان

یکی از اون عملیات رو هم ما سهیم بودیم . مختلف
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ما  .که تحویل لشگر بیست و یک امام رضا شده بود
ها تو قالب دو تا گردان نوح و یاسین وارد غواص

ها و عمل شدیم تا بعد واسه فتح برصه، قایق
من و اعال رسمونو از آب . بیارن نیروهای گردان رو
اولش منطقه ساکت بود؛ . بیرون آورده بودیم

که به نوک جزیره رسیدیم، هواپیامی دشمن همین
آب . کل منطقه مثل روز روشن شد. اومد فیلِر زد

های زیر آب همۀ بچه. هم نقش آینه رو بازی کرد
الرصاص به طرف ما تیراندازی هم از ام. دیده شدن

از  .م از جزیرۀ ماهی و هم از بوارینشد، همی
 .وضعیت وحشتناک اون شب هر چی بگم کم گفتم

تو کوه پشت . شه گودال کند مخفی شدرو زمین می
یه سنگ، سنگر گرفت، ولی تو آب واقعا هیچ کاری 

 . شه کردمنی
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ریزم تا از کلمن روی چهارپایه لیوانی آب برایش می
 . اش قطع شودرسفه

تونستم من می. دومون مجروح شدیم من و اعال هر -
اون . راه برم، دستمو از پشت بسته بودن

 . تونست راه بره، دستشو از جلو بسنتمنی

ای خشک به رساغش کشد، رسفهبا هر آهی که می
 . آیدمی

. دست بسته، اونم مجروح، خیلی سخته جوون -
جا؛ نشوندن اونآوردن، میهای مجروح رو میبچه

شدن، آروم ُشل میبودن، بعد آروم اوِل کار قوی
 .ذاشنت رو زمینشونه رو می

 . چشامنش منور شده به برق اشک

اومدن، تنها معیاِر زنده بودن این ها که میبعثی -
گفنت خورد، میاگه طرف تکون می. آدما لگد بود
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تونست حال بود و منیاگه بیهوش یا بی. سزنده
 ! اومدمی ها به حسابتکون بخوره، جزء مرده

هر چند ثانیه یک نگاه گذرا به زهیر که هنوز پشت به ما 
اش، بیرون های مشِت گره کردهرگ. اندازمایستاده، می

 . زده است

بهش گفتم نخوابی، . اعال اوضاع خوبی نداشت -
قد من خودم متام. کنناجا چالت میبخوابی این

خون زیادی ... سعی کردم بیدار مبونم، اما اون
روز دوم یه بنز تک . حال بودبی. رفته بود ازش
مصالح . بارشو داد باال. جلوی من ترمز کرد. اومد
های غواص، ریزن رو زمین؟ بچهجوری میچه

آدِم سامل . جوری ریخنت روی همها، همینزخمی
 ! شهباشه داغون می
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ما فقط . دهداین مرد، عمق فاجعۀ جنگ را نشانم می
شد و راحت از کنارش  ایم فالنی شهیدشنیده
هایی که سخت جان ایم؛ راحت از کنار اینگذشته
 . اندداده

دهد وقتی بغض، صدای آرام مرد را تحت تأثیر قرار می
 :رسدجای واقعه میبه این

هایی که الی مجروحبردن، البهاعال رو داشنت می -
کردم که زدم، التامس میداد می. بیهوش بودن
کشه، قلبش داره س میس، نفنربینش، زنده

 . زنهمی

 . ترای خشکآهی دیگر و رسفه

هیشکی نخواست صدای قلب و . نامردا گفنت ُمرده -
 .هاشو بشنوهنفس

 هفت_و_سی_و_چهارصد
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گردد؛ با صورتی کبود و باالخره برمی. گرددزهیر برمی
 . ای لرزانبا چشامنی رسخ و چانه. خیس

هایش کار لرزش لب. شومبرای تسلی دادنش بلند می
مردی که حاال . کندحجره را ترک می. دهددستش می

  .گذارد دنبالش برومست، منیام نامش مصطفیفهمیده

  .نگاه به قد و هیکلش نکن؛ دلش اندازۀ گنجشکه -

 :گویدکه میتر آنعجیب

 ! زهیر نه محبت پدر دیده، نه محبت مادر -

 . خواندرا از چشامنم می سوامل

ه هنوز تکمیل ی. یه ماه بعد شهادت اعال به دنیا میاد -
 . کنهسالش نشده بود که مادرش ازدواج می

 . گیرمانگشتم را به دندان می

 . وای -
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کاغذی، قطرات روی دارد و با دستاملعینکش را برمی
 . کندشیشه را پاک می

گم هش میب. ش قد کشیدهپیش مادربزرِگ مادری -
گه زن بگیرم که گیری، میپیر شدی، چرا زن منی

افته، دار شیم، بعد یه اتفاقی واسم بیبچه. چی بشه
این ترس همیشه . پدر مادر بزرگ شه م بیبچه

گه رسنوشت من شبیه پدرم بوده، می. باهاش هست
 . شهم هم شبیه من میرسنوشت بچه

د و آن را به انداز های عینک مینگاه دقیقی به شیشه
 . گرداندچشامنش برمی

که خلق و خوی آدم تو هر سن و مخلص کالم این -
 . سالی یه رسش وصله به گذشته

های گلویم را در معرض مشت و لگد خود بغض، جداره
 . قرار داده است
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 زنده چالشون کردن؟ خب، چرا زنده -
دولت عراق به خاطر . گرده به یه انتقامماجرا برمی -

توی والفجر هشت، انقد عصبی بود که به شکستش 
حتی اسامی ارَُسای این . کس رحم نکردهیچ

بعدها که ایران و . رسخ ندادعملیات رو به صلیب
رسخ عراق با تبادل ارسا موافقت کردن، صلیب

 . اسامی رو ثبت کرد

هایم مالیدن شقیقه. دردی کشنده در رسم پیچیده است
 . ای نداردهیچ فایده

بوفلوس، دو تا کانال که عمق هر کدوم دو مرت تو ا -
ها گفت، بچهیکی از افرسای عراقی می. بود، کندن

رو با زانو کنار گودال نشوندن، به کمر هر 
زدن و این ارسا با صورت تو کدومشون لگد می

. چون دستاشون بسته بود! افتادنگودال می
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بردن باال و هی هاشونو میگفت بولدوزرها بیلمی
ریخنت روی صد و هفتاد و پنج جوونی که ک میخا

 ! کشیدنزنده بودن و نفس می

زنم تا از این تنگی نفسی که گریبانم از حجره بیرون می
 کنم سمت زهیرمسیرم را کج می. را گرفته، رهایی یابم

رو، یک زانویش را در آغوش کشیده و رس که در پیاده
اش شانه دست روی. نشینمکنارش می. روی آن نهاده

در همین مدت کوتاه وجودش برای من . گذارممی
 . رسارس خیر به همراه داشته

خواهد با دستان بسته به اوج راستی سعادت میبه
وگرنه ما که با دستان باز هر روز در منجالب . رسیدن

 .شویمتر میاین زمانه غرق

 هشت_و_سی_و_چهارصد
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زند، با سه عدد زهیر عمومصطفی صدایش می مردی که
لیوان در یک سینِی پالستیکی و فالکس چای 

 . شودمان مینزدیک

 . چسبههوا می چایی تو این -

زنم به مایع درون لیوان که رو به تیرگی رفته و زل می
 . بخار برخاسته از آن

 . باید بهش افتخار کنی. سپدِر تو یه اسطوره -

 .  زندپوزخند می

 ! اسطورۀ مردمش، نه من -
 گی؟ از ته دلت که منی -

های خیسش به ای از پلکقطره. کشددماغش را باال می
 . خوردروی گونه رس می
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گم می. چسبمشو مینه ولی وسط پل رصاط یقه -
گن چراغی که به خونه رواست، به که میمگه نه این

 خواد؟ اون عملیات جزمسجد حرومه؟ بچه بابا منی
 که داغ بذاره رو دل مردم، به چه دردی خورد؟ این

  .عمو مصطفی برای هر سوال ما، جوابی در آستین دارد

هایی تو کربالی چهار زهیرجان، پرسم، جزیره -
 .ترصف شد که اهمیتش تو کربالی پنج مشخص شد
نیروهای دشمن بعد اون عملیات به مرخصی رفته 

روز کربالی های ما، بعد شونزده بودن و رزمنده
 . پنج رو تو اون منطقه رشوع کردن و پیروز شدن

برای عوض کردن حال و هوای ما، از خاطرات اسارتش 
 :گویدمی

هایی که رفته بودن حموما رو متیز چندتا از بچه -
گفنت یکی دو ساعت فقط داشتیم با فرچه کنن، می
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! کردیمپوست و استخوونا رو از رو دیوار پاک می
ه رسمون آوردن، آزاد شده بودم، با عصا یه بالیی ب

رو مادرم از روبه. مونرسیده بودم به کوچه
سالم . شد ندیده بودمشچهار ماه می. اومدمی

کردم؛ یه نگاه بهم انداخت و گفت سالم آقاجان، 
 . مادرم منو نشناخت. بعدم رد شد

 . گیرمکنمم را دست میکنم چهکاسۀ چه

ی که در کودکی زیر پایش چگونه به ننه بگویم پرس 
رحامنه از تو جدایش قاشق داغ گذاشته بودند و بی

منودند، در جوانی، با دستان بسته، در حالی که هنوز 
جمعی زیر خروارها کشید، در یک گور دستهنفس می

 خاک مدفون شده است؟ 

 :گویمبا صدایی خشدار می

 گمنامه؟ ... مزار داره یا -
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 :گویددهد و هیچ منیت میزهیر عقده پشت عقده قور 

اردیبهشت نود و چهار بود که هر صد و هفتاد و پنج  -
 .جمعیتو همون گور دسته. نفرشون رو پیدا کردن
خرده بعد اون این پرس یه! با همون دستای بسته

 . آروم گرفت

 . کندهای رسد شده را روی زمین خالی میچای

 . اینا دیگه از دهن افتادن -

مشت زهیر که روی زانو قرار گرفته،  دست چروکش بر
 . نشیندمی

اون شب آخر، وسط خون باال آوردناش، وسط  -
. بیهوش شدناش گفت حرست دوتا چیز رو دمله

م که انگار قسمت نیست ببینمش؛ یکی هم یکی بچه
مادرم که خیلی وقته فقط از دور دیدمش و 

 . بینمشدونم دیگه منیمی
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 نه_و_سی_و_چهارصد

 «رویا » 

گذارم و از رسمایی که به خورده میپا به کوچۀ باران
یابد، کالِه کِت بادِی دخرتم را تا وجودم راه می

به خیابان اصلی که در این . آورماش پایین میپیشانی
برای گرفنت تاکسی . رسمساعِت صبح خلوت است، می

وق اتومبیلی که در صدای ب. رومبه حاشیۀ خیابان می
  .کشاندام ترمز کرده، نگاهم را به سویش مینزدیکی

وقت، از نبودن متحیر از حضور رسدار، در این وقِت بی
کنم و سوار ماشینی آشنایی اطمینان حاصل می

جانا . شوم که درش را از داخل برایم باز کردهمی
دهد و مانتوأم را هایش را از هم فاصله میپلک
هایی که به واسطۀ لبخند قوس از میان لب .چسبدمی

 :گویمپیدا کرده، می
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 کنی؟ جا چیکار میرس صبحی این -

شود و روی فرمان خم می. دهد به در ماشینتکیه می
با دست راستش لِپ . پیچددست چپش را دور آن می
کشد و برای من چشمک رسخ شدۀ جانا را نرم می

ام را بهاری زیزند؛ چشمکی که حال و هوای پاییمی
 . کندمی

 . جدی رسدار، شوکه شدم از دیدنت -
زدیم گفتی ماشین بابات خراب دیشب که حرف می -

 !جا وایسادم تا بیایشده؛ نیم ساعته این

گوید کرده و مخمورش، میموهای آشفته و چشامن پف
 . یا زیادی خوابیده، یا اصال نخوابیده

 . ردسعی در جدا منودن جانا از آغوشم دا

موس نکردیم؛ بیا خانومو خیلی وقته بوسخوشگل -
 . ببینم
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جانا با . اشزنم به لحن شیرین کودکانهلبخند می
کند و میان بازوهایم مچاله چشامن خامر نگاهش می

 . شودمی

رسدار با لبخندی بر لب که تضاد عجیبی با اندوه 
 . کشدچشامنش دارد، کنار می

 . ناز داره عین مامانش -

 :گویداش میکند و در تکمیل جملهای میخندهکت

ما که بدبخت شدیم رفت؛ بدبخت اونی که قراره  -
 ! عاشق این بشه

ها هستند که وقتی کنارشانی، گروه خاصی از انسان
ها این انسان. بریتازه به اهمیت طال بودن زمان پی می

شان داشت؛ برای روز مبادا؛ را باید سفت چسبید؛ نگه
 . هاناکامیبرای 
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گیرد و رها پارچۀ مانتوأم را میان انگشتانش می
 . کندمی

 این چیه پوشیدی؟  -
 شه مگه؟ چه -

 . کندنگاه چپی نثارم می

 . هاکاره؛ زمستونهیک -

 . زنم به شامتت چشامنشلبخند می

 . چقدم اخم بهت میاد -

 . گوید که برایم نامفهوم استای زیر لب میزمزمه

 .اشق زوایاِی خطوِط میان دو ابرویش هستماصال من ع
کنم به رد نگاهم را بخیه می. راندبا رسعت آرامی می

 . ای که عذابی ابدی برایم به همراه داردبخیه

 . ها رو نگاه کندخرتم، برگرد از شیشه ماشین -
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گوید، مرتبۀ باالتری از با هر دخرتمی که به دخرتم می
 :زندرو به من لب می با چشمک. کندقلبم را فتح می

 . طرفگردون اونبرش -

کنم و مسیر چشامنش را جا میجانا را در آغوشم جابه
گردم تا دلیل برمی. دهمبه سمت شیشه سوق می

اش را جویا شوم، در حالی که حواسش به راِه خواسته
تا  .باال و باالتر. بردپیِش روست، دستم چپم را باال می

سازد؛ به زیباترین شکل را می روزم! هایشحوالِی لب
دستی را که از هیجان لرزیدن گرفته، به روی . ممکن

دهد و دست راستش را روی آن دنده انتقال می
طور که نگاهش و با همۀ احساسش، هامن. گذاردمی

 :گویدکامکان به جلوست، می

 .همۀ حرسِت من تو زندگی بود... این -

 چهل_و_چهارصد
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های این کرۀ دانم چند درصد از انسانمنی... عشق
ای دمل بر . شوندخاکی، به این حس ناشناخته مبتال می

چه خودم باشم، چه رسدار، چه . سوزدمتام عشاق می
همه یک وجه اشرتاک . برادرم، چه پروانه و چه دیگری

 . پذیر بودنداریم؛ آسیب

کشد ی منرب پایین میعشق وقتی بیاید، منطق را از باال
چنان فتواهایی صادر . نشیندو خود بر جای آن می

ه تواند رسی بکند که منطق با چشم گریان، فقط میمی
 . افسوس تکان دهد

 طوره؟ عطا چه -
 . داغون -
 ! خدا هیشکی رو با عشقش امتحان نکنه -

م دار قدر برمنیآن. دارمرخ زیبایش برمنیچشم از نیم
 . ی خرجم منایدنگاهتا نیم
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 چیه؟  -
از رس صبح اومدنت بگم یا آه . امروز عجیبی رسدار -

 رو آه کشیدنت؟ 

چرخد، دستم را از زیر دستش طرف میجانا که به این
. داردپشت نیسانی آبی ماشین را نگه می. کنمخارج می

و گونۀ دخرتم را محکم و  کشدخودش را به طرفم می
 . بوسدآبدار می

  .آخیشششش -

جانا که از زبرِی . مالدو صورتش را به صورت او می
ریِش رسدار، اذیت شده، معرتضانه و آماده برای ته

این نزدیکِی بیش از حد، دمل را . زندگریه، صدایم می
رایحۀ ادکلن متصاعد از . اندازدبه تب و تاب می

 دستم را. تواند از پا دربیاوردپیراهنش، هر آدمی را می
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گذارم و او را از دخرتم فاصله اش میروی پیشانی
 . دهممی

 . اِ نکن رسدار، دردش گرفت -

 . فشارددماغ جانا را نرم می

 آخی، دردت گرفت؟  -

جانا با کشیدِن پیاپی دست بر صورتش، رِد بوسۀ رسدار 
از اعامق قلب رسدار خرب ندارم؛ اما . کندرا پاک می

نگرد، می که در مقابل من با عطوفت دخرتم راهمین
 . اندازه ارزشمند استبی

ای که رویش جعبۀ چوبی. کندداشبورد را باز می
خیرۀ حرکات ! پراندحکاکی شده، ابرویم را باال می

گردنبند چرتمانندی که لنگۀ آن را در . دستش هستم
 ! آویزدام، بر گردن دخرتم میگردن محیا دیده
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قرار بود شب خواستگاری . خیلی وقته خریدمش -
 ! بندازم گردنش که نشد

این هدیۀ نفیس به دل دخرتم هم خوش نشسته که 
خساست را کنار گذاشته، با سخاوت لبخندش را تقدیم 

 . کندرسدار می

شود، بیشرت دمل تر میهر بار که حسم به رسدار عمیق
 . سوزدبرای برادرم می

ای که بدون شود از دیدِن برِق حلقهچشامنم پر می
 ! ، به انگشت دست چپم زینت بخشیدهاجازه از من

انشاهلل حلقه رو با هم . گفت این نشونهزهرا می -
 ! خریممی

د دهرس جانا با گردنبندش گرم است وگرنه اجازه منی
 . دستم در دست رسدار مباند
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ماجرای اعال رو که به ننه گفتم، میام . مبارکت باشه -
 وقت اگهاون. مامان رو هم میارم. خواستگاریت

 . دزدمتندادنت، اگه باز نشد، می

 . زدگی، صدایم را تحلیل بردهشگفت

 . دیوونه -

ترین اثری از شوخی در صدایش نیست وقتی کوچک
 :پرسدمصمم می

کار به جاهای باریک برسه، حارضی با من فرار  -
 کنی؟

 یک_و_چهل_و_چهارصد

 . کنمای میخندهتک

 . خرهمس -

 . پردازدام میبه نوازش انگشِت حلقه
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 ! جدی پرسیدم -
 . اوشجله... ماما -

دهم، زدۀ دخرتم که گردنبند را نشانم میصدای ذوق
 . گرددموجب جاری شدِن این سوال بر زبانم می

 با جانا؟  -

 . شودهایی از دلخوری در چشمش دیده میرگه

 این چه سوالیه؟  -

 .سازدرگمم میپرسش دوپهلویش، رسد

 جانا رو هم بربیم دیگه؟ ... یعنی -

گویم از درد آخ می. دهدانگشتانم را به هم فشار می
  .شان شدهانگشتانی که به واسطۀ انگشرت نصیب

شناسی؟ پرسیدن خودتو زدی به خنگی؟ منو منی -
 داره؟ 
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زند از حکمی که احساس باالی منطق بر رس خودش می
 . منرب صادر کرده

 . نا باشه، تو باش، تا اون رس دنیا میامجا -

ها، حالِت لبخندشان را لب. شودخطوط اخمش محو می
 . ریزندتوی چشامنش می

 الکی؟  -
 . نه به خدا -

خورد از گوشۀ لبی که باال گوشۀ چشِم راستش چین می
 . رودمی

کنم و انگشت شستم را روی رد از غفلِت جانا استفاده می
  .کشماش میبخیه

 . جاش موند -
 . فدا رست -
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 .کشمگیرد؛ آن را رسیع پس میانگشتم نبض می

 بریم صبحونه بخوریم؟  -
 ته؟ راستشو بگو رسدار، چه -

 . زندریختگِی موهایش، دامن میهمبر به

 ! کرده مخواِب بد دیدم؛ آشفته -
 صدقه انداختی؟  -
 . اصال یادم نبود -

 . ا گردنش درد نگیردخوابانم تجانا را در آغوشم می

 ...خواب دیدم -

 . آورمکف دستم را باال می

 . گننگو، خواِب بد رو منی -
 ! آخه روشو کم کردم -
 ها؟  -
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. کردحلقه دستت می... توی خوابم داشت... امیر -
  !بینیمنی... وقت این صحنه روهیچ... بهم گفت

وقفۀ میان کلامتش، احواالِت پنهانش را آشکار 
 . دساز می

 . روی امیر و خوابو با هم کم کردم -
 . دیوونه -
 .تونه رسم عاشقی رو به جا بیارهفقط یه دیوونه می -

رِس دلشون چرتکه . کتاب ندارنها حسابدیوونه
 . کننبه منفعتشون فکر منی. ندازنمنی

 . نشیندفرمش میهای خوشتبسمی کمرنگ، بر لب

ه من خدایی چه خیری واس... همین خوِد تو -
 . اما داره... داشتی؟ اما

 . زنداش میکف دستش را بر سمت چپ سینه
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توأم هی بتازون، بذار . کتابحساب خوادت؛ بیمی -
 !جونش درآد

 دو_و_چهل_و_چهارصد

هر قدر هم . فقط چند دقیقه تا امتام این رؤیا مانده
 کهبرای این. رسدایان میآرام براند، باز این راه به پ

حیاِی راه به راهم نباشد، رسم را در شاهد لبخندهای بی
چرخانم و روی بخاِر قسمت پایین جهت مخالف او می

 . کشمهای توپُر میشیشه که به او دید ندارد، قلب

 زنی؟ کی با مادربزرگت حرف می -

 . کندوگویامن باز میپای شیطنت را به گفت

 فرار ببندی؟  خوای ساکمی -

که کاری ایامن به این. من به او و احساسش ایامن دارم
 . افتدکند آبرویم به خطر بیمنی
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 . بسته حساب کن -

انداز های جذابش در فضای ماشین طنینخنده
های رسدار رشوع اصال زمستانی را که با خنده. شودمی

 . شود، باید پرستید

تظرم لبخندم من. آسانسور به طبقۀ مدنظرم رسیده
با یادآوری . رویی شومنشین شود تا وارد واحد روبهته

هاست جانا که مدت. خندمدقایقی پیش، ریزریز می
 . کندچنین حالتی از من ندیده، با تعجب نگاهم می

 :ای گرفته گفتوقتی با چهره

 شه دو دقیقه بخوابونیش بغلت کنم؟ می -
. هبعروسک که نیست کوکش کنم دو دقیقه بخوا -

م هم بچه. زندگی با من و جانا این دردرسا َرم داره
 . خیلی تیزه، هم شدید رو مادرش حساس
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زنم و زنگ را باالخره چهرۀ مبهوِت ناکامش را کنار می
ام را تکمیل دیدِن صحنۀ پیش رو خوشی. فشارممی
 . کندمی

نامی را که فندوق صدایش داداش، کوچولوی بی
 . تزنیم، بغل کرده اسمی

 . سالم -
 . چه به موقع اومدی. سالم -

 . گیرمگذارم و فندوق را از او میجانا را زمین می

 مامان و یلدا کوشن؟  -
 . خوابن؛ تا خود صبح بیدار نگهشون داشته -
 چرا؟  -
 . گن که نفخ دارهمی -

جنباند و هایش را میعزیِز جانم را که در طلب شیر لب
 . دهماب میگرید، تبا صدای ضعیفی می
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خواستم عوضش جاشم کثیف کرده؛ همین االن می -
 ! کنم

 . اندازمبا لبخند، یک لنگه ابرویم را باال می

 مگه بلدی؟  -
شسنت که نه، اما با دستامل مرطوب یه کاریش  -

 . کردممی

های جانا با دقت به حرکات دستم که در حال زدن چسب
ین نسبت به اعجیب است که . نگردبیبی هستم، میمای

 . ورزدبچه حسادت منی

ای از شیِر آید، قطرهداداش در حینی که به این سو می
 . کندشیشه را روی قسمت جلوی مچش تست می

 . لطف کن شیرشم بده. دستت درد نکنه -
 . ای شدیاحرفه -
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. دهددزدد و رسش را با افسوس تکان مینگاه می
 . گردانمفندوق را به آغوشش برمی

ا جاهشو خودت بده، من پاشم یه دستی تو اینشیر -
 . َرم آماده کنم صبحونه. بگردونم

ه به خانه ک. رود تا بیدارش منایدجانا به اتاق سورن می
 . گیرداش را میرویم، بهانهمی

ای را که از شب قبل مانده، داخل ظروف خشک شده
دستامل را مندار . دهمسینک با آِب گرم خیس می

 . مکشبه لکۀ چای که روی کابینت مانده، میکنم و می

 !رویا -

ام را رسرسی زیر با صدای هولزدۀ داداش، دستان کفی
کودکی را که به رسفه افتاده، در . گیرمشیر آب می

 . دهدآغوشم قرار می

 . شه، یه کاری بکناالن خفه می -
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 . نرتس، چیزی نیست -

و سپس مامل با انگشت شست، وسط دو ابرویش را می
گی رن. شودگرفتگی گلویش برطرف منی. کنمفوت می

. لرزدبه صورت داداش منانده و آشکارا دستانش می
خوابانم و رضبات آرام بر بچه را روی دست راستم می

را  هایشداداش پلک. گرددنفسش برمی. زنمپشتش می
فشارد و بزاقش را پرصدا قورت طوالنی بر هم می

 . دهدمی

 . من، این چیزا طبیعیه نرتس داداِش  -

 . زندبوسه بر پاهای پرسش می

ه س؛ امشب دیگفردا آخرین مهلت گرفنت شناسنامه -
 . حتام باید اسمشو بذاریم

 . تاب نوزادش استچشامنش، بی

 . بیا بغلش کن -
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 . دهددستان لرزانش را نشانم می

 نیفته؟  -

 . بلعمبغضم را می

 . کنممن کمکت می -

 سه_و_چهل_و_صدچهار 

 . کندزهرا پیشبند را از دورم باز می

 . شورم، تو برو باهاشون حرف بزنمن می -

 . دارمچشم از ظروف کثیف داخل سینک برمی

 چی بگم آخه؟  -

وقتی . زهرا امیِد زیادی به این فندوِق نورسیده دارد
د، یعنی تواند روی پاهایش بایستبرادرم هنوز می

 . معجزه
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دهد، به یلدایی که در اتاق، نوزادش را شیر می
 :گویممی

 خواستی کمکش کنی زنداداش؟ طوری میاین -
همیشه سعی کردم خودمو تو دلش جا کنم، اما  -

 . نشد

دارم و خودم پرس کوچولو را برمی. رمقی برایش منانده
 . گیرمآروغش را می

ه کسی که زیر کنی؟ بزنداداش به کی حسودی می -
یه خروار خاک خوابیده؟ به کسی که تا بود، یه 

 تونست بره؟ دستشویی هم خودش منی

ِد بلندستی به موهای نیمه. دهدپیراهنش را پایین می
 . کشداش، میدر هم لولیده

کشه؟ اگه اتفاقی واسه چرا نفهمیدم چه دردی می -
 ...افته، من چیکار کنم با سه تا بچۀعطا بی
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 . کندِش بغض، به صدایش اصابت میترک

ش مبارزه وقتی این همه سال تونسته با مریضی -
فقط باید کمکش . تونهکنه، از این به بعدم می

از این به بعد فکر کن چهار تا . کنی؛ خیلی زیاد
 . بچه داری

انجامد که زهرا کل صحبتم با یلدا تا حدی به طول می
 . کندظروف شام را متام می

چرخاندِن سینِی چای است که از اتاق فندوق  در حال
 .رومآیم و به اتاق مشرتِک داداش و یلدا میبیرون می

نشینم، ساعدش را از چشامنش وقتی لبۀ تخت می
 . داردبرمی

 برادِر من، اینه رسمش؟  -

هایش، نشان سوالش را در قالِب چرخِش مردمک
 . دهدمی



 

Romanzo_o 1976 

افرسده کنه، به خودی خود زنی که زایامن می -
محلی کنه، چی دونی اگه مردش هم بیشه؛ میمی
 شه؟ می

 :گویدای میبا صدای دورگه

 . محلی نیستبی -

پشیامن از اصطالحی که به کار بردم، در صدد اصالح 
 . آیمام برمیگفته

دونم چه داغِ بزرگی ببخشید، منظورم این بود می -
عم توق. رهها، اما یلدا االن بهت احتیاج داتهرو سینه

 . از تو، بیشرت از این حرفاست

دهد، پشتم را بازدمی که بیرون می. زند به سقفزل می
 . لرزاندمی

پاشو برو دست یلدا رو بگیر، بیاین واسه این فندوق  -
 . اسم بذاریم
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 :پرسدجان میاز گوشۀ چشم، با لبخندی بی

 شه؟ همون فندوق مگه چه -

ها، پس از مدت. یمن استاین بچه برایامن خوش
 . های این خانواده برگرداندهلبخند را به لب

بار اصال نفهمیدیم کی این. چقدر جای طاها خالیه -
 . طفلک همش تو بیامرستان بود. اومد کی رفت

 ! باید اسمشو بذاریم پادرا. پادرا -

دهم و با صدای سورن، رسی به تاییِد گفتۀ زهرا تکان می
 . پیوندممی به بحث شیرین نامگذاری

 خب االن پادرا یعنی چی؟  -
 . دونم، اسم رفیقمهمنی -

 :گویدیارس می

 . باید یه اسمی بذارین به کارن و سورن بیاد -
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 .رسیمای منیپس از یک ساعت بحث، به هیچ نتیجه
سته خ. کندکس ناِم پیشنهادِی دیگری را قبول منیهیچ

ب لیوان آ از این کشمکش، برای تَر کردن گلوی خشکم، 
 . رومجانا را باال می

 :گویدداداش به یلدا می

 خواد؟ ول کن اینا رو، تو چی دلت می -

 . هایم مؤثر واقع شدهانگار صحبت

 ! هر چی تو بگی -

پراند و داداش خیره در زهرا برایم ابرویی باال می
 :گویدچشامن یلدا می

 . جوِر اسمشم بکش. نه ماه تو زحمتشو کشیدی -
 . وتا رو من انتخاب کردماین د -
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بیند، چشم جمعیت به دهان اوست، داداش وقتی می
 :پرسدپس از کمی تفکر، می

 طوره؟ فردین چه -

 چهار_و_چهل_و_چهارصد

 «زهرا » 

گوید با طاها عزیز می. گذرددو هفته از تولد فردین می
 .دهم تا به خواب روددر آغوشم تکانش می. زندمو منی

. کندخواب اشاره میرویا با چشامن غمزده به اتاق
مامان از رفنت یلدا به حامم استفاده کرده، مشغول 

صحبت که چه عرض کنم، چند . صحبت با داداش است
های پرعجزش از چارچوب اتاق شود گریهای میدقیقه

 . آیدفراتر می

ها را چفت بچه سپارم و دِر اتاقفردین را به رویا می
 . کنممی
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داداش در حالی که رسش را به دیوار چسبانده، به 
مامان هم . حالت چمبامته روی زمین نشسته است

تر از ای خیس و به مراتب فرتوترویش؛ با چهرهروبه
 . دیروز

بار دیگه مامان بگو یه. زهرا مادر، تو بیا بهش بگو -
 . خشهبببگو منو ! بگو بذاره بغلش کنم! صدام کنه

شود، ماساژ های مامان را که باال و پایین میشانه
 . دهممی

 . بگو بخشیدم تا آروم بگیره. داداش گناه داره -

هایش را کند، فقط مردمکرسش را از دیوار جدا منی
زمستان، بس نشسته در چشامن . چرخاندبه طرفم می

شکسِت دوبارۀ مامان را . رسدبرادرم و به پایان منی
 . گذاردبینم وقتی رس روی پاهای داداش میمی

 . روتو ازم نگیر. بگذر مادر. بگذر از من عطاجان -
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. ودشکشد و بلند میداداش بالفاصله پاهایش را پس می
 رو به. ای آبادنشدنی در چشامنش هستمشاهد مخروبه

 .  زندمامان پوزخند می

 ! گذرمبرو؛ برو هر وقت حاللت کرد، منم ازت می -

طور دل داداش از رسخِی چشامن مامان به رحم هچ
 آید؟ منی

 . جان، با من این کارو نکنعطا مامان -
 . من که کاری باهات ندارم -
پرسم، هر بار که با نفرت . ِد عذاب من از همینه -

 . نگام کردی، از خدا مرگ خواستم

 . نفس افتادهبه نفس. نگران مامان هستم

با لحنی به مراتب . سبمچبازوهای برادرم را می
 :ناملتر از مامان، میملتمس
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مادره؛ هر چقدم بد کرده باشه، ِدین به گردنت  -
 . کنهحال و روزشو ببین، دِل سنگو آب می. داره

خورد و جا رُس میاز آن. پیچددستش دور گلویش می
به پیراهنش چنگ . اشخورد تا روی سینهرُس می

 . اندازدمی

 . سوزهمیجام داره این -

برای جلوگیری از خالی شدِن چشامِن پَُرش، پلک 
 . زندمنی

 ! شههفده ساله آتیشش خاموش منی -

 . ریزممعادالتی را که خارج از فهمم است، دور می

 . گیریاز خطای مامان بگذر، تو هم آروم می -

 . کوبداش را آرام به دیوار میپیشانی

 ! شه، منیکه نخوامنه این. تونم زهرامنی -
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رسم پر از صداست؛ گویی درونش . زندمامان ضجه می
مامان را سمت داداش . انددینامیت منفجر کرده

 . کشم؛ داداش را سمت مامانمی

دو روز . آشتی کنین. همدیگه رو بغل کنین -
خوب نیست دو تا آدم گنده کینه نگه . دنیاست
 . دارین

داداش دستان . پیچددستان مامان دور داداش می
صدای مامان که مدام طلب . پوشاندصورتش را می
های لرزد، اما نه به اندازۀ شانهکند، میبخشش می

 ! برادرم

این کشتی . مان زده استسونامی به دل خانواده
رسد وقتی ناخدایش، گاه سامل به مقصد منیهیچ
آری برادرم عطا، ! زندبلدش، این چنین هق میراه

ی هامردی که سال. ناه، فرو پاشیدهپکوه، اسطوره، جان
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اش را حتی از زنش پنهان منوده، در برابر سال بیامری
های صدای کند و لبهمحابا گریه میمن بی
 .خراشداش، شاهرگ حیاتم را میخوردهزخم

 پنج_و_چهل_و_چهارصد

فردین را زده به رویایی که وحشت. شوددِر اتاق باز می
 :گویمدهد، میتاب می

 مگه نگفتم نذار اینا بیان؟  -
ا داداش چر . صداتون خیلی بلنده، حریفشون نشدم -

 کنه؟ گریه می

او را روی تخت . شتابدکارن به سوی پدرش می
 :گویدما می نشاند و بهمی

شه تنهامون بذارین؟ هر چی هست بعداً حلش می -
 . کنیممی

 :گویدی به سورن میبا لحن تهدیدآمیز 
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گم دیروز کم مونده به مامان چیزی بگی، می -
 ...بود

 . کندسورن ترسیده، حرف کارن را قطع می

 ! آ... باشه، آباشه -

ها را از اتاق گذارد و بچهدستش را روی دهانش می
 . کندخارج می

گه؛ چهار بار تا حاال زنگ ببین مادرشوهرت چی می -
 !زده

بار با من متاس درشوهرم بیش از یکسابقه ندارد ما
 . دارمموبایلم را برمی. بگیرد

 . یه لیوان آب بده دست مامان -

  .های خیسدهم به نردهبندم و تکیه میدِر بالکن را می
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تون دخالت کردم که االن ِکی تا حاال تو زندگی -
 دی؟ گوشی جواب منی

 خدای من، سونامی به آن طرف شهر هم رسیده؟ 

منظورت چیه؟ من خونۀ داداشم؛ . م مامانسال  -
 . فردین رو برده بودم حموم

چی از من دیدی که ! خیلی دمل شکست زهرا -
 کاری کردی؟ پنهون

رِس امتحاِن فیزیِک سال سوم هم تا این حد گیج نشده 
 . بودم

زنی مامان؟ چه چرا با طعنه حرف می -
 ای؟ کاریپنهون

 . زندپوزخند می

جا برین من جلوتونو ستین از اینِکی شام خوا -
 گرفتم که یواشکی مستاجر بیارین؟ 
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اش، در های عجیب و پیچیدهرسدرآوردن از صحبت
 . توان من نیست

جوری حرف بزن گی؟ تو رو خدا یهمامان چی می -
 مستاجر چیه؟ چه رفتنی؟ . م شهمنم حالی

یعنی تو خرب نداری نیم ساعت پیش یارس مستاجر  -
 د، پایین رو ببینه؟ آورده بو 

 طبقۀ ما؟  -
 ! شکنهخودتو نزن به اون راه؛ بدتر دمل می -

زنم به رِد نردۀ خیس آهنی که بر اثر فشاِر زیاد، زل می
 . بر کف دستم به جای مانده

 . به خدا من از چیزی خرب ندارم -
 . الکی قسم نخور -
قطع کن به یارس . به جون محیا از چیزی خرب ندارم -

 . زنمزنگ ب
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اصحاب کهف وقتی بعد از سیصد سال از خواب بیدار 
شدند، به اندازۀ منی که سه ساعت است از خانه بیرون 

 . ام، شوکه نشدندزده

 . الو -

 . ام راست باشدچه شنیدهوای به حال یارس اگر آن

گه مستاجر آوردی یارس قضیه چیه؟ مامانت می -
 . خونه رو ببینه

 !اوهوم -
 یا زده به رست؟  شوخیت گرفته -
 ! هه -

 . هاسترسمای صدای یارس، آخِر ترس

 راسته؟  -
 . زنیمبیا خونه حرف می -
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مگه تو رس کار نبودی؟ هیچ معلومه چیکار  -
 کنی؟ می

 ! وریس کردممو راستکارای انتقالی -

 . شودباورم منی

 . بینیابد می. بازی رومتومش کن این مسخره -
یه هفته وقت دادن خونه رو . منامه رو نوشتیاجاره -

 ! تخلیه کنیم

م دادقدر فشار میرسید؛ آنکاش دستم به گلویش می
 . اش ته بکشدتا خونرسدی

 با اجازۀ کی؟ . بیخود کردی -
 ! خودم -
 خودت؟  -
 . زنیمبیا حرف می -
 گذره؟ چرا بهم نگفتی چی تو رست می -
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 : گویدام که میزیادی از شوهرم دور شده

 !زم ندیدمال -

 شش_و_چهل_و_چهارصد

محیا از آمدن . دهمای به رویا میتوضیحات رسبسته
 . کندمامنعت می

 . خوام با سورن بازی کنممی -
 . زنگ بزنی بگی بیا دنبامل، منیاما -

 . دودشوق در چشامنش می

 . کنیمباشه، دعوا منی -

خانه چه بساطی با یارس خواهم که در با فکر به این
 . داشت، دیگر ارصاری برای بردنش ندارم
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اند، از مامان و داداش که حاال هر دو آرام گرفته
شامرم به های بیکنم و پس از توصیهخداحافظی می

 . گویمسورن، خانه را ترک می محیا و

اطمینان دارم یارس شوخی جدیدی راه انداخته، اما 
نباشد چه؟ نه، این اسمش  اگر شوخی... لحنش

 . شوداطمینان، اما و اگر رسش منی. اطمینان نیست

با دیدِن باکس سفیدی که به وسیلۀ روبانی مشکی بسته 
پله شده، نگاه متعجبم را در فضای خلوِت راه

باکس را . درست جلوی واحد برادرم است. چرخانممی
که شاید داداش برای یلدا از تصور این. دارمبرمی

ام برای گشودن آن را ای خریده، کنجکاویدیهه
یلدا که موهایش را . فشارمزنگ را می. کنمرسکوب می

 . شودبا حوله پیچیده، برابرم ظاهر می
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زنگ . گفتم چرا گذاشته بریداشتم به رویا می -
 . اومدمی زدیم یارس هممی

 . فکر کنم این مال توئه -

 حاصل باال رفنتِ اش که کشد به خطوط پیشانیدست می
 . ابروهاست

 پیک آورده؟  -

 . کنمبه جلوی در اشاره می

 . جا بودنه، همین -

 . گیردباکس سفید و تقریبا بزرگ را می

محیا اذیت کرد . من رفتم زنداداش، عجله دارم -
 . زنگ بزن بیام دنبالش
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دهم و تا رسیدن دکمۀ طبقۀ همکف را فشار می
یارِس پشت . گیرمب میآسانسور، روی زمین با پا رض 

 . ای بودتر از هر غریبهتلفن، غریبه

ام که با صدای قدم اول را داخل آسانسور گذاشته
زده راِه آمده را جیغی از داخِل خانه، وحشت

 . گردمبرمی

انتهای این ماجرا بی تلفات نخواهد بود؛ یا جسمی یا 
 . روحی

فید را پریده، لباِس عروِس سای رنگزنداداش با چهره
 !لباسی که دامنش آغشته شده به خون. برابرش گرفته

و رویا، پیراهِن سفید مردانه را میان دستان لرزانش نگه 
پیراهنی که روی جیِب سمت چپش رسارس خون . داشته
 ! است
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پشتش . دارمهای سستم را به طرف داداش برمیگام
شوم به کاغذ سفیدی که با خودکار ایستم و خیره میمی
 . ز، تهدیدش را مؤثرتر منودهقرم

به زودی سورپرایز . این فقط یه دستخوش کوچیکه» 
 . «رسهاصلی به دستتون می

شود و لحن غّرای کاغذ میان دست داداش مچاله می
 .شنوماش را میزیرلبی

 . بالیی به رست بیارم َربُّ ُربِّتو یاد کنی -
دونی جرم تهدید تو می. باید ازش شکایت کنیم -

 ز روشن چیه؟ رو 

چنان خیرۀ لباس عروِس گوید که هماین را یلدایی می
 . ستخونی

 ! مامان -
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متحیر از شنیدن نام مامان بر زبان برادرم، برای اطالع 
از دلیل این پدیدۀ نوظهور، مسیر دویدنش را به سمت 
مادری که دست روی قلبش گذاشته و سقوطی نرم به 

 !کنمزمین دارد، دنبال می

 هفت_و_چهل_و_چهارصد

و  کیف. کنمهایم را به سویی پرت میهر لنگه از کفش
مانتو و شامل را هامن بدو ورود، راهِی پارکِت خالی از 

رمقم را تا تِن لگدمال شدۀ خستۀ بی. سازمموکت می
رها از . شومکشانم و رها میترین مبل میروی نزدیک
 . خ ساعتی پیشخاطرات تل

از  .دکرت پرسیده بود بیامری قلبی دارد، گفته بودیم نه
 . خوِد مادر پرسیده بود، او هم گفته بود نه

ام، گردشی به راست با صدای پوزخندی در نزدیکی
دهم و با کمک نوری که از پنجره ساطع شده، انجام می
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تر نشسته، تشخیص طرفچهرۀ یارس را که چند مرت آن
 ! دهممی

به مادرشوهرم سپردم محیا را امشب هر طور شده، نزد 
 . همدکلید برق را فشار می. شومبلند می. خود نگه دارد

 . توضیح بده... خب -

  .کند؛ نگاهی خالی از احساساز باالی چشم نگاهم می

اومدی؛ کال پنج ساعت پیش زنگ زدی داشتی می -
 . مون اهمیتش واست در همین حدهزندگی

  .دونی ماجرا چیهه به قاضی نرو وقتی منیطرفیه -

 . دهدبه واسطۀ پورخند، تکانی به رسش می

ت یه مشکلی پیش اومده البد باز واسه خونواده -
 ! بود

  .خشکدرفت، در جا میپاهایی که داشت به سویش می
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اصال کلُُهمِّ زندگی ما خالصه شده تو مشکالت  -
 . خونوادۀ تو

 . گالیه برنگزیده زمان مناسبی را برای

خورم؟ که مو میکه غصۀ خونوادهناراحتی از این -
زنه؟ که دمل از سنگ نیست و واسشون پرپر می

 غمشون غم منه؟ 

 کوبد و قد راستکنرتل توی دستش را به تشک مبل می
رساند و مان را به هیچ میمابینفضای فی. کندمی
 . ایستدام میسینهبهسینه

ی از زندگی مشرتکمون منونده؟ حواست هست هیچ -
شب، روز، ناهار، شام، همش حرف خونوادۀ توئه؟ 
خونواده یعنی فقط پدر، مادر، خواهر، برادر؟ من 

 ت نیستم؟ خونواده

  .کنمنشینی میمتحیر از خشم و عجز صدایش، عقب
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 .این چه حرفیه؟ معلومه که هستی -

 . دکنقدر تکرارش نکاش بداند متنفرم از پوزخند، این

 ! آره، فقط به زبون -

کشاندن رسبازی رو به مرگ به میدان جنگ و نربِد 
 تن با او، مگر عادالنه است؟ بهتن

 کردم که نکردم؟ دیگه باید چیکار می -

 ام به سناریوییمتحیر چشم دوخته. چسبدبازویم را می
 . که از قبل برایم چیده

 . داردجلوی آینۀ قدی اتاق، نگهم می

این باید وضع اَبروی یه زن . گاه به خودت بندازیه ن -
 متاهل باشه؟ 

 . بردبا حرص دستی در موهایم فرو می
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منو . دو ماهه به من قول دادی رنگشون کنی -
 !فراموش کردی به جهنم؛ خودتو هم ول کردی

ای که فرم ابروهایم را به هم ریخته، موهای زائد بدقواره
گوید؛ راست می. رساندنفرتم را از صورتم به اوج می

این موهای به دو رنگ درآمده، برای خودم هم 
 . خوشایند نیست، چه برسد به او

 . کندبه موهایش اشاره می. گیردام را میچانه

دم، کر که یه سانت کوتاشون مییه زمانی بابت این -
س از ته دوختی؛ یه هفتهزمین و زمانو به هم می
 ! زدمش، تو اصال ندیدی

 . کندام را با رضب رها میچانه

هر چی حوصله . بینیخیلی وقته دیگه منو منی -
. یششی که بهرت منیکردم دیگه بسمه؛ بدتر می

دور شدن از همۀ آدمایی که تو . ش فقط رفتنهچاره
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وسایل رو . رماز فردا رِس کار منی. رو ازم گرفنت
 ! ریم کرجکنیم میجمع می

هیوالیی که یارس از آن  به مقدساتم قسم من نخواستم
 .زند باشم، زمانه خواستحرف می

 هشت_و_چهل_و_چهارصد

یه رفت و . جا چهار ساعت راههاز کرج تا این -
بار هم من، ماهی یه. شه هشت ساعتبرگشت می

 . تونم بهشون رس بزنممنی
 ! خواممنم همینو می -
 . اذیت نکن. اوضام بده. یارس حامل خوب نیست -
دیشب که خوب بودی؛ دوباره اونا رو دیدی به هم  -

 . ریختی

 . هم حق دارد، هم ندارد
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 تفاوتتونم که نسبت بهشون بیمن؛ منیخونواده -
. گذروننروزای سختی رو پشت رس می. باشم

تونم براشون انجام بدم، کمرتین کاری که می
 . همدردیه

قرار نیست به قیمت  کی گفتم نکن، نرو؟ ولی -
 . پاشیده شدن زندگی خودت متوم بشه

به خاطر رسدرد، چشامنم از یک حدی بیشرت باز 
 . شودمنی

اگه جامون برعکس بود، من این حرفا رو بهت  -
 زدی تو دهنم؟ گفتم، منیمی

به دو ... نه. گیرنددستانش دو طرف صورتم قرار می
 . کنندطرف صورتم فشار وارد می
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لویت من همیشه تو بودی االغ؛ چه پای گرفتارِی او  -
خاک تو رست اگه . م وسط باشه، چه نباشهخونواده

 . بعد هشت سال اینو نفهمیدی

 . ای ندارمدفاعیه. افتندهایم روی هم میپلک

 ...داداش -

شود برای جلب توجِه باورم منی. گیرداز من فاصله می
 . من، تا زدن موهایش پیش رفته

گم بیشرت از داداشت، کاش قد داداشت به من منی -
نقش من تو زندگی تو چیه؟ نقش تو ! دادیبها می

 وپز؟ بشور بساب؟ تو زندگی من چیه؟ پخت

گاهی باید . هایش برایم تلنگری بزرگ استحرف
ها بر وفق مراد نبودن. از رشایط بد نالید. اعرتاض کرد
 . را بازگو کرد



 

Romanzo_o 2003 

؛ آن را که رد کنی، ازخودگذشتگی یک مرزی دارد
هزاری هم از خودت بگذری، اعاملت در طومار وظایفت 

  .گویند قانون جاافتادگیبه این می. نوشته خواهد شد

نشینم و کف دستانم را بر زانوهایش پایین تخت می
 . فشارممی

 . بینیدیگه این روی منو منی. کنمجربان می -

 . اوست هایم برایتلخِی لبخندش، اثبات کم گذاشنت

ریزی بیرون، وضعت اینه؛ بریزی تو درداتو می -
 شی؟ خودت چی می

دیر بهشون رس اصال دیربه. کنمدیگه فکر منی -
 . اما حرف رفنت نزن. زنممی

کند و کنار خود بلندم می. گیردهایم را میشانه
با نهادِن دستش زیر گلویم، راه اتصال بین . نشاندمی

 . کندچشاممنان ایجاد می
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ذارن تو رنگ خوشی اینا منی. ریمتا آخر هفته می -
 . ببینی

 . جوِن من کوتاه بیا. کوتاه بیا یارس -

هایم پرحرارت، قسمِت برای تأثیرگذارِی بیشرت، لب
 . بوسداستخوانِی چشمش را می

 فقطم. کنی به جمع کردِن وسایلاز فردا رشوع می -
 ! حق داری بگی چشم

در چنین روزهایی . ام استادهریزاِن خانو فصل برگ
 ...کنارشان نباشم

 :گویموقتی پس از دقایقی طوالنی التامس، می

 . تونم بیاممن منی -

که از خانه بیرون دارد و قبل از اینسوئیچش را برمی
 ایبزند، با چشامنی که رنجششان محرز است، دقیقه
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هایم کند و در برابر دست و پا زدنخیره نگاهم می
 :یدگومی

 !تیا خونواده... یا من -

 نه_و_چهل_و_چهارصد

بام، به مغِز استخوانم های کف پشتخیسِی موزاییک
 . رسیده

آخرینش هم رسمای . رفیق جدید این روزهایم... رسما
 . نگاه همرسم

ام تاب فهمم اگر تا به حال هر دردی را توانستهحاال می
 . دم نزنم، به پشت گرمِی یارس بودهبیاورم و 

م به ایفرق من با یلدا چیست؟ یلدایی که همیشه گفته
. زنیت مرا باید از یارس شنید. توجه استداداش بی

یارسی که عاقبت زده به سیم آخر و حقیقِت وجودِی مرا 
 . به رویم کوبید
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گرمای دستی روی رسشانۀ خیسم، نگاهم را از سیاهِی 
 . کندشب جدا می

 . زهرا -

 . اش، با تحیر همراه استصدای تحلیل رفته

 بچه شدی؟  -

ه هایی کاز نفس. دهدهیکلش رس تا پا بوی دوسیب می
نشینِی تنگاتنگی با فهمم همخورد، میبه صورتم می
 . قلیان داشته

. ساعت ده شبه؛ شام گذاشتنت بخوره تو رس من -
 بوم زیر بارون بس نشستی که حاجتاومدی پشت

 بگیری؟ 

 . زندریز به جانم غر میبام تا خود حامم، یکاز پشت

 . برو تو حموم -
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 . شودخواهم در را ببندم، مانع میمی

 . خوری زمینوایسا کمکت کنم؛ می -

زیِر آِب داغ در . کنددر برابِر مخالفت من، پافشاری می
زند به موهایی که چند شامپو می. شومخود مچاله می
 . ها نالیده بوداز آنساعت پیش 

مجبور . شود اشک ریختزیر دوش آب راحت می
نیستی برای گشودِن عقدۀ دلت به دیگری توضیح دهی؛ 

 . شویتوبیخ منی

پوشاندم و نم با حوله می. نشاندمسپس روی تخت می
مان را از روی هامن پتوی دونفرۀ. گیردموهایم را می
 . پیچدحوله دورم می

. اشزنم و به حرکاِت شتابزدهزل می با ولع و دلتنگی
لن به سا. رسدام، منیسیِم سشوار تا محلی که نشسته

سشوار را به . گرددراهی در دست، برمیرود و با سهمی
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با حفظ . کنددرجۀ حرارتش را تنظیم می. زندبرق می
دهد و انگشتانش فاصله آن را در اطراف رسم تکان می

در . کندی موهایم رشوع میالای البهنربد ناعادالنه
گیرد، یک اخِم پررنگ متام مدتی که آِب موهایم را می

به سختی دستم را از زیر حوله و . اش استوسط پیشانی
ارتباطی . چسبمآورم و مچش را میپتو بیرون می

را  لبخند. شودهایامن برقرار میناگسستنی میان چشم
لجوجانه هایش بینم اما پیشانی و لبدر چشامنش می

برای خالصی از صدای . کننددر برابر آن مقاومت می
حاال صدای . دهمسشوار، دکمۀ مشکی را فشار می

ا هایم ر لب. رسدهای پرحرصش، واضح به گوشم مینفس
 رسسختانه. گذارم روی نبِض مچی که در دستم استمی

. کند، اما موفق نیستبرای حفِظ حالتش تالش می
 . زنندهایش دودو میمردمک
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ریم، ولی دیگه هر جا تو بگی می. هر چی تو بگی -
 . جوری نگام نکن که پشتم بلرزه

هاِی خورشیِد طلوع اشعه. افتدنقاب از چشامنش می
بندد و بساط کرده در دیدگانش، رخت زمستان را می

هایش را پلک.  کندبهار را پیش از موعدش پهن می
در محدودۀ  های ریز و درشتچین. نهدروی هم می

بازدمی طوالنی از راه . آیدچند سانتِی آن پدید می
فرستد و زنجیِر دستانش دور گردنم بینی بیرون می

 . پیچدمی

 شود هامن یارسِ دوباره می. ذاِت آدمی تغییرناپذیر است
هامنی که توانست منی را که نسبت به همۀ . گذشته

رسی که هامن یا. اعتامد بودم، ُمرید خود کندمردها بی
 . اولین دیدارمان را ماندگار کرد
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وقتی به خاطِر مِن غریبه، در آن پاساِژ شلوغ، با پرسی 
چند . که برایم مزاحمت ایجاد کرده بود، درگیر شد

من هم نهایت ناسپاسی . خراش سطحی بر صورتش افتاد
 :را به جا آوردم وقتی با پوزخند گفتم

ن فرق تو زنیتون لنگۀ همین؛ فقط روش مخهمه -
 . داره

دهم برای حرارت صدایش هنگامی که در من جان می
 :کندنزدیکِی گوشم زمزمه می

 .تو تحمل کنمتونم ناراحتیلعنت به من که منی -
 ! برمت، اما رشطای سختی دارممنی

 . مانداشتیاقم از چشامنش دور منی

 . هر چی باشه قبول -
 . دهبخناولیش اینه از این به بعد همیشه باید لبت  -

 :دهدکند و با خباثت ادامه میچشامنش را باریک می
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 ...و اما بعدی -

 پنجاه_و_چهارصد

 «رسدار » 

ترین مهم. های ما تنها نامش باقی ماندهاز زمستان
ها شاخصۀ این فصل را که برف است، فقط در نوِک قله

اکسیِد مان، با دیبیامرِی افرسدگی. توان دیدمی
ز ایم، او را نیکربنی که به چرخۀ طبیعت پس فرستاده

 گلویش خشک. کندرسفه می. رسدش است. بیامر منوده
 . باردچشامنش هم خشک است؛ منی... است، اما

ام، فشاری به الستیک ماشین وارد با پاشنۀ کفِش مشکی
 . کنم و شاهد بخار برخاسته از دهانم هستممی

. هزنتو کوچه االن مگسم پر منی. رسو نباشانقد ت -
دو دقیقه بیا بشین تو ماشین، چشم تو چشم 

 . خوام باهات حرف بزنممی
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 . کنهاون لعنتی تعقیبت می. برو رسدار -

 . کوبمکف دستم را به سقف ماشین می

اصال خوش دارم ببینم . لیتگُه خورده مرتیکه شاس -
 .خواد بکنهچه غلطی می

عکس . خرتر از این حرفاسترسدار؛ کلهتونه می -
 لباسارو مگه ندیدی؟

 . زنمپوزخند می

 . اون ِزِپرتی مال این حرفا نیست -
 . فهمیوای رسدار، تو اصال حرفای منو منی -
 منیای بیرون ببینمت؟  -
 . سشه، بابا خونهمنی -

ا ها برابر هوا ر تر برگشنت، دهبا دلتنگی آمدن، دلتنگ
 .  کنددلگیرتر می

 . بیا از دور ببینمت؛ از الی در -
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مان تا االن خطی که از ابتدای مکاملۀصدای بوق پشت
کند و متاس روی متاس تکرار شده، بر مقاومتم غلبه می

 . کنموصل می

 چیه سلیمه؟ . سالم -
 ! جیگر شدیمبهجا خونرسدار پاشو بیا این -

د شه قاصاند وگرنه همیناف سلیمه را با نحسی بریده
 . خرِب بد بودن، طبیعی نیست

 کی قراره از دست شامها آسایش داشته باشم؟ ها؟  -
 ! ننه گوهرت خومنونو کرده تو شیشه -

سلیمه و . شومکنم و سوار میدر ماشین را باز می
 شکایت از ننه؟ 

 گی؟ چی داری می -
جلوی این عروس دزد نشده بودیم که به لطف  -

عکس پرسشو ما  گهمی. مادربزرگت شدیم
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خانم، من با عکس گم حاجهر چی می! برداشتیم
پرس تو چیکار دارم؛ من راضی نیستم قیافۀ پرِس 

 . رهره که منیخودمو ببینم، تو گوشش منی

  .پرتِی بزرگزنم بابت این حواسای به رسم میرضبه

 . گوشی رو بده ننه. کنمدرستش می -

ب قریب به چهل سال رسانم این عذاامروز به پایان می
 . هر چه باد آباد. را

 . م هم رحم نکردنرسدار، مادر، اینا به عکس بچه -

کشد از متام دارایِی این زن هایم تیر میدهلیزها و بطن
 . از فرزندش

 . عکست دست منه. کاریشون نداشته باش -
 . خواد طرفشونو نگه داریمنی. دروغ نگو -
 . منه گم؛ دستبه خون خودت راست می -
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 :زندبا بهت صدایم می

 . رسدار -
االن . یه چند ساعت دندون رو جیگر بذار. میارمش -

 . کلی حرف باهات دارم. یه جا گیرم

شامرۀ زهیر را . گذارمپاسخ میسواالت متعددش را بی
کنم و رویش رضبه های اخیر پیدا میاز قسمت متاس

 . زنممی

*** 

 یک_و_پنجاه_و_چهارصد

. گردمهایی پشت رسم، به عقب برمیبا صدای قدم
ام، در ماشین منتظر پرسم چرا برخالف خواستهمنی

 .مناندی و به دنبال من آمدی
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 زهیر در. زنمبا نوک سوئیچ چند رضبه به دِر آهنی می
 قراریِ مخفی منودِن احساسش تبحر باالیی دارد اما بی

 . ستنینگاه، پنهان نشد

های چادِر سیاهش را زیر چانه به هم نزدیک ننه لبه
 . کندمی

 .تونهکاسهای زیر نیمدونم شامها یه کاسهمن می -
، دونمچراشو منی. اونا برداشنت، تو گردن بگیری

 ...اما
 . سالم -

گزد و نگاه متعجبش را به مجاور با صدای زهیر، لب می
 . دوزدمن می

 . سالم پرسم -

شانۀ . خواهداش از من توضیح مینگاه طوالنی و با
 . فشارمزهیر را می
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 . رفیقمه -

رس ماجرای عکس، دل و دماغ ندارد وگرنه با رفقایم گرم 
کند و از ننه زهیر دِر شاگرد را باز می. گرفتمی
ننه با تحسین رس تا پای او را . خواهد سوار شودمی
 . نگردمی

دست اون . رسمشیری که خوردی حاللت باشه پ -
شین تو ب. مادری که تو رو تربیت کرده، باید بوسید

 . ترمجلو من پشت راحت

این کلمه برای زهیر به قدری غریب است که ... مادر
 . گیرندهایش حالت پوزخند به خود میلب

. خواهم انجام دهم، یک ریسک بزرگ استکاری که می
 :یمگوام که به زهیر میبه هر احتاملی اندیشیده

 با آمبوالنس هامهنگی؟  -

 :دهدهامنند من با لحن خفه پاسخ می



 

Romanzo_o 2018 

 . آره، رسیده -
 بری رسدار؟ منو کجا می -

ا کنم تدارم و تقدیمش میعکس را از روی کنسول برمی
 . پیگیر مسیرمان نباشد

من از آینه و زهیر با چرخِش نامحسوِس رسش به عقب، 
 عکسی که .بینیمواکنشش را به آن قطعه عکس، می

 . گذاردبوسد و زیر چادر، روی قلبش میبارها می

ام؛ از زوایای مختلف و در بارها واکنشش را تجسم کرده
تا دقایق دیگر خواهد . امانتها همه چیز را به خدا سپرده

ست که نه ادعایی مردانیفهمید پرسش جزء بزرگ
رفتند اما . اندداشتند، نه به فکر در کردِن اسم بوده

و مایی که هستیم و درواقع به . واقع ماندگار شدنددر 
  .تفسیر باید کرد آنان را. ایمنیستی کشیده شده
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نه کنم، نماشین را که در نزدیکِی گلزار شهدا پارک می
 . گیردسواالتش را از رس می

 خوای یه فاتحه واسه بابای رفیقم بخونی؟ منی -

. گاه به مناندازد و یک نیک نگاه به بهشت پیِش رو می
بار این. اند تا پر شوندهاست منتظر بهانهچشامنش دهه

 . نگردبا دقِت بیشرتی زهیر را می

یعنی من امروز سعادِت بودن . یا قمر بنی هاشم -
 کناِر پرِس یه شهید رو داشتم؟ 

اوِل . افتدآورد؛ جلوتر از ما راه میزهیر طاقت منی
به آخرش کاری حامل این حجم از بغض هستم، خدا 

 . رحم کند

 .چسبمدارم و دست ننه را میچشم از آمبوالنس برمی
شود، به سوی خیامل که از مرتب بودن اوضاع راحت می

 . رویمام، میجمعیتی که از قبل خرب کرده
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با دیدِن ما . سلیمه، امید، مامان، بابا، یارس و زهرا
اند، به خیزند و مزاری که باالی رس آن جمع شدهبرمی

غیرطبیعی بودن اوضاع، . ایستدننه می. آیدشم میچ
 . متعجبش منوده

 کنن؟ جا چیکار میاینا این -

آخرین دروغ در مورد اعال را هم در این مکان مقدس 
 . دهمتحویلش می

 .من ازشون خواستم بیان. سالگرِد پدِر رفیقمه -

 دو_و_پنجاه_و_چهارصد

اویی که رس به زیر انداخته و با نوک انگشتانش،  غیر از
رضبات آرامی به سنِگ حکاکی شدۀ مشکی وارد 

های خواند، همگی نگاهکند و زیر لب دعا میمی
یِن این سکوِت سنگ. ایمبالتکلیفامن را به یکدیگر دوخته
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شکند؛ زیرا که یارای مقابله با کس منیفضا را هیچ
  .کدامامن نیستبغض، در هیچ

های اخیر، به جز مراسم ختم، نه به در طول این سال
ای و نه حتی سفر ام، نه امامزادهمسجدی رفته

این فضای تازه کشف شده برای من، . ایزیارتی
 . ستتر از هر مکانیمقدس

دسِت او را گذاشتم در دست . کنم با اعالمعامله می
ام مادرش؛ معرفت به خرج دهد و دسِت خالی راهی

 . نکند

از مقام واالی پدرش . روی صحبِت ننه با زهیر است
 . شوداز سعادتی که نصیب هر کسی منی. گویدمی

عرِق رشم در . و گلوها همه بغض. هامان همه اشکچشم
 . این سوِز زمستان، نقل رسوایِی ماست

 . به فرزندم دروغ نگویید» 
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 . امنگویید من به سفر رفته

 . شتنگویید از سفر باز خواهم گ

 . واقعیت را بگویید

بگذارید قلِب کوچکش تََرک بردارد و نفرِت همیشگی از 
 . استعامر در آن ریشه بدواند

بازی، نارنجک را بگذارید کودکم به جای عروسک
 . بیاموزد

به جای ترانه، فریاد را فرا گیرد و به جای جغرافیاِی 
 . «خواران را بیاموزدجهان، تاریِخ جهان

. نامۀ حک شده روی سنگ قرب استیتبخشی از وص
ای که اعال به عمو مصطفِی زهیر سپرده بود و نامهوصیت

 . به درخواست زهیر هامن را روی سنگ قرب نگاشتند
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نفس عمیقی . آید رشوع کنمیارس چشم و ابرو می
درختان . چرخانمکشم و نگاهم را در محوطه میمی

شاخه از فقط یک . اندزیبایی خود را از دست داده
 . کاهدها مانده، ولی این چیزی از ابهتشان منیآن

دستم را روی قسمت . دارم از اولین سکانسپرده برمی
 های پرپر شدۀبا یک حرکت گل. گذارمباالیی سنگ می
 . شودزنم و نام اعال منایان میرسخ را کنار می

ه نداشت. به اندازۀ چند کالس نهضت، سواِد خواندن دارد
حروف نام اعال را بهرت از هر کسی تشخیص  باشد هم

عینک . شودنگاهش روی اسم طوالنی می. دهدمی
دهد و کامل به چشامنش استکانی را عقب میته
انگشت روی خطوِط . کندرسش را خم می. چسباندمی

از میان متام . بینملرزش دستش را می. کشداسم می
  .ندهرنگی به صورتش منا. کندحارضین مرا نگاه می
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تو پیدا مرده و قولش ننه؛ گفته بودم گمشده -
 . کنممی

 . ردبدیگری رس در گریبان فرو می. شودیکی بلند می

  .گیرد و یارس سمت چپش راپدرم سمت راست ننه را می

هنوز . کندسوی ننه، حرکات مرا دنبال میچشامن کم
 . ام را تحلیل نکردهگفته

ه حالت عمود روی عکس پرچِم سبز و سفید و رسخامن، ب
م کننام صاحب این مردان بزرگ را نجوا می. را پوشانده

زنم و عشِق مادری و با چسبیدِن لبۀ پرچم، آن را باال می
تر پیش چشامنش به منایش پیر را در ابعاد بزرگ

 .گذارممی

 سه_و_پنجاه_و_چهارصد

ر از ما در حال به پرس جوانی که کمی دورت
 . کنم دیگر ادامه ندهدست، اشاره میفیلمربداری
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. بینم چشامن باریک شدۀ ننه رااز پِس عینک می
با هامن دسِت لرزان عینک را . لرزددستش می

به  .گیردنِم چشامنش را با انتهای رورسی می. داردبرمی
 برای آمدن. گرداندسختی عینک را به چشامنش برمی

چند قدم برنداشته، تعادلش را . شودلند میبه این سو ب
دهد و پیش از افتادن، یارس به کمکش از دست می

هایش مردمک. نشینددر نزدیکِی من می. شتابدمی
یر ز. بلعدعکس را با نگاهش می. بیش از حد بزرگ شده

با . کندشناسم، زمزمه میلب نام هر امامی را که می
شود، ن کشیده میچادری که حاال انتهایش روی زمی
نگاه خیره و . کندشیشۀ محافِظ عکس را پاک می

طوالنی و ماتش روی من یعنی به باوِر کامل از این 
 . عکس رسیده

 اعالی منه؟ ... این -
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 .شوندام، خیس میانگشتانی که جلوی دهانم گرفته
 . کشدپایین پلیورم را می

 رسدار این اعالی منه؟  -

چند نفری . شومکنم و دور میرسم را باال و پایین می
 به کدامشان بگویم فیلم نگیرید؟ . انددورمان را گرفته

چادرش را سلیمه . افتدننه روی دست بابا می
گریه . اندازدخود را روی سنگ قرب می. داردبرمی
ی ب. بی ترس از قضاوت شدن. بار بی ترساین. کندمی

 . ترس از طعنه شنیدن

ها را ه، حتی دل غریبهضجۀ سوزناکی که رس داد
عکس پشت شیشه را . شودلرزاند و چشامنشان پر میمی
دهم برای پرسش عزاداری اجازه می. بوسد؛ بارهامی
 . کند

  .ام در مورد نحوۀ شهادتش چیزی نگویندشان دادهقسم
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شود، نگران از صدایی که هر لحظه خشدارتر می
ده کوبیاش گذارم به سینهچسبم و منیدستانش را می

 . شوند

جا تا با چشامی خودشون پرستو جمعشون کردم این -
که ببینن اعالت اون رس دنیا پی خوشیش . ببینن
زنه، از بی که اگه به مادر پیرش رس منی. نرفته

 . معرفتیش نیست

 . مکنگذارم و رسش را بلند میدستم را زیر گلویش می

 .برا چی رستو انداختی پایین؟ رستو بگیر باال -
امروز . رسافکنده ماییم. افتخار کن به پرست

 . روسیاهی مال ماست نه تو و پرست

 باالخره. هر اتفاقی یک نقطۀ پایان دارد، حتی انتظار
ه کاه ببعد از سی و هشت سال، داستان یک انتظار جان

 . پایان رسید
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خوانی که همه را به ننه پس از دقایق طوالنی مرثیه
سستش را به طرف زهیر که  هایگریه واداشته، قدم

در چند قدمِی او . دارددورتر از همه ایستاده، برمی
آید و ننه را زهیر به خود می. خوردسکندری می

 . گیردمی

 ا؟ هکجا بودی تو این سال... یادگاِر پرسم... پرسم -

دیدار، اولین دیدار است، اما . ِکشدخون، خون را می
نت، هامن جوشش گونه در آغوِش یکدیگر گریساین

 . خون است

شود دید؛ به خصوص رشمندگی را در چشامن بقیه می
  .ناسزایی منانده بود که بار اعال نکرده باشد. پدرم

من اورژانس . خاصیت این مکان القای آرامش است
ام، ولی احتامل هر اتفاق ناگواری را داده. امخرب کرده

 . افتدیمنقرار است، منتها پسکند، بیننه، گریه می
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 . کشم بر پوسِت چروکیدۀ صورتشدست می

ون م پشیمخوبی قربونت برم؟ حالت بد نشه از کرده -
 شم؟ 

 . حال و روزش با حساب و کتاب من جور نیست

همیشه ترس اینو داشتم نکنه افتاده تو کار خالف،  -
 . یا نکنه تو زندونه

 . کشدرو به آسامن خاکسرتی آه می

مگه چقدر دیگه از عمرم . احتهاما االن خیامل ر  -
 !مونده؟ بازم با دلتنگیم کنار میام

بینم؟ این برخورِد دارم خواب می. شه ننهباورم منی -
 ...تو

عینکی را که . داردزهیر عینک را از چشامن ننه برمی
 . هایش باریکۀ آب راه افتادهروی شیشه
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 ش چیه؟ تِه آرزوی یه مادر واسه بچه -

  .فشارم تا تارِی دیدم برطرف شودمی چشامن خیسم را

 .  بخیریعاقبت -

کرورکرور حرست پشت نگاِه رو به مزار و صدایش است، 
 :گویدوقتی می

 بخیری بیشرت از این؟ عاقبت -

 چهار_و_پنجاه_و_چهارصد

 «عطا » 

را  ای که تیشۀ خودام؛ فرهادوارهگونهاین روزها این» 
گونه بود این. آغاز انهدام چنین است. گم کرده است

 . آغاِز انقراِض سلسلۀ مردان

وقتی صدای حادثه خوابید، بر سنگ گور من ... یاران
 « .یک جنگجو که نجنگید، اما شکست خورد: بنویسید
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 «نرصت رحامنی » 

. شودهایم بیشرت میروم، سنگینِی قدمهر چه پیشرت می
ها، هایم نیست؛ فضا، نگاهمختص قدماین سنگینی فقط 

شان خارج از توانم های دِر گوشی؛ تحمل وزنصحبت
 . است

مردی که بار آخر با یک خروار دلخوری از جانب من، 
  .خیزداز هم جدا شدیم، با دیدنم از پشت میزش برمی

 . سالم آقا -
 . سالم -
کنم به خاطر خواهش می. گمتسلیت می -

 ...ای که کردمکوتاهی

 . کنمحوصله حرفش را قطع میبی

 . زحمتکلیدا رو بیار بی -
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شک امروز بار بی. خواستم برگردمهای راه میاز نیمه
تک اجزای این تک. گذارمآخر است پا در این مکان می
 . زننداش را فریاد میساختامن بزرگ، جای خالی

طور که خودتون خواسته بودین، به اتاقشون همون -
 . یمدست نزد

ای دهم و به دنبال انگیزهکلید را میان مشتم فشار می
های مغزم را زیر و جا، متامی حفرهبرای آمدن به این

تر رجوع به پایین. جا خربی نیستآن. کنمرو می
ها و ها و ماهجایی که برخالف هفتههامن. کنممی
 . های پیش، دیگر رضباِن باال رفته نداردسال

 .غباِر اندکی که روی کابینت نشستهکشم به دست می
به زیبایِی . زنم به دکوراسیون اتاقپوزخند می

هر ساله با تغییرات چشمگیری خواستم . اشظاهری
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وجدانم جان ببخشم به این جایگاه تا از بار عذاب
 . بکاهم

درست از هامن شب این عذاب جزئی از من شده و تا 
 . گور همراهم خواهد بود

اش های تا شدهاش را، آخرین لباسدههای تا شلباس
 . فشارمدارم و به صورتم میرا از روی تخت برمی

کنم؛ روم و نشیمنگاهی انتخاب میعقب میعقب
 . ویلچرش

 . بدشانسی، بدشانسی. آوردرنج، رنج می

ه ست کاش مهم نیست؛ مهم آثاریگناه صغیره و کبیره
چند قطره  مثل ریخته شدِن غیرعمدِ . گذاردبر جای می

شاید فقط دستت . آب به وسیلۀ برقی با درونی ویران
گناهت ریخنت چند . ایانگاری کردهخورده و سهل

قطره آب است، منتها اتصال پشت اتصال و انفجار این 
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. سوزِی بزرگامکاِن به وجود آمدن یک آتش. اتصال
 . سوزاندآتش هم که بیاید، تر و خشک را با هم می

در اوضاعی که آمادگی الزم را یک متاس تلفنی 
های بعدمان را با نحسی نداشتیم، رسنوشت نسل

 . آمیخت

مان که تا ابدالدهر مزۀ ناگوارش کام شیرین را قصۀ تلخ
 . برایامن آرزو خواهد کرد، از عرص آن روز رشوع شد

ها و اتفاقات خارج از کنرتل، بنزین تداعِی این بدبیاری
 .کشندها زبانه میهریزد بر آتش قلبم و شعلمی

 پنج_و_پنجاه_و_چهارصد

 الو؟  -
 عطا، تویی پرسم؟  -

 . کردغریبه بود و پرسم خطابم می
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 . به جا نیاوردم -
 ! ممادر پروانه -

ای انداختم و با هامن دسِت آغشته به آچار را گوشه
ار به گوشم فشروغِن سیاه، موبایِل کوچِک سادۀ نوکیا را 

 . دادم

جانم؟ اتفاقی . سالم عرض شد، رشمنده نشناختم -
 افتاده؟ 

اش در حرف زدن هراسان بود؛ این را از شتابزدگی
 . شد فهمیدمی

 خوای؟ عطا تو چقدر پروانه رو می -

متعجب از پرسش عجیبش، تکیه دادم به هامن پیکانی 
 . که در حال تعمیرش بودم

 ؟ این سواال برای چیه؟ چیزی شده خانم سپهری -
 . جواب منو بده لطفا -
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 مگه شک داشتین؟ . خیلی -
اباش ب! خوایش، بیا دستشو بگیر و برباگه واقعا می -

هر روز یه غریبۀ ! زنهکتکش می. کنهاذیت می
ش، رِس نشونه رس سفرهخرب رو میازخدابی
ترسم همین روزا تو نعشگی این می! بساطش

 ! دخرتم بفروشه

از  .غیرت خرب نداشتمزند و مِن بیه بود کتکش میگفت
های هرزی گفته بود که هر آن امکان داشت نجابِت نگاه

 . دار منایدام را لکهپروانه

کنم و تا آخِر این ماه مامان رو راضی می. میام -
 . میام

دیشب با گوشای خودم شنیدم یکی از . دیره عطا -
هایی که واسش جنس میاره، همین عوضی

 ! خواست رس پروانه معامله کنهمی
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شد دل در گرو دخرتی بسته بودم که سه سالی می
 . مان نبودکس راضی به وصلتهیچ

در یک روز بهاری، وقتی مسیر مدرسه تا خانۀشان را 
رفت، به طور اتفاقی دیده بودمش و دمل پیاده می
 . لرزیده بود

 نمکمن قلم می. خانم سپهری یه راه جلوم بذارین -
 . دستی رو که به پروانه بخوره

 ! ندمبتا تو برسی ساکشو می! همین االن بیا بربش -
 ...ولی االن -
خوام؛ نه مهریه، نه شیربها، نه هیچی ازت منی -

 . فقط زودتر از این جهنم نجاتش بده. عروسی
 خودش خرب داره؟  -
 . زنمهنوز نه، باهاش حرف می -
 پدرش؟  -
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 . ون نباشهاون با من؛ شام کاریت -

. ها نجس استگفت پول آنمی. مامان مخالف بود
گفت پروانه با لقمۀ حرام قد کشیده و آه و نفرین می

 . شان استبخت، پشت زندگیصدها جواِن نگون

من اما، دین و ایامنم را باخته بودم به معصومیِت 
 . چشامنش؛ به نجابِت نگاهش

 اند،بزرگ شده ای کهها را با لقمهمن انسانیِت انسان
 .سنجیدممنی

 شش_و_پنجاه_و_چهارصد

. صدای راننده از این معطلی یک ساعته، درآمده بود
شان زنگ بزنم و دردرسی تازه ایجاد ترسیدم به خانۀمی
  .در محله رس و گوشی آب دادم؛ هیچ خربی نبود. کنم



 

Romanzo_o 2039 

نده گذاشتم تا زبان نیمی از پول جیبم را کف دست ران
به دهان بگیرد و وضعیت منی را که رساپا اضطراب 

 . بودم، بدتر نکند

  .هایم را به سویشان تند منودمگام. باالخره دیدمشان

 چرا انقد دیر کردین؟ . سالم -

 :زد، پاسخ دادنفس میمادرش که هنوز نفس

باباش خونه بود؛ با هزار دوز و کلک فرستادمش  -
 . حموم

را از دستش گرفتم و نگاهم را سوق دادم به  ساک
ید لرزآشکارا می. تر از هر زمانی بودپریدهرنگ. پروانه

 . و چشامنش نم داشت

 . عطا -

 . جانم را لب زدم؛ از مادرش رشم داشتم
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 . خب، زودتر برین تا کسی ندیدتتونخیله -

کارد به استخوانش رسیده بود که تنها اوالدش ... مادر
هایی روی با اشک. کردگونه غریب راهی میرا این
داد، آرزویی اش و چشامنی که خونشان نشان میگونه

 . اندبزرگ را در آن رس بریده

 . پروانه را تنگ در آغوش گرفت

و ت. بیشرت از این دملو خون نکن. گریه نکن مادر -
ری که داری با مردی می. االن باید خوشحال باشی

 . امثالش توفیر داره با بابات و

پناهِی پروانه پی بردم که پیراهن وقتی به اوجِ بی
مادرش را چسبیده بود و قصد جدا شدن از او را 

 . نداشت

 . نگرانتم... مامان -
 . من از پس خودم برمیام. نگران نباش عمِر مادر -
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 اگه اذیتت کرد؟ اگه کتکت زد؟  -

به سختی پروانه را از خود جدا منود و صورتش را به 
 . احاطۀ دستان خود درآورد

ایه؟ اون تا منو نزنه کتک خوردِن من مگه چیز تازه -
برو پی . تو فکر اینا رو نکن. شهروزش شب منی

 . تخوشبختی

محابا دستانم برای آرام ساخنت پروانه که بی
 . گریست، بسته بودمی

دخرتم، مبادا حرفایی که زدم یادت بره؟ مبادا از  -
 ه در توانش نیست؟ عطا چیزی بخوای ک

ش دخرتِ گریان. دست پروانه را تا نزدیکِی ماشین کشید
 . را سوار کرد

 . شهش پیدا میوقتو تلف نکنین؛ االن رس و کله -
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 . من نیز نگرانش بودم

ترسم بالیی رستون می. شام هم بیاین با ما بریم -
 . بیاره

 . نم چشامنش را زدود

 . شهدلواپس نباشین؛ طوریم منی -

هایش برد و در برابِر نگاِه متعجِب من، دست به گوش
 ! هایش را کف دستم گذاشتگوشواره

 این چه کاریه؟  -
دوزی خیالت راحت پرسم؛ اینا رو از پول لحاف -

 . واسه این و اون خریدم

ای قابل میزان رشمم از چشامِن خجولش، با هیچ کلمه
 . بیان نبود
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من برای شام . ینکنم از این حرفا نزنخواهش می -
تونم اینا رو قبول کنم منی. احرتام زیادی قائلم

 . چون تنها پشتوانۀ شامست

 . دستی را که به طرفش گرفته بودم، مشت کرد

م بکنم؛ حداقل هیچ کاری که نتونستم واسه بچه -
 . اینو ازم قبول کن

پژواِک التامِس آخرش، هفده سال است آرامشم را 
 . ربوده

 .جوِن پروانهجوِن تو و  -

 هفت_و_پنجاه_و_چهارصد

رود؛ فشار دستانم از دو طرف هم کارساز رسم گیج می
 . نیست
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فضای اتاق با وجود تهویۀ مناسبش، بی وجوِد 
وم خواهم بلند شمی. اش، قفس تنگی بیش نیستپروانه

دوباره هامن احساس سنگینی در . و به تراس بروم
ام اهایم، گیر افتادن در منجالبی از قیر و عدِم تواناییپ

 . در برخاسنت

به کمک ویلچر، فاصلۀ چند مرتی تا تراس را طی 
کشم تا دستم به دستگیره کمرم را باال می. کنممی

نفسی از . حال و روز آسامن از من دلگیرتر است. برسد
کنم و روحم ام میدیدههای داغهوای رسد وارد ریه

 . دارد از این رسدی و داغیرَک برمیتَ 

 . پروانه -

بار از آینه او را هقش راننده، هر چند ثانیه یکبا هق
 . نگریستمی

 خواست پیش من باشی؟ مگه همیشه دلت منی -
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 . کشهبابام منو می... بابام -

برای رؤیت چشامنش، مچ دستش را گرفتم و پایین 
 . آوردم

 شتم؟ ترسی وقتی من پیاز چی می -

از . از من دور شد؛ تا جایی که کامل به در چسبید
 کساز حریمی که به هیچ. هایش خرب داشتمحساسیت

 . داداجازۀ ورود به آن را منی

 . ذارهم منیزنده... دست بابام بهم برسه... عطا -

 . توانستم از هراسش بکاهمفقط با کلامت می

 . برسهذارم دستش بهت مطمنئ باش منی. رسهمنی -
 ...مامانم -
 افته، میاریمشبذار آبا از آسیاب بی. نگران نباش -

 . پیش خودمون
 آقا نگفتی کجا برم؟  -
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 :گویمزند میهاست به هر که دم از عشق میسال

وقتی قدرت محافظت از عشقت رو نداری، غلط » 
 . «شیکنی عاشق میمی

  .جایی برای بردن عشقم، حتی برای یک شب نداشتم

زد؛ فقط به جرِم عشِق اش را با تیر میمامان سایه
 . پرسش بودن

برای بار سوم راننده مقصدمان را پرسید و من برای 
 :جلوگیری از فروریخنِت غرورم، گفتم

 . جا نگه دارینهمین -

ساک پروانه را برداشتم و چشامن پرم را سوق دادم به 
 . خیابان

 بدون پشتوانۀبدموقع عاشق شده بودم؛ با جیب خالی؛ 
 . مالی
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لرزید بگیرم، چنان میای را که همخواستم دست پروانه
 . نگذاشت

مستأصل . اوج خفت و خواری برای یک مرد همین است
 . نگاهی به اطراف انداختم

 . جابریم اون -

 . ای نشستیمزدهو رو رفته و زنگ روی نیمکِت رنگ

 مامانم زورت کرد؟  -
 تو واسه من زوری؟  -
 . کردیش قبول منیکا -

 .کردمکاش قبول منی

 . سه ساله تنها خواستۀ قلبیم اینه -

 . اش را در هم تنیددستان استخوانی

 . مامانت از من بدش میاد -
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 . ای هستیدونه چه فرشتهمنی -

م، هایم مرهم بگذار خواستم بغلش کنم، خواستم با بوسه
 . کناره گرفت

 . نه عطا -

شامرۀ خانۀ . لوار درآوردمموبایلم را از جیب ش
راست یک. پرسعموی پدرم را که روحانی بود، گرفتم

 . رفتم رِس اصل مطلب

 . خوام یه صیغۀ محرمیت بخونیعمو ازت میحاج -
 بیام منزلتون یا شام میاین؟ . سالمتی پرسمبه -
 .خوام بخونیکدوم، از پشت تلفن میهیچ -

 . به غیرعادی بودن اوضاع پی برد. شک کرد

 چیکار کردی پرس؟ بابات خرب داره؟  -
 . عمو بخون، قضیه دارهنه حاج -
 . اجازۀ بابای دخرت واجبه. تونم پرسممنی -
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 . زدپروانه جلوی چشامنم داشت پرپر می

ای پ. تو رو به اون حجی که رفتی نه تو کار من نیار -
 .مرگ و زندگِی یه آدم در میونه

 هشت_و_پنجاه_و_چهارصد

 . تردید جایش را به ترس داد

 چه خبطی کردی عطا؟  -
طوری عمو حضوری باید تعریف کنم؛ اینحاج -

 . شام کار ما رو راه بنداز. شهمنی
 ...ست یاباکره... دخرتخانم -

 . از پروانه فاصله گرفتم

 . بله -
 . خوننواسه دخرت باکره که صیغه منی -
 . خوامنم؛ صیغه رو واسه امشب میقراره عقدش ک -
 . اجازۀ پدرش الزامیه -
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 . کف دستم را به پیشانی کوبیدم

 . شام پدرشو ُمرده فرض کن -
 ُمرده؟  -
 . نه، ولی فرض کن -
 . شه کهمنی -

. ای از وقایع ارائه دهممجبور شدم توضیح رسبسته
 . مجبور شدم و مجبورش کردم به خواندِن صیغه

 . ، فردا باید ببینمتاز دست تو پرس -
 . رسمچشم، خدمت می -
 مدتش چقدر باشه؟  -

  .به روزهای احتاملِی طول کشیدن این اتفاق اندیشیدم

 . تا آخر عمرمون -
 مهریه؟  -
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روانه کنار پ. تا به حال به چنین مسائلی فکر نکرده بودم
 . نشستم

 خوای عزیزم؟ مهریه چی می -

 . دستی به چشامن خیسش کشید

 هریۀ چی؟ م -
 . واسه صیغۀ محرمیتمون -

 . دلشوره، درخشش چشامنش را ربوده بود

 صیغه؟  -

 :گوشی را پایین آوردم و گفتم

تا راست و ریس کردِن کارامون و گرفنت نامه از  -
 . دادگاه، ممکنه مدتی طول بکشه

شک ندارم در آن لحظه به رویاهای . نگاهش سقوط کرد
 . اندیشیداش میدخرتانه
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اش گذاشتم و خیره در چشامنش زمزمه نگشت زیر چانها
 :کردم

یه عروسی . کنمهمه چی رو واست جربان می -
 .گیرم تلخِی این روزامونو بشوره و بربهواست می

 حاال بگو مهریه چی؟ 

 . رسش را به طرفین تکان داد. بغض داشت

 . موبایل را تا گوشم باال آوردم

آه در بساط  دونی االنعمو خودت که میحاج -
جلوی مهریه یه پرانتز باز کن بنویس، آینده . ندارم

 . هر چی به دست آوردم، نصفش واسه پروانه

با  .با چشامنی لبالب از اشک نگاهم کرد. نشستم کنارش
 آن شب. لبخند زد. چشامنی لبالب از اشک لبخند زدم

ها فقط خدا شاهد بود در پس لبخندمان چه دلشوره
 . زندمی موج
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ِة املَعلوَمه »  َزوَّجُت ُمَوکِّلَتی پروانه ُموَکِّلی عطا فی املُدَّ
 . «َعلَی املَهِر املَعلوم

ه بله را گفت؛ با صدای گرفت. قرائت خطبه به پایان رسید
 . و لرزان

  .بله را گفتم؛ با صدای گرفته و غروِر تَرَک برداشته

مرد باشی، دم از غیرت و تعصب بزنی، محرمیت با 
اش هستی، در ها مدعِی خاطرخواهیی که سالدخرت 

. ترین حالت ممکن جاری شودکسیک پارک، در بی
 .ترین ترشیفاتیبدون کوچک

 نه_و_پنجاه_و_چهارصد

مان نمابینفس عمیقی کشیدم و فاصلۀ چند سانتی فی
 . را متام کردم

خیاِل راحت و  با. انگشتانش روی زانوهایش مشت شد
. بدون هیچ محدودیتی، دست روی دستش گذاشتم
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انقباِض بدنش از این . دستش را فرشدم. رسدش بود
 . نزدیکی را احساس کردم

نهایت ای بیتجربه. تجربۀ اول بود؛ برای هر دویامن
ر دستم دو . یکی شکستممرزها را یکی. بکر و شیرین
 آناگر رضبانش با . نفسش قطع شد. کمرش پیچید
اش چانه. کردمزد، به زنده بودنش شک میشدت منی

عطشم برای در آغوش گرفتنش . به گلویش چسبید
 .او را روی پای خود نشاندم. بلندش کردم. فزونی یافت

ال حا. ام نهادم و سفت بغلش کردمرسش را روی رسشانه
دستانش را از دو . دستم برای آرام منودنش باز بود

ها را به هم جایی پشت گردنم آن طرِف گردنم رد کردم و
 . متصل منودم

 چرا نفستو حبس کردی؟ ... پروانه -
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اش چشامن فراری. ام برداشتمرسش را از روی رسشانه
 .هایم به باال، نقش اساسی داشتنددر کشیدگِی لب

در قآن. کردکامکان نگاهم منی. صورتش را قاب گرفتم
 . کردم رسم را پایین بردم تا نگاهش را شکار

 کشی؟ از من خجالت می -

 . هایش دوید و چشامنش را بستخون به گونه

 زن و شوهر شدیام، حواست هست؟  -

. های مضطربش فرشده شدبازوهایم میان پنجه
کرورکرور احساس به نام خوشبختی در پیکرم به جریان 

 . افتاد

 . از این حرفا نزن -

 . تازه رِس شیطنت را باز کرده بودم

 غیر از اینه؟  مگه -
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برد، خیال باال آمدن اش فرو میرسی که مدام در یقه
 هایبا تکان. صورتم را به صورتش چسباندم. نداشت

از . ریشم صورتش را قلقلک دادآراِم رسم، زبری ته
اش تابیده ها بر چهرهطریق نوری که به وسیلۀ چراغ

 هایم را بر آن قسمت گذاشتملب. بود، شاهکارم را دیدم
لرزید از به وضوح زیر دستم می. و با ولع بوسیدمش

با یک حرکت موهایم را عقب دادم و چشامن . هیجان
دارم را به چهرۀ معذبش دوختم، به پریدِن خامر و تب

پلکش، به گزیدِن لبش، به تندتند آب دهان قورت 
 . دادنش

 . پروانه -

زد تا گذر به هر دری می. روی کرده بودمزیاده
 . به چشامنم نیفتدچشامنش 

 . هایش نزدیک کردمصورتم را به لب
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 . بوسم کن -

 . بیشرت لب گزید. تر شدرسخ

 پروانه؟  -

 . خواست از روی پاهایم بلند شود؛ اجازه ندادم

 . یاالخانم، منتظرم -

با . دخندیبا چشامنی که می. بار مستقیم نگاهم کرداین
 . خندیدهایی که میلب

 شو اذیت نکنی؟ مامانم نگفت دخرت -

 . چشامنم گرد شد

 گی اذیت؟ بعدم تو به این می. نه نگفت -

 . رسش را باال و پایین کرد

 . پس خدا به دادت برسه؛ این تازه اولشه -
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ابروهایش به پیوند هم . اش کج شدرسش به سمت شانه
 . درآمدند

 . عطا -
  .بوس کن بذار تا آخر عمر غالم حلقه به گوشت بشم -

 . نگشت به صورتم رضبه زدمبا ا

 . خب، هومل نکنخیله -

 . اشخندیدم به نابلدی

 . پرپری -
 ! شهچشاتو ببند، روم منی -

هایم را روی هم نهادم و از باریکۀ بین آن دیدم پلک
تصویرش . همه جا تاریک شد. هایامن رانزدیکِی صورت

هایم قرار گرفته بود، دستی که روی چشم. را ندیدم
اولین و آخرین نشان ... اشو بوسه. د نبوددیگر رس 

 .لعنت به بعد از آنش... بعد از آنش. خوشبختی بود
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 شصت_و_چهارصد

وجبش، بهدارم از آسامن شهری که وجبچشم برمی
 . یادآور اقباِل به خواب رفتۀ من است

ی زنده ماندن پس از یک رسی وقایع، دیگر به معن
خدایی که معروف است به . زندگی کردن نیست

ای الراحمین بودن، وقتی پس از فاجعهارحم
 . کندبُرَّد، در حق ما ظلم میوحشتناک، نفسامن را منی

وجدان عظیم، ظلم هفده سال زیسنت من با یک عذاب
 . است

رسما، تشدید . کنمویلچر را به داخل اتاق هدایت می
 .دستانم هنوز قوت دارند. نست نه درماحسیکنندۀ بی

 . دهمها پاهایم را ماساژ میبه کمک آن

 . بریم شام بخوریم -
 . نه اصال اشتها ندارم -
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 . اش محکم کردمپیچش دستم را دور شانه

 . گم بگو چشمهر چی می -

 . حلقۀ دستم را شل کرد. ایستاد

 . نکن عطا -

زدم  لمستقیم ز . ام را بگیرمدیگر نتوانستم جلوی خنده
 . به چشامنش

 خوای بگی تو بدت میاد؟ می -

اش را فرو داشت خنده. هایش یک جا بند نبودندلب
 . خوردمی

 . زنمبگو بدت میاد، دیگه من اصال بهت دست منی -

شم نرم به آغو. تنها بود؛ از تنهاتر شدن ترسید. ترسید
 . خزید و دست چپش دور کمرم پیچید
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 های آن شب را ثبتام صحنهیک دوربین کم داشتم تا مت
تا بعدها دلخوش به این باشم که من هم به اندازۀ . کنم

 .امیک شب زندگی کرده

های خودم، برای دمل تنگ است برای خنده
 های رضبانم، برایهایم، برای باال و پایین شدنشیطنت

داغی ابدی که ... پروانه. شنیدن نامم از زبان پروانه
 . مرا به نیستی کشانده

 کشی؟ چرا انقد آه می -
 . کتابامو نتونستم بیارم -
 فدای رست؛ مگه قحطی کتاب اومده؟  -
 . این موقع از سال که کتاب گیر منیاد -
 . اون با من، فکرشو نکن -
 عطا؟  -
 جونم؟  -
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 شه؟ به نظرت چی می -

  .های کوتاه و خستۀ او هامهنگ کردمهایم را با قدمقدم

 . بریم فردا باید از این شهر -

کدام دخرتی در اولین شب محرمیتش به . توقف کرد
 خورد؟ جای عسل، دلشوره می

 کجا؟  -

 . اش را باز و از ابتدا بستمگره رورسی

باالخره یه جایی از این زمین قد ما دو نفر جا پیدا  -
 . ذارم اذیت شیمنی. شهمی

 . لبخند زد

 . ترسموقتی پیشتم از هیچی منی -
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ای بارها دست که پدرش روی چنین فرشتهاز فکر این
ه فوری ب. بلند کرده، صورتم انعطاف خود را از دست داد

 . سینه فرشدمش تا شاهد خشمم نباشد

 . مبریم یه چیزی بخوریم، من گرسنه -

ای که در چند مرتی ما قرار داشت، فروشیبه دکۀ آش
 . اشاره کرد

سه ره، اما با یه کاچیزی از گلوم پایین منی -
 . رشته حرفی ندارمآش

 هایپرانیظرف اوملان را متام کردیم؛ با اشتها، با مزه
 . من و لبخندهای او

. هایم، غمی بزرگ به دوش داشتمپشت آن خنده
 بردم؟ کجا باید می... همرسم را

 من که سیر نشدم؛ تو چی؟  -



 

Romanzo_o 2064 

هایامن را پر کاسه. اش کج کردرسش را به سمت شانه
 . منودم

 رشته، آخرین لقمۀ خوشی بود که از گلویم آن آش
 . پایین رفت

هفده سال است موقع بلعیدِن حتی یک چکه آب، دردی 
 .پیچدغیرقابل باور در نواحِی داخلِی گلویم می

 یک_و_شصت_و_چهارصد

 مجازات. طناِب دار دور گلوی رابطۀ نوپایامن انداختند
رحم، دادگاه بی. رم عشق، به جرم دلبستگیشدیم؛ به ج
 . هیچ... رحم، عدالترحم، قضاوت بیقاضی بی

 . به تنها امیدم متوسل شدم

 . الو عزیز -
 جانم عطا؟  -
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پروانه را روی جدول کنار خیابان نشاندم و چند مرتی 
 . رقصیدطفلک به هر سازم می. از او دور شدم

 . عزیز به کمکت احتیاج دارم -

 . طور که انتظارش را داشتمان شد؛ هامننگر 

 شده؟ چی -
 س؟ آقاجون خونه -
  .ها رفنت دماوند باغ عمو فریدونتنه با بابات و بچه -
 مامان هم رفته؟  -
خواستی چی می. کرد نرفتنه اون رسش درد می -

 بگی؟ 

 . حضور مامان عرصه را برایم تنگ کرد

 یعنی بابااینا امشب منیان؟  -
 خوای بگی؟ چی می عطا. نه -
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نه که منطق داشته . تر از مامان بودمبا عزیز، راحت
شدم، باشد، نه؛ فقط مرا که نوۀ بزرگش محسوب می

 . طور دیگری دوست داشت

 تو چیکار کردی عطا؟ . خدا مرگم بده -

ستم دانمی. کشیدپروانه پشت دستش را به صورتش می
 . کندهایش را پاک میدارد اشک

 دی؟ ه امشب بهمون جا میعزیز ی -
خوای دست دخرت غریبه رو بگیری بیاری خونۀ می -

 من؟ 
 . غریبه نیست؛ صیغه خوندیم -

 . نفسش رفت

 . پناه بر خدا -
 . برمشفردا می. فقط تا فردا صبح -
 مادرتو چیکار کنیم؟  -
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 . فهمیدمترسش را می

ریم که بو یه جوری میام و می. تو حرفی بهش نزن -
 . نربه

 ...ولی عطا -
تو مسافرخونه . عزیز جایی رو ندارم امشب بربمش -

حال و روزش . تونیم اتاق مشرتک بگیریممنی
ره یه ذ. طوری نیست که امشب بتونم تنهاش بذارم

اگه امشب رو تو خیابون صبح . غرور واسم مونده
 . مونهکنیم، هیچی از پرست باقی منی

 دسِت خالی عاشقی با. سکوت کرد؛ نزدیک یک دقیقه
 .ارزدُمفت منی

 یک_و_شصت_و_چهارصد

 مجازات. طناِب دار دور گلوی رابطۀ نوپایامن انداختند
رحم، دادگاه بی. شدیم؛ به جرم عشق، به جرم دلبستگی
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نامش بود اما ... رحم، عدالترحم، قضاوت بیقاضی بی
 . اثرش نه

 . شدمبه تنها امیدم متوسل 

 . الو عزیز -
 جانم عطا؟  -

پروانه را روی جدول کنار خیابان نشاندم و چند مرتی 
 . رقصیدطفلک به هر سازم می. از او دور شدم

 . عزیز به کمکت احتیاج دارم -

 . طور که انتظارش را داشتمنگران شد؛ هامن

 شده؟ چی -
 س؟ آقاجون خونه -
  .اغ عمو فریدونتها رفنت دماوند بنه با بابات و بچه -
 مامان هم رفته؟  -
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خواستی چی می. کرد نرفتنه اون رسش درد می -
 بگی؟ 

 . حضور مامان عرصه را برایم تنگ کرد

 یعنی بابااینا امشب منیان؟  -
 خوای بگی؟ عطا چی می. نه -

نه که منطق داشته . تر از مامان بودمبا عزیز، راحت
شدم، حسوب میباشد، نه؛ فقط مرا که نوۀ بزرگش م

 . طور دیگری دوست داشت

 تو چیکار کردی عطا؟ . خدا مرگم بده -

ستم دانمی. کشیدپروانه پشت دستش را به صورتش می
 . کندهایش را پاک میدارد اشک

 دی؟ عزیز یه امشب بهمون جا می -
خوای دست دخرت غریبه رو بگیری بیاری خونۀ می -

 من؟ 
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 . غریبه نیست؛ صیغه خوندیم -

 . نفسش رفت

 . پناه بر خدا -
 . برمشفردا می. فقط تا فردا صبح -
 مادرتو چیکار کنیم؟  -

 . فهمیدمترسش را می

 ریم که بویه جوری میایم و می. تو حرفی بهش نزن -
 . نربه

 ...ولی عطا -
تو مسافرخونه . عزیز جایی رو ندارم امشب بربمش -

حال و روزش . تونیم اتاق مشرتک بگیریممنی
ره یه ذ. وری نیست که امشب بتونم تنهاش بذارمط

اگه امشب رو تو خیابون صبح . غرور واسم مونده
 . مونهکنیم، هیچی از پرست باقی منی
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عاشقی با دسِت خالی . سکوت کرد؛ نزدیک یک دقیقه
 . ارزدُمفت منی

خب بیاین، فقط اگه مادرت فهمید جوابش با خیله -
 . خودت

پایین کشیدم و به حرکات شیشۀ ماشین را اندکی 
 . اش، ادامه دادمَدَورانِی انگشتانم روی پیشانی

 بازم رسدرد داری؟ -

 . جا شدمیان بازوهایم جابه

 . کنه عطادستات معجزه می -

 :اش نشاندم و گفتمای بر شقیقهبوسه

 . چته قربونت برم؟ نگرانی -
 . دلواپس مامانم -
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بای طوسی عسلی های زیمن آن تیله. ام شدسپس خیره
 . پرستیدمرا می

 دی یه زنگ بهش بزنم؟ گوشیتو می -

 . تردید داشتم

 . کنماگه بابام برداشت قطع می -

. شان را گرفتم و موبایل را به او سپردمشامرۀ خانۀ
 . صدای مادرش را شنید؛ گل از گلش شکفت

صدات چرا . نگران نباش. من خوبم قربونت برم -
 بلند کرد؟  گرفته؟ بازم دست روت

- ... 
 کنی؟ چی رو آخه از من قایم می. دروغ نگو مامان -

 . هایش روی هم قفل شددندان

 . خدا لعنتش کنه -



 

Romanzo_o 2073 

دیر جنبیدم، دیر موبایل را از دستش گرفتم؛ وقتی کار 
 .وقتی صدای پدرش را شنیده بود. از کار گذشته بود

ع طموبایِل ق. وقتی زلزله ستون فقراتش را لرزانده بود
ا موبایل ر . زنگ خورد و رنگش پرید. شده باز زنگ خورد

 . خاموش کردم

بعد از شنیدن آن صدا، دیگر پروانۀ سابق ... پروانۀ من
 .نشد

 دو_و_شصت_و_چهارصد

شود، تاریِخ وفاتی که روی سنگ قرب حک می
ار بکها یهمۀ انسان. ترین اخرتاع برش استغیرواقعی

تاریخِ . کنندپیش از مرگ، مرِگ واقعی را تجربه می
های آباِن ساِل هشتاد و چهار وفات ما در یکی از شب

هامن تاریخی که روی . هشتاد و چهاِر هشِت سه. بود
 . سنگ مزارش حک کردم
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مرِگ آرزو، مرِگ خوشبختی، مرِگ خنده، مرِگ صدا 
ه پاهایی کهای شیرین، مرِگ دستاِن نوازشگر، مرِگ زدن

گویم جرمشان فقط و فقط قدم گذاشنت در باز هم می
 . مسیر عاشقی بود

ا کرد و براننده با کالفگی مدام نچ می. رسیده بودیم
خردکن، برای پیاده شدن، تحت این حرکِت اعصاب

اشک به چشامنم هجوم آورد از . فشارمان گذاشته بود
 . خشکِی اشِک چشامنش

 امون بذارین؟ شه چند لحظه تنهآقا می -

تر پیاده کرد تا رسیعهر کاری می. دیرش شده بود
بازوهای نحیفش را گرفتم و او را به خود . شویم

 . چسباندم

 . ببین منو. نلرز فدات شم -

 . اش را باال دادمچانه
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یه لحظه هم . جاست؛ تو بغل منجات همیشه همین -
 نرتس خب؟ . ذارمتنهات منی

 . افزایش یافت امفشاِر رسش به سینه

 باشه پروانه؟  -

خوش به حال کسی که در زمان و رشایط مناسب عاشق 
 . شودمی

 با توأم پروانه، باشه؟  -

 هر. در هامن حالتی که بود، رسش را باال و پایین کرد
 . چند خودش هم اطمینانی نداشت

 ایاش گذاشتم و پس از بوسههایم را روی پیشانیلب
 . جا صورت گرفتای آنعمیق، توقف یک دقیقه

جوری نگامون ببین یارو چه. خب بریمخیله -
 . کنهمی
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ماشین  .رس تا پای زندگِی من خالصه شده در حرست
مکان . خانه خریدم، با حرست. خریدم، با حرست

. منایشگاه را اجاره کردم و سپس خریدم، با حرست
 . ماشین عوض کردم، با حرست

و غرورم اجازه نداد وگرنه دِر حیاط را به آرامی بستم 
ای را که در زدهدسِت یخ. رفتمپاورچین راه میپاورچین

دستم بود، به آرامی فرشدم و مسیر حیاط تا ساختامن 
افتادِن پردۀ خانۀ . هایی تند پیمودیمعزیز را با قدم

از درون شکستم و از بیرون خود را . خودمان را دیدم
 . نباختم

اده بود، در حالی که چشامنش ها ایستعزیز باالی پله
پایید، با دست اشاره کرد زودتر طرف حیاط را میآن

 . در را پشت رسش بست و قفل منود. داخل شویم

 فکری؟ من چی بگم به تو؟ پرس آخه چقدر تو بی -
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متاِم حواِس من پی سالِم دوِم پروانه بود که از سوی 
 . جواب ماندعزیز بی

ش کنم تا مادرت شک باید زودتر برقا رو خامو -
 . نکرده

پروانه را روی زمین، تکیه داده به پشتی، نشاندم و به 
 :عزیز گفتم

 . کنی؟ ترسیدهگاوزبون واسش درست مییه گل -

اش، اما سیاست ناراضی بود از حضور پروانه در خانه
 . رنجاندداشت؛ مرا منی

 شام خوردین؟  -

 . نشستمنزد پروانه . رسم را به تأیید تکان دادم

 خوای بری دستشویی؟ منی -

 . با چپ و راست منودِن رسش، جوابم را داد
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 . از نبود عزیز استفاده کردم و دستش را گرفتم

تا صبح تحمل کن؛ شناسنامه و وسایلم رو  -
 . جا بربمتدم از ایندارم، قول میبرمی

 . خواستمرسیدنم به پاسخ با تکان رسش را منی

  .ه؛ دمل واسه صدات تنگ شدهانقد رستو تکون ند -

 .وقفه و محکمهای بیدِر آهنی به صدا درآمد با کوبش
طور که لیوانی جوشانده در دست داشت، عزیز هامن

 . ای به صورتش زدرضبه

 . مامانته -

 .ای از دست عزیزکوبشی دیگر و افتادِن لیواِن شیشه

 سه_و_شصت_و_چهارصد

عزیز در حالی که مراقب بود . بلند شدم؛ پروانه هم
 . های لیوان به پایش نروند، به طرفامن آمدتکه
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 . بدو. برب تو اتاق قایمش کن -

در . فایده بود وقتی از حضورمان اطمینان داشتبی
 . خورد پنهان کردن همرسمثانی، به غرورم بر می

ه  آمددستی که برای زدن رضبه باال. قفل در را گشودم
 . بود، کنارش افتاد

 چه طرز در زدنه؟  -

خشم، جایی برای حس مادرانه در چشامنش نگذاشته 
قرار نبود . پروانه سالم داد. مرا پس زد و داخل شد. بود

  .چسبید به دیوار. عقب رفتعقب. کسی پاسخش را دهد

 خوشم باشه، چه غلطا؛ دخرت میاری تو خونه؟  -

 :به عزیز ترش زد

قِل عسفید شده، عقلتو دادی دست بچۀ بیگیسات  -
 من؟ 
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 . زنیمبریم بیرون حرف می. شلوغش نکن مامان -
حرف؟ تو حرف حالیته؟ هزار بار نگفتم این دخرت به  -

 خوای یکی بشی لنگۀ باباش؟ خوره؟ میدردت منی

نگاهی به رشمم شد نیم. دست روی دهانش گذاشتم
  .ط و نشان کشیدمام خبا چشامن عاصی. پروانه بیندازم

 . بریم بیرون. نزن این حرفا رو -

 . مرا به بدترین حالت ممکن عقب زد

دونن ناموسشون کجاست؟ اگه کس و کارش می -
 . غیرتندونن که خیلی بیمی

مان در پارک، رشافت داشت به صبح کردن شب
 . ای که هتِک حرمت شد به ناموسمچهاردیواری

افتاد . از خانه کشیدمدست مامان را به سوی بیرون 
 . ترین دندهروی لج
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گم؟ خاک تو رست با این مگه بد می. ول کن ببینم -
مردم پرسیدن کس و کارت عروست . انتخابت
 س، بگم موادفروش؟ چیکاره

 . زدم به آخرین سیمی که بود و نبود

 .انتخاِب خودمه، غیر خودم به هیشکی ربطی نداره -
ادشون حرف من و خورن با جد و آبمردم گُه می

 . زننزمنو می
 زنت؟  -

ای که رسش را تا آخرین درجه رفتم به سوی پروانه
پایین انداخته بود و قسمِت پررنِگ جلوی مانتوأش 

 . صدای چشامنش داشتروایت از سیِل خروشان اما بی

 . عزیزدمل، نگام کن... پروانه -

 . کتفم از پشت کشیده شد

 پرسیدم زنت؟  -
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 . ایستادمرخش بهرخ

فردا هم عقد ش کردم، فردا پسصیغه. آره زنم -
 ...تو هم حق نداری بهش. کنیممی

عزیز . رضب باال آمدرِس پروانه یک. صدایم قطع شد
مامان را نفرین کرد و دسِت من همچنان روی صورتم 

جلوی . قدری که چشامنم پر شدآن. درد داشت. بود
 . چشامن پروانه درد داشت

ر شدی؟ دین و ایمونت کجا رفته؟ جلو عروس کاف -
کنی؟ چش زنش، رو مرد گنده دست بلند می

 کشی؟خجالت منی

 چهار_و_شصت_و_چهارصد

 . یقۀ پیراهنم در دست مامان مشت شد

 . دم عاقبت رِس خود بودن چیهنشونت می -
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قیر، حمتنفر بودم از نگاهش به پروانه؛ نگاهی رسارس ت
 . دادنگاهی که بوی عقده می

م شد الوضو بود، بچهپدِر خدا بیامرِز من، دائم -
تویی که تو روم وایسادی؛ بچۀ اینی که باباش 

 الخمره چی قراره بشه؟ دائم

 امها تیغ شد و زخمیهرگاه آمدم ببخشمش، این طعنه
 . مامان آن شب کلمۀ مقدس مادر را زیر سوال برد. کرد

به صورت هم نگاه . ابد به ما بدهکار استدنیا تا 
 . کردیم؛ او از رشِم من و من از رشِم اومنی

شکلی  خودت دخرت داری؛ دلت میاد یکی این -
 تحقیرشون کنه؟ 

 . ام ایستادسینهبهسینه

من واسه دخرتام ارزش قائلم؛ تو خیابون ولشون  -
 ! کنم که بهشون انگ بچسبوننمنی
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 . امانخدا جای حق نشسته م -
ون خ. کنمشون میت، صبح راهیبرو بشین تو خونه -

 . به دِل دخرت طفل معصوم کردی

 . مامان با بهت خیره شد به عزیز

 کنی؟ کجا؟ شون میراهی -

شده  نفسش تنگ. آن نگاهم با نگاه پروانه تالقی کردیک
 .الفور لیوانی آب برایش آوردمفی. زدرسفه می. بود

وسایل ساکش را روی زمین . شتقدرِت بلعیدن ندا
 چند پاف از. قوطِی آبی رنگ را برداشتم. تخلیه منودم

متام شده بود؛ همچون ذوِق . آن به داخل دهانش زدم
 . ما برای اولین شِب یکی شدمنان

آب لیوان را با احتیاط به او . پشتش را ماساژ دادم
 . خوراندم

 ری واسش از داروخونه اسپری بگیری؟ عزیز می -
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مادر، من با این پای چالق تا برم و بیام بچه تلف  -
 . شده

 . دسِت نیاز به طرف مادر دراز کردم

 . شو بگیرنوکرتم مامان، برو اسپری -

 . ناباور دست جلوی دهانش نهاد

 مریضه؟  -
 . نه بابا، مریض چیه -
 . کشهبدتر از پیرزن هشتاد ساله داره نفس می -
  .سم که مریضی نیستآ. یه کوچولو فقط آسم داره -

گذارم رویا و زهرا بفهمند مادرشان آن شب به چه منی
نابودِی رواِن من، به حِد . موجودی تبدیل شده بود

 . ستکافی، کافی

واسه یه دخرت مریض داری خودتو به آب و آتیش  -
 زنی؟ می



 

Romanzo_o 2086 

 . شیشۀ پنجره لرزید از صدای بلندم

چرا بهش تو چرا انقد بد شدی؟ . لعنت بهت مامان -
 شکنی؟ گی مریض؟ چرا دلشو میمی

هفده سال پیش مادرم به آسم گفت مریضی و خدا 
 . مریضِی واقعی را جلوی چشامنش گذاشت؛ ام اس

ام پی برده، مشکل قلبی پیدا از روزی که به بیامری
نباید رهایش . کندوجدان رهایش منیعذاِب . کرده
 . کند

 . دمشدست پروانه را گرفتم و به اتاق بر 

 باشه؟ . گردمجا، من زود برمیبشین همین -

 . بازویم را چسبید

 . ترسمنرو عطا، من می -
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اگه خدایی نکرده تو . نفست داره به زور باال میاد -
 خواب یهو گرفت چی؟ 

 .گیرهگیره؛ تو پیشم باشی منیمنی -

 . اش چسباندمپیشانی به پیشانی

 . هبه خاطر همه چی رشمند. رشمنده نفسم -

به  .اش را به صورتم کشید؛ به صورِت خیسملبۀ رورسی
 . امقطراتی که هر کدام پوزخندی بود بر مردانگی

درست از هامن شب بود که عطا، عطای دنیا را به 
 .لقایش بخشید

 پنج_و_شصت_و_چهارصد

 . شدداد که به رفتنم راضی منیدلش گواه بد می

 نگران چی. زیزدمل، نیم ساعته رفتم و برگشتمع -
 هستی؟ 
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 . مان به دلش افتاده بودخرابیخانه

ها بوده که اسپری نداشتم و خیلی شب. خواممنی -
 . تنهام نذار عطا. طوریم نشده

دمل طاقت نیاورد حرف . آمدنفسش به سختی باال می
اش را ببینم و یک اسپری را از او دریغ زدِن بریده

 .ایممن

ه ب. یک در آغوش گرفنِت طوالنی. در آغوشش گرفتم
 اولین و آخرین. میل خودش دستانش دور گردنم پیچید

 :حوالِی گوشش را بوسیدم و گفتم! پیچش

 . نرتسیا. گردمزود برمی -

گردنم را به پشت چرخاندم . میان چارچوِب در، ایستادم
  .هایم، به او اطمینان بخشیدمو با بر هم زدِن پلک

گردم رم و برمیتا می. سپرمش به توعزیز می -
 خب؟ . مراقبش باش
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ند که کعصیان چنان نیرویی به پاهای بیامرم منتقل می
از روی ویلچر برخاسته، لگِد محکمی حوالۀ پایۀ میز 

 کاری شده،کنم و شیشۀ مستطیلِی روی چوِب کندهمی
 . شود؛ دقیقا مثل خودمبارها خرد می

ها شد؟ چرا زمان تا به ها و ثانیهبنِد دقیقهام چرا زندگی
 رحامنه تاخت؟ ما رسید، بی

حرسِت روزهای . هایم پر از حرست استدیواِر تنهایی
گیر . خوشی که تجسم کرده بودم و هرگز نرسیدند

 . عام شدندها افتادند؛ در جا قتلراهزن

 . جا بشینعطا، عطاجان، بیا این -

انی که مرا تا تخت فروغم روی آشتیچشامن بی
 . نشیندکشاند، میمی

 چه بالیی رس خودت آوردی؟ . گم پرسمتسلیت می -
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بار سوخنت و متام شدن، رشافت دارد به یک عمر یک
سوختم کاش در آن آتش می. سوخنت و متام نشدن

 وقتی. وقتی هنوز کارن و سورن و فردینی در کار نبود
 . دهایم از این دنیا قطع شده بو وابستگی

 نویسن؟ ها رو با سیاهی میچرا بخت بعضی -
تو واسه پروانه چیزی کم نذاشتی که حاال داری  -

بهرتین اتاق، بهرتین امکانات، . کشیعذاب می
، اومدها، تو هر کاری از دستت برمیبهرتین پزشک
 . براش کردی

مان جایی ای به اسم کاش در فرهنگ لغتکاش کلمه
 . نداشت

شد تا ، کاش اصال رشوع منیدیدمشکاش منی
 . لحظه از داِغ چنین پایانی گُر نگیرمبهلحظه
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جا، سالی به شو آورده انداخته اینطرف بچه -
نه که جلو روت . زنهدوازده ماه بهش رس منی

 .تو کردمها، هر جا نشستم تعریِف مردونگیباشه
طوری زل گفنت هر روز چهپرستارهای پروانه می

و کشه تا تها رو میشنبهانتظار پنج زنه به در ومی
 ! بیای

مردی که عرضۀ یه شب مراقبت از زنشو ... مرد -
 . نداشت

 . شودمتوجه نجوایم منی

. شانس بود که تو رو داشتپروانه خیلی خوش -
جا چند نفر از ِقَبلِش به آسایش دونی تو همینمی

واسه اون دنیاش قرص . شو نخوررسیدن؟ غصه
 . ساختی
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ر توانستم رس پا شوم و به نان و نوایی برسم، به برکِت اگ
 . وجوِد پروانه بود

برای نگه داری به مرکزی سپردمش که فقط 
کردم اعرتاض هم که می. گذاشتند طرف مبیردمنی
 . ستگفتند، با این پول اندک، از رست هم زیادیمی

گفته بودی به این اتاق دست نزنیم، ما هم به  -
 متقاضی داره؛ بدیم؟ . ام گذاشتیمت احرت خواسته

هایامن رس جایش است؛ اینک در مکاِن شنبهقراِر پنج
 . دیگری

 .بدین -

 شش_و_شصت_و_چهارصد

ای قوطِی اسپری را در جیبم گذاشتم و خواستم از گاری
ای دورش جمع رو بساط کرده و عدهکه در پیاده
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منتها با تخمین زماِن انتظار . گیرمبودند، باقال ب
 . خیالش شدمبی

ام را با شب تاواِن بخت و اقباِل به خواب رفته
 . هایم پس دادمبیداری

 . تر از سیاهِی آن شب استروزگاِر من سیاه

! چرخیدعزیز رسگشته وسط کوچه به دور خود می
 ! چادربی

ینم، باندیشم میام میتر به منشأ بیامریحاال که دقیق
 . جا رشوع شدگرفتگِی پاهایم از آن

به طرف منی که قدرِت تکان خوردن نداشتم، دوید؛ با 
 . لنگیدپایی که آشکارا می

دی؟ هزار بار صاحابتو چرا جواب منیاون تلفن بی -
 ! زنگ زدم
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موبایلم؟ هامن موبایلی که به خاطر ترس پروانه از 
 . های پدرش، خاموش کرده بودممتاس

 شده؟ چی -

 . دستش را به انتهای خیابان دراز کرد

 ! بردش -

 . اش را نشانم دادخراِش روی پیشانی

هامو کفن کنم اگه دروغ بگم عطا؛ به جون بچه -
خیرندیده هلم داد، . خودت نتونستم جلوشو بگیرم

 . افتادم

ام گذاشت و نگران از وضعیتم، دستانش را روی سینه
 . فشار داد
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دخرته از ترس . ؟ برو دنبالشونمعطل چی هستی -
گور شه مادرت که به گوربه. زَهرِتَرَک شده بود

 ! التامساش رحم نکرد

آمد؛ با باوری که در دویدم؛ با پایی که به دنبامل منی
 . گنجیدباورش منی

 صاحبش. اولین موتوری را که رس راهم دیدم، برداشتم
 سال به اندازۀ بیست و دو. کنان دنبامل دویدنفرین

ا اش ر عاشقی از رسم پرید؛ فقط سالمتی. خداخدا کردم
  .شومگفته بود به دست پدرم کشته می. خواستممی

نفِس کسی که گفته دیر رسیدن بهرت از هرگز . رسیدم
گاه کاش هیچ. آیدنرسیدن است، از جای گرم درمی

 . رسیدممنی

. امانِت مردم چپ شد. موتور را به حال خود رها کردم
م را به دیوار گرفتم و با چشِم خود دیدم کوچۀ دست
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های آمبوالنس و چراغانی با چراغ. چراغانی شده را
 ! آژیِر پلیس

تر شدم، بدنم یک قسمت از با هر قدمی که نزدیک
نرسیده به آمبوالنس، با . کارایی خود را از دست داد

ای که از پشت به رسم خورد، دستم روی آن ناحیه رضبه
درصدد پی . اش از مایع گرم را فهمیدمینشست و خیس

 . بردن به عامل این اتفاق، چرخیدم

مادِر پروانه بود و صورِت . هایشمادِر پروانه بود و اشک
 . مادِر پروانه بود و نفریِن نامتامش. اشزخمی

 . یک کوچه بود و فریادهای مادری که داغ دیده

بود  یاش رد ناخن و سیلیک عطا بود و صورتی که نیمی
 . و نیمی دیگر آِب دهان

خواستی برش گردونی، چرا غیرت، اگه میبی -
 بردیش؟ 
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 فلجِ مغزی در اثر نرسیدنِ . تشخیِص دکرت فلجِ مغزی بود
 . اکسیژن به مغز

دهد و رحِم پدرش که گلویش را فشار میدستاِن بی
زند، هنوز هم نفسی دست و پا میای که از بیپروانه

 ! ستهایم اکابوس شب

قوطِی اسپری با یک جفت . دست بردم به جیبم
گوشواره، از میاِن دست لرزانم سقوط کردند و بعد از 
آن ورق قرص و شیشۀ آمپول بود که در آن جیب جای 

 . گرفت

 . کشم بر صفحۀ موبایلانگشت می

 جانم یلدا؟  -
تونی خوام بربم دکرت؛ میعطاجان، فردین رو می -

 بیای یا آژانس بگیرم؟ 
 دکرت برای چی؟  -
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 :گویدحتام اوضاع صدایم وخیم است که می

 . نگران نباش؛ به خاطر نفخش -

ام، اگر همیشه از خدا خواسته. کشمای مینفِس آسوده
راضی به بیشرت سوختنم نیست، نفریِن مادِر پروانه فقط 

یک از عزیزانم به میان از خودم گرفته شود و پای هیچ
 . نیاید

 رسیدم زنگ. واینسی تو کوچه رسده. منه خودم میا -
 . زنممی

 ! مرسی بابایی پس منتظریم -

بندم به اندازم و در را میآخرین نگاه را به اتاق می
 . مانروی متام خاطراِت دو نفرۀ

م کنعاقالنه که فکر می. دردم از رفنِت پروانه نیست
 داز ازل تا به اب. رفتترها میبینم باید از خیلی قبلمی

این احتامالت همیشه آزارم داده . زیستنش با رنج بود
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که مبادا یکی از پرستارها موقع متیز کردن زیرش یا 
زبان که برای گالیه نداشت، . دادِن غذا، با او تندی کند
 . کرداما همه چیز را درک می

. اممن نه َخیِّر هستم، نه در راه رضای خدا کاری کرده
باج بوده تا هوایش را اگر کمکی بوده، فقط و فقط 

 .داشته باشند

. راحت از امتاِم دردهایش. حاال خیامل راحت است
دردم فقط غِم نبودنش است، غِم دلتنگی، غِم از دست 

 . دادِن تنها گوش شنوای دردهایم

مردی که رسی پیش مقابل . جا دیگر متام استکارم این
همکارانش دست رویش بلند کردم، با رسی افتاده، به 

 .رتامم ایستادهاح

 :گویمفشارم و حین گذر از کنارش میاش را میشانه

 . حالمل کن -
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 . گذارمو کلید را روی میزش می

 هفت_و_شصت_و_چهارصد

 «رویا » 

 .ماما... ماما -

دهم تا به مقصود جانا از اهرم ظرفشویی را پایین می
 . صدا زدنم، پی بربم

 م مامان؟ جان -
 . دوّشی -

 ! گفت و حاال شده دوّشیتا چند وقت پیش هوّشی می

ا ب. کنمدستان خیسم را با پایین پیراهنم خشک می
نگرم و به یاد ندارم آخرین تعجب به متاس یارس می

 . باری که با من متاس گرفته، کی بوده

 . سالم -
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 . سالم رویا -

 .شودقدری سکوت برقرار می... دانم چرامنی

پا بیا بیرون باید تا یه جایی بریم و یه توک. دِم درم -
 . برگردیم

هم  اشمتاس غیرمنتظره، درخواست غیرمنتظره، نتیجه
 . شود تبعاِت غیرمنتظرهمی

 کجا؟  -
 . گمبیا بت می -
 . تو بیا، هیشکی خونه نیست -
 کجا رفنت؟  -
از یه ارتوپدی واسه عزیز وقت گرفته بودن، رفنت  -

 . جااون
 . کشهبیا کارم زیاد طول منی -
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تواند حامل آن صدا منی. حس خوبی ندارم... صدایش
 ! خربی خوش باشد

ا را کاپشن جان. زنمترین مانتو و شامل را تن میدستیدمِ 
پوشانم و پس از قفل درهای خانه و حیاط، به طرف می

توان بحث با خدا را هم برای . رومسمنِد سفیِد یارس می
 :گویماتفاق احتاملی ندارم، فقط میهر 

 « .دونی که ظرفیتم خیلی وقته تکمیلو رد کردهمی »

این درست که حضور . کنمدِر سمت شاگرد را باز می
ال اص. رسدار برکِت زندگِی من است، اما نه در کناِر یارس

 چرا خودش متاس نگرفت؟ 

زند و چشامنش را رسش را از پشت به صندلی می
  !بنددمی

 . بشین رویا -
 اتفاقی واسه زهرا افتاده؟  -
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 . چرخاندسو میسو و آنجهت به اینفرمان را بی

 . گمنه بشین می -

نگاِه منجمدشان چنان قوتم را گرفته که . شومسوار می
  .کندیارس سه بار برای محکم بسنِت در، تاکید می

 . خوامَفیدین می -

نگاه از من بگیرد؟ رسدار پس از دو هفته مرا ببیند و 
 محلی کند؟ جانا را ببیند و بی

 . خوامَفیدین می. ..ماما -

کشد، جدا ریز میدستش را از انتهای شامل که یک
 :گویمکنم و میمی

خوای بگی یارس منی. ریمباشه مامان، می -
 ریم؟ شده؟ کجا داریم میچی
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از شکاِف بین دو . چسباندماشین را به جدول می
 . چرخانداش را به پشت میتنهنیمصندلی 

 ! ریم خونۀ داداشتمی -

جهت پس بدی که از لحظۀ متاسش به دمل افتاده، بی
 . نیست

 شده؟ داداشم چی -

ست انگار دارد به مریضی که دکرت چشامنش طوری
 ! گویدجوابش کرده، با نگاه تسلیت می

 ...یارس داداشم -

 . کشدکف دستش را به کل صورتش می

 . نگران نباش، خوبه -
 باز حمله بهش دست داده؟  -
 . عطا طوریش نشده؛ باهاتون حرف داره -
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شیرکاکائویی که نیم ساعت پیش با دخرتم خوردم، در 
 . جوشدگلویم می

 حرِف چی؟  -

 :گویدزند و یارس میرسدار پوزخند می

تون داغه، االن کله. گین چشمهر چی گفت می -
 !خوادالحتون رو میفهمین که خیر و صمنی

 هشت_و_شصت_و_چهارصد

خواهند، که خیر و صالحامن را میاین... امفهمیده
منظورم نیست؛ بدی که به دمل افتاده است را 

 . امفهمیده

. یارس تو رو خدا دیگه ادامه نده، دلشو ندارم -
 . شمجا پیاده میهمین

 .گفنت این حرفا واسه من آسونهخیال نکن ... رویا -
 ! تر از همۀ ماستاون عاقل. به داداشت اعتامد کن
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کنم که مرد پیش به این فکر منی. روماز کوره در می
ست که تا به حال صدایم را از یک حدی رویم، دامادی
 . فراتر نشنیده

. خوامدیگه دلسوزی هیشکی رو منی. خواممنی -
حتی اگه داداشم  کشم،من از رسدار دست منی

 ! بخواد

بینم، اما جا شدن رسدار روی صندلی را میجابه
 . برگشتنش را نه

. عروِس خونیلباس. عروس فرستادهامیر لباس -
 . دونی یعنی چی؟ عطا ترسیدهاین می

 . شوم؛ درست به اندازۀ دخرتمگیر میبهانه

به خاطر . ترسممن دیگه از اون آشغال منی -
 . کنمم بازی منیآیندهتهدیدش هم با 

 تونی همینا رو به داداشت بگی؟ می -
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 این چرا ساکته؟ . آره، چرا نتونم -

 . اندازدنگاهی به صندلِی مجاورش مینیم

دو ساعته متوم جد و آباد خودشو، جد و آباد  -
خودتو، اون امیِر گور به گورو مورد عنایت قرار 

خرب بیهاشم رو رِس مِن از همه جا عربده. داده
 . فکش دیگه قوت نداره. کشیده

ای به کنم و از ورای صندلی، رضبهدست دراز می
 . زنماش میشانه

 . رسدار -

 . مکنتعداد و شدت رضبه را چند برابر می. گرددبرمنی

 مگه با تو نیستم؟  -

چشامنش . کشدبا جلو آمدِن او، یارس رسش را عقب می
  .زنندیک خستگِی بزرگ را جار می
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 گی؟ چرا هیچی منی -
دونم چیه به نظرت تو داری پاِی گناِه من که منی -

 دونمسوزی یا من به پای گناِه تو که بازم منیمی
 چیه؟ 

 این شد جواب؟  -

 . فشاردچشامنش را با دو انگشت شست و اشاره می

 کردم که نکردم؟ دیگه چیکار باید می -

طرف صندلی  جانایی را که از گردنم آویزان شده، آن
دهم چگونه با بخاِر شیشه بازی نشانم و یادش میمی
 . کند

جا به بعدش با تو قرار نیست کاری بکنی؛ از این -
 . من
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های وسط شود از کسی دست کشید که حتی چینمی
های باارزش محسوب دو ابرویش هم جزء دارایی

 شوند؟ می

 . رویا -
خودم تو چیکار داری؟ برادر مال منه، زبونشو  -

 . بلدم

گشاید، روزهای دلگیِر گذشته را یارس که لب می
الاقل رسداری نبود تا غِم . بینم؛ صد مرتبه بدترمی

 . نبودنش، بود و نبودم را به تباهی بکشاند

تونو تونین برین یه گوشه زندگیشام دو تا االن می -
تو حتی به اجازۀ باباتم احتیاج نداری . بسازین
دش فکر کردین؟ عطا وضعیت خوبی اما به بع. رویا
دونی که اسرتس و خودت بهرت از من می. نداره

گفت از وقتی یلدا به زهرا می. ناراحتی براش سّمه
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اون بسته اومده، عطا شبا خواب نداره، همش تو 
تونی نسبت می. کنهره، خودخوری میخونه راه می
 تفاوت باشی؟ ش بیبه سالمتی

 .رسنوشِت هزار نفر گره خوردیمبار عاشق شدیم، به یک
ای که های کهنهخمفراقامن شد پادزهر برای ز
یک نفر نخواست در این . رسمنشأش جای دیگری بود

هر که رسید فرمان . مان باشدراِه پرپیچ و خم، ناجی
 .ایست داد و مانعی شد برای ادامۀ راه

 نه_و_شصت_و_چهارصد

 . ررسدا -
 ! هیچی نگو! هیچی نگو رویا -

تحمل شنیدن شعری را که جانا به تازگی از محیا یاد 
ام نخواند این سوهاِن بارها تذکر داده. گرفته، ندارم

 . روح را
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 . نخون جانا -

 . کشدروی شیشه خطوط درهم و برهم می

اَده منو . تاپ تاپ تاپ پاسی، هدا منو ننتاسی -
 . سیپنتاسی، بدل پاپام پنتا

نصیب از آشوِب مادرش بی. گیرمبازوهایش را می
 . ماندمنی

 . گم نخون؟ تو بابا نداری؛ بابات مردهمگه منی -
 زنی؟ دیوونه رِس بچه چرا داد می -

 . هاستگوید که خِط قرمزش بچهاین را یارس می

 بیند،بار است تندِی مادرش را میجانا که برای اولین
لرزد اش میدهد، چانهلو میلب زیرینش را کامل ج

بیند، گریه وقتی هیچ اثری از انعطاف در صورتم منی
  .فوج اشک پشتش استای که فوجکند؛ آن هم گریهمی
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از حالِت نگاِه تندش که . شودرسدار به عقب خم می
انا را ج. افتدرسارس تأسف و شامتت است، رسم پایین می

های رِس عدهدهد؛ از هامن و کند و وعده میبغل می
ست، نه رس خوشیهایی که مختص دلخرمن؛ از هامن

 . رسیدن

گرمای  .چسبانم به پشتِی صندلِی رسدارام را میپیشانی
با صدای . آغوش و نوازِش دستانش دخرتم را آرام کرده

ه ب. کنم؛ به فردا شببه امشب فکر می. زنمخفه زار می
 . فرسایی که به قهر گذشتآن دوراِن طاقت

بار کند که یکدرِد متام کردن را فقط کسی درک می
دهم مبیرم اگر قرار است بار ترجیح می. متام کرده

ها و صدای ضبط هایم، پیامدیگر دلخوشِی روز و شب
 . هایش باشدشده و عکس
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های آخرش یارس روی توصیه. شودماشین متوقف می
 . تاکید بیشرتی دارد

به هم  رو حرفش حرف منیارین، اعصابشو -
کنین، اگر که ریزین، باهاش بحث منیمنی
 . خواین وضعیتش بد بشهمنی

جا مانده از آِب چشم و بینی را دوباره  آستیِن خیِس به
 .یارس پیاده شده و منتظِر ماست. کشمبه چشامنم می

اش را کاش این دِم آخری رسدار این سکوت کشنده
 . گرددیارس برمی. بشکند

 . بیاین دیگه معطل چی هستین؟ -

دور . چنان باز استدِر ماشین هم. شودرسدار پیاده می
ام با کنم و باریکۀ آب روی گونهشدنش را دنبال می

 . دهدجانا را به یارس می. افتدشدِت بیشرتی راه می

 . برین باال ما هم میایم -
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 . ترش نکنرسدار، از این سخت -

 . کندمی جانا گریه. آیدرسدار به سوی ماشین می

 . گوشیتو بده بهش -

. بندددِر باِز صندلِی شاگرد را می. گویداین را می
یارس با افسوس . شودزند و سوار میماشین را دور می

طور که موبایلش را از جیب دهد و هامنرس تکان می
 . رودکند، میخارج می

صحنۀ تکرارِی جلو را عقب . چرخانمگردنم را به چپ می
. هاهامن تکیه به پُشتی، هامن بسنِت پلک. ودهپیاده من

بینم؛ تکان با این تفاوت که یک چیِز دیگر هم می
خوردِن پوست گلویش در اثر باال و پایین شدِن تودۀ 

 . گرد

 .  رسدار -
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. هایش بر هم استحِد پلکتنها واکنشش، فشاِر بی
هی پیش . روداجازه از من پیش میدسِت چپم بی

آهی از گلویش . کندمشتش برخورد میرود و با می
 . گیرندهایش از هم فاصله میآید و پلکبیرون می

. تعریِف گریه، فقط مختِص جاری شدِن اشک نیست
 .اشککند؛ بیرسدار گریه می

 هفتاد_و_چهارصد

ذارم؛ از عاشقی هم وفا نیستم؛ تو رَم جا منیمن بی -
از روزی که دملو بهت باختم، . و ندارمفقط ادعاش

 .دونستم چه روزای وحشتناکی در انتظارمونهمی
 . دونسته عاشقت شدم. دونسته ادامه دادم

. شودگره مشتش، زیر نوازِش آراِم انگشتانم، گشوده می
 . گیرندهایش فاصلۀ بیشرتی میپلک
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تو هم به همون ... داداش واسم خیلی عزیزه، اما -
 ...اندازه

 . لرزدآهم می

 . عزیزی -

 . شوددمل بر زبانم جاری می فهمم چگونه حرفمنی

خوام از دستت منی. جاش مهم نیست. میام باهات -
 . بدم

انگشِت شستش، پاسخگوی سیل به راه افتاده در صورتم 
 . نیست

 . یه چیزی بگو -
 . گریه نکن -

 . گرفتگی صدایش بیشرت از من است
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عطاست، چارتا پیرهن بیشرت از  گه حق بایارس می -
 ! گهشایدم واقعا راست می. ما پاره کرده

 . زنمناباور دستش را کنار می

 منظورت چیه؟  -

 . برددست پشت گردنش می

  .مهم احساِس تو بود که بهش اطمینان پیدا کردم -
 . گیفهمم چی میمنی -

گیرد و از شیشۀ بخار گرفته، مشتش را جلوی دهانش می
 . نگردرون را میبی

 ! کنیمطبق خواستۀ عطا عمل می -
 ...شهباورم منی -
. رویا، تو مراِم عشق خودخواهی جایی نداره -

دونم اگه یه تار سالمتی عطا واسم مهمه، چون می
 . شیمو از رسش کم شه، نابود می
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 . کشم بر روکِش صندلیپنجه می

 . کنییه راهی پیدا می... تو -

 . دهدن تکان میرسش را به طرفی

 . جا دیگه آخِر خطّهاین -

 . زنمهق می

 . وایسا حرفم متوم نشده -

دهد به آرنجش را تکیه می. کشدخودش را به طرفم می
 :دهدپشتِی صندلِی جلویی و چشم در چشمم ادامه می

ش این نیست که من و تو قراره واسه هم متوم معنی -
 . شیم

اش ا به چِپ سینهناخِن انگشِت شسِت دسِت چپش ر 
 . زندمی

 . جا درت بیارهتونه از اینخوِد خدا هم منی -
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 چه فایده وقتی تهش جداییه؟ تهش نرسیدنه؟  -

توانند بغض رسدار به من ثابت کرد لبخندها هم می
 . کنند

رسیم، من تو رو از یکی که حسابی حرفش پیش می -
 . اون باالیی برو داره، خواستم

 آخه ِکی؟  -

 . وه بر لبخند و چشم، صدایش هم بغض داردعال 

یه سال دیگه، دو سال دیگه، اصال ده سال دیگه؛  -
 !آخرش همینه

 یک_و_هفتاد_و_چهارصد

 . شودکلامتش سخت نیست، اما هضم منی

 گی؟ چی داری می -
 . شیم، منتها فقط در ظاهرخوان جدا شیم، میمی -



 

Romanzo_o 2120 

 . شودهضم منی

 جدایی مگه ظاهر و باطن داره؟  -

 . کشددستی به موهای بلند شدۀ صورتش می

زنیم، اسم همو منیاریم، ظاهرش اینه زنگ منی -
 .بینیمهمدیگه رو منی

 بینیم؟ منی -

 . لرزاندمظلومیِت لحنم، استحکاِم کالمش را می

 . رویا -
 زنیم؟ زنگ هم منی -

. کندرا متام میفشارد و فاصله چشامنش را می
 . زنمپیراهنش را چنگ می

 طوری از تو دست بکشم دخرت؟ من آخه چه -
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کند؛ در جا آرزویم پشتم، نوازِش دستانش را طلب می
 . شودبرآورده می

شه این دِم آخری گریه نکنی؟ معلوم رویام، می -
 ها طولشاید سال. نیست دوباره کی همو ببینیم

 ! بکشه

 سال خودش. شود از سنگینِی حرفشام فرشده میسینه
به تنهایِی خود، نفسگیر است؛ با ها هم که همنشین 

 ماند؟ شود، دیگر نفسی برای آدم می

 . وای خدا -

 . گذارداش میکف دستم را روی سینۀ تپنده

 . جاییتا ابد همین -

احتامِل . رودرضبان باال می. زنمبه آن قسمت چنگ می
 . رودباال می مردنم از این دلتنگی هم



 

Romanzo_o 2122 

اونا خودشون هم . بذار خیال کنن جدا شدیم -
  .دونن نشدنیه، ولی بذار با خیالش خوش باشنمی

 . چسبانم به آن منطقۀ امنصورتم را می

 . دوِست دارم رسدار؛ خیلی بیشرت از جونم -

 پرصدا بزاقش. شودحرکت دستش روی کتفم متوقف می
دم و بازدمش بلعد و طی فرایند دگردیسی، را می

 . شودتبدیل به آه می

 . باالخره بعد هشت سال گفتی -

کند و با چشامن پر اش جدا میرسم را از سینه
 :گویدمی

 لعنتی چرا انقد دیر؟  -
 ...شهمی -

 . کنمفین میفین
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ت، واسم شه عین اون روز، رسمو بذارم رو شونهمی -
 بخونی؟ 

 . زند مبادا شکستش را ببینمپلک منی

 چی بخونم؟  -
 . خوامچیش مهم نیست، صداتو می -

بارها ثابت . رسدار آدِم زمین انداخنِت روی من نیست
 . کرده

  .کنیمگذرد را بازسازی میای که روزها از آن میصحنه

چسبیدِن بازو به بازو، رِس او بر شانۀ من و رِس من 
صدا نیست که، باید ... و صدایش. چسبیده به رِس او

 . ا از میان بغض بیرون کشیدکلامت ر 

 از کنارم رد شدی و عاشقم کردی جهان زیبا شد» 

 فکر کردم که رفیِق شِب تنهایِی من پیدا شد
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 رویایمات دلتنگم، بیبی تو من اندازۀ زیبایی

 تو گمم کردی و من تا آخرین روز جهان تنهایم

 ام ببینمن شکسته

 ام از این تو خسته بی

 تو بگذرم جهانی که باید از 

 پا به پای من مبان

 مبان آشنای من مبان 

 «بگو من غِم تو را کجا بربم 

 دو_و_هفتاد_و_چهارصد

. مانقدر کوتاه؛ به کوتاهِی عمِر خوشبختیهمین
سپارم به گوش می. دهیپرسم چرا دیگر ادامه منیمنی

 . هایشتندتند قورت دادِن بغض

 . دهدگلویش را فشار می. داردام برمیز شانهرس ا
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 . خوامیه قولی ازت می -

 . همچنان خیرۀ جدالش با بغض هستم

 . که مراقب خودت باشیاین -

 . زنم به درخواسِت مضحکشپوزخند می

 ! آخه قراره عصای پیریم باشی -

چه اجباری در میان است وقتی صدا و چشمش ناله رس 
ش به باال باز شود و هر چه لبخند هایداده، پرانتز لب
 اندازد؟ است از چشم بی

 ! هامو بشوریدندون مصنوعی -

های عزیز را با دستکش به یاد چند باری که دندان
 . کشماش چهره در هم میافتم و از لزجیام میشسته

 ! الیفم کنیاصال ایزی -
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کراه کند، ااز تصور آیندۀ درخشانی که برایم ترسیم می
 :پرسدبا تعجب می. شودبه حاالت صورتم اضافه میهم 

 کنی؟ منی -
 گی؟ اینا چیه می. مرگ -

 . کندنُچی میمیان رس تکان دادنش، نُچ

 خوای آره؟ قِد رعنا و رشید؟ جوریمو میهمین -

 . گیردحالت متفکری به خود می

 . کنم از تو عصای پیری دربیادنُچ، گمون منی -

 . أسفش لبخند نزدشود به لحن متمنی

 کنی؟ تو واسم چیکار می -

 . انگار از شیره مالیدِن رسمان خوشش آمده

 ! بافمتو میموهای حنایی -
 ها؟  -
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  .ذاری دیگه؟ عینهو ننه و عزیزتپیر شدی حنا می -
 همین؟  -

 . تبرانگیز استالشامن برای جدایی با لبخند، تحسین

 . کنمعصاهاتم خودم درست می -

 . شودجدیت در هم ادغام می شوخی و

 . خوریبریم، به درد پیریم منی. کشیزحمت می -

 . کشدهایش را به پایین میانحنای لب

 . طورتو هم همین -

دقایقی پیش گفت نامش را جدایی نگذار، آخرش 
 من اما. ها را به میان کشیدپای سال و سال. وصال است

عمرم به  دانمست وقتی منیگویم، جدایی جداییمی
 . ها قد خواهد داد یا نهآن سال و سال
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شم چ. دهیم برای بیشرت وقت خریدنها را ترجیح میپله
 . دارممان برمیاز دستان قفل شدۀ

هایم، با کُند شدن قدم. فقط چهار پله مانده تا پایان
 . فشاردانگشتانم را می

 . گذرد؟ نه، این یکی دیگر نهاین هم می. سه پله

چرخِش رسهایامن به سوی هم کامال  .دو پله
 . ستغیرارادی

پیش از لربیز شدن، چشامِن لبالب از اشکم، از آخرین 
 . و متام. گذرمگذرد؛ میپله می

. کنددهد و دستامنان سقوط میزنگ را فشار می
آید؛ نسبت به جدایی، ای به رساغم میحسِی لحظهبی

نسبت  حتینسبت به اتفاقات پیش رو، نسبت به زندگی، 
 . پیوستیم به جمع ناکامان. به نفس کشیدن
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با تکان خوردِن در، از خشکی صورتم اطمینان حاصل 
 . بیچاره چشامنم... کنم؛ هر چند چشامنممی

 ! روتونو برم من که همه رو از رو بُردین -

دوزم و با هامن ُبهت زمزمه نگاه متحیرم را به رسدار می
 :کنممی

 !طاها -

 سه_و_هفتاد_و_دچهارص

اخمش پا بر جاست؛ اخمی . نگاهش با همیشه فرق دارد
 ! که دیگر ثبات ندارد

 مگه تازه نرفته بودی؟ کی اومدی؟  -

 . روداز جلوی در کنار می

 . برو تو -
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اش متعجبم حضور طاها و جمله. گویداین را رسدار می
 . ساخته

وم با هج. هایمکشیدن زیپ بوت شوم برای پایینخم می
بوی ! خشکدجا میبوهای مختلف، دستم هامن

سبزی، مرغِ سوخاری، ادکلِن تندی که قادر به قرمه
تشخیصش نیستم، بوی لوازم آرایشی، عطر هل و 

 ! اسپند. ..آخرین بو

کنم و با دیدن رسدار که از من پیشی رسم را بلند می
 . پیوندممی رود، به اوگرفته ولی جلوتر منی

االن باید در مطب دکرت  !بینمدر نگاه اول عزیز را می
ام؟ این جمعیتی چه بر رسم آمده؟ خیاالتی شده. باشد

 یکبهکنند؟ یکجا چه میاند، دقیقا اینکه ایستاده
 . گذرانمها را از نظر میآن
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بابا، کارن، یلدا، مامان که فردین را به آغوش دارد، 
سکتۀ چشامنم ناقص است . یا و جاناطاها، سورن و مح

پدر و مادر . توانم ببینمکه هنوز کارایی دارد و می
 کنند؟ و مادربزرگش؟ جا چه میرسدار این

به مردی که تا همین نیم ساعت پیش، . رسمبه یارس می
دستانش را ... غم، چشامنش را درنوردیده بود ولی حاال

د آینزه درمیهایش به لر گیرد و شانهمقابل دهانش می
بدون ! کننداش میبقیه همراهی! اشاز انفجار خنده
دستانش را در امتداد رسش . اش هستمپلک زدن خیره

الی خنده به گوش صدای منقطعش از البه. بردباال می
 :رسدمی

یکی ... کارگردان... تقصیرممن بی... خدا شاهده -
 ! سدیگه
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 ریشۀ نگاه او. ردهم برای دیدِن رسداتابی به گردنم می
ش مسیر چشامن. هم خشکیده، منتها به ضلع دیگر سالن

داداش به همراه مرد کت و . کنمرا دنبال می
بینمش و بساطی که بار است میشلوارپوشی که اولین

 . پردبرق از چشامنم می! در مجاورت مرد چیده شده

های کوچِک نقل و پولک آینۀ صدِر سفره، قرآن، توری
مرغ، فندوق، ه و روبان تزیین شده، تخمکه با شکوف

های های رنگین، گلگردو، بادام، شیرینی، میوه
ها متشکل از رز قرمز رنگارنگ که حجم انبوهی از آن

 ! است

پرند از پردۀ سیاهی که روی چشامنم هایم میشانه
. درو هالۀ سیاه کنار منی. زنمپلک می! شودکشیده می

ها را گرما و رایحۀ دست. دهمدقِت بیشرتی به خرج می
ها را پس بزنم، دو طرف آیم آنتا می. کنماحساس می
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 صدای. زندنور چشامنم را می. شودصورتم بوسیده می
دوباره به سفرۀ عقد . اوج گرفته برایم نامفهوم است

 . نگرم؛ محو نشده، پا بر جاستمی

دمت  !گفتم هم بازیگرترییارس از اون فالنی که می -
 .گرم

صدای خندان زهرا، اتصال نگاهم با آن سفرۀ زیبا را 
دستی از پشت دور . بوسدصورتم را می. کندقطع می
فاصلۀ صورتم با . چرخمرضب مییک. پیچدگردنم می

صورت زیبا و آرایش کردۀ نفیس، کمرت از واحد 
اجتامع افرادی که ربطی به هم ندارند . مرت استسانتی

 . کردهام در خانۀ برادرم، شوکه

 جا چه خربه نفیس؟ این -
 !مبارِک هم باشین خواهری -

 چهار_و_هفتاد_و_چهارصد
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رسدار زودتر از من به حرف نفیس واکنش نشان 
 . دهدمی

 مال ماست؟  -

. شودبازویش توسط یارس به سوی اتاق کارن کشیده می
ا نفیسی که ب. فیسسپارم به زهرا و نمن نیز خود را می

هوایشان، بندد و از هجوم بیپا دِر اتاق سورن را می
 . کندپشتم به دیوار برخورد می

همون چیزی که . هاتون خیلی باحال بودقیافه -
 ! خواستیممی

 . کنمدهان نفیس را از گوشم جدا می

حرفای شام، مهمونا، حرفای یارس، . من گیج شدم -
 جا چه خربه؟ این

 . درخشدهرا میچشامن ز 
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 یعنی تا حاال نفهمیدی؟  -

 . فهمیده بودم ولی باور نه

 . خوام از زبون تو بشنوممی -

دارد و با چشامن گرد ام برمینفیس دستش را از سینه
 :گویدشده می

 اینو با چی ثبت کنیم؟ . اوه، رضبانشواوه -
 ها؟ بچه -
دیگه ما دیدیم گوشتون به حرف کسی بدهکار  -

رسیدیم مثل امید و ارغوان یه گندی باال نیست؛ ت
 ! بیارین؛ اینه که خودمون دست به کار شدیم

 . هایم پر شده از صدای رسدارگوش

من تو رو از یکی که حسابی حرفش پیش اون باالیی » 
 . «برو داره، خواستم
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  .دهداندازد و سینه جلو مینفیس بادی به غبغبه می

 اومد؟ طور بود؟ خوشتون م چهنقشه -
 همۀ اینا زیر رس تو بود؟  -
 . آره -

 . بُرَّدزهرا حرفش را می

طراحی این . ش داداشهباعث و بانی. بُلُف نزن -
سورپرایز کار این گیاخاکه؛ آفریده شده واسه کرم 

 ! ریخنت

اتفاق این لحظه فراتر از متام . حامل دست خودم نیست
حد کردم وصالی تا این خیال منی. رویاهایم است

 که به پهنای صورت اشکاین. شیرین در انتظارمان باشد
که دست نفیس را این. ریزم هم دست خودم نیستمی

 . زنم هم دست خودم نیستپس می

 خوشحال نشدی؟ ... رویا -
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نگاه خیس و دلخورم را به چشامن ناباورش وصله 
 . زنممی

بازیا چی بود؟ آدم با هر چی شوخی این مسخره -
دونی من تو همین یه ساعت چ میکنه؟ هیمی

 اندازۀ ده سال پیر شدم؟ 

 .  کندهایم را پاک میاشک

من فقط . شیدونستم ناراحت میببخشید، منی -
 . تر باشهخواستم این لحظه به یاد موندنی

به چه قیمتی؟ اگه قلبم وایمیستاد و این لحظه رو  -
 دیدم چی؟ منی

 . نشاندمزهرا روی چهارپایه می

س دو هفته. خب دیگه جنبه داشته باشیلهخ -
. پای من فقط به خاطر همین امشب دویدهپابه

 ته؟ عوض دستت درد نکنه
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ام، ام از دفعات متعددی که آن را پاک کردهبینی
ر از فک. شودصدای موبایلم از کیفم بلند می. سوزدمی
که ممکن است چه کسی پشت خط باشد، ترس این

 . شودمی جایگزین حس دلخوری

ورد آ موبایل را بیرون می. کندزهرا زیپ کیفم را باز می
با دیدن . اندازدای آن را روی پایم میو با پوف کالفه

 . نفیس دو. گرددهایم بازمیصفحه، لبخند به لب

 .  رسدار -
 . رویا -

 . اینک فقط یک دیوار فاصله میامنان است

چی  شه همهمگه می. رویا بگو که خواب نیستم -
 یهویی درست شه؟ 

 . من خودم هنوز نتونستم از شوک بیام بیرون -
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زهرا که به خاطر نزدیکِی بیش از حدش صدای رسدار 
 . قاپدرا شنیده، موبایل را از دستم می

انصافی کردی؟ حاال یادته چقدر در حق داداش بی -
 !مونده ببینی چیکارا واستون کرده

 پنج_و_هفتاد_و_چهارصد

دهم کنرتل افکارم را دست بگیرم تا از یک ترجیح می
دانم این تر، نروند، زیرا بعید میحدی پیش

عشق یعنی حس . های مداوم کار دستم ندهدضعفهدل
رس و صدا، هیاهو و . زندخوبی که در اطرافم موج می

ها، های بیرون از اتاق، ترش مداوم طاها به بچهخنده
د وآمهای طاها، رفترس گذاشنتکایت سورن از رسبهش

های زهرا به باز و ریز مامان و یلدا به اتاق، غر زدنیک
بسته شدِن در، صدای عزیز که در حال تعریف یکی از 

سبزی جاافتاده های فسیلش است، بوی قرمهآن خاطره
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وجوش نفیس برای و عصارۀ لیموعامنی، جنب
 .سازی منآماده

دانستم از پیش چنین تقدیری برایم اگر می. ..خدایا
  .گشودمبار هم لب برای گالیه منیای، یکمقدر کرده

گوید و نفیس، شود و زهرا اَه میبار دیگر در باز می
 . دهداش را بیرون مینفِس کالفه

 . پی دارمپی... ماما -

. دهمذوقم را با محکم در آغوش کشیدنش نشان می
 . کندان بازوهایم خارج میزهرا او را از می

پی داره، االن از ماتحتش ولش کن مگه نگفت پی -
 . زنه بیرونمی

 :گویدچرخاند و میاش را به طرف در میشانه

 . بدو خاله. برو به مادرجون بگو -
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شعورین زودتر نگفتین یه دست لباس انقد بی -
 . بردارم

 :گویدزهرا حین خالی منودِن فضای میانی اتاق می

 . غمت نباشه، فکر همه جا رو کردیم -

 . دهمپشت لب و ابروهایم را نشانش می

 اینا چی؟  -

تا به خود بیایم، توسط نفیس روی زمین خوابانده 
اش را از نشیند و سنگینیروی شکمم می. شوممی

طریق زانوهایی که دو طرف بدنم قرار داده، به زمین 
م که دور با تعجب خیرۀ نخی هست! کندمنتقل می

زند و ادامۀ آن نخ را دور انگشتان گردنش گره می
زهرا با موچینی در دست، باالی رسم . پیچددستش می

 . نشیندمی
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تا ما رو داری غصۀ چی . کنیمسوته ردیفت میسه -
 خوری؟ رو می

 . گیردام میاز وضعیتامن خنده

شود و زهرا و نفیس برای بار بیستم در اتاق باز می
 :نالندمی صداهم

 ...وای -

کنم و به سختی از وراِی تِن رسم را از زمین جدا می
نفیس که جلوی دیدم را گرفته، به فردی که هر دو به او 

 . شوماند، خیره میزل زده

سو زده به اینبندد و با چشامنی وقطاها در را می
 . آیدمی

 کنین؟چیکار می -
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ردنش را پاره شود و نخِ دور گنفیس از رویم بلند می
سینۀ طاها بهزند و سینهزهرا مرا دور می. کندمی
 . ایستدمی

ندازی پایین میای تو اتاقی که مگه گاوی رستو می -
تا خانم هست؟ حاال من و رویا هیچی، شاید سه

 . کردنفیس داشت لباس عوض می
 . در زدم -

 . خورم از لحن مظلوِم طاهاام را میخنده

. یم، یعنی نشنیدیموقتی جواب نداد -
 . خواهی کن، برو بیرونمعذرت

داند طاها در برابر نفیس دست از پا خطا زهرا می
از پس شانۀ زهرا، نفیس . تازدچنین میکند و اینمنی
 . نگردرا می

 . بیا بالکن چند کلوم حرف بزنیم -
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 :گویدغره میو نفیسی که با چشم

 ! برو اومدم -

 . اشرد از ابروهای باال رفتهخو پیشانِی طاها چین می

 جدی میای؟  -

و نفیس با پوزخندی که خندۀ من و زهرا را در پی دارد، 
مویش طاها دست به رس کم. دهدپاسخ طاها را می

کشد و با مظلومیتی که فقط محض مواجه شدن با می
 :گویدنفیس است، می

افتم، دو سه ساعت بیشرت نیستام، شبونه باید راه بی -
 . م تا صبحهمرخصی

 :گویدشود که میشود؛ نرم مینفیس نرم می

بیا بالکن چند کلوم حرف بزنیم؛ هر وقت یاد گرفتی  -
کنم مؤدبانه خواهش کنی، منم به این فکر می
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که بهت فرصت حرف زدن بدم رو داری یا لیاقت این
 !نه

 شش_و_هفتاد_و_چهارصد

ذرایی به ما که چشاممنان از حدقه بیرون طاها نگاه گ
 . اندازدزده، می

 طوریاس نفیس؟ این -

 . دهدنفیس شانه باال می

 کنی؟ منو جلو اینا ضایع می -

از فک منقبض شدۀ طاها، غرق . دهدباز شانه باال می
 . شویملذت می

 . خبخیله -

روند اش باال میهای پایینِی کِت اسپرِت سبز زیتونیلبه
 . بردهایی که در جیب شلوار فرو میاز دست
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چند دقیقه به حرفام گوش ... شه خواهش کنممی -
 بدی؟ 

 :گویدنفیس که در کامل خونرسدی می

 ! اوم، باشه خواهش کن -

 :ویمگشوم و میراضی به بیشرت شکسنِت غرور طاها منی

 . غِم چشاشو ببین. اذیتش نکن، مسافره -

ها از فرصت استفاده کرده، طا. آیدنفیس کوتاه می
 :گویدمی

 بریم؟  -

زهرا که با گوشوارۀ گیر کرده به لباسش درگیر است، به 
 :دهدجای نفیس پاسخ می

جا هر حرفی داری همین. کجا برین؟ کار داریم -
 . ای نیستتا صحبت خصوصیبین ما سه. بگو
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اش مقابله که طاها مجبور است با فشاِر باال رفتهاین
 . هایت لذت استکند، ن

 . خیلی بده؛ اصال از این اخالقتون خوشم منیاد -
 ! به قول بعضیا، به یه ورم -

جسارِت زهرا، اوج هیجان را به من و نفیس منتقل 
اش ای کرده، گردِن کج شدهقروچهطاها دندان. کندمی

داند اگر ما سه انگار می. کندبه سمت زهرا را صاف می
نسی برای پیروزی نخواهد نفر متحد شویم، هیچ شا

 . داشت

بار برم و بیام این. چهل روز از خدمتم مونده -
خوام بعدش می. قراره وایسم وردست عطا. متومه

 . بیام خواستگاریت
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تِی تفاو اش، در حفظ بیسینهبهنفیس با آن ژست دست
 اشانداختههای گلصورتش موفق است اما اختیاِر گونه

 . را ندارد

 من قبول کردم؟  و کی گفته -

هایی در پیشگاِه ما دانم طاها برای زدن چنین حرفمی
 . چه فشاری را متحمل است

هیشکی قد من قدرت خوندِن چشامی آدما رو  -
نفیس، باال بری پایین بیای، از من خوشت . نداره
که به حتی قبل از این! از خیلی وقِت پیش! میاد
؟ من اول دونی چیهاصال می! م اعرتاف کنمعالقه

حاال ! عشقو تو چشای تو دیدم، بعد عاشقت شدم
 .سکه به روی خودت منیاری، یه مسئلۀ دیگهاین

خوای حاشا رم بیرون، هر چقدر میاالنم من می
 ! تونی گول بزنیاما خودتو که منی. کن
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پرد، یعنی طاها پربیراه هم وقتی رنگ از رخ نفیس می
گوید، یعنی حرف وقتی طاها پربیراه هم منی. نگفته

زدن دربارۀ این موضوع به قدری برای نفیس سخت 
ما هم . کاری کردههای مدید پنهانبوده که مدت

  .قدری درک داریم که این مورد را به رویش نیاوریمآن

 . کشدزهرا دستش را می

ولش کن این کال عادت داره به مزخرف بلغور  -
 . یادبیا رشوع کنیم االن باز صداشون درم. کردن

دیگر نفیس در گفنِت اَه زهرا را . خوردموبایلم زنگ می
 . کندیاری منی

 جانم رسدار؟  -
پرسم، یه جوری جواب بده اون دوتا یه سوالی می -

 . متوجه نشن
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ترین ایفشارم و به گوشهدکمۀ کم کردِن صدا را می
 . رومقسمت اتاق می

 خب؟  -

 . مکثش یعنی تردید دارد برای پرسش

 جوریه؟ مناز شکر چه... گمیم -
 ها؟  -

 .  کندنگاهم می زهرا مشکوک

 . ندازنشنون، دستم مییواش االن می -
 خوای چیکار؟ می -
بگو رویا، به زور تونستم یارسو بفرستم بیرون دو  -

 . دقیقه تو اتاق تنها باشم

منایِی لبخندم با نهادِن دستم جلوی دهان، هم از رخ
 . آورمهم صدایم را پایین می کنم،جلوگیری می
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 مناز صبح بلدی؟  -
 ! آره، چند باری خوندم، البته قضاشوآره -

 . کندصداقتش، وسعِت لبخندم را بیش از پیش می

 . کنههاشون فرق میفقط نیت -

 :گویدهمچون کودکی که تازه درس را فراگرفته، می

خوانم، واجب قربت الی دو رکعت مناز شکر می -
 رسته؟ د. هللا

 . نه مناز شکر مستحبه، تو نیتش واجب نداره -
 !تزنه پِس کلهجا واجب رو نگی خدا میاتفاقا این -

 ! ترهاین شکرگذاری از واجب هم واجب

 :گویدشوم که میمحو هیجان صدا و جملۀ نابش می

 تونی بهم یه ُمهر برسونی؟ می -
 از دستت به عنوان. تونم از اتاق بیام بیرونمنی -

 . مهر استفاده کن
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 کَِفش؟  -
 . نه پشتش -
 . باشه، فعالباشه -

گیرم و در فکر اِی موبایل را به دندان میگوشۀ قاب ژله
 . رومفرو می

 !اگه لبخنِد ژکوندت متوم شد، بیا پشامتو بزنیم -

 هفت_و_هفتاد_و_چهارصد

 . زنمرفته، میهای پیاپی به پایی که خواب مشت

 . متوم نشد؟ پام شکست -

دارد و من پایم را نفیس کمی از سنگینی وزنش برمی
شود به جان ای میزهرا که بیست دقیقه. کنمدراز می

 :گویدموهایم افتاده، می

 . کم ُغر بزن، مخمون تیلیت شد -
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شود و در برای شش هزار و هفتادمین بار باز می
فیس دیگر واکنش نشان که زهرا و نتر اینجالب
 . دهندمنی

 دین؟ عاقد عجله داره، چرا انقد لفتش می -

 . آوردگردد و صدایش را پایین میزهرا برمی

برن آرایشگاه، شب زنداداش عروسو صبح می -
یه ساعت و نیمه سپردی . گیرنرن تحویلش میمی

ت تا بیس. دست ما، یه ساعتش رو فقط پشم کَندیم
 . سدقیقۀ دیگه آماده

 . بینملبخندش را می

دستتون درد نکنه، عالی شده، فقط زودتر بیاین  -
 . تنهاممنم دست

دارم، داند که شامل را به طور کامل برمنیخودش می
ی تقالیم برا. کندبنابراین فقط در قسمت جلو کار می
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باز کردِن پبامکی که به تازگی رسیده، زهرا را به ستوه 
 . آوردمی

 ! ایش کنامگه برم تو جمع قهوهشیطونه می -
 . کنه با توشیطونه غلط می -

 :گویداندازد و مینگاهی به نفیس مینیم

 . سحیف که دستم بسته -

 . «بیا دیگه، چشمم به در خشک شد» 

ۀ انگشتم آماد. کندقراری در پِس کلامتش بیداد میبی
رضبه زدن به صفحه است که موبایل توسط زهرا از دستم 

 . شودشیده میک

 . بینیشاالن می. انقد چندش نباشین -

های طاها هر چند تظاهر به خوب نفیس بعد از صحبت
 . کند، اما به رِس ِکیفی قبل نیستبودن می
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و حاال برخالف دقایق پیش که برای بیرون رفنت از اتاق 
ها خیره شوم به خواهد ساعتعجله داشتم، دمل می

شادابی و رسزندگی مجددا دخرتی که . دخرت در آینه
های ریز دخرتی که دیگر چین. اش بازگشتهبه چهره

 . شامردکنار چشامنش را منی

 . تون گرم، چه بهم میاد این لباسدِم سلیقه -
 . وقت آجیاتو دست کم نگیرهیچ -

ای قایقی که روی یقۀ قلبِی لباسی با دمی ماهی و یقه
کشیدگی  زیری کار شده است و دامِن رسراسِت آن

موردی که باعث به چشم . دهدخاصی به اندامم می
آمدِن آن شده، ترکیب کرپ و گیپور و شانتون است که 

 . شودباعث انعکاس حریر روی کرپ دامن می

امشب همه چیز شیرین . اضطراب دارم؛ از نوع شیرینش
 . است
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  .زنندو کف می جمعی که با ورودم به سالن برخاسته

های عزیز و مادربزرِگ ماشاهللا گفنتماشاهللا و هزار 
 . رسدار

لبخنِد خیلی کمرنِگ گوشۀ مادرش، هر چند هنوز هم 
 . بارداش مینارضایتی از چهره

 . اشِک شوِق مامان و برِق چشامِن بابا

طاهایی که در صدد گرم کردن رس جانا به هزار سوست 
 . تا هوای مادرش را نکند

ته و به یلدا اشاره داداش که فردین را در آغوش گرف
 . کند در آوردن اسپند عجله منایدمی

تو این یه ساعتی که منو کاشتی، داشتم به این فکر  -
کردم شب که همه خوابیدن، بیام دنبالت می

حرستش از روزی که دیدمت به . شبگردی کنیم
 !دمله
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 هشت_و_هفتاد_و_چهارصد

 چشمم با اشتیاق. دود به سوی صدامیوتاب قلبم با تب
ند ماگردد؛ جا مینشیند و دیگر برمنیبر پیکرش می

ریِش میان خطوط دلنواِز لبخندی که به احاطۀ ته
 به. افتمیاد شب تولد زهرا می. اش درآمدهگرفتهفرم

با این تفاوت که دیگر در . هامن اندازه نفسگیر شده
ه دیگر متامش ب. زنمَله منیچشمش، لَهحرسِت یک گوشه
ام منی که اگر چنین رزقی در سفره. من تعلق دارد

 ها را با گریه به سپیدیِ کردم، سیاهِی شببینی میپیش
 . زدمصبح گره منی

گوید باید نگاه صدایی عجیب، درست بغل گوشم می
نگاهی که با چرخیدنش تا انتها، . رسدار را دنبال کنم
دگِی پشِت کَُتش از زیر ِجرخور . پشتش را نشانه رفته

 .فقط من و زهرا و یارس شاهد این اتفاق هستیم! بغل
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نگاهی را که سعی در کنرتل طوفانش دارد، به یارس 
 . کندپرتاب می

دست های خودم یهمردی از کتمی. تحویل بگیر -
 بیاری؟ 

 :گویدزهرا به طرفداری از رسدار رو به یارس می

 ر بگیر؟ ته، یه سایز بزرگچقدر بهت گفتم پُرتر از توئ -

 . دشو یارس با صورتی خندان، مانع از درآوردن کتش می

 ...دوماِد بی کت، مثل -

کند و اش را در گوش رسدار زمزمه میادامۀ جمله
 :گویدای مضاعف میسپس با خنده

من از پشت رس ساپورتت . بعد خوندن خطبه دربیار -
 . کنممی
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ای جلوگیری از خنده به هایش با دیدن لبی که بر اخم
 . شکندام، در هم میدندان گرفته

. رویمبا هدایتشان به طرف دو صندلِی باالی سفره می
 :گویدشنوم که به یارس میمی

 . گفتین خببه امیداینام می -
ارغوان دردش .  قرار بود بیان. بیامرستانن االن -

 ! گرفته، نگهشون داشنت

که رس عقد قرار است ارغوان را نیز به جمع کسانی 
 . افزایمدعایش کنم، می

ترین عضو این جمع است، پس از مردی که غریبه
 :گویدمان میپرسیدن احوال

شه، تون جاری میانشاهلل امشب صیغۀ محرمیت بین -
فردا صبح برین آزمایش بدین و برگه رو بیارین تا 

 . ازدواجتون رو ثبت دفرتی کنیم
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اهی را که میامنان رد و بدل فقط ما دو نفر معنای نگ
دانیم فقط ما دو نفر می. کنیمشود، درک میمی

 . ایمساعاتی پیش چه از رس گذرانده

ها با نفیس برنامه چیدیم عقدتون از این آریایی -
روی هم وایسین، دستای همو باید روبه. باشه

 ! بگیرین

 ...گوید که موافق است، من امالبخنِد رسدار می

دونی تو می. شهترا روم منیجلوی بزرگنه زهرا  -
 . دوننبین ما چی گذشته، بابا و بقیه که منی

ها نبودیم، کف دستی که بیِن نگاهقطعا اگر زیر ذره
 . کوبیدبرد را بر فرق رسم میناخن در آن فرو می

اون نیم . هاتونپس بگیرین ِبَکپین رو صندلی -
 منتظرِ ساعتی که تو ماشین تنها بودین و بقیه 
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کردن دارین بقره رو ختم اومدنتون، خیال می
 ! کنینمی

هایش به داخل دهان، از خنده رسدار با کشیدن لب
 . کندخودداری می

اتر ها برابر زیبپیوندد؛ دهام به حقیقت میرویای دیرینه
زنم به اختالف قّدمان در آینه و یاد زل می. از تصوراتم

 . افتمای از شادمهر میقطعه

 اگه کوچۀ صدام یه کوچۀ باریکه» 

 م بی چراغِ چشِم تو تاریکهاگه خونه

 رسی به داِد مندونم آخر قصه میمی

 «ها نزدیکه لحظۀ یکی شدن، تو آینه

از عظمت و شأن این ... هالحظۀ یکی شدن در آینه
  .توانم حق مطلب را به جا آورملحظه هرقدر بگویم منی
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نفس زدنی که فقط خود این تپش قلب را، این نفس
شاهد آن هستم را، متام حاالت امشبم را از صمیم جان 

 . پرستممی

خواهد بوِق آیفون، آن هم درست زمانی که عاقد میتک
ها و رشوع به خواندن خطبه کند، باعث چرخش نگاه

آبی که از پیشانِی رسدار راه یافته، ! شودها میپچپچ
 !ن استهای اطرافیاتر از نگاهخوفناک

 . بوق دوم و افتادِن من به دست و پای خدا

ترین فرد که داداش فردین را به نزدیک... بوق سوم
ی تکان. داردسپارد و به طرف در گام برمیعزیز است می

خورم و نوِک انگشتانم، به دست رسدار برخورد می
 ام یا او؟من بیشرت یخ زده. کندمی

 نه_و_هفتاد_و_چهارصد
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مان به رسنوشت کسی داند رسنوشتانگار عاقد هم می
اش که پشت در است گره خورده که برخالف عجله

 . منتظر است

. کشمبه آن سو گردن می. کندداداش در را باز می
 !بینم و سپس لبخنِد برادرمگل بزرگ میابتدا یک دسته

ه استقبال مادربزرگ رسدار که شتابان تا جلوی در ب
. شودرود، هویت مهامن جدید برایم آشکار میمی

کند و زیر لب رسدار نفس محبوسش را آزاد می
 :گویدمی

 . تو روحت، قلبم اومد تو دهنم -

 تریناشتیاق دارد متاشای پیرزنی که یادگار بزرگ
حرستش را به آغوش کشیده و برق و خوشحالِی 

یر زه. ه نیستکس پوشیدچشامنش از حضوِر او، بر هیچ
به رسداری که برای . بوسدشود و دست او را میخم می
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. کند تا بنشیندخیز شده، اشاره میپیوسنت به او نیم
پالستیک بزرگی که در دست دارد را به مادربزرگش 

 .  کندپرسِی کوتاهی با جمع میسپارد و احوالمی

  .آقا شام رشوع کنیدحاج. رشمنده به خاطر تأخیرم -

 . شومام با او، غرق شور میگرمای برخورد خانوادهاز 

نشیند و پس از درخواسِت عاقد رس جای خود می
  .هایش را تکرار منایدخواهد گفتهصلوات، از رسدار می

 . به ناِم نامِی یزدان -

 . و تکراری شیرین از سوی رسدار

 . به ناِم نامِی یزدان -
 . بانتو را من برگزیدم، از میان این همه خو -
 . تو را من برگزیدم، از میان این همه خوبان -
 . برای زیسنت با تو، میان این همه گواهان -
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 :گویدهایم میبا همۀ احساسش خیره در چشم

 . برای زیسنت با تو، میان این همه گواهان -
 . بر لب آرم این سخن با تو -
 .بر لب آرم این سخن با تو -
 . اِر تو خواهم ماندهواد. وفاداِر تو خواهم ماند -

د و فشار هایش را محکم بر هم میبه نشانۀ اطمینان پلک
 :کندخیره در نگاه مبهوتم تکرار می

 . هواداِر تو خواهم ماند. وفاداِر تو خواهم ماند -
 . در هر لحظه، در هر جا -
 . در هر لحظه، در هر جا -
 شوی آیا؟ پذیرا می -

 شود و نگاه منتظرشگوشۀ لب رسدار به باال کشیده می
 . زند به چشامنمرا وصله می

 شوی آیا؟ پذیرا می -
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 . ادامۀ صحبت عاقد با من است

 . خانم، به ناِم نامِی یزدانعروس -

 . صدایم تلفیقی از لرزش و هیجان است

 . به ناِم نامِی یزدان -
 . شوم مهر تو را از جانپذیرا می -

 . جزء محاالت بودچه روزی برایم یابد هر آنتحقق می

 . شوم مهر تو را از جانپذیرا می -
 . گویم، میان انجمن با تواکنون باز میهم -
 .گویم، میان انجمن با تواکنون باز میهم -
 .   هواداِر تو خواهم ماند. وفاداِر تو خواهم ماند -

ست که تکراِر دم و تکرار به شیرینِی هامن نفسی این
 . شودری منیای تکرابازدمش ثانیه

 .   هواداِر تو خواهم ماند. وفاداِر تو خواهم ماند -
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 . شودچشامنش پر می. لرزداش میچانه

 .در هر لحظه، در هر جا -
 . در هر لحظه، در هر جا -
رسداِر عزیز، پروانه دارم شام را به همرسِی رویا  -

دربیاورم با این پیامن که در فراز و فرود، شادی و 
گاِم وی و بیامری، همراه و همغم، تندرستی 

 باشید؟ پروانه دارم؟ 
 . بله -

شوق دارد؛ . های نرسیدناش بغض دارد؛ بغِض سالبله
 . شوق لحظۀ رسیدن

رویای عزیز، پروانه دارم شام را به همرسی رسدار  -
دربیاورم با این پیامن که در فراز و فرود، شادی و 

وی  گامِ غم، تندرستی و بیامری، همراه و هم
 باشید؟ پروانه دارم؟ 
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 :یمتوانم بگوآلود رسدار، فقط میتحِت تأثیر نگاه اشک

 . بله -

 . رودصدای دست و ِکل کشیدن باال می

شود برای دیدن دخرتم که در آغوش متامم چشم می
 . زندطاها دستان کوچکش را به هم می

با اجازۀ بزرگان و برابر با فرهنگ دیریِن آریایی و  -
با آییِن کهِن اهورایی؛ شام را به همرسی  سوهم

باشد که خوشی و شادی، همواره . یکدیگر درآوردم
شادباش ما و انجمن را پذیرا . یار و یاورتان باشد

 .باشید

 نه_و_هفتاد_و_چهارصد

مان به رسنوشت کسی داند رسنوشتانگار عاقد هم می
اش خورده که برخالف عجلهکه پشت در است گره 

 . منتظر است
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. کشمبه آن سو گردن می. کندداداش در را باز می
 !بینم و سپس لبخنِد برادرمگل بزرگ میابتدا یک دسته

مادربزرگ رسدار که شتابان تا جلوی در به استقبال 
. شودرود، هویت مهامن جدید برایم آشکار میمی

و زیر لب کند رسدار نفس محبوسش را آزاد می
 :گویدمی

 . تو روحت، قلبم اومد تو دهنم -

 تریناشتیاق دارد متاشای پیرزنی که یادگار بزرگ
حرستش را به آغوش کشیده و برق و خوشحالِی 

یر زه. کس پوشیده نیستچشامنش از حضوِر او، بر هیچ
به رسداری که برای . بوسدشود و دست او را میخم می

. کند تا بنشیند، اشاره میخیز شدهپیوسنت به او نیم
پالستیک بزرگی که در دست دارد را به مادربزرگش 

 .  کندپرسِی کوتاهی با جمع میسپارد و احوالمی
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  .آقا شام رشوع کنیدحاج. رشمنده به خاطر تأخیرم -

 . شومام با او، غرق شور میاز گرمای برخورد خانواده

سِت نشیند و پس از درخواعاقد رس جای خود می
  .هایش را تکرار منایدخواهد گفتهصلوات، از رسدار می

 . به ناِم نامِی یزدان -

 . و تکراری شیرین از سوی رسدار

 . به ناِم نامِی یزدان -
 . تو را من برگزیدم، از میان این همه خوبان -
 . تو را من برگزیدم، از میان این همه خوبان -
 . انبرای زیسنت با تو، میان این همه گواه -

 :گویدهایم میبا همۀ احساسش خیره در چشم

 . برای زیسنت با تو، میان این همه گواهان -
 . بر لب آرم این سخن با تو -
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 .بر لب آرم این سخن با تو -
 . هواداِر تو خواهم ماند. وفاداِر تو خواهم ماند -

د و فشار هایش را محکم بر هم میبه نشانۀ اطمینان پلک
 :کندمبهوتم تکرار میخیره در نگاه 

 . هواداِر تو خواهم ماند. وفاداِر تو خواهم ماند -
 . در هر لحظه، در هر جا -
 . در هر لحظه، در هر جا -
 شوی آیا؟ پذیرا می -

 شود و نگاه منتظرشگوشۀ لب رسدار به باال کشیده می
 . زند به چشامنمرا وصله می

 شوی آیا؟ پذیرا می -

 . من استادامۀ صحبت عاقد با 

 . خانم، به ناِم نامِی یزدانعروس -
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 . صدایم تلفیقی از لرزش و هیجان است

 . به ناِم نامِی یزدان -
 . شوم مهر تو را از جانپذیرا می -

 . چه روزی برایم جزء محاالت بودیابد هر آنتحقق می

 . شوم مهر تو را از جانپذیرا می -
 . تو گویم، میان انجمن بااکنون باز میهم -
 .گویم، میان انجمن با تواکنون باز میهم -
 .   هواداِر تو خواهم ماند. وفاداِر تو خواهم ماند -

ست که تکراِر دم و تکرار به شیرینِی هامن نفسی این
 . شودای تکراری منیبازدمش ثانیه

 .   هواداِر تو خواهم ماند. وفاداِر تو خواهم ماند -

 . شودش پر میچشامن. لرزداش میچانه

 .در هر لحظه، در هر جا -
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 . در هر لحظه، در هر جا -
رسداِر عزیز، پروانه دارم شام را به همرسِی رویا  -

دربیاورم با این پیامن که در فراز و فرود، شادی و 
گاِم وی غم، تندرستی و بیامری، همراه و هم

 باشید؟ پروانه دارم؟ 
 . بله -

شوق دارد؛ . ای نرسیدنهاش بغض دارد؛ بغِض سالبله
 . شوق لحظۀ رسیدن

رویای عزیز، پروانه دارم شام را به همرسی رسدار  -
دربیاورم با این پیامن که در فراز و فرود، شادی و 

گاِم وی غم، تندرستی و بیامری، همراه و هم
 باشید؟ پروانه دارم؟ 

 :یمتوانم بگوآلود رسدار، فقط میتحِت تأثیر نگاه اشک

 . بله -
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 . رودصدای دست و ِکل کشیدن باال می

شود برای دیدن دخرتم که در آغوش متامم چشم می
 . زندطاها دستان کوچکش را به هم می

با اجازۀ بزرگان و برابر با فرهنگ دیریِن آریایی و  -
سو با آییِن کهِن اهورایی؛ شام را به همرسی هم

باشد که خوشی و شادی، همواره . یکدیگر درآوردم
شادباش ما و انجمن را پذیرا . ر و یاورتان باشدیا

 .باشید

 هشتاد_و_چهارصد

عشق و دلدادگی مقدس است؛ چه پیش از ازدواجش، 
ای اما عشق بعد از ازدواج، این پدیده. چه بعد از آنش

دانم تا ابد در یادها ماندگار خواهد شد، را که می
دهم به کلامت قرآِن دستم، گوش فرا می خیره به. ندارد

 . هاستعربی که ختم کنندۀ قائلۀ محدودیت
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. رسدار رسش را تا آخرین حد ممکن پایین انداخته
چه به آن. لرزنداش میدستان به هم چفت شده

فینش مدام صدای فین! شنود، شک دارمهایم میگوش
 .دهمزاویۀ چشامنم را به طرف چپ تغییر می! آیدمی

روی دستانش؛ روی قطرات آبی که با انگشت محوشان 
دو قطرۀ دیگر پایین . خشکدکند؛ نگاهم میمی
 ! یابدها افزایش میفینغلتند و شدت فینمی

 . رسدار -

. گویداش، از مقابله با گریه میصدای اعامِق حنجره
به کدورت بابا و عصبانیت . خدا نکند بغضش بشکند

 زند وچپم تردید را کنار می دست. کنمطاها فکر منی
دستش زیر دستم مشت . نشیندروی دست راستش می

 . شودشود، بلند میشود، کشیده میمی
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هایامن، خود را در مرِد من، جلوی چشم خانواده
خیزم و به پهنای صورت من نیز برمی. اندازدرسویس می
 . ریزماشک می

ر را شیآید، یعنی صداِی پرفشار آبی که از رسویس می
 . تا انتها باز کرده

عشِق ما یک . فهمم عشق با عشق فرق داردحاال می
زمان زیادی الزم است برای به . طرفه استدوطرفۀ یک

 . گرِد پای احساسش رسیدن

 . کندهایم را پاک مینفیس اشک

 . شی تو فیلمریزه، زشت میگریه نکن، آرایشت می -

ه گویی تاز . اندحارضین تحیر و حال غریبی پیدا کرده
 . اندبه عمق این عالقه ایامن آورده



 

Romanzo_o 2177 

شود، دور بینم که از جمعیت جدا میمردی را می
هایم، چشامِن لبالب از من از میان اشک. شودمی

 . دهماشکش را تشخیص می

 :گویدشان به یارس میمادربزرگ

 . شه بیادم روش منیبرو بیارش، بچه -

را تحت تأثیر قرار داده که این اتفاق به قدری اطرافیان 
اش را به چشامنش حتی مادِر رسدار هم لبۀ رورسی

آور حضور او هرچند سنگین، برایم تعجب. رساندمی
 . باشدتر به قول نفیس، معجزۀ داداش میاست و عجیب

 . خوامرشمنده، عذر می -

 .همیشه هم رسخِی چشم بد نیست. طول کشید آمدنش
ش را که به وسیلۀ اسپری باال اندکی از موهای جلوی رس

 . اش ریختهداده شده، خیسِی آب روی پیشانی

 به این زودی پشیمون شدی؟  -
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 . نهایت زیباست لبخنِد بعد از گریهبی

 . چه جورم -
جوون اگه از ته دلتون راضی نیستین و اجباری این  -

 ! وسط هست، نخونم خطبه رو

پس از کند و او ای در گوش عاقد مییارس زمزمه
جنباندن رس با لبخند، به هامن آرامی پاسخش را 

 . دهدمی

 حاال چرا انقد رستو انداختی پایین؟  -
 . حیثیت واسم منوند -
 . مرگ شدمعوضش من ذوق -

کند؛ غیر مستقیم، با چرخِش رِس پایین نگاهم می
 . اش به طرفمافتاده

 صدا که بیرون نیومد؟  -
 صدای چی؟  -
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 . رد از لبخنِد پر شیطنتمگیلبخندش جان می

 . هیچی -

کند؛ حاال عطش گم شدن میان تنش در من بیداد می
ال ام، حاکه خطبه به پایان رسیده، حاال که حاللش شده

 . که حالمل شده است

 . وجدان نداردآغوش بعد از این، عذاب

تونو خودتون انتخاب آخرشم قسمت نشد حلقه -
 . کنین

حساِب کاری . آیدت زهرا میبا لبخندم، حساِب کار دس
چه غم ما را وقتی . گوید مهم انتخاِب حلقه نیستکه می

 . دسِت مالک حلقه، انتخاب خودمان است

شوم و به سوی مردی ها رد میها و آغوشاز بین تربیک
روم که به بهانۀ گرم کردِن رِس جانا، پشت به ما می

شت پ دستانم را از. جلوی پنجرۀ سه مرتی ایستاده است
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کنم و صورتم را مابین دو کتفش دورش حلقه می
 . چسبانممی

گن وقتی خطبۀ عقدت جاریه، هر آرزویی می -
اولین آرزوم تو بودی . شهبکنی برآورده می

 . ت، رو پا بودنتخوب شدنت، سالمتی. داداش

خواهد شاهد صورتش شاید منی. گرددبه سمتم برمنی
دستم را . گشایدیحلقۀ دستانم از دورش را م. باشم
حاال دسِت چپش دور . بردکشد و مرا جلوی خود میمی

و کامکان اجازه . جانا پیچیده و دست راستش دور من
ولی نوک انگشتی که . دهد سیامیش را ببینممنی
 !کند، خیس استام را نوازش میگونه

 یک_و_هشتاد_و_چهارصد

سبزِی محبوبم که رنگ و وردِن قرمهمیل شدیدی به خ
پراند دارم، اما راه گلویم بسته لعابش هوش از رس می
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های نادر برشیتیم؛ گوید ما جزء گونهزهرا می. شده
 . مان هممان بغض دارد، شادیِ غصۀ

آن یکی دو قاشق را . زندافکارم همین حوالی پرسه می
. دهمهای رسدار قورت میهم به زور چشم و ابرو آمدن

ها تقسیم های باقی مانده را در ظرفزهرا کباب و مرغ
 . کندمی

انشاهلل همین جمع، رسی بعد خونۀ دخرتمون  -
 ! نفیس

پس با . آیدام تا صورت طاها باال میزدهنگاه شگفت
اندازد و نفیس رسش را پایین می. مامان حرف زده

که دلسرت به گلویش نپریده، نشانۀ توفیرش با همین
 . ستما

 :گویدهایی مصلحتی میداداش با اخم

 نه کی گفته؟  -
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نگاهش بین نفیس و طاهایی که شوکه زل زده به 
 . اندازدیابد و سپس رس باال میدهانش، امتداد می

 ! حیفه دخرتمون -

 . های طاهاستدل زدننوبتی هم که باشد، نوبِت دل

 قراِر نصف شبمون یادت نره؟  -

  .م تا از لبخندم پیشگیری کنمبر قاشقی به دهان می

ها برابر بیشرت از او تشنۀ ملس وجودش روم؛ دهمی
 . هستم

 خوری؟ چرا هیچی منی -

. هاخورم؛ امتام فاصلهترین مزه را میمن دارم شیرین
ه خوردِن زانویم ب. نشسنت بر رس یک سفره و در کنار هم

رخی که در حال غذا خوردن زانویش و متاشای نیم
 . است
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ها بعد از شام به درخواست زهیر، به یکی از اتاق
 . رویممی

 !تون تو جمع دادنی نبودکادوی اصلی -

با کنجکاوی، به حرکات دستی که کاغذ کادوی دور یک 
 کارش که به پایان. نگریمکند، میقاِب بزرگ را پاره می

 . گرداندرسد، آن را به طرفامن برمیمی

بزرگی خوردین، کارتون  تو زندگی هر موقع به گرهِ  -
به جایی رسید که خدایی نکرده به بریدن از 

همدیگه فکر کردین، این عکسو نگاه کنین و هر 
نگاش کنین و . طوری شده اون گره رو باز کنین
یادتون نره واسه . یادتون نره راحت به هم نرسیدین

 ! همخونه شدن، چه روزایی رو پشت رس گذاشتین

خوردۀ کنار بخیهگیرم و زخِم تازهقاب عکس را از او می
آید و او هم جلو می. کنمچشم رسدار را ملس می
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پریده و رو به مرِگ داخل قاب را نوازش رویای رنگ
 . کندمی

 طوره معین؟ چه -
 . اشک تو چشام جمع شد لعنتی -
 گین معین؟ هنوزم بهش می -
 کنم؟ ش بیشرت حال میالزمه بگم با فامیلی -

 . خندممی

تون هم خیلی بابت هدیه. نه، کامال ملتفت شدمنه -
 . کنممثل جونم ازش مراقبت می. ممنونم

 . به خدا که لبخندش از جنس لبخند برادرم است

 . تا آخِر عمر بختتون خوش باشه -
من تو رو . ساتفاق امشب معجزه. آنفِس زهیر حقه -

شنیده بودم دست رد به سینه . از باباش خواستم
 . نزنمنی



 

Romanzo_o 2185 

 . شک امشب به برکت وجوِد او پا گرفته استبی

 ...گم معینمی -

 . شان برسندگذارم تا راحت به صحبتقدم عقب می

! خامنو بیارم پیش خودمیه مدت حاج... خواممی -
 شه؟ به نظرت راضی می

گردم راِه رفته را برمی. توانم جلوی هیجانم را بگیرممنی
 :گویمو می

 .بعدم ننه صداش بزنید. از خداشونهدونم، من می -

 دو_و_هشتاد_و_چهارصد

برم و رو به از طرز نگاه هر دویشان، رسم را باال می
 . زنمسقف خود را به آن راه می

 . شیطونم که هست -

 .  کندای میخندهرسدار در جواب زهیر، تک



 

Romanzo_o 2186 

 . اسیشایه، هنوز مونده بشنآره یه وزه -
 . رهرویاجان بیاین، طاها داره می -

کنم و زودتر از آن دو اتاق را دنبالۀ لباسم را جمع می
 . گویمترک می

 به. خداحافظی طاها با بقیه تقریبا به امتام رسیده
کند و من لبخند او خیره نگاهم می. آیدطرفم می

 :گویدآورد و در گوشم میرسش را پایین می. زنممی

 یه دستی به رسم بکشه؟ ... گیدار میبه رس  -

 . دزنای به پایم میبا پا، رضبه. شوم از خندهمنفجر می

 ت دیگه چیه؟ زهرِمار، خنده -
 طاها خودتی؟  -

 .  کندچپی نثارم می

 گی؟ منی -
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ام است، برای زهرایی که دورتر از ما جویای دلیل خنده
 . دهمتکان می" هیچی"دستم را به معنی 

آ، ممکنه هفت گم، فقط دستش سنگینهاشه میب -
 . هشت سالی فراقت طول بکشه

نگاه ساکنش با ابروهای در هم تنیده و گوشۀ لبی که به 
 . دندان گرفته، یعنی در حال تحلیل حرفم است

 . بذار صداش کنم -
 . ارزونِی خودت. خیالنه، بینه -

 .اندازدرود از نگاهی که به رسدار میابروهایم باال می
 . نگردهایش میگویی به مقرص تنهایی

 رویا؟  -
 جونم؟  -

ساکش مدام در دست . کشدمویش میدستی به رس کم
 . گیردشود و اضطراِب رفنت میجا میسورن جابه
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هایی که زدم، دادهایی که رست همۀ کتک... بابت -
 ! از ته دل نبوده! شکوندنام، ببخشکشیدم، دل

 رفنِت من؟  معجزۀ نفیس است یا

 . ها دارندونم؛ همۀ خواهر برادرا از این برنامهمی -

خوانم؛ خود در آغوشش گیرد، دستش را میدستم را می
 . رومفرو می

 . شهدمل واستون تنگ می -

 . گیرمبرای پی بردن به منظورش، از او فاصله می

 ...هم تو -

با رس به جانا که حاال در آغوش کارن است، اشاره 
 . کندمی

 . هم اون توله -

 . کنمتر میاش را صافیقۀ صاِف کت زیتونی
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مرسی که . جونشه داییما هم دملون تنگ می -
 . اومدی

 . فشارددسِت داداش، شانۀ طاها را می

 ای؟ گرفته -
 حیفه دخرت مردم، آره؟  -

داداش که حاال فهمیده دِل پر طاها از کجاست، 
 :گویدمی

 ! ندازمکارتو راه می نرتس، کارم گیرته، -

عالوه بر طاها، من نیز با کنجکاوی به دنبال هدفش از 
 . دوزماین جمله، به صورتش چشم می

توکل به خدا . انشاهلل که عروسی کارن رو هستم -
 . شاید تا سورن هم تونستم دووم بیارم

 :گویدبغض دارد وقتی می
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 . مونه فردینمی -

 . عییک تلخِ واق. ستلبخندش واقعی

ای کنیم؛ رس و سامون دادِن تو با من، یه معامله -
 !بینمشو منیعروسی! فردین با تو

 سه_و_هشتاد_و_چهارصد

گوید که من هم به قدری با اطمینان از نبودنش می
به هر گوشه و کناری . کنمعروسِی فردین را تجسم می

گیرد به وسعِت مل مید. داداش نیست. کشمرسک می
 . اشجای خالی

 عطا این چی بود گفتی؟  -
 ! فکر کن وصیت -

باید این سکوت . شودجا میفک منقبض شدۀ طاها جابه
 . را بر هم بزنم، حاال به هر طریقی
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 ...خدا. غصه نخور داداش -

 .  کندحرف بی رس و تهم را قطع می

. م بی کس و کار که نیستنه غصۀ چی؟ بچه -
دا یل. اشاشو جوری بار میارم هواشو داشته باشنداد

غصۀ چیو . هست، طاها هست، تو و زهرا هستین
بخورم؟ ماها هر چقدم با خودمون درگیر باشیم، باز 

گوشت همم بخوریم، حرمت استخوونو . ایمخونواده
 . داریمنگه می

طاها با او . کاهدرسدار با حضورش، از درگیرِی فضا می
 . دهددست می

 . مراقبشون باش -

 . ای دیگر به جاناو اشاره

 . اون بیشرت -
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آخرین نگاه را به نفیسی که برق اشکش از همین فاصله 
. روداندازد و به همراه بابا میقابل رؤیت است، می
بار آغوشش را به رویم باز بابایی که برای اولین

ترها سهمی از آن آغوشی که اگر خیلی قبل. کندمی
 . خیلی دردها سهمی نداشتمداشتم، از 

 !یواش برینزهرا یارس، پاشین جمع کنین یواش -
 ! نفیسم رس راه برسونین

هنوز ساعت دوازده هم . کنم از رفتار داداشحیرت می
یابم، از دگرگونِی چهرۀ رسدار درمی. نشده است

 . کندن چگونه برایش سخت استدل

قدری واست مهم هست لباس عروس پوشیدن اون -
 یه روزی بشه حرستت؟  که

 پس. دلیل نداردهای بیداداش عادت به پرسیدِن سوال
 . دهممکث رسم را به طرفین تکان میبی
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 گی؟ از تِه دلت می -

 لباس. امها گذر کردهترین حرستمن از بزرگ. نیست
 . عروس جایی میانشان ندارد

 . بله -

 . برداش میدست میان موهای جوگندمی

قدری عروسی چقدر واست مهمه؟ اون... تو رسدار -
 مهم هست که یه روزی بشه حرستت؟ 

 . زندنگاِه رسدار گریزی به من می

 . تر منظورتو بگوواضح. جوریهسوالت یه -
االن شام، دو تا گزینه دارین؛ مصلحت، خواستۀ  -

خواستۀ دلتون خب جوونین، دلتون . دلتون
گه می اما مصلحت. خواد، این طبیعیهعروسی می

جشن امشب رو به پای عروسی حساب کنین و برین 
 . رس و صدا بی! تونرس خونه زندگی
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 . زهرا در حال فیلمربداری از قیافۀ متحیرمان است

حرفم رِس . فکر نکنین ترسی از امیر دارما، نه -
تون بیاد، یه خوام شب عروسیمنی. مصلحته

 اد، همبامبول تازه پیاده کنه، هم از دماغتون دربی
ها به وجود بیاد و باز تو دلخوری بین خونواده
اگه اینو از برادِر . افتهرسیدنتون انقولت بی

اگر هم نه، طبق . کنین، فبهاترتون قبول میبزرگ
 ! کنیمخواستۀ شام عمل می

آید؛ خواب دردم می. دارمنیشگونی از پهلویم برمی
 . نیستم

  .برابر رؤیای کنونی بازند درام رنگ میرؤیاهای دیرینه

  .ایهای لحظهعروسی، لباس عروس، ترشیفات، خوشی

بودن با رسدار از همین لحظه تا پایان عمر، رس و سامان 
 . گرفنت
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رضایت از این بیشرت که رسدار . فکر کردن الزم نیست
 کند برای بوسیدِن دسِت داداش؟ رس خم می

ش یکیتا مرد تو عمرم دیده باشم، سه. نوکرتم عطا -
 . تویی

سعادت از این باالتر که برادرم دستامنان را در دست 
مان یکدیگر بگذارد و انتهای دعای خیری که بدرقۀ راه

 :کند، چنین باشدمی

 .مراقب همدیگه باشین -

 چهار_و_هشتاد_و_چهارصد

 شود با اولین شِب بارِش اولین برِف امسال، مصادف می
 . یکی شدمنان

 دیدم؟ قدر زیبا بود و من منیبرف همیشه همین
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زیباتر از آن . توانم چشم از منظرۀ آسامن بردارممنی
ست که به محض در آغوش گرفنِت این عروس با زمینی

 . کندلباِس سفید، او را در خود حل می

 . کشدنفیس شیشه را باال می

 . یخ زدیم -
 ...من. زهرا برگردیم -

گذارد و مرا به پشتِی ام میساعدش را بر سینه پشت
 . چسباندصندلی می

اون همه حرف زدم اصال . چقدر رومخی دخرت -
 فهمیدی چی گفتم؟ 

گه به شنبیدار شه ببینه نیستم، امل. گناه داره زهرا -
 . کنهپا می

 . شوداش به هم نزدیک میابروهای کشیده
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دیمش میدون گی گناه داره انگار فرستاهمچین می -
 . مامان بهرت از تو مراقبشه. جنگ

 . افتم به جاِن الِک ناخِن دسِت دیگرمبا ناخن می

 بریم بیاریمش؟ . دمل واسش تنگ شد -

 .  چرخاندام را به طرف خود میچانه

بهت . س ازش جدا شدیمسخره همش ده دقیقه -
 .دم صبح از خواب بیدار نشده، بغلت باشهقول می

 . خودم میارمش

 . گیرد، حتی برای یک شبدمل بهانه می

از فردا . رویا یه خرده درکیات هم بد چیزی نیست -
یعنی این بدبخت حق نداره یه . جانا پیش شامست

 شب با زنش تنها باشه؟ 
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یکی نفیس . کشند به مسائل زناشوییصحبت را می
گیرم از عدِم و من تشویش می. گوید، یکی زهرامی

 . امآمادگی

 .دهدی از وابستگی وجود دارد که در لحظه رخ مینوع
 . یعنی برای ایجادش، زمان و تکرار الزم نیست

وابستۀ آپارمتان کوچکم ... با همین نگاه... من
کنم؛ گویی سالیان سال احساس غریبی منی. شوممی

ها و خاطرات ام و دیوارهایش شاهد خندهزندگی کرده
 . خوشم بوده

ی با تخت و کمد و پرده و گلیِم اتاِق کوچِک صورت
 . صورتی، آرزوهای بر باد رفته برای دخرتم است

م خواهمی. شوددستانم توسط نفیس و زهرا کشیده می
مکث کنم؛ دقایق طوالنی خیره شوم به هر کدام از 

 . رؤیاهایم
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 .ببین به نظرم میز آرایش اصال جاش قشنگ نیست -
 ...خودت

 :گویدنفیس میان حرف زهرا می

کمرتین جا رو . نه دست نزنیا، خیلی هم خوبه -
 . گرفته

شود با دیدِن تخِت دو نفرۀ ضلع شاملِی نفسم حبس می
ای که پایان های به هم چسبیده و روتختیبالش. اتاق

 . مرزهاست

 شان، رشتۀ اتصال نگاهم با آنسنگینِی نگاِه پرشیطنت
خروج  چرخم و هنگامروی پاشنۀ پا می. بُرّدتخت را می

هش ناشیانه نگا. شومسینه میبهاز اتاق، با رسدار سینه
کند و با دست لبخندش را را از تخت جدا می

 . پوشاندمی
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ها نشست و چشم دوخت به دکوراسیوِن باید ساعت
 . انگیِز نشیمن و آشپزخانهشگفت

جا رو آماده کنین؟ اصال شامها کی وقت کردین این -
 ش چیه؟ این خونه قضیه

هرا در پاسخ به ابهاماِت رسدار که ابهاماِت من نیز ز 
 :گویدهست، می

که خونه رهنه و پول رهنش رو بابات داده اول این -
در مورد وسایل هم، . به عنوان کادوی عروسی

ها و کال وسایل چوبی هر چی تخت، رسویس مبل
باقِی وسایل هم که جهاز . هست، داداش گرفته

 . ردهرویاست، پدِر خودم تقبل ک

 . آورداش را باال میانگشت اشاره
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جاست، باالی ترین نکته که چیدمان اینو اما مهم -
خدایی یارس و . س من و نفیس درگیرشیمیه هفته

 ! کارن هم خیلی کمک کردن

 . دهمهر دو را در آغوشم جای می

به خواب هم . تون درد نکنه، عالی شدهدست همه -
ت  تو عروسیانشاهلل. دیدمهمچین چیزی منی
 . جربان کنم نفیس

 اش یکالزمه. رسدبه پایان می. محنت، ماندنی نیست
 گاهی... توکل راحت است، اما صرب. صرب است و توکل

باید لربیز شوی، برسی به انتهای خط اما حق ناامیدی 
 .اینداری چون، توکل کرده

 پنج_و_هشتاد_و_چهارصد

 . گذاردارس سوئیچ ماشینش را روی کانرت میی

  .خواین برین آزمایشگاه ماشین گیر منیادصبح می -
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 . شوندو با آژانس راهی می

 .گردد به طرفمبرمی. بنددرسدار در را پشت رسش می
فاصلۀ . افتدمحابایش، گردنم پایین میاز نگاه بی

ی رس هادکمه. رساندمان را به امتام میمرتِی بینیک
اش را کند؛ دو دکمۀ باالیی یقهآستینش را باز می

وتاِب قلبش زیر پیراهِن جذِب سفید، تب. طورهمین
هایم دستانش را دو طرف رسشانه. قابل مشاهده است

 . گذاردمی

 . آخیش، تاِس آدم که جفت شیش بیاد، همینه -

به یاد بغض و گریۀ رِس شبش، دستانم را دو طرف کمرش 
حاال که . شومهم و به سویش کشیده میدقرار می

وجدانی نیست، به جرباِن ترسی نیست، حاال که عذاب
، امهایی که از رس تنهایی بالشت بغل کردهمتام شب

دیگر هیچ . کنمحلقۀ دستانم را دور کمرش تنگ می
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که بر  ایبرشی قادر به شکافنِت زنجیِر ناگسستنیبنی
قب عن حالت عقبدر هام. پیکر دیگری پیچیده، نیست

بوی . چسباندرویم و مرا از پشت به دِر بسته میمی
رسش را عقب . کندتنش، بوی ادکلنش، مدهوشم می

دستش بند . چشامنش تب دارند. نگردبرد و مرا میمی
 حرکِت بندِ . رُساندشود و آن را به روی شانه میشامل می

ب االی موهایم، مرا به یک خلسۀ نآخِر انگشتانش البه
هایش است، سپس ام پذیرای لبپیشانی. خواندفرا می

در هامن حالتی . وسِط دو ابرویم، بعد از آن نوک بینی
که به طرف صورتم خم شده، از باالی چشامن خامرش 

کند و با متام وجود پذیرای ورودش به حریم نگاهم می
 .امنم هستم

دسِت چپی که مهره به . آرامش معنایی جز این ندارد
دست راستی که . کندۀ ستون فقراتم را نوازش میمهر 

هایی که با موهایم را از پشت جمع کرده و گرمای نفس
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فهمم معنای حاال می. خورندهایم پیوند مینفس
کام . یک دل است و ضعف پشت ضعف. نفسی راهم

اش فشار دستانم را به سینه. گرفنِت او متامی ندارد
پاهایم سست . گیرمدهم و دمی طوالنی از فضا میمی
  .زنداو نیز مقابلم زانو به زمین می. نشینممی. شده

 شدی؟ چی -

 . هایم ثبت شدههایش بر لبرایحۀ لب

 . ضعفه گرفتمدل -

 ست کهتر از آنیپرت. فشارمتند دستم را به دهان می
 . به مقصودم پی بربد

 . شام نخوردی که -

اش را چشامنم به جای صورتش، موهای روی سینه
جای دخرتم در میان این خوشبختی . نگرندمی

 . ستخالی
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 خوری؟ ماهی منیتن -

  .سلول به سلول تنم به تکاپو افتاده از این هیجان

 . نه -

 . آیدهای یخچال میصدای باز و بسته کردن قفسه

خوری، چی بیارم خوری، گوشت منیماهی منیتن -
 واست؟ 

 . ورولش کن، بیا این -

 :گویدای جستجو میز دقیقهپس ا

  خوری؟ببین چی پیدا کردم؛ همربگر که دیگه می -

 . زنم به ذوق صدایشلبخند می

 . آره اون استثناست -

م و دهصورتم را به دستان پیچیده دور زانویم تکیه می
شوم از صدای به هم خوردِن دِر غرق در لذت می
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ه شعل جلز و ولز روغن، نشانۀ زیادی. کابینت و ظروف
 . است

سوزه، وسطش طوری دورش میزیرشو کم کن، این -
 . مونهخام می

 چشم خانم، امِر دیگه؟  -

مرد اگر به همین گرمی مباند، محال است کانون 
 . خانواده رسما به خودش ببیند

 گردی؟ دنبال چی می -

اش، دست به لبۀ کابینت نتیجههای بیناامید از تالش
 :گویدگرفته می ایگیرد و با چهرهمی

 .نون نداریم -

 شش_و_هشتاد_و_چهارصد

 . خورمطوری میعیب نداره، همین -
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 . گذرداز کنارم می

 ری؟ کجا می -
 ! ها بگیرمبرم از همسایه -

 . اشماند از اوج دیوانگیدهانم باز می

 . طرف مردم االن خوابیدنبیا این -

تاک ساعت رود و چشامن مبهوتم تیکجدی میجدی
. کنددیواری را که چیزی به یک منانده، شکار می

تازگِی این خانه و . بینمام را با دقت میجهیزیه
با خود . کندام رو میاجناسش، برگ جدیدی از زندگی

بندم این خانه بهشت دخرتم باشد و رس عهد می
ویایی ر . خودخواهی، رویایی دیگر تحویل جامعه ندهم

نشدنِی پدر و های متامکه نوای روز و شبش، جر و بحث
 . مادرش بوده
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خامنه اولش اخم کرد؛ تا فهمید تازه عروس  -
 . دومادیم، کلی تحویلم گرفت

 . گذاردهای لواش را روی میز غذاخوری مینان

 . پاشو بیا من اینو دوباره گرمش کنم -

م نرسیده، ام، هنوز به دهانای که گرفتهاولین لقمه
یک نگاه به ساعت . پیچدصدای آیفون توی واحد می

اش را عقب صندلی. اندازم و یک نگاه به رسدارمی
لقمه را رها . رودکشد و برای باز کردن در میمی
ای که با رسدار در صدای زنانه. شومکنم و بلند میمی

جلو . پراندحال صحبت است، ابروهایم را باال می
هم سن و . دستش را تحویل رسدار دادهسینی . روممی

اش این باور را به من لحن صمیمی. سال مامان است
رساند که این ساختامن همه جوره برایامن خیر به می

 . همراه دارد
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 کردن،جا زندگی میقبل شام یه خانم و آقایی این -
آخرم . کل ساختمون از دستشون عاصی شده بودن

اختمون عذرشونو ها، مدیر سبا اعرتاض همسایه
 . خواست

 . کندبه رسدار اشاره می

این جوون انقد به دمل نشست وقتی کلی  -
 .برمخواهی کرد و گفت واسه خامنم نون میمعذرت

دیدیم همش یه چند روزی می. اصال کیف کردم
شه، اما تا به حال ندیده جا رفت و آمد میاین

ین تهر کاری داش. تونممن همسایه باالیی. بودمتون
انشاهلل که دیگه از این واحد . رودروایسی بگینبی

 . فقط صدای خنده بیاد بیرون

دردهای چند ساله را یک شبه . کندخدا جربان می
 . کندجربان می
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 . گذارمقاشِق دیگری آن طرف بشقاب می

 . بیا توأم -

 . اندازدنگاهی به بشقاب می

 . بخور تو، من سیرم -

 . ریزمگرم را روی برنج میمهدو قاشق از فسنجان نی

 . زنمزیاده، بعدم من که به گوشتاش لب منی -

 . گیرددر صندلی مجاورم جای می

 تو یه ظرف؟  -
از فردا که جانا بیاد، دیگه از . اولین و آخرین باره -

 . این خربا نیست

 . گیردقاشقش را به سمت دهانم می

الف مخ مامانشو تونستم بزنم؛ اون که دیگه یه  -
 .بغلیهجوجه
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 هدیــــه

 هفت_و_هشتاد_و_چهارصد

اهرم را به باال، پایین، چپ، راست، به هر سویی که 
رسما . شودآب گرم منی. امدادم، چرخاندهاحتامل می

ه هایم بیابد و دندانخیسم راه میاز موهایم بر تن نیمه
بینم، پس صدایش ی جز این منیاچاره. خورندهم می

 . زنممی

 . رسدار... رسدار -

پس از لحظاتی، صدایش از پشِت دِر حامم به گوش 
 . رسدمی

 جانم رویا؟  -
 . شهکنم گرم منیآب رسده، هر کاری می -
 بیام شیرو چک کنم؟  -

 . زدگییک گُر گرفتگی وسِط یخ
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 . جا نیستنه، مشکل از این -

هایم همچنان به هم گیرم و دندانخود را در آغوش می
  .شوددون شدن پوست بدنم برطرف منیدون. خورندمی

 شد رسدار؟ کجا موندی؟ چی -

 هایحباب. گیرمبا دست، آِب رسِد انتهای موهایم را می
خردکنی ایجاد کِف خشک شده، صدای اعصاب

 . کنندمی

  رویا؟ -
 درست نشد؟  -

ت؛ از صدایش کامال اش نیسنیازی به دیدن کالفگی
 . پیداست

 ! آبگرمکن اصال وصل نیست -

 :ناملبا ترضع می
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 پس حاال من چیکار کنم؟  -
 . کنموایسا االن آب گرم می -

دقایق طوالنی . امداری گیر افتادهدر وضعیت خنده
جایی باید به هر حال شانس باال بلندم یک. لرزممی

 . خود را نشان دهد

 . ینا رو بیارمرویا درو باز کن، ا -

 . گیرملب زیرینم را گاز می

 . دارمتو برو، خودم برمی. جابذارشون اون -

های رسامیکِی جهازم که همه را به کار با دیدِن قابلمه
 :زنمانداخته، ترش می

 رسدار؟ تو اینا چرا؟ مگه کرتی نبود؟  -

 . آیدها میصدایش از دوردست



 

Romanzo_o 2214 

زود بیا . تماولین چیزی که رسید دستمو برداش -
 ! بیرون، من خوابم میاد

  .نه لحنش به خواب ارتباطی دارد، نه صدای پرشورش

از  حوله را. رسانم؛ البته با مکافاتکارم را به پایان می
 . زنمدارم و تن میآویز برمی

 جایی رسدار؟ اون -
 آره، کاری داری؟  -

 :گویمکنم وقتی میگردی چشامنش را تصور می

 . بیرون؟ بیام لباس بپوشم شه بریمی -

دهد اما صدای باز و بسته شدن در اتاق را پاسخی منی
 . شنوممی
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هاست هیجانی از این قبیل به سال. قلبم قرار ندارد
بار اصال احساسات این چنینی را اولین. رساغش نیامده
 . ترس ندارم، منتها رشم چرا. کنماست تجربه می

هم و پا روی پادرِی جلوی دحوله را به موهایم فشار می
ای آورم، جیغ خفهرسم را که باال می. گذارمحامم می

 . کشممی

روی تخِت دونفره، در حالت درازکش به پهلوی راست، 
دستش را زیر رسش جک زده و در چشامنش سور و 

 . مان به پاستساِت ندیدۀ

 مگه نگفتم برو بیرون؟  -

را کنار  ملحفۀ بنفش. کنماخم می. زندلبخند می
آغوش برایم . دودخون زیر پوستم می. زندمی
 .چسبانمهای نزدیک حوله را به هم میلبه. گشایدمی
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چشمک . رومغره برایش میچشم. فرستدابرو باال می
 .شود به روی این خوشبختی لبخند نزدزند، منیکه می

 هشت_و_هشتاد_و_چهارصد

 «زهرا » 

کشم و شیء با چشامِن بسته، دست روی روتختی می
بدون باز کردن . یابمعامِل ایجاِد صدای مزاحم را می

کنم و باز هم چشامنم، به طور غریزی صفحه را ملس می
 . دهمبه طور غریزی آن را کنار گوشم قرار می

 . الو -
 ! زهرا -

گریۀ مامان چیزی نیست که سنگینِی خوابم در مقابلش 
 . امی داشته باشددو 

 . مامان -
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ام و پنجه در آیم که سیخ نشستهوقتی به خود می
ای از گیجی و هوشیاری، میان هاله. امموهایم فرو برده

 . هایش از آن سوی خطام به گریهگوش سپرده

 کنی؟ زنی مامان؟ برا چی گریه میچرا حرف منی -
 ...جانا -

شب، مشِت مهای در نیاز حساسیت این نام وسط گریه
کنم؛ یک مشت پر از موهای ام را باز میپایین افتاده

 . رسم

 جانا چی؟  -

 شود وبلند می. پراندصدای بلندم یارس را از خواب می
 . زندکلید برق را می

 گم جانا چی؟ گریه نکن مامان، می -

از کلامت بی رس و تهش که با گریه ادغام شده، رس در 
 . آورممنی
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 . گریه نکن. گیشم مامان چی میحالی منی -
چند ساعت پیش احسان اومد، گفت واسه یه مدت  -

التامس کرد بذارم . خوام از تهران برمطوالنی می
 ! نیم ساعت با جانا باشه

در مقابل نگاه . به خدا که این درد مرا خواهد کشت
 :کنمپریدۀ یارس زمزمه میزده و رنگبُهت

 هنوز برنگشنت نه؟  -

 .  زندهق می

نه بابات هست، نه . جا بند نیستدستم به هیچ. نه -
 . بذار زنگ بزنم عطا. طاها، نه عطا

 . پرماز تخت پایین می

گفتی ساعت . ترسهنه به داداش زنگ نزنی، می -
 چند رفنت؟ 

 . یک و نیم بود -
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سه و هشت دقیقه را . کنمصفحۀ موبایل را روشن می
 ماند؟ی آدم میدیگر امیدی برا! دهدنشان می

بعدم نگران نباش، . رسونیمما االن خودمونو می -
 . کنهاحسان کار بیخود منی

 ! جاستاحسان االن این -

اندازم به گوشۀ برای ایستادن روی پاهایم، چنگ می
 . شکندافتد، اما منیشیشۀ ادکلن می. میز آرایش

 خوای بگی مامان؟ چی می -

ایش گرفتگِی صد. آیدینفسش باال من. زندنفس مینفس
 . ها گریه استکار ساعت

 ! فطرت جانا رو برداشته و گم و گور شدهاون پس -

 . «زهرا بذار بربمش، گناه داره» 
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 .ادا درنیار رویا، یه امشب به خاطر خودت زندگی کن» 
» 

 . «دمل واسش تنگ شده» 

بهت قول . س ازش جدا شدیمسخره همش ده دقیقه» 
اصال . واب بیدار نشده، بغلت باشهدم صبح از خمی

 . «خودم میارمش

ام را تا چشامن رضباِت دستی به صورتم، نگاه مرده
 . کشاندآشفتۀ مرد مقابلم می

 . بلند شو االن وقِت از هوش رفنِت تو نیست -
من فقط . به زور ازش گرفتم. شوبرد بچهداشت می -

 . راحت باشن... خواستممی

 . پوشداش میوار راحتیشلواری مشکی روی شل

 با چی بریم ماشین دسِت رسداره؟  -
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باز قراره کاسه . به خدا من نیت بدی نداشتم -
 ها رس من بشکنه؟ کوزه

 . دهدهایم را محکم تکان میشانه. کندبلندم می

 گم با چی بریم االن ماشین گیر منیاد؟ می -

 . ست تا به خود بیایمتکانش تلنگری

جلوی در ... سوئیچشو همیشه.. .ماشین بابات -
 کلیدشونو داریم دیگه؟. کنهآویزون می

 نه_و_هشتاد_و_چهارصد

 . مواظب باش -

مامل و از هامن فاصله به مامان ام را میخوردهپای پیچ
 :توپمکه در آستانۀ در ایستاده، می

 یه شب نتونستی مراقبش باشی؟  -
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. زند او دیگر جا برای رسزنش نداردیب میوجدانم نه
 .سفیدی مرگ به صورتش پاشیده شده

خواباند و یارس، محیای غرق در خواب را روی مبل می
 :گویدبه احسان می

فقط . زاریچینی داریم، نه گریهنه اعصاب مقدمه -
 جا چه خربه؟ خودتو جمع کن بگو این

شک بر شدۀ اهایش خیس نبود، اگر رد خشکاگر پلک
 . کردمصورتش نبود، طلبم از دنیا را با او صاف می

  .دونم از کجاامیر از قضیۀ امشب خرب داشت، منی -

عزیز در برابر تندی نگاهم، رسی به طرفین تکان 
 . دهدمی

 . ای که رفتم، من نگفتمبه اون سوریه -

 شود به کسی اعتامد کرد؟ دیگر می
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مد او . ویا نیستدونست جانا پیش ر تا جایی که می -
ازم کمک . خواد جانا رو ببینهپیشم، گفت می

 . خواست، التامس کرد

برم و کف دستانم را محکم به به طرفش یورش می
 . کوبماش میسینه

 شناختی؟ مگه تو اون عوضی رو منی -
خواد با دخرتش تنها گفت فقط بیست دقیقه می -

 قسِم جوِن جانا رو خورد آخرین دیدارشون. باشه
 . باشه و دست از رس رویا برداره

 :گویدیارس با غیظ می

 آخه اون َمرده که بشه رو قسمش حساب کرد؟  -
 شد؟ بعدش چی -

 . کشددماغش را باال می
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جانا خوابیده بود، گفت یه گشتی تو همین اطراف  -
 . زنیممی

 . شودصورتش خیس می. دهدچشامنش را فشار می

 ...ایدمش. گوشیش در دسرتس نیست -

 . کوبدکف دستش را به رسش می

 . از دسرتس خارج کرده -

 . دهد از شدت افتادنم بر زمینکاسۀ لگنم صدا می

 جا که چی؟ االن دسِت خالی اومدی این -

 . پاسخی شوم به سوال یارس

کردم، به هر آشنایی که هر جایی فکرشو می -
 ! نیست که نیست. دادم رس زدماحتامل می
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ای به دیدۀ منت قبول ا به حال هر دردی دادهت... خدا
دانی من آدِم کنار آمدن با منتها خودت می. امکرده
 . وجدان نیستمعذاب

 .شو بربه؟ تو هی ارصار کردیزهرا چرا نذاشتی بچه -
مادره، به دلش افتاده بود که . اون دلش رضا نبود

 ! ذاشت مبونهمنی

بار، نه نه یک. زندام میمامان تیغ بر زخِم شکافته
 . جوشددوبار؛ تا جایی که دیِگ صرِب یارس، می

متومش کنین، االن وقت این حرفاست؟ این قضیه  -
بارَم ختم به خیر بشه، بربمش یه جایی ماهی یه

آدم که زیاد تو چشم باشه، از . نتونین ببینینش
 . افتهچشم می

 . گذارم روی زمیِن خیِس لیزپا می

 ری زهرا؟ کجا می -
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ند را کنمنی که تا پیش از این، کسانی که خودکشی می
اندیشم خوردن قرص کردم، حاال به این میرسزنش می

تر است یا زدِن رگ؟ کدام درِد کمرتی دارد؟ ولی راحت
وجدان هم دانم درِد هر دو نصِف درِد عذاباین را می

 . نیست

 :ندز خورد و یارس فریاد میروی سومین پله پایم رُس می

 . مواظب باش -

های پله در یک برخورِد شانه و بازو و پهلو و رسم با لبه
 . فهممافتد؛ هیچ منیلحظه اتفاق می

 . کشیخدا شاهده زهرا تو آخرش منو می -

کاش به جای چهار پله، از یک آپارمتان چهار طبقه 
 . افتادممی

شدۀ آرنج و زانویم را از سوزشش احساس پوسِت کنده
 . کنممی
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که به رویا قول دادم قبل این. پیداش کن یارس -
پیدا نشه، آدِم چش تو . بیدار شه، دخرتش پیششه
به جون خودت، به جون . چش شدن با رویا نیستم

. محیا، به جون داداش یه بالیی رس خودم میارم
 .خورمدونی قسم الکی منیمی

 نود_و_چهارصد

 «رسدار » 

گوید پنج های تخت میها و باال و پایین شدنتکان
م کندستم را از زیر گردنش رد می. دقیقه هم نخوابیده

 . کشمو او را به طرف خود می

 خوابی؟ چرا منی -

موهایش را از . شویمبا چرخشش، چشم در چشم می
 . زندصورتم، آهسته کنار می

 . رویا -
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زنم به بخند میل. کندام پنهان میرسش را در سینه
 . رشمش

 خوابی از ذوقته یا غریبِی جات؟ حاال این بی -

. کشدبا نوک انگشت، خطوطی آشفته روی گردنم می
 . گیرممچش را می

 . نکن قلقلکم میاد -

به حالت رفت و برگشتی . شوددر آغوشم مچاله می
 . کنمموهایش را نوازش می

 . نه خودت خوابیدی، نه گذاشتی من بخوابم -
 . ببخشید -
 چی رو؟  -
 . که نخوابیدی دیگهاین -

 . نشانمای کف دستش میبوسه
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 دلتنِگ جانایی؟  -

 . آوردهایم، گردنش را باال میبرای دیدن چشم

 از کجا فهمیدی؟  -
 . شناسممن تو رو بهرت از خودت می -

قدر عمیق است که قسمتی از موهای ریخته بر آهش آن
 . کند جاام را جابهپیشانی

 به نظرت االن خوابیده؟  -
ها غیر از خواب، برنامۀ مگه همیشه این موقع -

 ای هم داشت؟ دیگه

 . بینمبرچیدنش را میزیِر نوِر آبِی آباژور، لب

 . بخواب عزیزم، چیزی واسه نگرانی وجود نداره -
آخه از وقتی به دنیا اومده، یه شب هم تنهاش  -

 . خوابههمیشه تو بغل خودم می. نذاشتم
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تا  دهمکشم و رسش را بر بازویم قرار میتنش را باال می
 . مستقیم نگاهم کند

 . دیگه باید عادت کنه -
 به چی؟  -

 . ماملاش میام را به نوک بینینوک بینی

که دیگه بغل مامانش سهم یه این. شبه تنهایی -
 . خرس گنده شده

 . بینممی من اما غِم چشامنش را. کندای میخندهتک

 . کم جداش کنمشه، باید کمیهویی منی -

 . رسم سنگین است. خوابیسوزد از بیچشامنم می

 . آنخوابیدنت تاوان داره. باشه گلم حاال بخواب -

  .کوبدام میفهمد که مشت آرامی به شانهمنظورم را می

 . دو ساعت دیگه باید بلند شیم واسه آزمایش -
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 . ار نداردحتی در آغوش من هم قر 

 . تو بخواب، من خوابم منیاد -
 شناسی، چرا گذاشتی مبونه؟ خب تو که خودتو می -

 . مالدچشامنش را می

بیشرت به این خاطر که تو راحت . زهرا ارصار کرد -
 . باشی

 . کشمای که میشود از خمیازهچشامنم پر می

جوره اون طفلک مگه چیکار داشت به من؟ من همه -
 . راحتم

 . کالفه است

 . تونم چشم رو هم بذارممنی. دونمچه می -
 . خوای پاشو بریم بیاریمشمی -

 . گرددشور چند ساعت پیش، به صدایش برمی
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 واقعا؟  -

در عمل انجام شده . به شوخی گفتم اما جدی گرفت
 . گیرمقرار می

 . اوهوم -

 . بوسداندازد و صورتم را میدست دور گردنم می

م گحاال منی. کنمهمۀ اینا رو جربان میپیر شدیم  -
الیفت با من، اما واسه شسنت دندون ایزی

 . تونی رو من حساب کنیهات میمصنوعی

 . کشمهایش را از دو طرف میلپ

 . زن نیست که، باقلواس -

 یک_و_نود_و_چهارصد

 اش در این کوچۀ خیِس به دلیل انعکاس خنده
 . گیردشب، دستش را جلوی دهانش مینیمه
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 طوره عین چک برگشتی بذارمت پشت در و برم؟ چه -

 . کندگلویش را صاف می

های شهر باید قرارداد فروشیفقط قبلش با گل -
 راضی کردِن من کار همون حرضِت کیه؟ . ببندی

 .  زندمان، سکوت کوچه را بر هم میپارچۀصدای یک

 . فیل -

هایش دماغ و لپ. سابدهایش را به هم میکف دست
 . رسخ شده

 . اون کلیدو بده یخ زدیم -

لبخند . گیردبخاِر بیرون آمده از دهانم را در مشت می
تر ماشینی که چند مرت پایین. اشزنم به حرکِت بامزهمی

شباهت . شودپارک شده، موجب باال رفنت ابرویم می
 . زیادی به ماشین بابا دارد
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 . ررسدا -

 . نگرماش را میچهرۀ وارفته

 . کیفمو جا گذاشتم -

 . شومچپم، نزدیکش میبا نگاِه چپ

 شه بفرمایید االن چیکار باید بکنیم؟ می -

دوباره . اندازد، یک نگاه به دیوارنگاه به من می یک
این روند تا . یک نگاه به من و نگاهی دیگر به دیوار

چشامن گشاد از کند که با جایی ادامه پیدا می
 :گویماش مینقشه

 . فکرشم نکن -

ام و آمادۀ آیم که باالی دیوار رفتهوقتی به خود می
ای رخ سابقهپیش از پریدن اتفاق بی. پریدن هستم

 ! دومین پارگی در یک شب! دهدمی
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 صدای چی بود؟  -

 . کنم میان پاهایمرسم را خم می

 ! خشتکم جر خورد -

 . شود از خندهتم، منفجر میدر برابر نگاه مبهو 

شه تا سه ن. گرفتمم همرام بود فیلم میکاش گوشی -
 . بازی نشه

ا پاهایم ر . شوندام از حرص باز و بسته میهای بینیپره
گذارم و دستانم را لبۀ دیوار می. کنمآویزان می

معلوم نیست بار سوم قرار است از کجا جر . پرممی
 . بخورم

ۀ فشاِر دسِت دیگری و به دیوار بلند شدنم به وسیل
مشتی که به . افتدآن اتفاق میکوبیده شدنم، در یک

با تکاِن فرِد . کنمآید را در هوا مهار میطرفم می
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برق مقابلم، صورتش در تیررس نور تابیده از تیِر چراغ
 . گیردقرار می

 . یارس -

مچش را از دستم . رودفاصلۀ ابروهایش از بین می
 . ندکخارج می

 مرِد ناحسابی از دیوار پریدنت دیگه چیه؟  -

اش را با دست تخمین تکانم و میزان پارگیشلوارم را می
 . شودزنم؛ هفت سانتی میمی

دا کلی. برد، اومدیم جانا رو بربیمرویا خوابش منی -
رو جا گذاشتیم، دیگه نخواستیم نصف شب 

 . زابراشون کنیم

انگشتش را به . کنممیدر را از داخل برای رویا باز 
 . آوردحالت الیک درمی
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 . پرچمت باالست -

های روشن خانه و یارس که بالتکلیف با دیدن چراغ
 :گویدوسط حیاط ایستاده، می

 . تون حسابی جمعهجمع. سالم -

یارس مثل استادی که موقع تدریس مترکزش را از دست 
کند، در حال فشار دهد و رشتۀ کالم را گم میمی
 . بینممن این فشار را می. ردن به مغزش استآو 

. م دلش نیومده جانا رو تنها بذارهآخی، آجی -
 . قربونش برم

ای به پای یارس رضبه. کندها پا تند میبه طرف پله
 . زنممی

چرا خشکت زده؟ دوماد ندیدی اولین شب  -
 ش از دیوار مردم باال بره؟زندگی
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هراسان به دنبال . دفهمهایم منیمطمئنم هیچ از حرف
رویا دویدنش، شستم را از ماجرایی ناگوار خربدار 

 . کندمی

شود توجیه کرد، حاال حضور یارس را به هر نحوی می
 ...ولی احسان

  .رویا هم این را فهمیده که کیف کوکش ناکوک شده

با وحشِت چشامِن رسخ از گریۀ مادرش، سومین پارگی 
نگاه گذرایی . دهدیکه بند دمل است، در یک شب رخ م

 . اندازمبه اطراف می

 جانا کو؟  -

 .چرخدرضب به سمتم میبا این سوال، رِس رویا یک

 دو_و_نود_و_چهارصد
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هایش که آید؛ با خطوطی روی لبمادرش جلو می
 . عمرا بشود نام لبخند رویش نهاد

 کنین؟ جا چیکار میاین... شام -

گاِه مشکوک رویا همچنان در حال پاییدِن اطراف ن
 . است

 . کنه؛ اومدیم بربیمشگفتم جانا اذیتت می -

 . شود به احسانبا هامن نگاِه مچگیر، خیره می

 اومدی به عزیز رس بزنی؟ مگه روز رو ازت گرفنت؟  -

های بد را گزد، دمل گواهاز لبی که عزیزش مدام می
 . کندصادر می

و چرا خوابوندین رو مبل؟ گردنش درد این بچه ر  -
 . گیرهمی
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. دبر در مرحلۀ ناباوری به رس می. ستفهمیده خربهایی
؛ کنمدِر اولین اتاق را باز می. شومخود دست به کار می

آن . کنمبرای باز کردن بعدی درنگ منی. ستخالی
گوشه از تخت، زهراست که چمبامته زده و رسش به 

ام های شقیقهاستخوان. ه استحبس دو زانویش درآمد
  .تعادلی روی حرکاتم ندارم. رومعقب می. کشدتیر می

 این بچه کجاست؟  -

انفجاِر بغِض مادرش، کوبِش دست عزیز بر رسش، 
سقوط قطرات آب از دیدگاِن احسان و رو برگرداندن 

 . رساندیارس، مرا پیش از رویا به جنون می

گه جانا یاین چه حال و روزیه؟ چرا یکی من -
 کجاست؟ 

رنگ از رخش پر . آیدرویا تازه از شوک بیرون می
گوشه به گوشۀ خانه، آشپزخانه، اتاق و . کشدمی
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زده به کند و وحشتباز رها میدرها را نیمه... رسویس
 . رودطرف مادرش می

 جانا کو مامان؟  -

 . دهدزند، تکان میهای مادری را که هق میشانه

 م کو؟ گم دخرت بت می -
 ! دم پیداش کنمقول می! کنم رویاپیداش می -

 . رودهراسان به سمت احسان می

 چی گفتی؟  -

 . چسبدیقۀ پلیورش را می

 مگه گم شده؟  -

ام در حال پودر استخوان شقیقه. گشایدمادرش لب می
خوِن به راه افتاده در . زندرویا جیغ می. شدن است

اِت حرک. شتابمش میبه سوی. کنمگلویش را تصور می
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. مکندستی را که به جان رس و صورتش افتاده، مهار می
نفسم قطع . زندام میای وسط سینهبا آرنج رضبه

 . کند به احسانحمله می. شودمی

ای در حقت کرده بودم نامرد؟ دستتون من چه بدی -
 . سبا هم تو یه کاسه

 . چسبدیارس بازویش را می

ای در نقشه. چیز رو خوردهمههاینم گوِل اون بی -
 . کار نیست رویا

کشد موهایی را که همین یک ساعت پیش، از ریشه می
 . تارش را نوازش کرده بودمتاربه

همش یه شب ازش . مو سپردم دستتونیه شب بچه -
 . چشم برداشتم

 . کنمحرکت دستانش را متوقف می
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 . خواممو از زهرا میزهرا کو؟ من بچه -

زند و به تنها اتاقی که زند، یارس را کنار میر میمرا کنا
یارس جلوتر از او دستانش را به . رودبه آن رس نزده، می
 . زندچارچوب در می

 .  نرو رویا، روی نگاه کردن به چشاتو نداره -

 . من هنوز گیجِ گیجم. زند به بازوی یارسچنگ می

 ونبیا بیر . بردم، اون نذاشتمو میمن داشتم بچه -
 . خواممن دخرتمو از تو می. زهرا

 . گذاردیارس دستانش را دو طرف صورت رویا می

همین پیش پای . مونهوهللا حال اون بدتر از همه به -
ها افتاد، همۀ تن و بدنش زخم و زیلی تو از پله

 . شده

 . مرگ رشافت دارد به دیدن زنم در این حال و روز
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 . نمشخوام ببیور یارس، میبرو اون -

با کشیدن دستگیره، در را . بردیارس دستش را عقب می
 . بنددمی

قسم خورده اگه تا فردا پیداش نکنم، یه بالیی رس  -
 . خودش میاره

های زنم و عجز برادرم وقتی شکند از ضجهکمرم می
 :گویدمی

این بدبخت واسه هیشکی بد ... قربونت برم... رویا -
نرو . شهدم بده میدونم چرا آ نخواسته، فقط منی

 .ش نکنبیشرت از این رشمنده. تو اتاق

 سه_و_نود_و_چهارصد

با وجود . پاشمکمی از آب لیوان به صورتش می
ای ناله. هوشیاری، متایلی به باز کردن چشامنش ندارد

 . دهمپشتش را ماساژ می. شوداز گلویش خارج می
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  .بگیر پاشم ببینم چیکار باید بکنم آروم... رویام -

 . زندپیراهنم را چنگ می

از مرز خارج ... وقت نیارتش چی؟ اگهاگه هیچ -
 ... شن

ست گیریریز در حال شامرهیارس به احسانی که یک
تر از قبل رس باال کند خربی نشده و او مأیوساشاره می

 . اندازدمی

 . الخروجش کنیمباید ممنوع -

 . ویا به حرف یارس این استواکنش ر 

 اگه تا االن رفته باشن چی؟  -

 . شوداحسان نزدیکامن می

مدارک جانا . خروج از مرز به این آسونیا هم نیست -
 . رو نداره
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 :پرسدسپس با چشامن تنگ شده از رویا می

  .گوشیتو نگاه کردی؟ ممکنه به تو زنگ زده باشه -

نگاه . کندو جور میرویا خود را از میان بازوهایم جمع 
 . پایدرسگردانش اطراف را می

 ...گوشیم... گوشیم -

 . دوزدهای هراسانش را به من میمردمک

اگه زنگ زده باشه چی؟ رسدار برو . جا گذاشتم -
 . گوشیمو بیار

 . دهدیارس در تأییِد درخواست رویا رس تکان می

از گشنت خیابون چیزی . آره احتاملش باالست -
برو هم . یه وجب جا که نیست. شهمنیعایدمون 
الساعه باید . شو بیار، هم مدارک رویا روگوشی

 . بریم آگاهی
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انگار نه انگار ساعاتی پیش با اشتیاقی عظیم از دِر این 
حاال حتی آن لوسرت آویزان از سقف . خانه وارد شدیم
 . زندهم پوزخند می

نم دها. کنمای آب مهامن میگلوی خشکم را به جرعه
حاصل جستجویم در کشوهای . مزۀ زهر به خود گرفته

شلوارم را که متام مدت نگران . ماندمثر میمختلف بی
آورم و هامن تنها شلوار این خانه اش بودم، درمیپارگی

به رساغ موبایل . پوشمست، میرا که گرمکنی طوسی
صفحۀ خالی روزنۀ . فشارمدکمۀ بغل را می. رومرویا می
 . کندکور میامیدم را 

انصاف نبود فقط چند ساعت اسرتاحت برای خستگِی 
 . هشت ساله
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اش داخل آن، از وجود شناسنامه. دارمکیفش را برمی
ا ام ر موبایلش و کارت بانکی. کنماطمینان حاصل می

 . گذارمداخل کیف می

های به قول رویا چودنش جلوی در حامم، قابلمه
دستم را بند . ستگِر خوشبختِی کوتاهامن اتداعی
اش فراتر از رضبه. درد دارد. کنمام میسینهقفسۀ

 . تصوراتم بود

زود خاموش شد . رسانمدستم را به کلید برق می
کنم و وارد در را از بیرون قفل می. های این خانهچراغ

 . شومآسانسور می

  .افکار پریشان، رستارس مغزم را به احاطۀ خود درآورده

چرا در . ترین درس ریاضی بودانآس... احتامالت
 قدر پیچیده است؟ واقعیت این
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ا ی. مثال احتامل دارد تا االن از کشور خارج شده باشند
یا برگردد به رشط . دیگر هرگز جانا به رویا برنگردد

ازدواجامن هم که هنوز رسمی . اشحذف من از زندگی
 . انتهای متام این احتامالت، سوخنِت من است. نشده

گردم و نگاهی به برمی. شومساختامن خارج میاز 
تجربۀ شِب پیش ُمهر باطل . اندازماش میمنای سنگی
 ترین نقطۀ تهرانجا برای من دنجاین. هایمزد بر ناکامی

  .حتی اگر دیگر قسمت نباشد در آن زندگی کنیم. است

برم و آه بیرون دست چپم را در جیب گرمکن فرو می
 .گرگ و میش فرستم برای هوایمی

 چهار_و_نود_و_چهارصد

ت داری به هر گن وقتی واسه رسیدن به خواستهمی -
زنی، به این فکر کن که در ازاش چیا رو دری می

 !دیاز دست می
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. چرخدسو میام، زودتر از تنم به آنگردِن خشکیده
 رسخِی چشامنش را از فاصلۀ چند مرتی تشخیص

 . دهممی

 رویا کو؟  -

یقۀ اُورکِت . رسانمهای بلند خود را به او میبا قدم
 . فشارمهایم میاش را میان پنجهمشکی

 . حیف اسم حیوون که بخوام به تو نسبت بدم -

 . کنداش جدا میچسبد و آن را از یقهمچ دستانم را می

 ! حال جانا بده، به رویا بگو بیاد -

رِس ت. برفی، به اندازۀ کافی رسد استخوِد این زمستاِن 
 . اندازداش، رعشه به جانم میچشامنش و نحسِی جمله

 شده؟ جانا چی. خونۀ مادرشه -

 امیر و استیصال؟ 
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االن نفسش بند . تونی آرومش کنیبیا ببین می -
 . میاد از گریه

کند، دِر سمت شاگرد را که باز می. دومبه دنبالش می
. دزنای سکوت کوچه را بر هم میهصدای گرفتۀ کودکان

ش، اصورِت رو به کبودی. کنمبدون فوت وقت بغلش می
 . کشاندام را به چهرۀ درماندۀ امیر میزدهنگاه وحشت

 کثافت چیکارش کردی؟  -
کلی خوراکی و . خوابیده بود، بیدار شد -

کدومو نگاه بازی واسش گرفته بودم؛ هیچاسباب
 . نکرد

این نفسی که به سختی باال . امگم کردهدست و پایم را 
 . مدت استای طوالنیآید، گواه گریهمی

  .ریم پیش مامانی، گریه نکناالن می. جونم عزیزم -

 :زندهق می
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 ...ماما -

اش، خون به چشامنم چسِب زخِم طرِف راست پیشانی
 . پاشدمی

 چه بالیی رسش آوردی؟ این چیه؟  -

 . کشداش مییتندتند کف دستش را به بین

شد، رسشو کوبید به کرد، آروم منیداشت گریه می -
 . یه کوچولو زخم شده. دستگیره

شود دستم باال های ساعت پیش، موجب میتجمعِ تشنج
 . رود و بر صورتش فرود آید

دونی مادرش االن چه حالی داره؟ از تو هیچ می -
تر داداشته که باید جور توی نامردو اون بدبخت

  .بکشه
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ام با کِف دستی چسبیده به صورتش، نگاه پرنفرتی روانه
 . کندمی

 . شهنذار گریه کنه، االن تلف می -

 :زنمبه تبعیت از خودش داد می

 . تو باباشی -

 :گویدکشد وقتی میرمق از صدایش پر می

 . شناسهاون احسانو بیشرت از من می -

حرف . چرخامنشدور رسم می. گیرمشروی دست می
با . خواهدفقط مادرش را می. زنم؛ به زبان خودشیم

 . آوردقراری تا رسیدن به رویا دوام منیاین بی

 . نذار گریه کنه. غلط کردم -

کنم به امید گرفنِت آخرین ترفند را رویش پیاده می
 . چپانمموبایلم را به زور توی دستش می. جواب
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ش بربشه، غذا بده، بعدم گشنه. بیا با پو بازی کن -
 . حموم

شود اش قطع منیگریه. گیرم از این برنامهجواب می
 . اما در حال آرام شدن است

 دونی رضبۀ اصلی رو از کجا خوردم؟ می -

 .مکشبرای فهمیدِن مقصودش از این سوال، نگاه باال می

 آخر

 . از دوتا باوِر غلطم -

انا بر صفحۀ موبایل را دنبال چشامنش، حرکاِت دسِت ج
 . کندمی

کردم ذاِت آدما عوض که خیال میاولیش این -
رو کسی قامر کردم که همه باختم رو قبل . شدنیه

 . بینی کرده بودن، اال خودماز رشوع بازی پیش
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 . هایش هستمشاهِد انقباِض آرواره

قت و گن هیچبعدیش این مزخرفاِت انگیزشی که می -
 ذارن رودیر نیست و یه کالِه گشاد میواسه جربان 

 . رس مردم

 . مرِد پیِش رویم، تعریف واقعی کلمۀ شکست است

گن صدبار اگه توبه که میدونستم اینمن منی -
 ششکستی باز آ، فقط مال اون باال رسیه؛ بنده

 . دهفرصت منی

 . کشدگرداند و دستی به چشامنش میرو برمی

 .ی غلط خودمونو گول زدیمهااملثلیه عمر با رضب -
کجاست اونی که گفته ماهی رو هر وقت از آب 

س؟ چرا پس نشد؟ من که به هر دری بگیری تازه
 . زدم

 ! فایده استها، بیتالشش برای پنهان منودِن اشک
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چرا دخرتِ من باید تو بغِل توی غریبه آروم بگیره؟  -
 ...چرا رویا

 . میاریبار آخرت باشه اسم زِن منو به زبون  -

 . شودجوشد و رسریز مینفرت از چشامنش می

تونستم دوباره داشته می. خورهحامل ازت به هم می -
 . کردیباشمش، اگه گوشاشو پر منی

وضعیتش به حدی اسفناک است که سکوت را ترجیح 
 . دهممی

زند برای نرسیدن به پایانی که انتظارش دست و پا می
 . کشدرا می

. بابا صدات کنه، باباش منم حق نداری بگی -
هیشکی نخواست باور کنه چقدر جونم براش در 

که اگه غیر این بود، واسه یه زخم . رهمی
 . گذشتمکوچولوش ازش منی
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دلسوزی برای امیر، در تصوراتم جایی نداشت، اما دمل 
 . سوزدبرایش می

یه روزی وقتی تونستم خودمو پیدا کنم،  -
وقع از من متنفرش فقط تا اون م. گردمبرمی
 . هی نگید بابات نخواستت، ولت کرد. نکنید

رسد وقتی با گریه پاهای ترحمم نسبت به او به اوج می
جان بر رِس های بیبوسد و جانا گریان مشتجانا را می

 . زنداو می

دستان جانا را از . گیرمنِم چشامنم را پیش از سقوط می
 :گویمکنم و توی گوشش میرس امیر جدا می

 . نزن قربونت برم -

به  پایانی تلخ. این صحنه برای یک پدر یعنی پایاِن خط
 . اشتلخِی پایاِن زندگی
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... زودتر برسونش به ر. بربش تو ماشین، رسده -
 . مادرش

رود با دستانی که جلوی دهانش قرار عقب میعقب
گرفته؛ با چشامنی که صفر تا صدش افسوس است و 

 . حرست

جانا خسته از بازی، بهانه از . شومن یارس میسواِر ماشی
زنم و حین عبور از کنار دور می. گیردرس می

اتومبیلش، از الی دری که باز است، رسی که به فرمان 
  .بینمخورند، میهایی را که تکان میچسبیده و شانه

 .خواممی. ..ماما -

برم و سیستِم گرمایشی را باال می. نشامنشروی پایم می
 . دارمکالِه کاپشنش را برمی

 بلدی ماشین برونی؟  -



 

Romanzo_o 2259 

دستانش را به فرمان . بوسمچشامِن گرِد متعجبش را می
 شامرۀ رویا را. کنمزنم و قفل موبایلم را باز میبند می

آید، به خاطر با صدایی که از پشت می. گیرممی
. مرو به رساغ زهرا می. امآورم اصال برای چه برگشتهمی

دهد، یعنی موبایل س از این همه بوق پاسخ منیوقتی پ
 امهنوز به رساِغ مخاطِب بعدی نرفته. همراهش نیست

 . شودکه متاِس امید روی صفحه پدیدار می

 باالخره بابا شدی یا نه؟  -
. گن چه کوچولوی زشت و سیاهیرسدار همه می -

اما از حسودیشونه مگه نه؟ دیدن چقدر 
 . داشنت ببیننرم، چش نش میصدقهقربون

چسبانند، هنوز هم هستند کسانی که به او انگ می
 . قدمش برای من یکی که خیر بوده

 . گاس ِپته، ِپلیم -
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چالمنش، مخاطب سوم را طور که در آغوش میهامن
برخالِف دو مورِد قبلی، به بوق دوم نرسیده . گیرممی

 . دهدپاسخ می

 کجا موندی تو؟  -
 . گوشی رو بده زهرا -
 چیکارش داری؟  -
 . بده یارس -

فرماِن هیدرولیک . آورمماشین را آرام به حرکت درمی
 .چرخددر دستان کوچکش، راحت می

 . الو -

دردی مرسی که به متام اهل خانه ... گرفتگِی صدا
 . رسایت کرده

 هنوز از اتاق بیرون نرفتی؟  -

 . کندفین میفین
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 . نه -

بار، که هر ده ثانیه یکزنم به موجود کوچکی لبخند می
 . چرخانداش را به طرفم میزدهنگاِه ذوق

منم رِس راه . تو دم کنپاشو سفره رو بنداز، چایی -
 . گیرمنون تازه با حلیم می

 زده به رست؟  -

 . لحنش گواِه دیوانگِی من است

راستی . شه بریم آزمایشامروز دیگه فرصت منی -
بده رویا ببینه رَم  قبلش برو ویدیو کال، گوشی

 . فرمونی دارهدخرتمون چه دست

 با پای خود رفتیم و هی گفتیم تقدیر» 

 در ِگل نشستیم و به خود بستیم زنجیر 

 ها گفتند و ما باور نکردیم تقویم
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 یک عمر در پرواِز خود کردیم تأخیر

 تا راحِت وجدامنان بر هم نریزد

 هر درد را با حکمتی کردیم تفسیر

 لمی که در هر لحظه با ماست از ماست هر ظ

 «این است رمِز نهضت و آغاِز تغییر 

 «سوگل طهامسبی » 

 پایان  

 .به وقت سیزده مهر هزار و چهارصد و یک
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