
 

 .چشمانم دو دو میزند

 ی من؟

 ِ 
این همان وفاِ ی من است که چنبره زده 

 دور عل

وفایی که از او انتظار وفا داشتهام، حاالال 
 شده است

 !مگسی گرد شیرینیام

او که میدانست گذران شب و روزم از عشق 
 علیست؛



 .تنها شاهد شیداییام بود
در اوج مستان ٔه رفاقتمان گفته بود دستانم 

درا پیون  

میزند به دستان او؛ اما حاالال چه میبینم؟ 
 دستان خودش

 .حلقه زده است بر دریای شانههای او

نامم حدیث است، اما نمیگذارم سوز 
 عشقی که به دست

نزدیکترین دوستم سوزانده شد، حرف و 
 حدیث مردم

 .شود

وفا پازل تکمیل کنندٔە شخصیت علیرضا 
 !نیست



ز هم من میشناسمش؛ بیش از پیش او را ا
 .میپاشد

علی اسیر تنهاییست؛ اسیر یک اشتباه 
 بزرگ در

گذشتهای نه چندان دور. اشتباهی که 
 دنیایش را از

 .چنگ جهانش گرفت

دنیا خواهر دردانهاش بود که حاالال نگاهش 
 تاب گره

 .خوردن در چشمان رنجور او را ندارد

دنیا که او را پس زد، جهانش را 
 سیاهچالهای ژرف

 .بلعید



ا اشتباهی ناخواسته که ریشه در علی ب
 گذشتهاش دارد،

خواهرش را از حصار مرد رؤیاهایش راند! 
 آن هم در

 !اولین شب زندگی مشترکشان
فقط من میدانستم که چطور زیر بال و پر 

 احساسم
پناهش دهم و این ننگ را از پیشانیاش 

 همچون

 .دانههای درشت عرق بزدایم

دار دنیا عجیب تنگ است؛ ارتفاعش هم به 
 بلندای

ِٔ گناهان خواسته و ناخواسته ماست. 



 میپیچد دور گلو و

 شد اما

 .ِٔ تا لبهِ  تیز مرگ میکُ  نمىکشد
 !از این روست که مىگویند، است

با صدای جیغی که درکی از وهم یا حقیقی 
 بودنش

ندارم، از خواب میپرم. گوش تیز میکنم و 
 نوای دردناک

مرا به این باور میرساند هیچ وهمی در کار 
 .نیست

من برایش مادر میشدم! مادری که تا بتواند 
 الفبا

بیاموزد و نامش را روی رگهای قلبش حک 



 کند از

 .کنارش پرکشید

از او پدری میساختم که آنقدر در هوای 
 پدریاش غرق

شود که فراموش کند مرگ دردناک پدر 
 .خودش را

و خودم را به اتاق سریع نیمخیز میشوم 
 خواب

 .میرسانم

از دیدنش مات میشوم. مدتهاست چنین 
 حالتی از او

 .ندیده بودم
سه کنج دیوار، در حالیکه دستهایش را روی 



 صورتش

گذاشته، با صدای نه چندان آرام، هق 
 .میزند

دیدن این حالتش کافیست تا به طور 
 کامل، خواب از

 .سرم بپرد

 چی شده عزیزم؟-

، یا خودش را به نشنیدن زدهیا نمیشنود . 

حاالتش بأ  جنون آمیخته شده؛ این یک 
 گریه معمولی

 .نیست
خودم را به او رسانده، روی دو زانو 

 .مینشینم



 نصفه شبی گریهت دیگه چیه؟-
اینبار نگاهم میکند؛ با چشمان خیس؛ 

 همان چشمانی که

 !از صد فرسخی نفرتش هویداست
است ریشه  ِٔ نفرتی که نمیدانم تا کی قرار

 زندگیام را

 !بسوزاند
مگر میشود نگاه یک نفر، پر از عشق باشد 

 و نگاه

 دیگری پر از نفرت؟

صورت خیس از اشکش، حال خودم را از 
 خودم به هم

 .میزند



دستم برای نوازش صورتش پیش میرود، 
 اما او

 .صورتش را کنار میکشد

 خواب بد دیدی؟-

باشم، گریه از سر میگیرد. نمیدانم نگران او 
 یا آن دو

طفل معصومی که آن بیرون خوابیدهاند و 
 بعید نیست با

 .این صدا بیدار شوند
 .ِ  این هق زدنها برایش سم است

 نمیخوای بگی چی شده؟-
دوباره ضجهای میزند که حکم همان سوهان 

 روح را



 .دارد

چرا باهام حرف نمیزنی؟ چرا داری دقم  ّ -
 میدی؟ من

 .بمیرم خیالت راحت میشه؟ بگو چیکار کنم
خودمو بکشم تا تو خالص شی؟ بگو چیکار 

 کنم،

 .نامردم اگه اون کارو نکنم
مشتش را مقابل چشمانم باز میکند. بعد از 

 مدتها

 .صدایش را میشنوم

 بهم برش گردون! میتونی؟-
 .چشمانم قفل میشود روی تصویر کیان

 .همانجا روی زمین، وا میروم



- ر کنم که فراموشش کنی؟ میان گریه چیکا
 زمزمه

 :میکند

 .دلم واسش تنگ شده-

االن اگر رگ گردنم قلمبه شود، اشکالی 
 !دارد؟ دارد

 .ت نداشت -

 ِ  ولی اون، اون قدری که باید، دوس
 رو چه حسابی این حرفو میزنی؟-

 .د اگه داشت که ولت نمیکردِ -

نفرت حلقه زده توی چشمانش، بیشتر و 
شود؛بیشتر می  

 .خیلی بیشتر از تمام این دو سال



دستهایی که شروع میکنند به لرزیدن، یک 
 زنگ خطر

 .است
دندانهایی که روی هم ساییده میشوند، زنگ 

 خطر

 .بعدیست
اون دوسم داشت؛ تو نذاشتی؛ گند زدی -

 .به زندگیم
وای از حماقتهایی که اسمش حماقت است 

 و نتیجهاش

 !مصیبت

- هر کاری کردم به  بیانصاف یعنی نمیدونی
 خاطر تو



بود؟ محض خاطر خوشبختیت؟ بلندترین 
 فریادش را

 .میکشد

االن من خوشبختم؟ جواب بده، -
 خوشبختم؟ پر از عجز

 :مینالم

 .من نمیخواستم اینجوری بشه-

حنجرهاش، چگونه این فریادها را تاب 
 - میآورد؟

نمیخواستی و زندگیمو داغون کردی. 
 نمیخواستی و ازم

ر روانی ساختی. این نخواستنای تو، یه بیما
 .نابودم کرد



 .باشه آروم باش، هر چی بگی حق داری-
رفتهرفته، کلمات بیرون آمده از 

 حنجرهاش، نامفهوم و

 .بریدهبریده میشوند
 .روی زمین که میافتد، یا خدا میگویم

 دکتر بارها گفته در اینگونه مواقع، فقط باید

 غیر

 ِ 
ا حرکات تند و خونسردیام را حفظ کنم؛ ام

 پیچشی
ِ  قابل کنترل دست و پاهایش، مگر مجال 

 خونسردی

 میدهد؟



پلکهایم را با درد روی هم میگذارم و خدا 
 باعث و بانی

 .این حالش را لعنت کند
لعنت به منی که هم باعث این حالش 

 !هستم، هم بانی

هر چند که محال است، دست و پایم را 
 .جمع میکنم

ِٔ از پایه میز فاصلهاش میدهم، تا مبادا 
 کوچکترین

 .برخوردی با آن داشته باشد
ترسیده، صدایش میزنم؛ دریغ از ذرهای 

 .هوشیاری

به طرف راست میخوابانمش، تا ترشحات 



 حلقیاش

 .خارج شود

 .بالش کناریاش را زیر سرش قرار میدهم
با انگشتانی که به وضوح میلر ٔ زند، دکمه 

 باالی
ش را باز میکنمپیراهن . 

 .خودخوری نیز به ترسم اضافه میشود

چرا قرصاتو ننداختی؟ بدبخت با این کارا -
 خودتو

 !نمیکشی ،منو میکشی
دکتر چه سنگدل است که گفته نباید جلوی 

 این حرکاتش
 .را بگیرم



 .او دست و پا میزند و من جان میدهم
او به سختی تنفس میکند و نفس من چرا 

 تنگ شده؟
که میچرخانم، عسل و عرفان را سرم را 

 .میبینم

بیست و هشت ساله، تحمل دیدن این 
 صحنه را

 ِ 
 من

ندارم؛ چه برسد به آن دویی که تازه سر از 
 تخم

 .درآوردهاند

 .برین بیرون-



 .هیچ حرکتی نمیکنند

 .نشنیدین؟ با شمام-
 هفت ساله، در حالیکه رنگش

 ِ 
 عسل به سفیدی گچ شده،

ن نهُ ساله، نزدیکم بیرون میرود؛ اما عرفا
 .میشود

بچه شوکه شده است؛ با دهانی باز و 
 چشمانی که لبالب

 .از اشک است، نگاهش میکند
کنار خودم مینشانمش و دستم را بر 

 .دیدگانش میگذارم

 .نباید این تصاویر در ذهنش حک شود



خیسی دستم را احساس میکنم و لب 
 .میگزم

لبهایش کبود شده و علت این کبودی چه 
تواند باشد،می  

 جز اینکه اکسیژن خونش کم شده؟

عرفان را به خودم میفشارم و نفس عمیق 
 که نه... آه

 .میکشم پشت آه

چند دقیقهای میگذرد و حمله خود به خود 
 .تمام میشود

 .عرفان را کنار زده، خود را به او میرسانم

ِ  کف سفید رنِ گ بیرون زده از کنار لبش، 
 حالم را از هر



به هم میزند چه سفیدیست . 

خیلی جاها سیاه ارجعیت دارد به این 
 .سفیدی نحس

 .عسل با لیوانی آب، کنارم مینشیند

 بدم بخوره؟-
 .هر چند تلخ، لبهایم را انحنا میدهم

 .نه فدات شم، نمیتونه-
 .پشت دستش را به صورت خیسش میکشد

 .قرصاشو بده-

 .نمیتونه عسلم، االن هیچی نمیتونه بخوره-
ببریمش دکتر؟ سرم را به باال تکان  -عرفان: 

 .میدهم

 .خوب میشه-



نگاهم را سوق میدهم، سمت دنیایی که 
 دنیایم است و،

خراب شدن دنیایش را از چشم من میبیند 
 و

بهراستی چرا دنیا هیچگاه برای دنیای من، 
 خوب

 نخواست؟
*** 

 «وفا»

صدای موزیک را باال میبرم؛ مشاجرهشان 
 مخل اعصاب

 .است
هیچوقت نتوانستند مثل آدمیزاد با هم 

 .صحبت کنند



هدفون که از گوشم کشیده میشود، طلبکار 
 نگاهش

 .میکنم اما نگاه او از من طلبکارتر است

اگه خودم بو نمیبردم، تا کی میخواستین -
 ازم پنهون

کنین؟ تو چرا چیزی بهم نگفتی؟ تو هم تو 
 تیم اونی؟

توی اشارهاش به مادرم است. هدفون را 
 گوشم قرار

 :میدهم و میگویم

 .خواهشاً منو قاتی بحثاتون نکنین-

اینبار هدفون، با شدت بیشتری کشیده 
 .میشود



رویش میایستم عصبی رو به . 

حرف حسابت چیه پدر من؟ ده سال پیش -
 طالقش

دادی، حاال هم ازدواج کرده؛ تو چی میگی 
 این وسط؟

 .سگرمههایش را در هم میکشد

- م که اینطوری تو روم باال سرت نبود
 وایمیسی. دست

 .به کمر میشوم
 .میخواستی باشی-

 .نفسش را توی صورتم فوت میکند
 جهت

ِ  انگشت تهدیدواری که مقابلم گرفته را کمی 



 تغییر
 .میدهد و به طرف مامان نشانه میرود

هر جا میری برو، ولی حق نداری این -
 دختر و دنبال

 .خودت بکشونی

 .مامان پوزخند میزند

آهان، یه دختر شونزده ساله رو ول کنم به -
 .امون خدا

 .خودم واسش یه فکری میکنم-

 .حرفش، به خنده وامیداردم

میشه بگی چه فکری باباجون؟ زنتو ول -
 میکنی بیای

 با من زندگی کنی؟



نه دیگه از اون که نمیتونی دل بکنی! 
 فهمیدم، من و

ِٔ میبری پیش اون. ای بابا یادم رفته بود 
من و با سایه  

 .تیر میزنه
از هر سمتی بریم دخترتو قربونی زنت 

 میکنی، پس

 .واسه من ادای باباهای مهربون و در نیار

خیلی خودش را کنترل میکند تا یک سیلی 
 .حرامم نکند

 :خطاب به مامان میگوید

من که ماه به ماه خرجتوتو میریختم؛ -
 چیت کم بود که



 رفتی زن این مرتیکه شدی؟

 من؟ ده ساله که کال -

 ِ  کی گفته همه چی پوله پدر
نیستی؛ اون چند سال هم انقد قسطی 

 بودی که بود و
نبودت فرقی نمیکرد. فقط من موندم تو که 

 نمیتونی
از زنت دل بکنی، هفده سال پیش واسه 

 چی مادر من و

 صیغه کردی؟

 .خشم اینبارش، غیر قابل کنترل است

- ی ندارهخفه شو این چیزا به تو ربط . 

 :رو به مامان میگوید



 .خاک تو سرت با این بچه بزرگ کردنت-

توهینش به مامان، در اصل به من 
 .برمیخورد

 من -

 ِ 
راس میگه دیگه مادر . بچه بزرگ کردنو از 

 آفاق
 .خانم یاد میگرفتی

کی میتونه دسته گلی مثل نریمان تحویل 
 جامعه بده؟

مامان برای قورت دادن خندهاش، جلوی 
انش راده  

 .میگیرد



 :بابا عصبی میتوپد
مادر و دختر لنگه همین. تو هم فردا یکی ٔ  -

 میشی مثل

مامانت .این اگه زن بود که من ولش 
 .نمیکردم

 :قبل از اینکه مامان دهان باز کند، میگویم

 .آی آی آی، توهین کردی نکردیا-
 .دستی به تهریش خاکستریاش میکشد

- و خونهای میخوای یه دختر جوونو ببری ت
 که یه پسر

 مجرد توش هست؟

تو نمیخواد فکر این چیزا باشی، خودم -
 حواسم بهش



 .هست

 :و در آخر باباست که میگوید

 .هر غلطی دلتون میخواد بکنین، بیلیاقتا-

******* 

 .دست به سینه تکیه میدهم به دیوار

 .اصال من پشیمون شدم-
ما با هم حرف زدیم وفا، قرار به دبه در -

نبود آوردن . 

چه دبهای مامان؟ تو برو، من میخوام -
 .اینجا بمونم

 بابات گوشتو پر کرد؟-
 چی میگی؟ من به حرف بابا گوش میدم؟-

 .زود باش دختر، االن شاهرخ میرسه-

 .هنوز هیچی نشده شاهرخ شاهرخ میکنی-



پس چی بگم؟ ها؟ بگم آقا؟ بگم شوهر؟ -
 بگم غریبه؟

-ری؟ این بهونههای بچهگونه چیه در میا
 مامان من

 .اونجا دووم نمیارم، تندتند بیا بهم سر بزن
آیفون که به صدا در میآید، بادرماندگی به 

 .سرش میزند

آ، رسید. چرا انقد خون به جیگرم میکنی؟ -
 یه روز

 خوشی به من نیومده؟

 .به طرف اتاقم راه میافتم
 .خیله خب مامان، آبغوره گرفتی، نگرفتیا-

 یعنی میای؟-



 .نیام که هی میخوای رو مخم رژه بری-
پس از برداشتن کیف و چمدانی که مامان 

 از قبل بسته،
 .به طرف در خروجی میروم

 .راهم را سد میکند

دیگه بهت گوشزد نکنما، حواست به -
 .رفتارت باشه

 .وای مامان از دست تو-

 .آ قربون دخترم برم، یه کم آبرو داری کن-
میکوبمباحرص چمدان را روی زمین  . 

انقد به من نگو چیکار کنم، چیکار نکنم. -
 انگار با بچه

 .طرفه



 .صورتم را نوازش میکند

 .باشه دخترم، ببخشید-
نگاه عصبی روانهاش میکنم و زودتر از او 

 خارج

 .میشوم

 .پایم را توی کوچه میگذارم. میبینمش
هنگامی که به نزدیکیام میرسد، سالم 

 .میکنم

را برمیدارد و توی جوابم را داده، چمدان 
 صندوق عقب

 .میگذارد

با آمدن مامان، در عقب را باز میکنم و 
 .سوار میشوم



اعصاب دل دادن و قلوه گرفتنشان را ندارم 
 و این تازه

 .آغاز بدبختیام است
ِ  موبایلم را از جیبم درمیآورم و در جوابِ  

 پیام هومنی که
 نوشته

« تایپ میکنم« چرا گوشیتو جواب نمیدی؟ . 

دارم میرم خونه جدید، جاگیر شدم بهت »ِٔ 
 «زنگ میزنم

. 

 .ابتدا مامان و سپس شاهرخ سوار میشود
 خوبی وفاخانم؟-

شانهام را به معنی "نمیدانم" باال میاندازم و 
 چشمغرهی



 .مامان را زیر سیبیلی رد میکنم

 .پیامک بعدیاش با این مضمون میرسد
دیوونه واسه چی داری میری؟ نمیذاشتم »

هاکه تن  

 . «بمونی

 «باز دوباره پر رو شدی؟»

 «جدی جدی خونه خلوتو از دست دادی؟»

 . «موردی نبودا، ترسیدم رو دل کنی»

 .« فردا میری خونهتون، منم میام»

اخمهای در هم مامان را که از آینه حصار 
 میبینم، به

مراتب بدتر از او اخم در هم میکشم و 
 .تایپ میکنم



« ه بخوابمگمشو هومن، میخوام یه ذر  » . 

موبایل را روی سایلنت میگذارم و سرم را 
 تکیه میدهم

 .به صندلی. چشمانم را میبندم
 .متوجه زمزمههای آرامشان نمیشوم

 .در حالتی از خواب و بیداری فرو میروم

 .رسیدیم وفا-

چشمانم را باز کرده، خمیازهی کشداری 
 میکشم و

دوباره نگاه چپچپ مامان است، از برای 
 دهانی که ده

سانت باز شده و منی که بیخیالی طی کرده، 
 خمیازهی



کشدارم را کشدارتر میکنم و شاهرخ خانی 
 که باتعجب

 .نگاهم میکند
پیاده شده دور و اطرافمان را از نظر 

 .میگذرانم

 .شاهرخ خان در را باز میکند

که به وسط حیاط زن و مردی را میبینم 
 .سمت ما میآیند

 :پس از خوشامدگویی، شاهرخ خان میگوید
 .پسر بزرگم سهراب و عروسم نغمه خانم-
مامان با خجالت اما نسبتا گرم، اظهار 

 خوشحالی میکند

 .و من به لبخند کوتاهی اکتفا میکنم



شاهرخ خان، کودکی که در حصار عروسش 
 است را

 .حصار میکند

 .اینم نوهی خوشگلم شمیم-
با دیدن دختر کوچولوی تپل و سفید ِ  

 کچل، لبخندم را

 .کمی وسعت میبخشم

 .فضای داخلی خانه زیاد بزرگ نیست

ساختمانی صد و پنجاه متری، متشکل از 
 سه اتاق

 .خواب

پس از گذشت دقایقی، چایم را میخورم و 
 .بلند میشوم



برای اینکه بدانم اتاقم کدام است، سوالی 
 مامان را

 .مینگرم

نغمه جان اتاق وفا رو  -ان: شاهرخ خ
 .نشونش بده

ِ  در یکی از اتاقهای سمت چپ سالن را باز 
 .میکند

 .میتونی وسایلتو بذاری اونجا-

پسری که سهراب نام دارد، چمدانم را داخل 
 اتاق

 .میگذارد

هفت ماه آزگار مامان صحبت کرد، 
 خواهش کرد، گاهی



هم نفرین کرد تا راضی شدم با آمدن به 
افقتاینجا مو  

 .کنم

 .شالم را باز میکنم و روی تخت مینشینم

اتاق دوازده متری که کمددیواری کوچکی 
 دارد و تختی

 .تک نفره
ُِ تنها حسن این اتاق، پنجرهی سه متری 

 باالی تخت است
 .که قسمت باالیی دیوار را گرفته

ِ  پردهی کِ رم رنگ را کنار میزنم و چشم 
 میدوزم به

 .منظرهی بیرون



ین مامان به اتاق میآیددر همین ح . 

 چطوره؟-

 .پرده را انداخته، روی تخت ولو میشدم
حاال نمیشد زن یه پیرمرد پولدار میشدی -

 که هم

خونهش دوبلکس بود، هم اینکه زود میمرد 
 و پولش به

 ما میرسید؟

اصوالً میان دیالوگهایم با مامان، زیاد 
 لبخندش را

نمیبینم. حاال یا اشکال از دیالوگهای من 
 است، یا

 !میمیک صورت او به اخم عادت کرده



من که فکر میکنم مورد دو درستتر باشد، 
 صحبتهای

 !من ایرادی ندارد

پاشو بیا بیرون پسر کوچیک شاهرخ -
 .اومده

 !خوش اومده-

 .بیا بیرون یه سالم علیکی باهاش بکن-
راز میکشمبالش را زیر سرم مرتب کرده، د . 

 .من خوابم میاد-

 .یعنی چی دختر، پاشو بیا بیرون زشته-
 :میان خمیازه میگویم

 .گفتم که، خوابم میاد-

 .لب تخت مینشیند



چیه وقتی خمیازه میکشی دهنتو قد دهن -
 جنابخان باز

میکنی! دستتو بگیر جلوش، خیلی کوچیکه 
 دو مترم

 .بازش میکنه
 !تو زاییدیم دیگه-

اندازدباز هم چپی می . 

 .پاشو وقت واسه خواب زیاده-
نیمخیز شده، انگشتم را مقابلش تکان 

 .میدهم

 .خودتم میدونی دنبال بهونهم ،نری میرما-

 .غلط میکنی-

 غلط میکنم؟؟؟-



سرش را با افسوس تکان میدهد و اتاق را 
 .ترک میکند

 .لبخند میزنم و طاقباز دراز میکشم
ب فعال که در این یک مورد، سوار بر اس

 .مراد هستم

 .وفا... وفا مامان... مامان جان بیدار شو-

 .الی پلک چپم را باز میکنم

 ها؟-

 .چقد میخوابی دخترم، پاشو شام بخور-

 .من خوابم میاد-

به دنبالش، از ته دلم خمیازهای میکشم که 
 دستش را

زیر گلویم میگذارد و محکم دهانم را 



 میبندد؛ طوریکه

 .دندانهایم صدا میکنند

- ته، چرا همچین میکنی؟چ  

 .انقد خمیازه کشیدی حالم به هم خورد-
 .خمیازهی دیگری میکشم

 !همینه که هست-

از تخت پایین میآیم. تیشرتم را مرتب کرده 
 و به طرف

 .در میروم

 کجا؟-

مگه نیومدی واسه شام صدام کنی؟ با -
 دهان باز، سر

 .تا پایم را نگاه میکند



- ؟ گاهی با این سر و وضع میخوای بیای
 اوقات بدجور

 .حوصلهام را سر میبرد

 .مگه چشه؟ ضربهای به دستش میزند-

دستم بشکنه با این بچه تربیت کردنم. -
 خجالت نکشی

 جلو چش چند تا غریبه؟

 .نه نمیکشم-
همراه با نفسهای خشمگینی که میکشد، 

 زیپ چمدانم را

 .باز میکند
تونیک سرمهایام را در میآورد و به شانهام 

 پرت



 .میکند

 .بپوشش-
 .مامان-

 .چیه؟ میترسم از لحنش-

 !هیچی-

تونیک را که میپوشم، شال مشکیام را به 
 طرفم

 .میگیرد. کفری میشوم

تو خونهای که قراره توش زندگی کنم، باید -
 شال سرم

 کنم؟

 .تو خونهای که پسر نامحرم هست، بله-
 مگر چنین چیزی ممکن است؟



 .وای من خفه میشم-

ل را روی سرم مرتب میکند، در حالیکه شا
 :میگوید

 !خفه شدی خودم چالت میکنم-

 .میرود و در بهت حرفی که زده میمانم

 .ِٔ بابا راست میگوید جفتمان لنگه همیم
دستی به لباسهایم میکشم و پا به سالن 

 .میگذارم

 .ِٔ گوشه سالن نشستهاند
 ِ 

 همه دور میز و صندلی

 به چند قدمیشان که میرسم، سالم میکنم.
 جوابم را



 .میدهند

مامان برای نشستن، به صندلی کناریاش، 
 .اشاره میکند

شاهرخ خان در حالیکه برایم برنج میکشد، 
 :میگوید

 خوب خوابیدی دخترم؟-

 .هی، بد نبود-

کم و کسری داشتی بهم بگو. راستی با -
 پسرم محراب،
 .آشنات میکنم

اشارهاش به پسریست که سمت چپ 
 .سهراب نشسته

گوید حرفی که میخواهی بزنی را مامان می



 مزهمزه کن،

اما من عادت دارم اولین چیزی که به ذهنم 
 میرسد را به

 .زبان بیاورم

 جاآخوندی؟-

پسری که فهمیدم اسمش محراب است، با 
 حالت گنگی

 :میگوید

 بله؟-
 !اسمتونو میگم؛ جاآخوندی بهتر بودا-

ِٔ سقلمه مامان، توی پهلویم فرو میرود و 
می،درمییابم ک  

 .البته فقط کمی زیادهروی کردهام



 .ِٔ قیافه محراب دیدن دارد
ِٔ گوشه راست لبش باال رفته ولی حرص 

 چشمانش جای

 .حرف دارد

به غیر از مامان، لبخند را مهمان لبهای بقیه 
 .کردم

ایراد از من نیست که او لبخند نمیزند، 
 خودش کال

 .مشکل دارد

 :آرام، کنار گوشم میگوید
 !تا آخر شام خفه خون میگیری-

 !نگفتم مشکل دارد
******** 

 « دنیا»



برگههای کتاب زندگیام را، تند تند در ذهنم 
 مرور

میکنم، تا برسم به صفحهای که در آن، از ته 
 دل شاد

 .بودهام
منتها این کتاب، یک ایراد بزرگ دارد؛ 

 .زیادی تلخ است

چه کسی حاضر است وقتش را بگذارد، پای 
که کتابی  

 پر از درد است؟
ِ  مگر امروز روز، دلخوشی در زندگیها بیداد 

 میکند؟

ِ  مگر امروز ٔ روز، همه مردم، دلیلی برای 



 خنده دارند؟

تقصیری ندارند؛ سختیها، جایی برای انحنای 
 لبها

 !نگذاشته
 .داشتم میگفتم

در این روزگار که زندگی هر کس برای 
 خودش، دیوانی

ست پای درد است، چه کسی حاضر ا
 دردهای من

 بنشیند؟
حاالال که بیشتر فکر میکنم، روزهای خوب 

 هم زیاد

داشتهام؛ اما تیرگی برخی صفحات، به 



 قدری شدید است

 .که بر تمام سفیدیها میچربد

 .زندگی که از ابتدا با سختی آغاز شده

زندگی که بیپولی، دغدغ ٔه اصلیاش بوده؛ 
 ولی با تمام

دیماینها، در کنار هم خوش بو . 

اولین تیرگی وحشتناک صفحهام را، مرگ 
 مادرم رقم

 .زد

 .فقط چهارده سال داشتم

روزی که منتظر به دنیا آمدن خواهرت 
 هستی، بدترین

 ر به دنیا



 ِ 
 خبر عمرت را میشنوی؛ این که مادرت، س

آوردن خواهرت، چشمانش برای همیشه به 
 روی

 .دنیایش بسته میشود

سن، برایش  دکتر گفته بود حاملگی در این
 خطرناک

 .است و زایمان خطرناکتر
ی بحرانیاش را پشت سر گذاشت، اما 

 زایمانی

 ِ 
 حاملگ

 .سخت، کارش را ساخت



عسل را سالم به دنیا آورد، ولی نتوانست 
 یکبار هم به
 .او شیر دهد

درد است تولد خواهرت، مصادف باشد با 
 سالروز وفات

 .مادرت

و درد است برادر بزرگترت، عصر آن روز 
 تمام

گریههایش را، توی بهشت زهرا جا بگذارد و 
 شبش

 .برای عسل کوچولو تولد بگیرد
 .کجا بودم؟ آهان

به هر مشقتی بود، مرگ مادر را پشت سر 



 .گذاشتیم

بماند که بزرگ کردن عرفاِ ن دو ساله و 
 عسِ ل تازه چشم

ن را به جهان گشوده، بدون مادر، پدرما
 .درآورد

 .گفتم پدر

 .کمی هم از او بگویم

از اویی که هر چند مشکالالت تمام نشدنی 
 زندگی، پیرش

کرده بود، باز هم ستون بود؛ باز هم 
 تکیهگاه بود؛ باز
 .هم پشت بود

کاری به صفحات خاکستریام ندارم، من از 



 تیرگی حرف
میزنم؛ تیرگی مطلق؛ منظورم همان سیاِ ه 

 .مطلق است

سیاهی که یک سال هم مهلتمان همان 
 .نداد

به راستی چرا اجل اینگونه بیرحمانه، در 
 کمین عزیزانم

 نشست؟
بیرحمانه نشست که در آستانٔ ه پانزده 

 سالگی، او را هم

 .از دست دادم
 میپرسی پای چی؟

پای گذاشتن نانی سر سفرهمان، از باالالی 



 داربست افتاد

 .و باقی عمرش را بخشید به فرزندانش

من ماندم و عسل یک ساله و عرفان سه 
 ساله و

 .علیرضای بیست و دو ساله

 .گفتم علیرضا

 .اندکی از او بگویم
 .علیرضایی که از مدتها پیش بزرگ شد

 .از همان هفده سالگیهایش
همان روزی که کیف و کتاب و مدرسهاش را 

 بوسید و
 .گذاشت کنار

فهمیده بود بابا به تنهایی نمیتواند، از پس 



ینههاهز  

 .بربیاید
 .بزرگتری یعنی یک دنیا مسئولیت

 .شد مادر

 .شد پدر

 .برای هر سه مان
 .میگویند، خاک سرد است

موافق کامل این نظریه نیستم؛ مخالف 
 .کاملش هم نیستم

 .به نظرم این جمله مناسبتر است
 )گذر زمان، هر داغی را قابل تحملتر میکند(

. 

کنیم،  علیرضا اجازه نداد درد یتیمی را حس
 هیچ



 .کداممان

کسی که بیشترین ضربه را از مرگ مامان و 
 بابا خورد،

 .او بود
علیرضایی که از خودش و خواستههایش 

 گذشت، از ما

 .سه نفر نگذشت

 .برای من حکم همان درد و درمان را دارد
همیشه درمانم بوده، لیکن بزرگترین 

 شکستم را، از

 !جانب او متحمل شدهام

 .خودم هم میدانم به عمد نبود

خودم هم میدانم تمامش به خاطر من بود؛ 



 اما این،
 .چیزی از گناه او کم نمیکند

تابستان هفده سالگیام، گرمتر از 
 تابستانهای پیشین

 .بود
خورشید وَ جّ و و هوا، تاثیری در این گرما 

 نداشتند؛
کسی به زندگیام پا گذاشته بود که وجودش 

 سراسر گرما

 .بود
 .جسمم که نه، دلم به بودنش گرم بود

 .اخالالقم زیر و رو شده بود
ریخت و پاشهای بچهها، به جای اینکه 



 اعصابم را خرد
 .کند ،خوشحالم میکرد

محبت میکردم بدون اینکه انتظار محبت از 
 کسی داشته

 .باشم
 .وجود کیان برایم کفایت میکرد

 .جنس عشق ناجور است

رینیهای اولش شیرینتر از تمام شی
 دنیاست، بعد کمکم

 .چهرهی واقعی خود را نشان میدهد

 .نمیتوانم از گناه علیرضا بگذرم
خیلی سعی کردهام، نمیشود نگاه پر از 

 نفرتم را تغییر



 .دهم

 .علیرضا برای من تمام شده

 .خیلی وقت است تمام شده

زود باش یه چیزی بده بخورم  -عرفان: 
 شکمم داره

 .صدا میکنه

از قبل میگویمبیحوصلهتر  : 

 .برو یه تیکه نون پنیر بردار بخور-
 :با تخسی میگوید

 کی شام نون پنیر میخوره؟-

پاشو یه چیزی درست کن گشنمه -عرفان:  . 

 .فقط نگاهش میکنم

راست میگه آجی، منم گشنمه -عسل:  . 



 .برین بیرون، حوصله ندارم-
 .دستی در هوا تکان میدهم

- شام  برو بیرون االالن داداشت میاد
 .میذاره

داداش زنگ زد گفت دیر میاد، تو  -عسل: 
 .شام بذاری

اگه جای اون بودی چی؟ چیکار میکردی؟ -
 ها؟ بگو

 .دیگه

 .ِٔ زمزمه زیرلبیاش، آتشم میزند
 ...حیف که مریضی وگرنه-

 .ُِ عسل مشتی به پشت او میزند
 .برین بیرون، صداتونم نشنوم-



دعرفان باالالی سرم، دست به کمر میایست . 

اصالال تو خجالت نمیکشی دختر این -
 خونهای، اونوقت

داداش باید غذا درست کنه؟ اگه من جای 
 ...اون بودم

****** 

 «علیرضا»

موتورم را گوش ٔه حیاط پارک میکنم و در را 
 .میبندم

نگاه متعجبم را به ساعت میدوزم. یازده و 
 ده دقیقه

 .است
-  -شماها چرا تا االن بیدارین؟ عسل: 

 .خوابمون نبرد



چرا دروغ میگی؟ از گشنگی  -عرفان: 
 .خوابمون نبرد

ِٔ لبخند خستهای حواله این پسرک شکمو 
 .میکنم

قبل از ورود به خانه، پاهایم را میشویم. 
 دستهای خیسم

را به موهایم میکشم تا اندکی از گرد و 
 غبارشان زدوده

 .شود

سالالم میکنند دیدنم هر دو . 

 با
مگه شام نخوردی؟ هر دو، همزمان -

 :میگویند



 .نع-
مگه نگفتم دیر میام شامتونو بخورین، -

 نشستین
 منتظر من که چی؟

 آجی شام درست نکرد واستون؟-
نه، اون دخترهی تنبل و انقد  -عرفان: 

 لوسش کردی
 .نمیتونه از جاش تکون بخوره

 .گوشش را پیچ میدهم

- این شکلی حرف نزن؟ ها؟ چند بار گفتم 
 هر دو دستش

 .را روی دستم میگذارد

چی میخوردیم؟ شام نداشتیم که -عرفان:  ! 



 .دستم روی دکم ٔه پیراهنم خشک میشود

 .آخ آخ آخ، گوشم کنده شد؛ ول کن-
او را رها کرده و با خشم، راهی تنها اتاق 

 .خانه میشوم

 .در را هل میدهم

غمی که سرش را بیتفاوت، از روی زانوی 
 حصار

 .کرده، بلند میکند

تا طفل معصوم چه گناهی کردن باید تا 
 یازده شب گشنه

 بمونن؟
 .به همان بیتفاوتی، نگاه از من میگیرد

 .باحرص در اتاق را به هم زده، بیرون میروم



 .پیراهنم را با تیشرت نازکی تعویض میکنم
 چی میخورین درست کنم؟-

مدارا کنم؟  کم آوردهام، تا کی میتوانم با او
 صدایم را

 .توی گلو میاندازم
یه شب کار دستت سپردم. منی که خسته -

 و کوفته، از

تا حاالال لب به هیچی نزدم، به درک. 
 خودت که باید

 ظهر

قبل داروهات غذا خورده باشی، به درک. 
 این دو

نمیخواد داداشی، تو خستهای -عسل:  . 



 .خسته را که هستم

کوبدعرفان، شانه به شانهاش می . 

 .خب ما گشنه بمونیم که خوابمون نمیبره-

 !قرمهسبزی

 .با چشمان گشاد شده نگاهش میکنم
 رو تو برم بچه. نصفه شبی میخوای واست-

 قرمهسبزی بار بذارم؟

 چشمانش که بیفروغ میشود، دلم میرود
 برای تمام

 .کودکان بیمادر

 .چرخی توی آشپزخانه میزنم

دستهایم به حدی درد میکند که دلم 
 میخواهد ب  کَ ِ نم و



 .بیندازمشان دور
فریزر را باز کرده، بست ٔه همبرگر را بیرون 

 .میآورم

روغن را توی ماهیتابه میریزم. همبرگرها را 
 از وسط

 .نصف و توی روغن میاندازم
عسل بیا سفره رو ببر. عرفان تو هم آجی -

 تو صدا
 .کن

مسر سفره مینشینی . 

نیومد -عرفان:  . 

 .بازدمم را عصبی بیرون میدهم
 .شما شروع کنید-



 .برمیخیزم و به اتاقش میروم
در فاصل ٔه سرخ شدن آنها، گوجه و 

 خیارشور را خرد

 .میکنم

دوباره به همان حالت نشسته. خسته 
 نمیشود؟

 .پاشو بیا شامتو بخور-
 .صدای ضعیفی از گلویش خارج میشود

 .نمیخورم-
- یاین دیگه، این شکمو تموم کرداداداش ب . 

 .بازویش را میچسبم و بلندش میکنم
 .ولم کن، نمیخورم-

 .وادارش میکنم دنبالم راه بیفتد



 .به زور سر سفره مینشانمش
خطاب به عرفانی که دو لپی میخورد، 

 :میتوپم

 .آرومتر، از دستت که نمیگیرن-
پاشو اذیتم نکن. با شکم خالی قرص -

 خوردی؟ سرش

ی زانویش میگذاردرا رو . 

لقمهای درست میکنم و به سمت دنیایی که 
 خیره شده

 .به سفره، میگیرم
 .دست دراز شدهام را نادیده میگیرد

 .دِ ل شکستهام را به روی خودم نمیآورم

از بس بازوهایم را ماساژ دادهام، انگشتانم 



 .بیحس شده
 .این درد لعنتی اجازهی خواب نمیدهد

شن میکنم؛ یک و صفح ٔه موبایلم را رو
 بیست دقیقه

 .است
به وسیلٔ ه همان نوِ ر اندِ ک موبایل، بلند 

 میشوم و از

 .یخچال، دیکلوفناکی برمیدارم
نفسهای عمیقشان را میشنوم و غبطه 

 میخورم به آنها

بابت خواب راحتی که مثل اکثر شبها از من 
 فراری

شده؛ دلیلش هم خستگی توأم با فکر و 



 .خیال است

به قدری در افکار مختلف پرسه میزنم که 
 خواب،

 .چشمانم را فرا میگیرد

با آالالرم موبایلم، پلکهایم را از هم فاصله 
 .میدهم

در این لحظه بیدار شدن برایم از هر کاری 
 .سختتر است

 .سرم هم ناجور درد میکند

چشمانم میسوزد؛ گویی مشتی ریگ 
 داخلشان

 .پاشیدهاند
ت، همه تنم درد ِٔ دستهایم که سهل اس



 میکند؛ انگار با

 .گوشتکوب آن را کوبیدهاند

 .چراغ آشپزخانه را روشن میکنم

ِٔ سویا را داخل کاسه مالمینی ریخته، با آب 
 گرم

 .ظرفشویی ،میخیسانم

دست و صورتم را خشک میکنم و مقابل 
 سجادهام قامت

 .میبندم

 اللهواکبر-
 .به هر جان کندنیست، بلند میشوم

کنارم میاندازم و شروع میکنمدستهایم را  . 

مهر را میبوسم و پیشانیام را رویش 



 .میگذارم

کی قراره بخشیده شم؟ کی قراره این ننگ -
 از رو

 پیشونیم پاک شه؟
 .دلم پر میزنه واسه داداش گفتنای دنیام

چرا هیشکی باور نمیکنه عوض شدم؟ چرا 
 هیشکی

نمیفهمه پشیمونیمو؟ خودت یه نظری بهم 
 .کن

کارانی را کم میکنم تا دم بکشد. شیر زیر ما
 آب را کمی

 .زیاد میکنم و شروع میکنم به شستن ظرفها

 .بیش از دو سال است وضعم همین است



 .از همان وقتی که آن اتفاق شوم رخ داد
 .از همان وقتی که دنیا، تارک دنیا شد

از همان وقتی که بود و نبودمان، برایش 
 .بیمعنا شد

اب وجدانی عظیم، بر از همان وقتی که عذ
 .جانم نشست

ناهارم را توی ظرف مخصوصم میریزم و زیر 
 قابلمه را

 .خاموش میکنم

 .این هم از ناهار امروزشان
سوار موتورم میشوم؛ هوا کامال روشن 

 .شده

****** 

 «وفا»



 .توی مرسدس بنزش مینشینم
 .سالم-

عینک دودیاش را از چشمانش، به روی 
 موهایش

 .انتقال میدهد
- الم، کجایی پس؟س  

 .به زور تونستم مامان و بپیچونم-
دستش را جلو میآورد و شالم را عقبتر 

 .میکشد

 .بذار اون موهای خوشگلتو ببینم-
 نمیخوای راه بیفتی؟-

 کجا بریم؟-

 .حاال فعال راه بیفت-



آین ٔه کوچکم را از کیفم بیرون میآورم و رژ 
 لبم را

 .غلیظتر میکنم

 .میگم خانم، خونه خلوت دارما-

ِٔ با انگشت شست، گوشه راست لبم را 
 .پاک میکنم

 .مبارکت باشه-

 .پس پیش به سوی خلوتگه-
 .اذیت نکن هومن، دو دقیقه با همیم-

کی اذیت میکنه؟ من یا تو؟ به من اعتماد -
 نداری؟

بحث اعتماد نیست. راستی لباسات چه -
 .بهت میاد



 .چشمک میزند

- چی بهم نمیاد؟میشه بگی   

پشت چشم نازک کردنم را که میبیند، 
 :میپرسد

 اوضاع خونه چطوره؟ باهاشون خو گرفتی؟-
نه اونا کاری به من دارن، نه من به اونا؛ -

 بیشتر تو
 .اتاقمم

بازم میگم ، ٔ میموندی خونه خودتون بهتر -
 .بود

 .کور شه اون بقالی که مشتریشو نشناسه-

- میزنی به  خوبه خودت میدونی و مدام
 .جاده فرعی



 .باز هم بحث همیشگی
 .نگه دار یکم قدم بزنیم-

مقابل مجتمع بزرگی توقف میکند. پیاده 
 .میشویم

دستی به موهای بیرون زده از شالم، 
 .میکشم

هم قدمم میشود و دستم را میگیرد. تا بوده 
 .همین بوده

 .اهمیتی به دور و برمان نمیدهد
 .نکن هومن-

کشم را، با سماجت دستی که بیرون می
 بیشتری میان

 .انگشتانش میفشارد



میدونی که واسم کاری نداره همین االن -
 ببرمت خونهم،

 .پس باهام راه بیا
دست در دست او، نگاهم را میسپارم به 

 .اطرافم
 .بستنی میخوریم، برایم آواز میخواند

نگاه پر حسرت عدهای از همساالنم را 
 میبینم روی

 .دستهای قفل شدهمان

داشتن هومن برایم سراسر مزیت است. 
 لحظاتی که

اعصابم خراب است، غرهایش را به جان او 
 .میزنم



گاهی رانندگی یادم میدهد و برایم خرید 
 .میکند

گاهی سرم غیرتی میشود و گاهی میگوید 
 باید لباسهای

 !باز و به روز بپوشم
 .از قدم زدن خسته میشوم

 .خودمان را به ماشینش میرسانیم

ل به طرفش میچرخمکام . 

چرا اینجوری نگام میکنی؟ دست از خیرگی -
 نگاهش،

یه فکرایی تو سرمه-برنمیدارد.  . 

 .چه فکرایی؟ فاصله را کم میکند-

 !خیال دارم صیغهت کنم-



ِٔ لحن و قیافه جدیاش، لحن و قیافهام را 
 .جدی میکند

 .برو عمهتو صیغه کن-
 .لپم را میکشد

 .اون که بخوام نخوام، محرم هست-
 .دستش را پس میزنم

 .با زنگ موبایلم، خودش را کنار میکشد
 بله مامان؟-

 کجا موندی پس؟-

 چیکارم داری؟-

 .بیا خونه دیگه، سه ساعته رفتی بیرون-
 .باشه میام-

 زود بیایا مامان جان، خب؟-



 .گیر نده مامان، گیر بدی اصال نمیاما-

 با گفتن
- و تهدید میکنهبیشعور من . 

 .تماس را قطع میکند
برو واتساپ چن تا فیلم توپ واست -

 .بفرستم
 .داده را باز میکنم

خودش را به طرفم میکشد، طوریکه 
 شانههایمان مماس

 .با یکدیگر قرار میگیرد
 .ِٔ نگاه خاصش را میدوزد به صفحه موبایلم

 .یکی از ویدئوهای ارسالی را، پلی میکنم
حال به هم زن رو به ِٔ از دیدن صحنهُ  



 رویم، تمام تنم گر

 .میگیرد

نفسهای داغ هومن که به صورتم میخورد 
 هم، مزید بر

 .علت میشود

بدترین حس ممکن بهم دست میدهد. 
 فوری از واتساپ

 ِ  دست چپم، محکم توی سینهاش
 ِ 

 خارج میشوم و با آرنج

 .میکوبم

 .یکه خورده، عقب میرود
افت بیغیرتآشغالِ  حال به هم زن. کث ِ - . 



 .سرم را به سمت خودش میچرخاند

چشمانش سرخ است و نگاهش، کرور کرور 
 داغی را

 .القا میکند
چرا اینطوری میکنی؟ با دست، عقبش -

 .میزنم

 ...فکر نمیکردم انقد لجن باشی. تو-

 .ِٔ مانع از ادامه حرفم میشود
 آروم باش، چرا انقد گندهش میکنی؟-

ادهاماز فرط خشم، به نفس نفس افت . 

این چی بود واسه من فرستادی؟ خجالت -
 نکشیدی؟

مگه از یه سیا رهی دیگه اومدی؟ این یه ٔ -



 مسئله کامال

طبیعی و فیزیولوژیکه! دلیل این کولی 
 .بازیاتو نمیفهمم

با تأسف، سری برایش تکان میدهم و در 
 ماشین را باز

 .میکنم

 .بازویم را میکشد
 چیکار داری میکنی؟-

 .ولم کن، بذار برم-

خیلهخب عزیزم، معذرت میخوام. نیازی -
 به این همه

 .تندی نیست
پسرهی بیشعِ  ور، تو در مورد من چی -



 فکر کردی؟ در

 .سمت مرا، میبندد

وفا جان، من که معذرتخواهی کردم؛ -
 خیال نمیکردم به

 .این شدت واکنش نشون بدی
نگاه از او میگیرم و میخواهم فورا به خانه 

رساندمب . 

نمیدانم سکوتش را پای پشیمانی بگذارم یا 
 چیز دیگر،

اما این را میدانم بعد از دیدن چند ثانیه از 
 آن فیلم،

 .خیلی چیزها بینمان تغییر میکند

 :حوالی خانه میگویم



 .همینجا نگهدار-

در را باز میکنم. صدایم میکند؛ محلش 
 .نمیگذارم

 .کیفم را روی شانهام میاندازم

- ه صبر کن وفایه لحظ . 

به راهم ادامه میدهم. با قدمهای بلندش، 
 .مقابلم میایستد

نگاتو نگیر قربونت برم، بگم غلط کردم -
 خوبه؟

 .غلط و که کردی-

 .باشه، حاال توأم کوتاه بیا-
 .بکش کنار هومن، االن یکی میبینتمون-
 .تا اون اخماتو وا نکنی، تکون نمیخورم-



 .سرم را به طرفین تکان میدهم

 .اصال ازت انتظار نداشتم-
 .دستم را میگیرد

 فراموش کن، خب؟-

شوکه از حرکت غیر منتظرهاش، آن هم 
 وسط خیابان،

تکان سختی میخورم و به سرعت از او 
 .فاصله میگیرم

با نگاهی رو به پایین، تالش میکنم تسلطم 
 را به دست

 .آورم
پسرهی احمق، زده به سرش. شانس آوردم 

 کسی در



ندی این وضعیت ... 

مامان جونت خبر داره تو چه لجنی دست -
 و پا میزنی؟

از کدام شانس صحبت میکنم؟ من اگر 
 شانس داشتم

 ...که

ِ  نگاه طلبکارِ  جاآخوندی خودمان را کدام 
 قسمت از دلم

 جای دهم؟

هوی دختر، الل شدی؟ وسط خیابون جای -
 این

 بیناموس بازیاس؟
ه میخواهم خودم را بدون درگیری لفظی، ب



 خانه برسانم

 .که راهم را میگیرد

 .تا دیروز که زبون داشتی سه متر-
من که خفهخون گرفتهام، خودش دلتنگ 

 زبان تند و

 .تیزم شده
 .گوه خوریش به تو نیومده-

ابتدا با چشمان جمع شده، زوم میکند توی 
 صورتم، تا

 .آنالیز کند تارهای شنواییاش چه شنیدهاند
سپس نگاهش طوفانی میشود و این 

 طوفان، در قالب

 !پشت دست، بر دهانم فرود میآید



با انگشت اشارهی همان دست، برایم خط 
 و نشان

 .میکشد

پدر باال سرت نبوده شدی هرجایی، که -
 یکی بیحیاتر

از خودت، وسط خیابون دست بوسی 
 .میکنه

یه چیزی رو آویزهی گوشت کن. من و بابام 
 تو این

برو داریم؛ آبرومونم از سر راه محل آ
 نیاوردیم که توی

 .الواتی بدیش به فنا
پس تا موقعی که تو این خونه زندگی 



 میکنی، آسه

 ...میری، آسه میای

با لحن اغواگرانهای، جملهاش را تکمیل 
 .میکند

 !وگرنه خودم شاخت میزنم-

آب دهانم را که با اندکی خون، ادغام شده، 
 جمع و

کنمجلوی پایش تف می . 

 .عوضی، حالم ازت به هم میخوره-

حرف دهنتو نفهمی، بدتر از این میکنم، -
 !گفته باشم

گلویم سنگین میشود؛ آب دهانم، قورت 
 .داده نمیشود



منتها من آدم شکستن بغض ،مقابل این 
 .یهالقبا نیستم

 .عقبعقب میروم

 .گمشو برو تو-

خیال کرده با این افتضاحش، پا به آن خانه 
 .میگذارم

بند کیفم را به صورت مورب روی شانهام 
 میاندازم و

 .شروع میکنم به دویدن

او هم دنبالم است؛ صدای قدمهایش که 
 این را

 .میگوید

 .وایسا ببینم کجا داری میری-



خودم را توی پس کوچهای میاندازم. به 
 گمانم گمم

 .کرده

یکی با پشت دست بر دهانم میکوبد و 
 آنوقت من با

ثرات آن را که از چشمم پشت دست، باید ا
 جاریست،

 .بزدایم
 .دستمالکاغذی را روی لبم میکشم

 .آخ آخ، دستت بشکنه، چقدم که سنگینه-
هوا رو به تاریکی میرود و خسته شدم از این 

 راه

 .رفتنهای بیحاصل



 .ناچاراً شمارهی بابا را میگیرم
 بله؟-

 .هنوز بابت حرفهای آن روز، دلخور است

 .سالم بابا-

 .سالم-

ِ  این سالم خالی، چیزی بیش از یک 
 دلخوری ساده را

 .نشان میدهد
 خوبی بابایی؟-

 .اتفاقی افتاده؟ لب جدول مینشینم-
نه بابا، چه اتفاقی. دلم واست تنگ شده، -

 میخواستم

 .بیام پیشت



 !هول میشود، طبق معمول

چیزه دخترم، امشب خونوادهی آفاق قراره -
 بیان؛ بعد

 ً  ...ا
 .پوزخند میزنم

 .نمیخواد توضیح بدی، فهمیدم-
چه خبر؟ جاتون راحته؟ باز هم پوزخند -

 میزنم؛ اینبار

 .بیصدا
 .آره، راحته-

بابا آفاق داره صدام میکنه. زنگ بزن -
 نریمان، اون

 .بیرونه



 .این هم از پدرم؛ پاسم داد به پسرش
من هر چه شدم، هر بِ  الیی به سرم آمد، 

 از سر بیپدری
 .بود

فضا و سکوت خانهای که خسته شدم از 
 فقط من بودم

 .و مادرم

من محبت کم دارم. محبتی از جنس پدر؛ 
 محبتی از

 .جنس برادر؛ اصال محبتی از جنس مذکرش

نریمان را میگیرم. عاقبت پس از بوقهای 
 طوالنی،

 .پاسخ میدهد



 چیه وفا؟-

او هم دلخور است بابت رفتنم به خانهای 
 که پسر مجرد

 .دارد

ند من آدم تنها ماندن، ِ  چرا نمیفهم
 نیستم؟

 .مثل اینکه اشتباه گرفتم-

 .کمی نرمش به خرج میدهد

 خودتو لوس نکن، چه عجب از این ورا؟-

 .کجایی؟ چقد صدا میاد-

تو ماشینم، صدای ضبطه. کاری داشتی؟ -
 این هم از

 .برادرم



 دلم گرفته، میای دور دور؟-

 .میخندد

- ، پی تو مگه دلم داری که بگیره؟ از سکوتم
 به

 .رنجشم میبرد

 .خب حاال قهر نکن، جون تو گیرم-

میخواهم بپرسم چه گیری که صدای زنانهای 
 :میگوید

 اه، قطع کن دیگه نریمان، کیه؟ َ -
فک کنم خودت فهمیدی که یه حوری ناز -

 نشسته
 .پیشم

 .گوشی را به دهانم میچسبانم



 .مرده شور، خودتو اون حوری نازتو ببره-

- واهرم بهت سالم میرسونهروناک جون، خ . 

کی به دردم خورده که االن انتظارش را 
 داشتم؟

رد میدهم به دهمین تماس مامان. اگر توی 
 چهل سالگی

هوس شوهر نمیکرد، االن حصار گوشش 
 .بودم

 .خجالت را کنار گذاشته، زنگ را میفشارم

 تویی وفا جان؟-
ِ  بیکسی مرا این وقتِ  شب، درٔ  خانه 

 .دوستم کشانده

 سالم خاله، حدیث خونهس؟-



 .آره عزیزم، بیا باال-
 .در اتاقش را میبندد و کنارم مینشیند

 خیلی تعجب کردم، چطور این همه بیخبر؟-

 میخوای برم؟-

 .بیمزه، خیلی هم خوشحال شدم-
 .چه خبر؟ خوشگل کردی-

 .مهمون داریم-

 .جزء خرشانسترین آدمهای روی زمینم

 .وای پس من پاشم برم-

روی شانهام میگذارد دستش را . 

 .غریبه نیستن که، بچههای عمومن-

 .ابروهایم به باال هدایت میشود
ا ...پسر عموتم هست؟ گل از گلش -



 .میشکفد

آره؛ ببین لباسام چطوره. راستی به نظرت -
 یه رژ

کمرنگ بزنم؟ روسریم چی؟ به لباسم میاد 
 یا یه رنگ

 تیره انتخاب کنم؟
- ری؟ یه وای حدیث مگه میان خواستگا

 مهمونی

 .سادهس دیگه

 .کنارم مینشیند

 .دست خودم نیست که-

جدیجدی این شازده تا حاال یه حرکت -
 نزده؟ الیهای غم،



 .چشمانش را میپوشاند

 .نه؛ انگار اصال منو نمیبینه-
 .دستم را دور گردنش میاندازم

 .البد از بابات خجالت میکشه-

راست میگی؟ خدا از دهنت بشنوه. یعنی -
ه اونمممکن  

 منو بخواد؟

 .لبخند اطمینان بخشی میزنم
بلند میشود و توی آینه قدی اتاق، 

 آراستگیاش را چک
 .میکند

ِٔ شانزده سال دارد و به گفته خودش، از 
 دوازده سالگی



 .عاشق پسر عمویش است

 .حدیث جان، بیاین پایین اومدن-

دستپاچه، دور خودش میچرخد. رنگ از 
 رخش میپرد و

ن بچه زیادی عاشق استدرمییابم، ای . 

شمارهی ناشناسی روی اسکرین موبایلم 
 .میافتد

 .تو برو من اینو جواب بدم بیام-
 .خیله خب، زود بیا-

روی تخت مینشینم و تماس را وصل 
 .میکنم

 .الو-
صدای مردانهای، با لحن بدی توی گوشم 



 .میپیچد

هیچ معلومه کدوم گوری رفتی؟ اون -
 ماسماسکتو چرا

، مادرت نصف عمر شدجواب نمیدی . 

قسمت قرمز صفحه را لمس میکنم و 
 موبایل را روی

 .سایلنت میگذارم. میدانم با او چه کنم

 .کنار حدیث میایستم

 .دوست خوشگلم وفا خانم-

و من میمانم صفت خوشگل را از کجا 
 درآورد و بیخ

 .ریش اسمم چسباند

به دختر و پسر کم سن و سالی اشاره 



 .میکند

 .اینم عرفان و عسل عزیزدلم ِ -
 .دختر جوانی را نشان میدهد

 .دنیا جان-

علیرضا، پسر عموم-و در نهایت میرسد به  . 

احوال پرسی مختصری با آنها میکنم و کنار 
 حدیث

 .مینشینم

حدیث عاشق چیه این پسر شده؟ پسری با 
 چهرهای

 .کامال معمولی

ِٔ آن طور که حدیث از او میگفت، خیال 
باید قیافه میکردم  



جذابی داشته باشد، اما پسری که کمی 
 آنطرفتر، کنار

 پدر حدیث نشسته، چهرهی
مردانهای دارد که نه میتوان گفت زشت 

 .است، نه زیبا
 چطوره وفا؟-

 .بدت نیادا، ولی همچین مالیم نیس-
 .صورت در هم میکشد

 چرا اینو میگی؟-

 .تو خیلی ازش خوشگلتری-
-  ٔ ا خیلیم خوبه؛ در اوال که قیافه علیرض

 ثانی، همه چی
 .ِ  که خوشگلی نیس. علیرضا یه پا مرده



 !حدیث جان-

 .حدیث هول میکند

 بله؟-
 گوشیمو میزنی شارژ؟-

با لبخند دستپاچهای، بلند میشود و گوشی 
 را از او

 .میگیرد

لبخند پسر عمویش، هول و وال ندارد، آرام 
 .است

 :کنارم که مینشیند، میگویم

- شی؟نمیری از خو  

 :با خفهترین صدای ممکن، میگوید
هر وقت اینطوری صدام میکنه، قلبم میاد -



 .تو دهنم
 .به زحمت جلوی خندهام را میگیرم

 .به خدا تو از دست رفتی-
 .پهلویم اسیر انگشتانش میشود

 .ضایع بازی درنیار، تیزه، میفهمه-

 .امشب اگه کاری نکردم بیفته به پات-
ندچشمانش از حدقه بیرون میز  . 

 .دست از پا خطا کنی، کشتمت-

پا روی پا میاندازم و پیامک هومن را باز 
 .میکنم

 . «نمیخوای جواب بدی، دلم پوسید»

 .پیامک بعدیاش نیز میرسد
 . «یه کاری نکن پاشم بیام دم درتون»



یاد گرفتهام سگی که واقواق میکند، گاز 
 .نمیگیرد

بیخیالش میشوم، اما نمیتوانم بیخیال 
 نهصد و دوازدهی

شوم که برای بار سوم است روی اسکرینم 
 خودنمایی

 .میکند

 .ِٔ خودم را به گوشه سالن میرسانم
 بله؟-

 خدا رو شکر جواب داد، کجایی تو دختر؟-

 .این صدای مردانه را نمیشناسم
 شما؟-

 .شاهرخم-



 .دستم برای قطع تماس، یاریم نمیکند

 .سالم-

سالم بابا جان، تو کجایی؟ چرا تماسای -
 مامانتو جواب

 نمیدی؟
 :بابا جانش، وادارم میکند بگویم

 .دلم گرفته بود، اومدم خونه دوستمٔ  -

 دختر خوب، آدم قبلش یه خبر نمیده؟ ِ -

 .معذرت میخوام-

 .فقط زود بیا که مادرت بیتابته-

 !چشم-

چرا در مقابل این مرد نمیتوانمِ  خود 
 واقعیام را نشان



 دهم؟

ِ  سر میز شام، غبطه میخورم به حدیثی که 
 خانوادهاش

 .تکمیل است؛ خوشیاش تکمیل است
رد نگاهش را میگیرم و میرسم به پسر 

 .عمویش

همانی که باحوصله، ماهیهای خواهر و 
 برادرش را پاک

 .میکند

متوجه نگاهمان میشود و خطاب به حدیث 
 :میگوید

 .بده برات پاکش کنم-
 .حدیث سرخ میشود



 .خودم میتونم، تو غذاتو بخور-

 .لبخند میزند
 .نمیخواد جلو دوستت آبروداری کنی ،بده-
حدیث ذوقزده، بشقابش را به طرف او 

 میگیرد و

اعتراف میکنم لبخندهای این پسر، زیادی 
 .جذاب است

ذهنم درگیر دختریست که از ابتدای ورود، 
 ده کلمه هم

در عالم دیگری سیر حرف نزده. اصال انگار 
 .میکند

دنیا بود دیگر؟ چرا این همه غم؟ البته 
 حدیث گفته پدر



 .و مادرش هر دو فوت کردهاند

 .ساعت ده را نشان میدهد

قصد رفتن میکنم و اصرارشان مبنی بر 
 بیشتر ماندن
 .را، رد میکنم

 .علیرضا بابا، پاشو دخترمو برسون-

سوئیچ را به او میدهد و فرصت هر گونه 
عتراضی ازا  

 .من سلب میشود

 .علیرضا برمیخیزد

 بچهها میاین دور دور؟-
و چرا این لحظه باید دلم بسوزد برای 

 بیبرادری خودم؟



من هم از او تقاضای دور دور داشتم، اما 
 واقعیت این

 .است که او دورش را حسابی شلوغ کرده
 .حدیث، دست دنیا رو بگیر و بیاین-

درخشش چشمان حدیث را میبینم. 
 ضربهای به پایش

 .میزنم تا خودش را جمع کند

دنیا راضی نمیشود و عجیبتر اینکه زیاد هم 
 اصرار

 .نمیکنند
پسرک ضبط را روشن کرده، صدای موزیک 

 را به

آخرین حدش میرساند که با اعتراض 



 برادرش مواجه
 .میشود

 .چه خبرته گوشمون رفت؛ کمش کن-

- ی علی، بذار راحت باشهچیکارش دار . 

عرفان برایش بوس میفرستد و علیرضا از 
 توی آینه

نگاهش میکند؛ نگاهی که حدیث را وادار 
 میکند سر

 .پایین بیندازد
دعا کن وفا، دعا کن علی مال من بشه، -

 دیگه هیچ

 .آرزویی تو دنیا ندارم
 .شخصیت این پسر برایم جالب است



نگاهم از ابتدای شب تا االن، یکبار هم 
 نکرده، در

صورتی که من، تکتک اجزای صورتش را از 
 .ب ر شدم

 :هنگام پیاده شدن، میگویم

عرضه داشته باشی همین امشب کار و -
 .تموم میکنی

و این نگاهی که به پایین سقوط میکند، 
 بیانگر همان

 .ِٔ عرضه نداشتهاش است
مامان به محض دیدنم، با نگاهی آزرده و 

 چشمان پف

اتاق میشود کرده، راهی . 



 برو از دلش درآر. دختر ِ -شاهرخ خان: 
 خوب آدم با هر

 .کیام بد باشه، با مادرش همچین نمیکنه

محراب بیتفاوت خیرهام شده، حیف پای 
 خودم گیر

 .است
 .مامان نگاهم نمیکند

 .مادر که به دخترش پشت نمیکنه-

دختری که پشت مادرشو خم میکنه رو -
 ...باید

نمرو به رویش مینشی . 

 .باید چی؟ تهشو بگو-
آبرو واسم نذاشتی جلو اینا. چرا کاری -



 میکنی فک

-کنن دختری که من بزرگ کردم، هرجاییه؟ 
 .ببخشید

هنوز بچهای که خیال میکنی همه غلطی با -
 یه ببخشید

 .درست میشه

******* 

 «دنیا»

جایی خواندهام، اینکه اکثر آدمها در سی 
 سالگی

ی دفن میشوند، میمیرند و در هشتاد سالگ
 یک حقیقت

 .انکار نشدنیست
ِٔ برای من زود بود که در آستانه نوزده 



 .سالگی بمیرم

ُِمردم که عسل و عرفان برای نیم ساعت 
 پیادهروی باید

 .یک ساعت التماسم را بکنند
من مرگم را پذیرفتهام، چرا اطرافیانم 

 نمیپذیرند؟
آجی بریم بستنی بخوریم -عرفان:  . 

آره منم میخوام -عسل:  . 

بستنیهای درخواستیشان را، سفارش 
 .میدهم

 .میبریم خونه میخوریما-

حرفم عجب برویی دارد؛ به سمت صندلیها 
 حمله ور



 !میشوند

هوی عسل، کفشای پسره رو نگا،  -عرفان: 
 .قرمزه

 .عسل ریز ریز میخندد

 .عـــــــه-

 .ِٔ زمزمه زیرلبی عرفان را، میشنوم
 .بداخالق-

فارشاتمان را میآورندس . 

هر کاری میکنم، نمیتوانم از فکر خوابم 
 .بیرون بیایم

خوابهای من، حکایت عجیبی دارند. بخش 
 اعظمشان

 .گره خورده با رویاهای صادقه



 .از پانزده سالگی به این واقعیت پی بردهام
اکثر خوابهایی که میبینم در واقعیت رخ 

 !میدهد

مان و ترسناک است ولی قبل از فوت ما
 بابا، خوابش را

 !دیده بودم

هراس دارم از اتفاقاتی که چند ساعت یا 
 چند روز قبل،

 .در عالم دیگری آنها را دیده باشم

خواب دیشبم اما جدای این قضیه است. 
 قطعا نشأت

 .گرفته از افکارم است

 .جزئیاتش را به خاطر ندارم



 .کیان بود

 .صدایم میزد

هر شب این خواب، زاییدهی ذهنیست که 
 به او فکر

 .میکند

 !داداش یه آب هویج بستنی دیگه بیار-

آشنا بودن این تن صدا، باعث میشود، 
 سرم را صد و

 .هشتاد درجه به پشت بچرخانم

 .فقط یک لحظه چشم در چشم میشویم

 .سرما تا اعماق جانم نفوذ میکند

 ...سرمایی که

 نکند هنوز در خواب دیشبم غوطه میخورم؟



وتر میکشم؛ نه اینگونه روسریام را جل
 .نمیشود

من این سنگینی نگاه را با تمام وجودم 
 .احساس میکنم

 .برمیخیزم
 .پاشین-

ا  مال ما هنوز تموم نشده که -عرفان:  . 

 .بردارین تو راه میخورین-
اینجوری که کوفتمون میشه -عرفان:  . 

 .یاال پاشین با من بحث نکنین-
 .خودم را به صندوق میرسانم

- اب ما چقد میشه؟ پس از دیدن آقا حس
 سفارشاتمان



 :میگوید

 .دوازده تومن-

از کیفم دو اسکناس ده و پنج هزاری بیرون 
 .میکشم

قبل از گذاشتن پول روی پیشخوان، کارت 
 اوست که

آنجا قرار میگیرد و به دنبالش صدایی که 
 :میگوید

 .سفارش خانومم من حساب میکنم-

ُِ پول را روی پیشخوان سر میدهم و در 
 جواب

 :فروشندهای که میگوید

 .خانم بقیه پولتٔ  -



 .پا تند میکنم
این دو هم او را شناختهاند که بی چون و 

 چرا، دنبالم

 .راه افتادهاند

 .صدایم میکند

باز هم منم و سرمایی که دست بردار 
 .نیست

 !صبر کن دنیا-

ان طولی نمیکشد قامتش، مقابلم نمای
 .میشود

 .نفسنفس میزند
 .یه دقیقه وایسا-

 .برو کنار-



 .ِٔ عرفان دنباله حرفم را میگیرد
 .مگه با تو نیس؟ گفت برو کنار-

 یه دقیقه حرف بزنیم؟-
نگاهش نمیکنم؛ هنوز هم نتوانستهام 

 .فراموشش کنم

 دنیا؟-

صدایم نکن لعنتی؛ من هنوز با عکس تو 
 .میخوابم

 حرف بزنیم دنیا؟-

ش موجب میشود بگویمعجز صدای : 

 مگه تو به من فرصت حرف زدن دادی؟-

 .سرتو بلند کن-

 .دندانهایم را توی لب پایینم فرو میکنم



وقتی سرش را پایین میآورد تا همقد شویم، 
 عطر

 .لعنتیاش توی دماغم میپیچد
مقصر یکی دیگهس، تو از من نگاه -

 میدزدی؟ دیگر

 .نمیتوانم نگاهش نکنم
- یه؟میشه بگی مقصر ک  

 .نیشخند میزند
مثل اینکه باید یادآوری کنم داداش -

 بیغیرتت چیکار
کرد؟ زودتر از عرفان اخمآلودی که میخواهد 

 دهان باز

 :کند، میگویم



 .حرف دهنتو بفهم-

بابا شماها دیگه نوبرشو آوردین؛ اگه -
 بیغیرت نبود

 ...که

ِٔ با همه دل نیامدنهایم، اجازه نمیدهم 
 .حرفش را کامل کند

دهنیام کار خودش را میکند. دست  تو
 راستش مشت

میشود و مشت چپش جلوی دهانش قرار 
 .میگیرد

 .چشمانش پر از بهت و ناباوریست

خیلی وقت است علیرضا را به عنوان برادر 
 قبول ندارم،



اما اجازه نمیدهم هر کس و ناکسی، او را 
 در برابر این

 .دو بچه فرو بریزد

حتی اگر آن آدم، کیانی باشد که دستانم جز 
 نوازش

 !صورتش، کاری نکرده است

واس چی افتادی دنبال خواهر کسی که -
 ازش متنفری؟

یه بیغیرت بهت بدهکارم. غیرت داشتی تو 
 اون شرایط

ولم نمیکردی. کجای دنیا گناه برادر و به پای 
 خواهر

 مینویسن که تو نوشتی؟



چه سریعتر از  دست بچهها را میکشم تا هر
 آنجا دور
 .شویم

بدون درنگ، توی اولین تاکسی که کنارمان 
 میایستد،

 .مینشینیم

 .عسل دستهای لرزانم را میگیرد

 آجی قرصاتو خوردی؟-
 .سرم را به پایین تکان میدهم

تا میرسیم یه ذره بخواب، من  -عرفان: 
 .مواظبتونم

میان لبخند تلخم، پلک روی هم میفشارم و 
دسقوط میکن  



ِٔ قطرهی سمجی که از اولین لحظه دیدنش، 
 خود را تا

 .پشت چشمانم رسانده بود
******* 

 «علیرضا»

 .عسل آجیت چشه؟ شامم نخورد-

لب بر چیدنش، یعنی حرفی برای گفتن 
 .دارد

 .چشمانم را باریک میکنم

 من نبودم اتفاقی افتاده؟-

امروز با آجی رفتیم بیرون، بعد ما  -عسل: 
 رو برد

فروشیبستنی  . 

 اذیتش کردین؟-



نه به خدا داداش، اذیت نکردیم -عسل:  . 

 پس چرا انقد تو لکه؟-
 .عرفان چهار دست و پا به طرفمان میآید

 .تو بستنی فروشی کیان و دید-
همین جمله برای برخاستن آه از نهادم، 

 .کفایت میکند

 با هم حرف زدن؟-
آره، اون اومد به آجی حرف بد زد؛  -عسل: 

دآجی هم ز   

 !تو دهنش
هر دو ابرویم باال میروند و خشم به جان 

 .صدایم میافتد

 چی گفت به آجیت؟-



 .هول میشوند و به هم نگاه میکنند

میگم چی گفت بهش؟ عسل باتردید -
 :میگوید

 .به تو حرف بد زد-
 چی گفت؟-

عرفان سرش را پایین میاندازد و عسل، 
 زلزل نگاهم

 .میکند

 چی گفت عسل؟-

قول -بده ناراحت نشی؟ قول  -عرفان: 
 .میدم

 .از همان قولهای کشک
 !گفت بیغیرت-



خار میشوم در مقابل برادری که بیست 
 سال از خودم

 .کوچکتر است

با دیدن حال زارم، کلمات را پشت سر هم 
 .ردیف میکند

اون کثافت غلط کرد این حرف و زد.  َ -
 آجیم محکم

 .زدشا؛ من خودمم یه لگد زدم به پاش

چرا دروغ میگی؟ تو کی -عسل:  ... 

با نیشگونی که به نظر خودش نامحسوس 
 است، عسل

 .را وادار به سکوت میکند

سوئیچ موتورم را برمیدارم. توی گلویم 



 مانعی به وجود

 .آمده که باید برطرف شود
روی پلههای ایوان نشسته و طبق معمول، 

 زانوی غم

 .حصار کرده

 خم میشوم و از پشت، شانهاش را
 میبوسم. بیشتر از

 .قبل خودش را در حصار میگیرد

با سرعت هر چه تمامتر میرانم و عصبانیتم 
 را سر

 .آسفالت خالی میکنم
چه کسی گفته سختیها آمدهاند تا بگذرند، 

 نیامدهاند که



 بمانند؟
چرا این قاعده در مورد من صدق نمیکند؟ 

 چرا بدبختی

روی زندگیم اطراق کرده و برای چند صباحی 
 گورش را

گم نمیکند تا بین دو نیمه اندک استراحتی 
 کنم؟ چه کنم

با این ننگ؟ چه کنم با این رسوایی؟ چه 
 کنم با این

 بیآبرویی؟ چه کنم با دنیا؟
باد موهایم را روی پیشانیام میریزد و 

 کدامین طوفان

 آبرویم را ریخت؟



 .صدای عمو مرا از افکارم بیرون میکشد

 .چاییت سرد شد پسر-

کان را برمیدارم و همراه با قند، جرعهای است
 از آن

 .مینوشم

احساس خوبی ندارم در جمعی که 
 خانوادهی عمه هم

 .حضور دارند

فرزادی که با نفرت نگاهم میکند و مرا ننگ 
 فامیل

 .میداند

فرنوشی که نگاهش از صدها فحش بدتر 
 .است



 فریبرزی که ارتباط

 ِ 
 فامیلیمان به درک، رفاقتمان را در

زه گذاشت و آبش را خوردکو . 

شوهر عمهای که تنها هنرش نیش زدن 
 .است

 ...عمهای که

 مرا میشناسد؟

 .نه؛ او که به کل فراموشم کرده
 .کمی این طرفتر سر میچرخانم

جای تمام نداشتههایم را عمو سجاد پر 
 کرده. البته

اینکه میگویم پر کردهُ  ، برای دل خوش 



ِ ک خودم  کن 

پر شدنیست؟ است؛ مگر جای عزیز  

ِٔ یک مرد به تمام عیار. کسی که در همه 
 این سالها

 .تنهایم نگذاشته
مردی که هنوز هم بعد آن اتفاقات، پسرم 

 .خطابم میکند

نگاه پر ترحمشان روی خواهرم، چنگ 
 میاندازد بر

 .غرورم

عسل و عرفان فارغاند از این دنیا و 
 .آدمهایش

 .فارغاند از حجم آزار دهندهی نگاهها



زن عمو مدام چشمش دنبال آنهاست که 
 مبادا دستشان

 .به وسیلهای بخورد و بشکند
ا وا زن عمو بیاین اینورتر بازی کنین. -

 میخورین به

 .اون گلدونا کلی پول باالش دادم
هر دو نگاهشان را به من میسپارند و گوشه 

 چشم من

 .کافیست تا حساب کار دستشان بیاید

رفان زمزمه کنارم مینشینند. توی گوش ع
 - :میکنم

 .میچسبین به هم، بلندم نمیشین

رو برمیگرداند و مشغول پچپچ توی گوش 



 عسل

 .میشود

بلند شدن نوای اذان از تلویزیون، مصادف 
 میشود با

 .بلند شدن من
توی سرویس وضو میگیرم و به اتاق عمو 

 .میروم

 خسته نشدی از این همه تظاهر؟-

ادا میکنم  نمیدانم سالم نمازم را به درستی
 .یا نه

 .باز هم هجوم بیرحمانه کلمات نیشدار
ِٔ باز هم کوبش بیوقفه گذشته بر سر و 

 .صورتم



واسه کی داری جانماز آب میکشی؟ به کی -
 میخوای

خودتو بشناسونی؟ محلش نمیگذارم. 
 برمیخیزم و

میخواهم قامت برای عشاء ببندم که آتشم 
 .میزند

- کی دوال تو اصال خدا میدونی چیه؟ چرا ال
 راست

میشی؟ میخوای نشون بدی مثال خیلی 
 - عوض شدی؟

 .برو فرزاد، ما با هم پدرکشتگی نداریم
دست به جیب، رو به رویم میایستد و با پا، 

 سجاده را



 .کنار میزند

 .جمع کن این شامورتی بازیاتو-

برو فرزاد، نمیخوام خونه عمو شر به پا -
 .کنم

قب در یک حرکت زشت، شانهام را به ع
 هل میدهد و

 .صدایش را توی گلو میاندازد

 .نه بابا، ترسیدم. شر به پا کن ببینم-
در همین حین، حدیث سراسیمه به اتاق 

 .میآید

چه خبرته؟ این سر و صداها چیه؟ فرزاد -
 ابرو باال

 .میفرستد



داشتم با پسر دایی گلم اختالط میکردم، -
 تو چرا اومدی

 باال؟
 .در را میبندد

- ین دادی که تو کشیدی، بقیه واال با ا
 -.نشنیدن خیلیه

حاال که اومدی پس بدون؛ داشتم بش 
 میگفتم با چه

رویی ادای عابد و زاهدا رو در میاره. حداقل 
 خدا رو به

 .سخره نگیره

 .حدیث اخم میان ابروانش میدواند

 .حرف دهنتو بفهم فرزاد-



مگه بد میگم حدیث؟ یه نیگا به دنیا کن، -
 مسبب این

 حالش کیه؟

 .من و دنیا به تو ربطی نداره-

جالبه، اعتماد به نفست هم باالس. من -
 جای تو بودم

 !از خجالت مرده بودم
ِٔ من هم خیلی وقت است مردهام. کاش 

 همه مرگها با

 .چشم قابل رؤیت بودند

حرمت خودتو نگهدار -حدیث:  . 

 .تو خفه بابا، طرف حساب من اینه-
زنمبا پشت دست به سینهاش می . 



 وقتی داری باهاش حرف میزنی، دهنتو آب-

 .ِٔ بکش.گوشه لبش را بااستهزا باال میکشد
ببینم حدیث، شماها با چه دل و جرأتی -

 این و تو
 ...خونهتون راه میدین؟ نمیترسین یه وخ

 .ضربآهنگ سیلی توی گوشم میپیچد

 .نگاه پر از بهتم، حدیث را نشانه میرود
 .فرزاد مبهوتتر از من است

بار آخرت بود از این زرا زدی. وقتی جاش -
 نبودی

واسه چی قضاوتش میکنی؟ مطمئنی اگه 
 خودت تو

شرایط اون بودی، عکسالعمل بهتری نشون 



 میدادی؟

فرزاد کم میآورد. نه در مقابل حدیث؛ در 
 مقابل اینکه

 .حدیث، دختر دایی سجادش است

ِٔ نگاه پر از انزجارش را ابتدا روانه من میکند 
سو سپ  

 .حدیث

همچنان که سرش را باال و پایین میکند، از 
 اتاق بیرون

 .میرود

مثل تمام اوقاتی که بغض دارم، با پا روی 
 زمین ضرب

 .میگیرم و نگاهم را به سقف میدوزم



چیکار کردی تو حدیث؟ چیکار کردی؟ -
 اشکهایش را

 .میزداید

حقش بود بیشعور. چرا اجازه میدی -
 درشت بارت

ن در نمیای؟ چرا انقد کنن؟ چرا جلوشو
 میدون و

 واسشون خالی میکنی؟

بذار هر کی هر چی دلش میخواد بگه. -
 دیگه هم به

 .خاطر من با کسی در نیفت

 علی؟-

 .سرم را به معنی "چیه" تکان میدهم



به خاطر حرفای این بیشعور خودتو -
 ناراحت نکنی؛

 .حاال هم بیا بریم که شام آمادهس

 .برو میام-
 .با هم میریم-

من که رسوای عالمم؛ کاش حداقل جلوی 
 اویی که مثل

 .دنیا برایم عزیز است، نمیشکستم

 .بیا دیگه علی-
 .تموم نشده نمازم-

 .سجاده را برابرم مرتب میکند

زود باش که من گشنمه. در ضمن، دعا -
 کن تو امتحان



 .فردا گند نزنم

ِٔ گوشه اتاق مینشیند. متعجب نگاهش 
 .میکنم

 !میخوام مطمئن شم که واسم دعا میکنی-

****** 

 «وفا»

در مسیر رسیدن به آشپزخانه، صدایش را 
 .میشنوم

 دخترم چرا همش تو اتاقتی؟-

 .اینطوری راحتترم-
برمیخیزد و تکه سیبی که به چاقو زده را، 

 مقابلم

 .میگیرد

بیا بیرون باباجان. دیدارای ما شده فقط -



 .سر شام

 راستی

نین محبتی دیدهام؟ واضح کی از بابا چ
 .است؛ هیچ وقت

نمیتونم روسری نگه دارم، واسه همین -
 ترجیح میدم

 .تو اتاقم باشم
چشمغرهی مامان را میبینم و شاهرخخانی 

 :که میگوید

به خاطر این تو الک خودتی؟ سه بار سرم -
 را به پایین

 .تکان میدهم
لبخندی به رویم میپاشد که نهایت 



 بیانصافیست، انکار
 .کردن اوج مهربانیاش

خونه خودته باباجان، راحت باش. تو هم ٔ  -
 دِ  ختر

نداشتهم. نمیخواد جلو من روسری سرت 
 .کنی

محراب که از صبح تا شب خونه نیس؛ اکثر 
 شبا هم

ِٔ خونه دوستاشه. انقد به خودت سخت 
 .نگیر

لبخندی که ماحصل ذوقزدگیام است را، 
 نمیتوانم پنهان

 .کنم



 واقعا؟-

شردن پلکهایش، حرفم را تایید میکندبا ف . 

 .مردد به مامان چشم میدوزم

چهرهاش ناراضیست؛ البته ناگفته نماند، او 
 همیشه از

 .من ناراضیست

 .شاهرخخان متوجه نگاه مامان میشود

اخماتو وا کن خانم. جوونه، بذار تو خونه ٔ  -
 خودش

 .اونطور که دوست داره بگرده
ر میدهمُِ روسریام را روی شانهام س . 

 .آخیش، این چند وقته مردم ُ -
شاهرخخان با خنده سر تکان میدهد و اما 



 مامان،

 .لبخندش هم پر از حرص است
این روزها هومن، کالفهام کرده بس که 

 .زنگ زده

شاید به قول مامان کلهام پر از باد باشد و 
 بوی

قرمهسبزی بدهد، اما در روابطم از یک 
 حدی بیشتر،

 .پیشروی نمیکنم
 .عصبی جواب میدهم

چیه؟ چی میخوای؟ لنگه کفشت اینجا -
 افتاده ول
 نمیکنی؟



 دلتنگتم احمق، چرا اینجوری حرف میزنی؟-

مگه نگفتم یه مدت مزاحمم نشو؟ چه -
 کلهخری هستی

 .تو
کلهخر نبودم که عاشق یکی خرتر از خودم -

 !نمیشدم
 .خر خودتی، گورخرم بچهته-

 .بچهمون-
 .خفه شو هومن-

ببین، اول آخر ٔ ش که زن خودمی. بچه -
 من گورخر

 !گورخر

 باشه، تو هم میشی مامانِ -



 .گمشو بابا

 .گوشی را قطع کرده، روی تخت میاندازم

 .پنجره را باز میکنم و سرم را بیرون میبرم
میان تمام ناخوشیهایم، چقدر خوشم به 

 داشتن این

 .پنجره که ریههایم را جال میدهد
به مشامم میرسد، موجب بوی سیگاری که 

 میشود سرم

 .را به سمت چپ متمایل کنم

 !چشمم روشن

این پسری که چنین کام عمیقی از سیگار 
 میگیرد را چه

 !به این غلطها



باباجونت خبر داره تو چه لجنی دست و پا -
 میزنی؟

انگار کسی محکم تکانش میدهد؛ دستش 
 شل میشود و

 سیگار نیمه سوخته، از الی انگشتانش به
 پایین سقوط

 .میکند

هوی پسر، الل شدی؟ تالفی نمیکردم که -
 .میترکیدم

انگاری دلت تنگ شده واسه نوازش -
 دستام؟ دندانهایم

 .را روی هم میفشارم

اون که غلط اضافه بود در کردی؛ تالفیشم -



 سرت

 .درمیارم

 .آره حتما تالشتو بکن-
 .لبخندی پر از خباثت تقدیمش میکنم

- دیگه که بابات پرسید  یادم ٔ باشه دفعه
 این بوی سیگار

 .از کجا میاد، قشنگ روشنش کنم
 .ابروهایش به مصاف یکدیگر درمیآیند

 .نه، مثل اینکه تو تنت میخاره-
 .نگاه از او میگیرم

 .خواهیم دید-

 اسم این پسر تیتیشه چی بود؟-
درست زد وسط خال. عصبی نفس میکشم. 



 نیشخند
 .میزند

- ک میکنی و به فکر اون موقعی که بزک دوز 
 اغفال

پسر مردمی، باید فکر این جاشو میکردی. 
 ببین انقد

عطش دارن، وسط خیابونم از هم سیر 
 .نمیشن

سرم را بیشتر بیرون میکشم و به سویش 
 .خم میشوم

تو کار من دخالت نکن، یک. سرت به کار -
 خودت

 .باشه، دو



جفتشون که یه معنی میده، یک و دو -
 کردنت دیگه

 چیه؟

بابات این همه آقا، تو به کی کشیدی -
 انقده نچسبی؟

مامانت این همه خانم، تو به کی کشیدی -
 انقده گوشت

 !تلخی؟
خودم هم نمیدانم چرا تا این حد مظلوم 

 :میگویم

 .دستت سنگینه، خیلی دردم گرفت-

دو ابرویی که باال میپراند، جاخوردگیاش را 
 نشان



 .میدهد

- تلخه هم تقصیر خودت بود؛ هم گوشتت 
 .زبونت

 .دلیل نمیشه دست روم بلند کنی-

 .شانه باال میدهد

 .مدل من این شکلیه-

فک نمیکنی این مدل خیلی وقته از مد -
 افتاده؟

نگفتی اسم این پسره چی بود؟ طعنه ٔ  -
 کالمش بخورد

 .نامبارکش
 ِ 

 سر



 ِ 
 فرق

 .هومن-

اوهوم، اون وخ مامانت از وجود چنین -
 هومن نامی

 خبر داره؟

بیا تو کار هم نه دخالت کنیم، نه موش -
 .بدوونیم

 .دستی به تهریشش میکشد

من کاری به کارت ندارم، اما اون جایی که -
 پای حیثیت

ِ  بابام وسط باشه، نمیتونم ساکت بشینم. 
 از بد روزگار



شدیم یه خونواده! رسوایی به بار بیاری 
 رسوامون

 .میکنی

 .کمی شالم را جلوتر میکشم

- بار نمیارمرسوایی به  . 

 از کجا معلوم؟-
 .حواسم هست-

 طرفتم حواسش هست؟-

میخوای به کجا برسی با این حرفا؟ باد -
 موهایش را

 .روی پیشانیاش پریشان میکند

بچه جون داری با آتیش بازی میکنی. -
 سوختن خودت



به جهنم، بپا ِ  شعلههاش دامن مادرت و 
 .پدر منو نگیره

 «حدیث»

دهامآوارهی آن چشم سیاهت ش  

بیچارهی آن طرز نگاهت شدهام هر بار مرا 
 مینگری

 ِٔ میمیرم از کوچه ما میگذری میمیرم
 )علیرضا آذر(

ویدیو مورد نظرم را از توی گالری پلی 
 میکنم. به حدی

این فیلم پنج دقیقهای را نگاه کردهام که 
 جای جایش را

 .از برم



 ِ 
 ِٔ بارها این جمله کلیشهای

هر کجا عشق باشد، ردپایی از دیوانگی "
 هم دیده

 .میشود" را شنیده بودم

 .من کشته مردهی این دیوانگیام

 .ِٔ اصال من دیوانه این دیوانگیام
 .دیوانه یعنی من؛ دیوانگی هم کار من

 میپرسی چه کاری؟

ِٔ اینکه صحنه نماز خواندن علیرضایم را با 
 موبایل شکار

بزنم به  کنم و عین روانیها، مدام زل
 .نیمرخش



الحمدلله را واقعا قشنگ میخواند، یا من 
 اینطور احساس

 میکنم؟

رکوعش دلم را میبرد؛ خصوصا که به هنگام 
 خم شدن،

 .تکه مویی روی پیشانیاش فرود میآید
به سجده که میرود، دلم پر میکشد برای 

 .صدایش

ِٔ شیفته تکتک حرکاتش هستم؛ حتی آن 
 کف دستی که

بیحات اربعه، به صورتش موقع خواندن تس
 .میکشد

 .فرزاد میگفت جانماز آب میکشد



مگر میشود به این زیبایی جانماز آب 
 کشید؟ با پایان

یافتن فیلم، دلتنگی من، که موضوع تازهای 
 نیست،

 .تشدید مییابد
دلتنگی... بد دردیست؛ تا رفعش نکنی، 

 آرام و قرار
 .نداری

رم ِ  مثل االن من که وادارم میکند دست پد
 را بگیرم و

 :باعجز بگویم
بابا دلم واسه دنیا و بچهها یه ذره شده، تو -

 رو خدا



 .پاشین بریم اونجا
 مگه تازه ندیدیشون؟-

درد داشته باشی، کتمانش هم بکنی، 
 .خیلیست

خب چیکار کنم دلم واسشون تنگ شده. -
 اصال

افسردگی گرفتم انقد تو این خونه تنها 
 موندم. چیه این

 تنهایی؟
- دل پری داری تو بچه چه . 

من برای دیدنش، همه کار میکنم؛ لوس 
 شدن برای

 !پدرم که چیزی نیست



 بابا جونجونیم؟ بریم؟-
الزم نکرده؛ من حوصله سر و صدای اون ٔ  -

 بچهها رو
 .ندارم. پاشین بیاین میخوام شام و بکشم
مامان اون طفل معصوما که کاری به تو -

 .ندارن
- م آویزون شن؟ پاشو وا، مگه قراره از گردن

 کمک کن

 .میز و بچینم

 .من نمیخورم-

 .شورشو در نیار حدیث-

چشمانم ابریام را سوق میدهم سمت بابا. 
 این مرد،



هیچگاه طاقت چنین نگاهی از من نداشته. 
 .برمیخیزد

 .میرم پایین، زود بیاین-

ذوقزده، دستانم را جلوی دهانم میگیرم و 
 قبل از اینکه

ال خوشم را از بین غرغرهای مامان، ح
 ببرد، به اتاقم

 .میروم. لباسم را با وسواس انتخاب میکنم

ِٔ مامان در حالیکه قابلمه حاوی دلمه را 
 برمیدارد،
 :میگوید

پدر و دختر تا منو نکشین، دست بردار -
 .نیستین



 .صورتش را میبوسم

قربون اون قیافهت برم که همیشه -
 .اخمالوئه

 .شدت هیجانم، خودم را به شک وامیدارد

انگار نه انگار از بچگی میان این خانواده 
 بزرگ

 .شدهام

 مگر بار اول است میخواهم ببینمش؟

احساس من به علیرضا، چهار سال است در 
 تکتک

 .بافتهایم ریشه دوانیده
من به حس خود، ایمان دارم؛ زود گذر 

 نیست؛ با یکبار



 .دیدن به وجود نیامده

یدانم نام درست احساساتم چیستنم . 

احساساتی که به واسطه ٔ آن، تنها او را 
 .میبینم

خیلیها به دنبال عشق واقعی هستند اما 
 فقط عدهی کمی

 .آن را پیدا میکنند
حاال این پیدا کردن یک طرف ماجراست؛ به 

 چشم آمدن

طرف دیگر و قسمت سخت ماجرا، وصال 
 .است

من کردهام، ناگفته نماند، نهایت کاری که 
 پیدا کردن این



عشق است و میترسم هیچوقت به 
 چشمش نیایم، وصال

 !که دیگر جای خود دارد

مانتوام را صاف میکنم و موهایم را به داخل 
 .هل میدهم

 .در، توسط دنیا باز میشود

در حصارش میکشم و خدا کند متوجه 
 تپشهای تندم

 .نشود
نمیتوانم تا آمدن آنها صبر کنم؛ باعجله 

افت حیاط تامس  

 .خانه را طی میکنم

عسل اسمم را جیغ میکشد و عرفان با اخم، 



 یا ابالفضل
 !میگوید

تمام من چشم میشود برای دیدن اویی که 
 رکابی سفید

 .پوشیده با شلوار راحتی
به سرعت پیراهنش را از جالباسی چنگ 

 میزند و در

 :حین بستن دکمههایش میگوید

 .علیک سالم حدیث خانم-

کنار گذاشته، پاسخش را میدهم شرم را . 

با ملحق شدن بقیه به ما، نفسی تازه میکنم 
 و میرسد

روزی که سر بگذارم روی آن بازوها؟ 



 میخواهد چای

بیاورد، اجازه نمیدهم و خودم عهده دار این 
 مسئولیت

شیرین میشوم، به امید روزی که چای 
 خواستگاری را

 !مقابلش بگیرم

لیل اخمهای سفره را که پهن میکنیم، د
 عرفان را

 .میفهمم

َ زش را  بچه ترسیده پیتزای علیرضا پ 
 چپاول کنیم که

البته درست هم حدس زده. چون من 
 بیخیال دلمه ٔ مامان



شده و لهله میزنم برای خوردن تکهای از آن 
 .پیتزا

 .سس کنار لبم را پاک میکنم

 .اووووووممممم، فوقالعادهس-
 .المصب اخمش هم شیرین است

دیوونهای دلمه به این خوشمزگی و ول -
 کردی

 .چسبیدی به اون غذای بدمزه

 .خیلیم خوشمزهس-

پسرم فک کنم دیگه وقتشه واست آستین -
 .باال بزنیما

چقدر تالش میکنم، تا لقمه را بدون گیر 
 کردن توی



 .گلویم، قورت دهم

نکند کسی را زیر سر داشته باشد؟ نکند 
 دلش برای

 دیگری رفته باشد؟

عمو جان از این خوابا واسه من نبین. -
 وسط این همه

 .بدبختی فقط زن گرفتن و کم دارم
دلخوش این باشم که به ازدواج با کس 

 دیگری فکر

نمیکند، یا دالفکار اینکه کال به ازدواج فکر 
 نمیکند؟

بدبختی رو ول کن، اون که تموم شدنی -
 نیس، تو



 .انتخابتو بکن، باقیش با من
یشود. چرا بابا امشب کلید اشتهایم کور م

 کرده روی این

 موضوع؟

نکند علی اسم دختری را ببرد و حکم مرگم 
 را امضا

 کند؟

فوری توی دلم نذر ده تسبیح صلوات میکنم 
 که علی

 .سکوت کند

نذرم پذیرفته میشود که عرفان را تشر میزند 
 بابت قاتی

کردن دلمه و پیتزا و میدانم بهانهای بیش 



 نیست برای
تن از زیر سوال بابادر رف . 

دست خودم نیست که نگاهم فقط او را 
 .دنبال میکند

با لبخند مچ نگاهم را میگیرد و این لحظه 
 بیش از ده

 .بار قلبم فرو میریزد و رنگ به رنگ میشوم
سر کنترل تلویزیون، عرفان موهای عسل را 

 میکشد و

 .عسل شروع میکند به جیغ زدن

دهد و عسل علیرضا، گوش عرفان را پیچ می
 با گریه به

 .حصارش پناه میبرد



آب دماغش را به پیراهن علی میمالد و 
 خطاب به

 :عرفان میگوید

چالق شی، دستت بشکنه، بمیری، دو تا از -
 موهای

 .خوشگلمو کشیدی

علی که معلوم است خندهاش گرفته، اخم 
 چاشنی

 .میمیک صورتش میکند

 .ا  درست حرف بزن، چیزی نشد که-
مایت برادرش شیر میشود و عرفان از ح

 مشتش را باز

 .میکند



دو تا نیس که، یه عالمهس. نگهشون -
 میدارم تا تو

مدرسه به دوستام نشون بدم و کلی 
 !بخندیم

 .هاج و واج نگاهش میکنم

 .علیرضا زیر دست او میزند

 .بچه پررو حالتو میگیرما-
 :بابا میان خنده میگوید

 .ولش کن، داریم میخندیم-

عمو بریم شهربازی؟ داداش که کال  -عسل: 
 خونه

 .نیس، وقتاییم که هس خستهس
بچه االن وقت شهربازی رفتنه؟  -علیرضا: 



 مگه

 نمیبینی مهمون داریم؟
اول یه بوس خوشگل به عمو بده تا  -بابا: 

 فکرامو

 .بکنم
 .مامان صورت در هم میکشد

سجاد به خدا تو از هر چی بچهس -
 بچهتری. کی

شهربازی داره؟ مداخله میکنم ِٔ حوصله . 

 .مامان ،منم دلم میخواد-

 .صدایش را پایین میآورد

تو یکی ساکت شو، از سر شبی هر سازی -
 زدی



 .باهاش رقصیدیم
بابا یک دستش را دور من و دیگری را دور 

 عسل حلقه

 .میکند

خانم چیکار به دخترای من داری؟ منم -
 سنگین شدم،

کنمبدم نمیاد یه نمه پیادهروی  . 

 .خط میکشد علیرضا روی حال خوشم

قربون دستت عمو، بلکم منم بتونم یه -
 چند ساعت

 .بخوابم
ذوق و هیجانم به یکباره فروکش میکند. 

 مگر میشود



 .نیاید؟ لبخند ساختگی میزنم
 .بیا دیگه تنبل خان-

 .انقد خستهم نا ندارم بلند شم-
کاش برای رفتن اصرار نمیکردم، آن وقت 

 میتوانستم

 .بیحوصلگی را بهانه کنم و من هم بمانم
حال دنیا تعریفی ندارد. تعریفی ندارد که 

 بابا، با کلی
 .خواهش او را با خود همراه میکند

میخواهم سوار شوم، یادم میافتد موبایلم را 
 جا

 .گذاشتهام

 .برای برداشتنش به خانه برمیگردم



 .دراز کشیده؛ با دیدن من، مینشیند

 برگشتی؟-
- جا گذاشتم گوشیمو . 

موبایلم را از روی پشتی برمیدارم و توی 
 کیفم

 .میگذارم

ِ  هنوز از در سالن پایم را بیرون نگذاشتهام 
حدیث؟-که   

 .حتما میخواهد بیاید. برمیگردم

 بله؟-
میدونم الزم به گفتن نیس، ولی هوای -

 دنیا رو داشته

 .باش



سرم را به معنی "باشه" تکان میدهم و البد 
 زیادی پر

وقعم که دلم میخواست بگوید "مواظب ت
 "خودت باش

بچهها پشت، ورجهوورجه میکنند و دنیا زل 
 زده به

 .خیابان

زمانی یار غار هم بودیم، اما مدتهاست به 
 غار تنهایی

خودش پناه برده؛ ورودیاش را هم پیله 
 تنیده و

هیچکس حق پا گذاشتن به حریمش را 
 .ندارد



همیشه فکر میکنم اگر این اتفاق برای من 
 میافتاد چه؛

 .قطعا حال و روزم بدتر از دنیا بود

 .برای علیرضا هم دلم میسوزد
برای اویی خطا رفت و هیچکس به اندازهی 

 من از

 .عمق ندامتش خبر ندارد

فقط من میدانم هر بار با به دوش کشیدن 
 چه غمی به

 .دنیا مینگرد

معهای فامیلیمان و فقط من میدانم در ج
 چه مقدار عذاب

 .متحمل میشود



موبایلم توی کیفم میلرزد. بیرون میآورمش؛ 
 .وفاست

 جانم آجی خوشگلم؟-

 .یه بار دیگه بگی خوشگل جرت میدم-
 .خب خوشگلی دیگه-

 .مگه اینکه تو بگی-

 .میخندم

 چه خبر؟ خوبی؟-

نه بابا انقد حوصلهم سر رفته دارم دیوونه -
 میشم. تو

میکنی؟چیکار   

 .نفسم را به بیرون فوت میکنم
 .دارم میرم شهربازی-



 بچه شدی؟-
 وا مگه فقط بچهها میرن؟-

 .من که چند بار تو بچگیم بیشتر نرفتم-

 .برای او هم دلم میسوزد
ِ  برای اویی که پر است از حسرت محبتهایی 

 که حقش

 .است و نزدیکانش از او دریغ کردهاند
 چیکارهای؟-

 ها؟-

- ی یه امشب و بچگی کنی؟ پس حوصله دار
 از لختی

 :سکوت، میگوید

 ...منظورت اینه-



 .جفتپا میان کالمش میروم

اگه میای آدرس خونه جدیدتونو بفرس؛ -
 خودتم سریع

 .آماده شو
 .یکه میخورد

 .نه بابا مزاحم نمیشم-
با انگشت نامش را روی شیشه مینویسم و 

 فوری خط

 .میزنم

- های کسی نیست که، خودمونیم و بچه
 .عموم

 .لحنش پر از شیطنت میشود
 پسرعموتم هس؟-



 .نه-
 ا ، چرا؟-

 .حاال دیدمت میگم-

 .پ واجب شد بیامَ -

عسل را حصار کردهام. هر چند جایمان 
 تنگ شده و

عرفان آشکارا غر میزند، اما بودن وفا دلم را 
 فراخ

 .میکند

دخترم اوضاتون میزونه؟ همسر  -بابا: 
 مادرت که اذیتت

 نمیکنه؟
نه، مرد خوبیه؛ حداقل از بابای خودم -



 .بهتره
 .نگو این حرفو دخترم-

واال عمو تو این زمونه دیگه هیچی باعث -
 تعجب آدم

نمیشه، حتی اینکه یه ناپدری بهتر از بابای 
 خود آدم

 .بلده محبت کنه
چی بگم واال -بابا:  . 

 :وفا میپرسد

حاال چرا این شازدهتون نیومدن؟ به عسل -
 اشاره

نممیک . 

 .رسیدیم حرف میزنیم-



بابا دنیا را کنار خود مینشاند و مامان برای 
 این

 .اداهایش رو ترش میکند
من و وفا از جمعشان جدا میشویم تا 

 مراقب عسل و

عرفانی باشیم که به طرف سرسرهها حملهور 
 .شدهاند

 .دست روی دستم میگذارد

 .نبینم انقد دپرس باشی-
- یه درصد نمیدونی چه ضدحالی بهم زد .

 هم فکر

 .نکردم ممکنه نیاد
بیخیال. هیشکی تو دنیا انقد ارزش نداره -



 که به

 .خاطرش مدام آه بکشی

 .علیرضا فرق میکنه-

 چه فرقی مثال؟-

 !ساکن سمت چپ سینمه-

 .پسگردنیاش پشت گردنم مینشیند
 .اه، حالمو به هم زدی َ -

از چی حالت به هم میخوره؟ از اینکه -
 بیغلوغش یکیو

خوام؟می  

 !از اینکه طرفت نمیبینه این خواستنو-
حق با اوست؛ من هیچگاه به چشمش 

 .نیامدم



 چه خبر از هومن؟-

 .فعال که زدیم به تیپ و تاپ هم-

 خسته نمیشین؟-

من عین تو نیستم که درگیر احساسات -
 بشم؛ هومن

 !بود و نبودش واسم چه اهمیتی داره
خوش به حالش که مثل من درگیر یک 

هیعشق وا  

 .نیست
 .نیمساعت از آمدنمان گذشته

از محراب نامی میگوید که آبش با او توی 
 جوب

 .نمیرود و مدام دنبال آتو از همدیگرند



به عرفانی که از پشت عسل را هل میدهد، 
 :تشر میزنم

هوی... به داداشت میگم قلدربازی -
 .درمیاریا

دستش را به معنی "ساکت شو" برایم پرت 
 میکند و این

 .بچه زیادی چموش است
 !اینجایین؟-

امان از قلبی که به این آوا آلرژی پیدا کرده. 
 در کمین

نشسته تا با شنیدنش، کار خود را که احیا 
 نگه داشتن

بدن است، رها کند و خودش را به در و 



 .دیوار بکوبد

چنان از جا میپرم که وفا باتأسف به سر 
 .خودش میزند

یم که به حدی از دیدنش به وجد میآ
 فراموش میکنم چند

ِٔ دقیقه پیش، عزای این را گرفته بودم که 
 خواستنم را

 .نمیبیند
 مگر مهم است؟ خب

مهم که هست، ولی از آن مهمتر منیام که 
 نمیتوانم چاک

 .کش آمدهام را جمع کنم

تو اینجا چیکار میکنی؟ دستی به موهایش -



 .میکشد

 .نگران بچهها بودم، نتونستم بخوابم-
دارد که باز هم من از نگرانیهایش عیبی ن

 .سهمی ندارم

 .مهمونم که داری-

 :جواب سالم وفا را میدهد و میگوید

 احوال شما؟-
منتظر جواب وفا نمیماند و بچهها را صدا 

 میزند. سپس

 :رو به ما میگوید

 .بیاین اونطرف خوراکی گرفتم-
پس از رفتنش، کف دو دستم را به هم 

 میکوبم و از ته



مدل میگوی : 

 !خدااااااااااااا.... عاششششششششقتم-

 .وفا بهم تنه میزند

 خل! محل -

 ِ 
 احمق سگم بهت نداد، خوشحالی؟ دلخور
 .نگاهش میکنم و به جمع بقیه میپیوندیم

 .خوراکیها را وسط ریخته

چیپسهای سرکهای محبوبم را به طرفم 
 میاندازد و آیا

حق ندارم دوباره غرق خوشی شوم؟ وفا 
 کنار گوشم

 :میگوید



 .پاشو کارت دارم-
لحظهای دور شدن از او را نمیخواهم. 

 خواستهام را از

 :چشمانم میخواند که آرامتر از قبل میگوید

پاشو االغ! به شما دو تا باشه تا ته دنیا هم -
 همین

 .نقطهاین
 .دل به دلش میدهم و با او همپا میشوم

رو به رویم میایستد. همانطور که عقبعقب 
 میرود،

ویدمیگ : 

میخوای این یارو یه تکونی به خودش بده -
 یا نه؟



 یارو؟-
 .خیلهخب، شازده علیرضا-

 .برایش چشمغره میروم
 .آره خب، ولی چهجوری؟ چشمک میزند-

 .یه نقشه دارم مو ال درزش نمیره-
 چی؟-

ببین اون دوتا پسرو میبینی اونجا -
 وایسادن؟ مسیر

 .نگاهش را میگیرم
 خب؟-

میریم به اونا میگیم میخوایم پسرعمومونو -
 سر کار

بذاریم؛ ازشون میخوایم الکی مثال ادای 



 مزاحما رو

دربیارن. بعد من میرم به پسرعموت میگم 
 چند نفر

مزاحمت شدن؛ از عکسالعملش میفهمی 
 که اصال چند

 !چندی

حتی گذر این نقشه از ذهنم، مو به تنم 
 .راست میکند

- ه چه نقشهایه؟خدا بکشتت، این دیگ  

 مگه نمیخوای بفهمی دوست داره یا نه؟-

 اینجوری؟-
تو راه بهتری سراغ داری بگو. خودت -

 خسته نشدی



 از این عشق یهطرفه؟
هر راهی غیر از این راه. دستامو ببین -

 چهجوری داره

 .میلرزه

بس که بیعرضهای. یه بار تو زندگیت باید -
 به خاطر

دیده، بزنی اون چیزی که خواب و خوراکتو دز 
 تو دل

خطر. خیالت راحت، خدا از آسمون واست 
 نازلش

 .نمیکنه. خودت باید دست به کار شی
اینقدر میگوید و میگوید و دلیل و برهان 

 میآورد که خام



 .حرفش میشوم

نقشهاش را به دو پسر جوان گفته و خودش 
 برای خبر

 .کردن علیرضا رفته

 .منتها این نقشه یک جایش میلنگد

غرتر که دست به بازویم میگیرد، پسر ال
 .عصبی میشوم

آقا دیدی که دوستم چی گفت. پسرعموم -
 که اومد ادای

 .مزاحمتو درمیارین. دستتونم بهم نمیخوره

نگاهی به رفیقش میکند و با لبخند کریهی 
 برای او ابرو
 .باال میدهد



دوباره به سمتم برمیگردد و دستم را 
 میگیرد. جیغ

 .میزنم

- رار ما این نبودولم کنِ  ق . 

 !سعی دارد مرا دنبال خودش بکشد

ول کن دستمو عوضی، چیکار داری میکنی -
 کثافت؟

 .ولم کن

رفیقش دست دیگرم را میگیرد و کنار گوشم 
 :میگوید

 .خفه شو انقد جلبتوجه نکن-

 .روح از تنم پر میکشد

 .خدا لعنتت کند وفا



 .به گریه میافتم
ی سمت در خروجی نمیرویم؛ طرف درخت

 بزرگ
 .میکشاندم

از گریه و ناسزا که برایم آبی گرم نمیشود، 
 شروع

 .میکنم به عجز و البه

همان پسر الغر، دستش را جلوی دهانم 
 میگیرد و من

در این لحظه با یک فرد رو به موت فرقی 
 .ندارم

 .تقال میکنم، لگد میپرانم
سعی در گاز گرفتن دستش دارم که 



 میفهمد و ماهرانهتر

 .عمل میکند

 .انقد تکون نخور، کارم زیاد طول نمیکشه-
تمام این اتفاقات در طول چند دقیقه رخ 

 میدهد اما برای

 .من گویی ساعتها به طول میانجامد

صدای قدمهایی که به این سو میدوند و 
 مردی که اسمم

را داد میزند، کمی به جان بیرمقم قوا 
 .میدهد

 .هر سه برمیگردیم

دود و وفایی که از شدت علیرضایی که می
 هراس،



 .شالش روی شانهاش افتاده

 .یورش میبرد به سمت هردویشان
میزند و از جفتشان میخورد. کاری جز گریه 

 از ما
 .برنمیآید

قصد دارم پسر را از او جدا کنم که آرنجش 
 به شانهام

 .اصابت میکند و درد بدی توی تنم میپیچد
 با جیغ و فریاد ما، عدهای دورمان را

 میگیرند و

 .جدایشان میکنند

یکی زنگ بزنه صدوده -علی:  . 

دختر جوانی مشغول شمارهگیری با 



 .موبایلش میشود

 :پسر الغرتر داد میزند
صب کن بینم چیکار میکنی؟ این دوتا -

 خودشون

اومدن گفتن میخوایم پسرعمومونو سر کار 
 .بذاریم

 .شما با خودتون مشکل دارین به ما چه

بکوبد که به نفسنفس شده قلبت طوری 
 بیفتی؟ شده

طوری به نفسنفس بیفتی که حالتتهوع 
 بگیری؟

شده طوری حالتتهوع بگیری که باال نیاید و 
 فقط



معدهات را در هم بپیچد؟ اگر شده، پس 
 .درکم میکنی

 .وفا حاشا میکند

چرا مزخرف میگی؟ از ترس پلیس اینو -
 نگین چی

 .بگین
ند. از نگاه علیرضا لحظهای مرا ترک نمیک

 من انتظار

حاشا دارد. که بگویم دروغ است؛ که بگویم 
 قصد سر

 .کار گذاشتن پسرعمویم را نداشتم

 .اما من مثل وفا مهارت دروغ گفتن ندارم
سرم را پایین میاندازم و چمنهای زیر پایم را 



 با اشکم
 .سیراب میکنم

 :صدایش را میشنوم که میگوید

 .ولشون کنید-

دپچپچ جمعیت باال میرو . 

عدهای تمسخر میکنند و عدهای با لبخند 
 پراکنده

 .میشوند

 .زیر حجم نگاهش در حال له شدن هستم

 .سرتو بگیر باال-

 .سر در گریبانتر میشوم

 .با توأم حدیث-
 :به محض خیره شدن به چهرهاش میگویم



ببخشید، معذرت میخوام. به خدا قصد -
 .بدی نداشتم

 .چشمانش آزردگی را فریاد میزند

 .از تو یکی انتظار نداشتم-
ِٔ عرفان در فاصله چند متری از ما، داد 

 :میزند

 .داداش بیا عسل از تاب افتاد-

چهرهی گرفتهاش پر میشود از نگرانی و 
 شروع به

 .دویدن در جهت مخالف میکند

روی زمین ولو میشوم. مشتهایم را بر رانم 
 میکوبم و

 .هایهای میگریم



دوفا سعی در آرام کردنم دار  . 

دیدی چه گندی باال آوردیم؟ دیدی چه -
 خاکی به سرم

شد؟ حاال پیش خودش چی فکر میکنه؟ 
 بمیری وفا با

این نقشههای صدمنیهغازت. خاک تو سر 
 من که عقلمو

دادم دست توئه شیرینعقل. دیدی 
 چهجوری نگام کرد؟

خدا لعنتت کنه. خاک تو سرت با این 
 راهکارای

 .مزخرفتر از خودت

مالدپشتم را می . 



من چه میدونستم اینا اینطوری میکنن. -
 ولی خدایی تا

بهش گفتم مزاحمت شدن، یه جوری هول 
 ورش داشت

 .که باید میدیدی

 .اشکهایم را با مشتم میگیرم
 راس میگی؟-

 .دروغم چیه-

 .بگو جون مامانم-
به جون مامانم راس میگم. حاال هم پاشو -

 بریم پیش
 .بقیه

- نگاه کنم دیگه روم نمیشه تو چشاش . 



 آب،
ِ  زیر حصارم را میگیرد و بلندم میکند. کنار 

 شیر

 .صورتم را میشوید

حدیث گریه کردی؟ -مامان:   

جلوی یه پسر خورد زمین، خجالت  -وفا: 
 کشید؛ به

 .خاطر همون گریه کرد

پوزخند علیرضا، زجرآورترین قسمت 
 .ماجراست

سوالهای مامان و بابا مبنی بر سالمتیام را 
 سرسری

واب میدهم و از زیر چشم خیره میشوم ج



 به مردی که
با دقت، چسبزخم به کف دست عسل 

 .میزند

طوری شبم به گند کشیده شد که آرزو 
 میکنم ای کاش

 .علیرضا نیامده بود

اصال کاش شب را در خانه با دلتنگیم 
 میماندم و چنین

 .افتضاحی به بار نمیآوردم
******* 

 «دنیا»

تگی به دنبالش دستهایم پر بود. از خس
 .کشیده میشدم

 .برگشت و نگاهی به عقب کرد



 بیا دیگه چرا همش جا میمونی؟-
 .صورتم را جمع کردم

 .جون تو تنم نمونده، پاهام درد میکنه-

ِ  راه رفته را برگشت و مقداری از نایلونها را 
 گرفت؛

 .دستان او هم پر بود

 :به طرف پاساژ که راه افتاد، نالیدم
 .کیان-

 .گیان-

 .گیان گفتنهایش دیوانهام میکرد

 .جان" است"

 ِ 
 میگفت "گیان" کردی



 .االن داداش میرسه باید شام درست کنم-
دیر وقته، دیگه نمیرسی بری شامم بذاری؛ -

 یه چیزی
 .میگیریم میبریم

 .نای راه رفتن نداشتم
حین پیمودن مسافت پاساژ تا ماشین، 

 چسبیده بودم به

یش انداخته بودماو و سنگینیام را روی بازو . 

 .خریدها را روی صندلی پشتی گذاشت

 .لم دادم به صندلی و چشمانم را بستم
حرکت چیزی روی صورتم، موجب شد چشم 

 .باز کنم
انگشت شستش را دیدم که به نوازشم 



 .مشغول است

 :بالبخند پرسید
 خسته شدی؟-

با سر جوابش را دادم. خم شد و کمربندم 
 .را بست

د و کنار کشیدپیشانیام را بوسی . 

 :در سکوت میراند. طولی نکشید که گفت

 .دنیا نخواب دلم میگیره-

 .چقدر ناز دنیای آن روزها خریدار داشت

 .دستم را گرفت

پسر فلکزدهی مردمو از راه به در کردی، -
 پرروبازی

 .هم درمیاری؟ الی چشم چپم را باز کردم



 .انقد گرممه-
با صورتی پر اخم و چشمانی که لبخند 

 داشت، کولر را

 .رویم تنظیم کرد

این نور چیه میفته رو صورتم نمیذاره -
 بخوابم؟ از

ِٔ تیرگی که شد فهمیدم سایه سرم، سایهبان 
 رویم تنظیم

 .کرده

کیان فوقالعاده بود، فقط گهگاهی مادرش 
 میانمان

موش میدواند. مرا در شأن پسرش نمیدید 
 و کیان را پر



 .میکرد

هها را یک به یک با علیرضا دست داد و بچ
 .بوسید

 .شام را در جمع پنج نفرهمان خوردیم

پیراهنی که برای علیرضا گرفته بودیم، مورد 
 پسندش

 .بود
دستتون درد نکنه بابا این کارا چیه؟ کیان -

 باعشق،
 .نگاهم کرد

این خواهرت دیوونهم کرد. همش میگفت -
 یعنی داداشم
 .خوشش میاد



دست علیرضا دور شانهام حلقه شد و سرم 
 .را بوسید

اصال هر چی تو انتخاب کنی، داداشت -
 .خوشش میاد

عسل بهزحمت خودش را میان ما جا کرد و 
 بااخم مرا
 .نگریست

علیرضا معنی این نگاه را میدانست. 
 درحالیکه او را

 :میچالند، گفت

حاال همه اینا به کنار، مگه شیرینتر از ٔ  -
ریم؟عسلم دا  

عرفان باچندش، نگاهی به من و عسل 



 انداخت و در
 .گوش کیان چیزی گفت که هر دو خندیدند

ِٔ برای بدرقه کیان به حیاط رفتم. هر دو 
 دستم را گرفت و

 :خیره در چشمانم گفت

 .امروز عالی بود، مرسی-
 اینکه جیبت خالی بشه عالیه؟-
 .ُِ موهایم را به زیر شالم سراند

-  ٔ موت. یه لبخند دنیام به همه فدای یه تار 
 .دنیا میارزه

برو پسرجان، امشب زیادی خطرناک -
 !شدی

استکانها را جمع میکردم. عسل با شیطنت 



 به صورتم
 .زل زده بود

 .سینی را روی زمین گذاشتم

 چیه؟-

 .دستش را جلوی دهانش گرفت و خندید

به چی میخندی وروجک؟ ابروهایش را باال -
 .داد

 بگم؟-
 چی رو؟-

از هم خندیدب . 

 بگم؟-
 .عرفان موهایش را چسبید

 .بگو تا از ته نکندمشون-



نگاه معترضش را دوخت به علیرضا. گوشه 
 چشم

علیرضا کافی بود تا حساب کار دستش 
 بیاید و موهای

 .عسل را رها کند

چیه توأم هی بگم بگم میکنی،  -علیرضا: 
 حرفی داری

 .بگو خب
آجی و کیان کار بد بد کردن -عسل:  ! 

هاجوواج مات او شدم. عرفان دست به 
 .کمر شد

 چه کار بد بدی؟-

کیان اول اینجای آجی و بوس کرد، بعد -



 !اینجاشو
ابتدا انگشتش را روی لبهایش گذاشت، بعد 

 هم

 !صورتش

دروغ نیست اگر بگویم به یکباره داغ کردم و 
 خیس

 .عرق شدم

فاصلهام با او زیاد بود، وگرنه با نیشگونهایم 
احالش ر   

 .جا میآوردم

عرفان که به سمتم لگد پراند، علیرضا تشر 
 :زد

بتمرگ سر جات. خودشو نخود هر آشی -



 .میکنه

یک لحظه که چشمم به او افتاد، جا خوردم؛ 
 سرختر از

 .من بود

مانده بودم بمانم، بنشینم، سینی را بردارم، 
 فرار کنم،

 .که خودش بلند شد و به حیاط رفت

 .بازوی عسل را محکم گرفتم
بیشعور فضول. آدم هرچی که میبینه رو  ِ -

 توضیح
 میده؟

 .دهانش را تا جایی که کش میآمد، باز کرد

 دادااااااااااااااا-



هنوز "ش" داداش را تلفظ نکرده بود که 
 دستم را روی

 :دهانش گذاشتم و دستپاچه گفتم

خیلهخب، جیغ نزن؛ برو از تو کیفم -
 !شکالت بردار

 روزگا خوش، لبخندهای

 ِ  ری همهچیز داری؛ دل
خانوادهات، اسم مردی پشتوانهات و روزی 

 هم مثل

ِٔ حاال تنها داراییات میشود زانوانی که مدام 
 وظیفه به

 .حصار کشیدنشان را داری

 .حضورش را کنارم احساس میکنم



 .پتوی مسافرتی را روی شانههایم میاندازد
 هوا سرده، نمیای تو؟-

آه غلیظ من است و اویی که جوابش 
 .متقابالً آه میکشد

 .کنارم مینشیند

 قرصاتو خوردی؟-

جوابی از جانبم دریافت نمیکند. طوری 
 آبدهانش را

 .قورت میدهد که من هم میشنوم

 .امشب چقدر آه برای کشیدن دارد
 .یادش بخیر بچگیامون، چه روزایی داشتیم-

 .راست میگوید؛ یادش بخیر

- ود همیشه واست یادته یه شعر ب



 میخوندم؟ این یکی

 مگر فراموش شدنیست؟

آوای کودکیهایم که در گوشم طنینانداز 
 میشود، دستانم

 .از دور زانوانم میافتد
ِ  خواهر من تاج سرمه دوسش دارم یه 

 عالمه با همدیگه

 میریم بازی نه قهر داریم، نه لجبازی

امان از این قهر دو سال و اندی که مطمئنم 
ردانتها ندا . 

 با همدیگه مهربونیم
قدر همو خوب میدونیم من یه کاری نمیکنم 

 اخماش



 بخوان برن تو هم
به اینجا که میرسد، بغض صدای مردانهاش 

 بیداد
 .میکند

امشب پی چه هستی علیرضا؟ نمیذارم تا 
 آخرش

 خنده بره از رو لبش

خواهرمو دوسش دارم همین یه خواهرو 
 دارم با صدای

 .بیصدایی گریه میکند
فقط من میبینم گریههایی که به دلش 

 شبیخون زدهاند

 .را



انگشتانش را روی چشمانش میگذارد و 
 بالفاصله به

 .داخل میرود

 .میدانم پشیمانی

 .میدانم آرام و قرار نداری

 .میدانم خواب راحت برایت رؤیا شده

 .ِٔ میدانم مقابل چشمانت آینه دقم
 .اما یک سوال

 ...ِ  تمام این حاالت تو
 دردی از من دوا میکند؟؟؟

****** 

 « وفا»

 .پیامکش را باز میکنم
اینبار اگه برنداری زنگ درتونو میزنم؛ »



 شک داری

 . «بیا دم پنجره

 .خیز برمیدارم و پرده را کنار میزنم

 .ماشینش را میبینم اما خودش را نه

تماسی که روی اسکرینم میافتد را، پس از 
 مدتها پاسخ

 .میدهم

- هومن؟چی میخوای   

پیاده میشود و در تیررس نگاهم قرار 
 .میگیرد

حتما باید تا اینجا میومدم که جواب بدی؟ -
 پرده را

 .انداخته، روی تخت مینشینم



 .وقتی جواب نمیدم یعنی حوصلهتو ندارم-

اوهوع، بپا یهوخ نچایی. بیا دم پنجره دلم -
 واست تنگ

 .شده

 .نمیخوام-
- ی بزنیماذیت نکن؛ بیا پایین بریم یه دور . 

من میگم نه میخوام ببینمت، نه صداتو -
 بشنوم، تو

میگی بیا بریم دور بزنیم؟ لحنش نرم 
 .میشود

تو عالم جوونی حاال من یه شکری خوردم؛ -
 نمیخوای

 تمومش کنی؟



 .من که تمومش کردم، تو نمیذاری-

اه، اومدی نسازیا. ول کن این حرفا رو،  َ -
 یه دقیقه بیا
 .دم پنجره

تبردار نیستنخیر، دس . 

 پرده را کنار میزنم. پنجره را باز میکنم و
 سرم را

 .بیرون میبرم
ِ  عروسکِ  جیگر کالهقرمزی را که میبینم، 

 نمیشود
 .شگفتزده نشوم

 .تو دیوونهای هومن-
 .میخندد



دیوونهتر از من تویی که عاشق این خر -
 .بدترکیبی

 .هیچم بدترکیب نیس، جیگرمه-

 .تکخندهای میکند
 آشتی؟-

 .اول جیگر و بده-
 .نچ، شرط داره ُ -

 چه شرطی؟-

شب یه مهمونی دعوتم، بیا اونجا بهت -
 .میدم

 .اصال نمیخوام-
 :به زبان جیگر سه مرتبه تکرار میکند

 نمیخوای؟ نمیخوای؟ نمیخوای؟-



دلم ضعف میرود برای این به قول او، خر 
 .بدترکیب

 میدونی مامان اجازه نمیده و میگی؟-

 .این دیگه مشکل خودته-
خودم هم دلم یک شلوغی میخواهد. خسته 

 شدهام از

 .این روزمرگی و تنهایی
 .ببینم میتونم مامان و راضی کنم-

همانطور که سوار ماشینش میشود، 
 :میگوید

 .مطمئنم میتونی؛ تهدید همیشه کارسازه-

ِٔ و حاال منم و کاسه چه کنم چه کنمی که 
 نمیدانم دست



یا دست چپم راستم بگیرم . 

مامان اجازهاش را صادر نمیکند؛ نگفته 
 .میدانم

 !باید صدباره متوسل شوم به دروغ
 .روسریاش را دور انگشتم میپیچم

 .حدیث زنگ زد واسه شام دعوتم کرد-

 .روسری را از دستم میکشد

 .منظور؟ عجب جلب یست مادر من َ -

 به نظرت شب چی بپوشم؟-
 .جلبتر از او منم

-  ٔ همونی خونه سهراب، همون واسه م
 شومیز گلبهیتو

 .بپوش



اشتباه کردم. این زن در جلب بودن، ده 
 تای مرا به جیب

 .حصاریاش شوت میکند

 .مامان، برا خونه حدیث میگمٔ  -

 .سرزنشگر نگاهم میکند

 مگه نغمه واسه شام دعوتمون نکرده؟-

حدیثم منو دعوت کرده، دوس دارم برم -
 - .اونجا

شب دیگه، امشب خونه  بمونه واسه یه
 .سهرابیم

 .بلند میشود. دستش را میگیرم
نذاری برم برمیگردم خونه خودمونا. دل ٔ  -

 به دلت دادم،



 .دل به دلم بده دیگه

نگاه آزردهاش را از من میگیرد و این کوتاه 
 آمدنش،

 .یعنی رضایت اجباری
برای طبیعی جلوه کردن قضیه، لوازم 

 آرایشی و لباسم
ام میریزم و با سادهترین را توی کوله

 مانتوام،

 .همراهشان میشوم

 :موقع پیاده شدن شاهرخخان میگوید

 .کاش میومدی، سهراب ناراحت میشه-

مامان بیش از پیش، سگرمههایش را در 
 .هم میکشد



محراب، دست دور فرمان حلقه کرده و 
 بیتفاوت زل زده

 .به بیرون
ازشون معذرتخواهی کنین، بگین یه روز -

 دیگه

 .بهشون سر میزنم
عذر بدتر از گناه -مامان:  . 

شاهرخخان برمیگردد و به مامانی که کنارم 
 نشسته
 :میگوید

چیکارش داری خانم، هرجا دل دخترمون -
 خوش باشه

 .ما هم خوشیم

******* 



 .خطچشمم را با دقت تمام میکشم

جون من بیا نرو. رو چه حسابی آخه با -
 پسر غریبه

 .میری مهمونی؟ رژلبم را مرتب میکنم

اوال که هومن غریبه نیس؛ در ثانی دست -
 بردار از

 .این تفکرات عهدبوقیت
اگه تفکرات من عهدبوقیه، مال تو -

 .عهدجاهلیته

جاهل نبودی که با این وضع آرایش و 
 همچین لباسی

 .نمیرفتی بین یه گله مرد
 آخرین نگاهم را در آینه به خود میاندازم. با



 تأسف سر
 .تکان میدهد

من نمیتونم به مامانت دروغ بگم؛ زنگ -
 بزنه

 .راپورتتو بهش میدم

بیخود میکنی؛ میخوای گردن منو بزنه؟ -
 شانه باال

 .میاندازد

 .من نمیتونم دروغ بگم-

باشه اصال گوشیتو خاموش میکنی؛ الزمم -
 نیس دروغ

 .بگی
دوباره قصد مؤاخذه کردنم را دارد، من اما 



ٔ  کوچه

 .علیچپ را آسفالت کردهام

 از پسرعموت چه خبر؟-
 .هیچی-

 یعنی چی هیچی؟-
از اون شب تا حاال ندیدمش. ازم ناراحته؛ -

 .میدونم

 تو چیکار کردی؟-
 چی رو چیکار کردم؟-

تو واسه درست شدن این ارتباط چه قدمی -
 برداشتی؟

 .از دلش درآوردی؟ متعجب نگاهم میکند
- ون ناراحته آخه خنگ خدا وقتی یکی ازم



 باید از دلش
دربیاریم دیگه. نکنه انتظار داری اونی که 

 ازت دلخوره
 بیاد از دلت درآره؟

چشمانی که گرد میشود، بیانگر این است تا 
 به حال به

 .این موضوع فکر هم نکرده
 .موبایل را به دستش میدهم

 .زود باش زنگ بزن-

 به کی؟-
 .شانههایش را میگیرم و تکانش میدهم

- گیجبازی درمیاری؟ زنگ بزن باهاش چرا 
 .حرف بزن



 .موبایل را روی میزتوالت میگذارد

وای نه، زنگ بزنم چی بگم؟ پوف کشداری -
 .میکشم

من چه میدونم، یه چی بگو دیگه. حال -
 بچهها رو
 .بپرس

نگاه مرددش بین من و موبایل در امتداد 
 .است

تا من نرفتم زنگ بزن. یه بار از خودت -
 جنم نشون

 .بده
 .شارژ ندارم-

 .پسورد موبایلم را میزنم



 .بگیر با این زنگ بزن-
 .االن آمادگیشو ندارم، فردا زنگ میزنم-

چرا باید بین این همه آدم، مهر این دختر 
 استرلیزه به

 دل من بنشیند؟

 .وای حدیثثثثثثثثثث زنگ بزن-

از باالی چشمان ترسیدهاش نگاهم میکند و 
 انگشتش

 .روی اعداد میرقصد

 .بزن رو بلندگو-
 .اخم میکند

آخه شما دو تا منگل چه حرف خصوصی  ُ -
 دارین که



 .میترسی بشنوم؟ گفتهام را انجام میدهد

صدای مردانه که میپیچد، دست از وارسی 
 صورتم

 .میکشم

 .الو-
 .آب دهانش را پرصدا پایین میفرستد

 .سالم-

 تویی حدیث؟-
 .آره-

 شمارهی کیه؟-

- زدمبا گوشی دوستم زنگ  . 

 اتفاقی افتاده؟-
 .خشکش زده. پایش را زیر پایم له میکنم



 ...نه نه، اتفاقی نیفتاده. میخواستم بگم-
صب کن رو موتورم. بذار یه جا وایسم -

 بهت زنگ
 .میزنم

خدا را شکر تماس قطع شد، و گرنه نفس 
 حبس شدهی

 .این دختر، خفهاش میکرد
چته؟ این همون پسریه که از بچگی -

گباهاش بزر   

 .شدیا. به خودت مسلط باش

 .موبایل توی دستش میلرزد

 :با حرکت لب و دست میگویم
 .نفس عمیق بکش-



از نفس عمیقی که میکشد، به سرفه 
 میافتد. حرصی

 .نگاهش میکنم، یعنی زودتر جواب بده
 .گلویش را صاف میکند

 بله؟-
 .ببخشید، داشتی میگفتی-

کلمات را گم کرده. با دست برایش خاک تو 
ری اهداس  

 !میکنم

 حدیث؟ کاری داشتی؟-

 .کار؟ نه. میخواستم حالتونو بپرسم-

 ما خوبیم. عمو و زنعمو چطورن؟-

 اونا هم خوبن .دنیا چطوره؟-



 :آه پر غلظتش را میشنوم وقتی که میگوید
 .همون جوری-

تمام دانستههای بادیلنگوایجم را به کار 
 میگیرم تا برود

 .سر اصل مطلب

 :لب میزند
 .هولم نکن-

 !کاری نداری حدیث-

 .به هول و وال میافتد
 از من دلخوری علی؟-

 .نه-
 .پس دلخوری-

 .سکوت، آن طرف خط حکمفرما میشود



اگه ناراحتت کردم معذرت میخوام. باور -
 کن قضیه

 .اونجوری که تو فکرشو میکنی نیس
 .مهم نیس-

 .مهمه علی؛ واسه من مهمه-

 حاال چرا بغض کردی؟-

- ؟بخشیدیم  

 .باشه-
چشمانش را میبندد و با لبخند، رو به 

 سقف، زمزمهای

 .میکند

 .مرسی، دیگه مزاحم نمیشم. خدافظ-

دستی که برای پایان دادن به تماس میرود، 



 با شنیدن
 .صدایش، در میانههای راه متوقف میشود

 حدیث؟-

 بــ... بله؟-
 یه کار واسم میکنی؟-

 .ِٔ کنجکاو زل میزنیم به صفحه موبایل
 چه کاری؟-

فردا میخوام دنیا رو ببرم دکتر؛ میتونی -
 بیای پیش

 بچهها؟
 .آره، حتما-

دستت درد نکنه. به مامان بابا سالم -
 .برسون



 .سالمت باشی. خدافظ-

 .خدانگهدارت-

ِٔ او خیره میماند به صفحه موبایل و با خود 
 فکر میکنم

 .چه راحت بخشید

اگر هومن بود، تا درست و حسابی حالم را 
میگرفت،ن  

 .بیخیال نمیشد
 .در حصارش فشرده میشوم

 .قربونت برم خدا، آخه تو چقد مهربونی-

 خیالت راحت شد؟-

آره به خدا انگار یه کوه از رو دوشم -
 .برداشته شد



برو یه جوری سر مامانتو گرم کن من برم. -
 با این

 .قیافه ببینتم، دخلم اومده

 .نرو وفا، دلم شور میزنه-
دل تو آخه کی شیرین زده؟ نترس طوریم -

 .نمیشه
******* 

بهخاطر باال بودن صدای موزیک، با حالت 
 نیمهفریاد
 :میگویم

 .بریم هومن، من از اینجا خوشم نمیاد-
 .جوابم میشود لبخند یکطرفهاش

 .با حرص، مشتی به بازویش میزنم
همیشه میای مهمونیای این شکلی؟ -



 چشمکزنان، سر

 .تکان میدهد
 .هی-

نگاهش، لحظهای از روی رقصندهها 
 .برداشته نمیشود

 !هیز نیست، ولی خب... نگاه میکند دیگر

میخواهم به هر نحوی شده، حواسش را از 
 آنها پرت

 .کنم

کارای شرکت چهطور پیش میره؟ -
 روبهراهه؟ بی

 :اینکه نگاهم کند، میگوید
 .اوهوم، خوبه-



سومین جام نوشیدنیاش را برمیدارد. پشت 
ستشد  

 .میزنم

ِ سته، زیادی خوردی-  .ب 

 .لیوانش را باال میرود
 نگران چی هستی؟-

خود را به بیتفاوتی میزنم اما دروغ است اگر 
 بگویم

 .نترسیدهام
 .بهخاطر خودت میگم-

سرش را خم میکند و با لحنی که میدانم از 
 اثرات آن

 :نوشیدنی مزخرف است، میگوید



 !میشه امشب و با من باشی؟-

ههایم از عصبانیت قفل میشودآروار  . 

تموم نشده شروع کردی. نمیذاری دو -
 دقیقه خوش

 .باشیم
چشم تنگ میکند. دست میان موهایش 

 میبرد و تکیه

 .میدهد به مبل

 .اوکی، فراموشش کن-
توی خودم جمع میشوم و به این فکر میکنم 

 اگر مامان
بو ببرد پایم را از کدامین خطقرمزها فراتر 

 گذاشتهام،



امین پایم را زودتر قلم میکند. چپ یا کد
 !راست؟

خیره میشوم به دختری که موهایش را به 
 شکل عجیبی

دور سرش میچرخاند. من به جای او 
 .سرگیجه میگیرم

 .ببخشید عزیزم-
 .باشه، میدونم تو حال خودت نیستی-

 .نگام کن-
 .ِٔ زل میزنم به یقه بازش

 .موبایلش زنگ میخورد. برمیخیزد

- میری؟ کجا داری  

- یه  اگه حوصلهت سر رفته میتونی اینجاها



 چرخی

 .بزنی، برمیگردم
با رفتنش، فرصت اعتراض از من سلب 

 .میشود

چرا خیال میکردم چنین مهمانیهایی 
 جذابیت دارد و

 میشود انرژی تخلیه کرد؟

ِٔ نشستن در تراس و خوردن یک نسکافه 
 داغ که

 .لذتبخشتر است
زدن در دل خیابان و گوش دادن موزیک با 

 هدفون که

 .بیشتر به وجدت میآورد



شنا در استخر و مشت زدن به کیسهبوکس 
 که بیشتر

 .انرژی تخلیه میکند
حالم به هم میخورد از این فضای تاریک که 

 تنها
 .روشناییاش، رقص نورها هستند

حالم به هم میخورد از هومنی که بیش از 
 پانزده دقیقه

تنهایم گذاشته است . 

حالم به هم میخورد از نگاههای هرزهای که 
 قصدشان

 .اسکن اندامت است
حالم به هم میخورد از نوشیدنیهایی که به 



 جای رفع

 .عطش، تشنهترشان میکند

و حالم به هم میخورد از صدای زنی که 
 خاموش بودن

 .گوشی هومن را توی صورتم میکوبد

 کجا رفت؟

یم کند؟چطور دلش آمد اینجا رها  

اصال کدام تماسی اضطراریتر از اینکه 
 پارتنرت را میان

 مشتی کفتار رها کنی؟

مردک پاتیل که میان خودش و دیوار 
 محصورم میکند،

 .قلبم فرومیریزد



جیغ میزنم و به عقب هلش میدهم. توی 
 حال

 .خودش نیست، عقبعقب میرود

 :دختر مو فندقی، با دیدن حالم میپرسد

 چی شده؟-

از پشت به دیوار میچسبم وحشتزده . 

هومن... هومن و ندیدین؟ موهایش را -
 پشت گوشش

 .میدهد

 دوسدختر هومنی؟-

 کجاس؟-

یه لحظه چشمم خورد بهش که از پلهها -
 .باال میرفت



برای گوش دادن به باقی صحبتهایش، 
 نمیایستم. به

 .ِٔ طبقه باال رسیدهام
از هر کسی سراغش را میگیرم، ناامیدتر از 

 قبل

شوممی . 

فقط من امشب از اینجا سالم بیرون بروم، 
 دیگر غلط

ِ  بکنم چنین شَ کرهایی به خورد خودم 
 .دهم

دست آخر جواب سوالم را پسرک قدکوتاه 
با-میدهد.   

 .ِ  تلفن حرف میزد، رفت تو اون اتاق تهی



 .نفسم را از سینه خارج میکنم
پشت در قرار میگیرم. صدای موزیک باعث 

 تعجبم
 .میشود

شانه باال انداخته، با دستی لرزان، دستگیره 
 را پایین

 .میکشم

 به استخوان رسیدن سرما را شنیدهای؟
مردی که غرایزش بهحدی ارجعیت دارد که 

 موبایلش را

گوشهای انداخته و بیخیال اویی شده که اگر 
 ریسک

کرده پا در چنین مکانی بگذارد، فقط به 



 پشتگرمی
 .اوست

ه الزم است تا گاهی تنها دیدن یک صحن
 تمام پرستیژ و

دیسیپلین و فیگور یک مرد برایت پستتر و 
 کمتر و

 .چندشآورتر از لجن شود

 .تأسفآور است... سه مرد و یک زن
 .هیچکدام متوجه باز شدن در نمیشوند

فحشهایم را در خود اسیر میکنم و از اتاق 
 خارج

 .میشوم

حال کسی را دارم که در خواب، از یک 



 بلندی پرت
میشود. همه جای تنم سالم است، اما  ِ 

 همان درد افتادن،

 .در بدنم پیچیده

در حالیکه گیج میزنم پلهها را به پایین طی 
 .میکنم

مدام آن صحنه جلوی چشمانم است. 
 تصاویر کنار

 .نمیروند
اولین لیوانی که برابرم گرفته میشود را باال 

 .میروم

 .گلویم میسوزد

کند به  دلم چیزی میخواهد که وادارم



 فراموشی،

 .بنابراین ترتیب دومی را نیز میدهم
سرم... سبک میشود، سنگین میشود، گیج 

 میرود، درد

 .میکند

 .روی پارکتها مینشینم

 .حالم، جور ناجوری نامیزان است

 .صدای پچپچ میشنوم... گفتوگوی دو نفر

 .تقاضا میکنند چشم باز کنم
 مگر چشمانم بسته است؟

میزند... دردم نمیآیدکسی به صورتم ضربه  . 

 .پلکهایم را تکان میدهم
همان پسر قدکوتاه را میبینم با دختری 



 .موطالیی

شیای مقابلم میجنبانند. بیشتر دقت 
 میکنم، موبایلم

 .است
 .قفلشو باز کن-

 .محتویات معدهام باال و پایین میشود

هومن تا این حد کثافت بود؟؟؟ پاسخ 
 میدهم به شمارۀ 

 .ناشناس
 بله؟-

 :صدای زنانهای میگوید

 !الو آقا بیاین اینجا-
 .سیخ مینشینم



 بله؟؟؟؟؟-
از دست سر و صدای بچهها، به حیاط 

 .میروم

 خانم یه بار دیگه بگو چی گفتی؟-

 .آقا سریع بیاین اینجا-
یعنی چی خانم؟ کجا بیام؟ چرا بیام؟ اصال -

 شما کی

 هستی؟

ببینید آقا، من االن باال سر یه خانمیم که -
 حالش خوب

نیس. نمیدونم چه نسبتی با شما داره، فقط 
 توی

موبایلش، به جز هومنی که گوشیش 



 خاموشه، آخرین

نفری که باهاش تماس داشته، شمایین. 
 سریع خودتونو

 !برسونین
گوشی را مقابلم میگیرم. شماره ناشناس 

 است. حاال که
استفکر میکنم آشن . 

حدیث... حدیث با این شماره چند ساعت 
 پیش تماس

 .گرفت

 چه اتفاقی واسه اون خانم افتاده؟-

از پاسخی که دریافت میکنم، روی پلههای 
 پشت سرم



 .میافتم

انگاری زهرماری خورده. احتماال اولین -
 بارش بوده،

 .اآلنم داره باال میاره
 .کف دستم را به پیشانیم میگیرم

امهها؟؟؟حدیث و این برن  

 .تنها کلمهای که میتوانم بگویم، این است
 .آدرس-

 .مشغول بستن دکمههای پیراهنم میشوم

جایی کار -کجا میری داداش؟  -عرفان: 
 دارم، زود

 .میام

دیر نکنی داداش، من میترسما -عسل:  . 



بچه سوسول، پس من چیم که تو  -عرفان: 
 میترسی؟

شهیکی میخواد شلوار تو رو باال بک -عسل:  . 

عرفان به طرفش یورش میبرد. تیشرتم را 
 که دم

دستیترین وسیلهاست، به سمتش پرت 
دست-میکنم.   

 .بهش زدی ،نزدیا
 :به عسلی هم که ریز میخندد، میتوپم
 .دیگه حرفای قلمبهسلمبه ازت نشنوم-

در اتاق دنیا را باز میکنم. دراز کشیده و 
 نگاهش به

 .سقف است



- دیر بیام.  من دارم میرم بیرون، شاید
 مواظب خودتو

 .بچهها باش؛ درم از تو قفل کن
عکسالعملی نشان نمیدهد؛ اگر میداد جای 

 .تعجب داشت
 .انگشتم را مقابلشان تکان میدهم

 .اذیتش کنین، من میدونم و شماها-
در حینی که موتور را از حیاط خارج میکنم، 

 حدیث را

 .میگیرم

خاموش است. دوباره و سهباره میگیرمش. 
از همب  

 .خاموش است



 .ِٔ جرأت زنگ زدن به خانه عمو را ندارم
 .مقابل ساختمان ده طبقه توقف میکنم

 .رسیدنم را به همان شماره اطالع میدهم

با پا روی زمین ضرب میگیرم. لبم را میجوم 
 و نگاهم

 .به ورودی ساختمان است
هر چه فکر میکنم، عقلم به جایی قد 

 نمیدهد. ترجیح
 .میدهم اصال فکر نکنم

 .باز هم زنگ میزنم
کجا موندین پس؟ ده دقیقهس این -

 پایینم. بگین کدوم
 .طبقه خودم میام باال



 .صب کن آقا چه خبرته، رسیدیم-

ِٔ چند دقیقه بعد، دختری را میبینم که دختر 
 و پسری زیر

 .حصارش را گرفتهاند

 .شتابان به طرفشان میدوم

ش را کنار پسر با دیدن اخمهایم، خود
 .میکشد

دیدن چهرٔە دختر همانا و کشیدن نفسی 
 .راحت، همانا

 .حدیث نیست

 .حدیث، خرده شیشه ندارد

نمیشناسیش؟ -پسر:   

 ...نـ-



هنوز "ه" ی "نه" از دهانم خارج نشده که 
 چهر ەۀ

دختر را به خاطر میآورم و تماسی که حدیث 
 گفت

 .شمارۀ دوستش است

 .خودش است... دوست حدیث

مش چه بود؟اس  

 .گیج و منگ به اطرافش مینگرد

 تو اینجا چیکار میکنی دختر؟-
پاسخم میشود خندهای که تلخیش را توی 

 دهانم احساس

 .میکنم

اگه میشناسیش واسه چی خشکت  -پسر: 



 .زده؟ ببرش

میخواهم بگویم به من چه، اما وجدانم 
 نهیب میزند این

 .دختر خیرهسر، دوست حدیث است

این جماعت رهایش کنم نمیتوانم میان . 

 :خطاب به دختر میگویم

 .کمکش کن سوار موتور شه-

گلی به گوشه جمالت پسر. دوسپسر ٔ  -
 بیغیرتش که اصال

 .تو حال خودش نبود
سرم را با افسوس تکان میدهم و موتور را 

 روشن

 .میکنم



دختر کیفی به دستم میدهد؛ آن را به 
 سمت دوست حدیث

 .میگیرم

از من برمیدارد و درمییابم نگاه بیحالش را 
 نگه داشتن

 .این کیف، کار او نیست
 .ِٔ دسته کیف را دور فرمان میاندازم

 .سفت بشین-

در حین حرکت میفهمم، تعادل نشستن 
 روی موتور را

ندارد. باید با ماشین بفرستمش. از طرف 
 دیگر، حالش

 .جوری نیست که تنها عازمش کنم



 اگر هم بخواهم خودم همراهیش کنم،
 موتور را کجا

 بگذارم؟
 .توی بد مخمصهای گیر افتادم

 .پیرنمو محکم بگیر-
 .اصوات نامفهومی زمزمه میکند

 .از سرعتم میکاهم
 .دخترخانم، پیرنمو بگیر-

 هااااااااا؟-

 .پیرنمو بچسب تا کلهپا نشدی-
 !کلهپا... کلهپا... دوس دارم-

 .پووووووووف. کار ما را ببین خدا
 :داد میزنم



 نمیشنوی میگم پیرنمو بگیر؟-
تکان سختی میخورد و از دو طرف، پهلوهایم 

 را

 .میگیرد

 .با حرص پلک روی هم میگذارم
 .گفتم پیرنمو بگیر، نه گوشت تنمو-

دستانش شل میشود و سرعت من تقریبا 
 .زیاد

از اولین دستانداز رد میشوم. دستانش را 
 محکم دور

 .شکمم قالب میکند

 .مورمورم میشود

 .نکن دختر-



بیشتر بهم میچسبد و عالوه بر دستانی که 
 دور

شکمماند، صورتش را نیز روی کتفم 
 !میگذارد

 .سرعتم را کم میکنم. تمرکزم به هم میریزد

بیشترین چیزی که کالفهام میکند، نفسهای 
 کشدارش

ِ  است که پوستِ  پشت گردنم را 
 !میسوزاند

برای منی که تا به حال چنین تجربهای 
هام، بایدنداشت  

 .هم این موضوع به همم بریزد

به همم میریزد که تکان میخورم تا خودش 



 را کنار

 .بکشد
به همم میریزد که با یک دست، فرمان را 

 میچسبم و با

 .دست دیگرم کلهام را فشار میدهم

ِٔ به همم میریزد که یقه پیراهنم را از پشت 
 باال میکشم تا

 !از دست نفسهایش در امان باشم
مم میریزد که نفسم را حبس کرده و به ه

 شکمم را داخل

میفرستم تا سنگینی دستانش را روی آن 
 قسمت

 .احساس نکنم



ِٔ و واقعا به حدی به همم میریزد که از ادامه 
 مسیر

 .ِٔ منصرف شوم و گوشه خیابان ترمز کنم
و حاال منم که باالی سر او ایستادهام و اویی 

 که پشت

اال میآوردبه من، کثافتکاریهایش را ب . 

از سوپری آبمعدنی گرفته، به دستش 
 .میدهم

 .پاشو ببرمت خونهتون-
 .یه ماشین واسم بگیر خوابم میاد-

 این وقت شب کجا بفرستمت تنهایی؟-
 .سختمه رو موتور وایسم-

 کسی رو داری زنگ بزنم بیاد دنبالت؟-



به نقطهای خیره میماند؛ شاید هم دارد فکر 
 .میکند

من نمیتونم موتورو اینجا بذارم با تو بیام؛ -
 اگه کسیو

 .داری زنگ بزن بهش

کمی بعد محراب نامی را میگیرد و از او 
 میخواهد

 .دنبالش بیاید

 .موبایلش را به طرفم میگیرد

 .آدرس میخواد-
دستی به گردنم میکشم و آدرس را میگویم. 

 جواب

 :سواالت متعددی که میپرسد، میشود



- میشه، دیدمتون میگمپشت تلفن ن . 

ِٔ با فاصله دو متری از او، لب جدول 
 .مینشینم

ماجرای اون شب تو پارک، همش تقصیر -
 .من بود

 .ِ  حدیث خیلی دوست داره
 !نه به اندازٔە من

باید بهش بگم دورتو خط بکشه. رفیق -
 ناباب که

 .ِ  میگن، اد خودتی
میشه از قضیه امشب به کسی چیزی ٔ  -

 نگی؟
-  ٔ ا بقیه ندارم اما حدیث باید بدونهکاری ب . 



 .التماس توی صدایش موج میزند
 !جون دنیات نگو-

با ابروهایی که بهسمت هم شتافتهاند، 
 .نگاهش میکنم

تو خیلی خوبی. حدیث حق داره همیشه -
 ازت تعریف

 !میکنه. تومنی دوزار توفیر داری با هومن

 .حرفهایش به تعجب وامیداردم

 هومن کیه؟-

- یه آشغال، یکی که چشش فقط  یه عوضی،
 به تن
 !آدمه

 .ِ  به خداوندی خدا من مرد، شرمم میشود



 صنمش با تو چیه؟-

 !دوسپسرمه... یعنی نه... بود، دیگه نیس-

جالبه. چه با افتخارم توضیح میدی! چیکار -
 کرده که

 ازش بریدی؟
چند قطره اشک، از چشمش میچکد؛ با 

 پشت دست آنها
که آستینش را جلوی را پاک میکند و درحالی

 بینیاش
 .گرفته، دماغش را باال میکشد. بلند میشوم

 چرا به من زنگ زدی؟-

 .من زنگ نزدم-

شمارۀ خانه روی اسکرینم خودنمایی میکند. 



 تا پاسخ
 :میدهم، عسل میگوید

 نمیای داداش؟-
 .تا یه ذره بازی کنین، اومدم-

داداش عرفان صورت خیسشو با پیرنت -
 !خشک کرد

ت تو دختر حسوداز دس . 

 .میام به حسابش میرسم-

صدایش شور میگیرد برای مخاطبی که من 
 .نیستم

هّ  اهّ  اها، داداش گفت میاد به حسابت ّ -
 .میرسه

پس بذار تا نیومده موهای زشتتو یه خرده -



 .ناز کنم
عسل جیغ میزند. از او میخواهم گوشی را 

 به عرفان
 .بدهد

من یه ساعت دیگه خونهم. دستت بهش -
 بخوره دست

 .منم اون گوشای تو رو ناز میکنه

 :زیر لب غر میزند

انقد گوشامو کشیده شبیه آینهَ  اتوبوس ٔ  -
 .شده. اه

 .قطع میکند

 .نگاهی به ساعت میاندازم
 پس چرا نیومد؟-



 .خونه نیستن، رفتن مهمونی-

این پسره کیه توئه؟ چشمانش مات -
ور شدهنقطهای د . 

 کی؟-

 .همین محراب-

 .مامانمه -

 ِ 
 شوهر

 ِ  پسر
 .نگاه از او میگیرم

 .الکی گفتم نمیتونم رو موتور وایسم-
 :با تکخندهای ادامه میدهد

سرمو که گذاشته بودم رو شونهت، یه -



 حس خیلی

خوبی بهم دست داد؛ یه چیزی که ازش 
 !ترسیدم

ِٔ فاصله بین پلکهایم، بیشتر و بیشتر 
 .میشود

بته توی این زمانه دیگر از هیچ چیزی نباید ال
 تعجب

 .کرد

 :تا میخواهد دهان باز کند، میگویم
حرف نزن، حالت خوب نیس داری -

 .مزخرف میگی

خداییست آن ماشین مقابلمان توقف 
 .میکند



چه اتفاقی افتاده؟ شما کی هستی؟ این -
 چرا اینجوریه؟

دختر تا آخرین حد ممکن، سر در گریبانش 
هفرو برد . 

این خانم دوست دخترعموی منه. گویا -
 توی مهمونی

بوده و معلوم نیس چی به خوردش دادن 
 که اینجوری

شده. از اونجایی که دخترعموم عصری با 
 گوشی

ایشون به من زنگ زد، شمارۀ من تو 
 گوشیشون مونده

بود و دوستای این خانم زنگ زدن به من. 



 منم اولش

 .فک کردم دخترعمومه

ی پسر، پر از خشم میشودنگاه و صدا . 

مگه نگفتی خونه دوستت شام دعوتی؟ ٔ  -
 شمرده شمرده

 :ادامه میدهد
مگه... ما... تو رو... دم خونه دوستت... ٔ  -

 پیاده
ِٔ نکردیم؟ تو مهمونی چه غلطی میکردی؟ 

 چانه دختر

 .میلرزد

بیشعور معلومه داری چه گهی میخوری؟ -
 امشب



ه تو تکلیفتو روشن میکنم؛ بعدش دیگ
 میدونی و

 .مامانت

دختر چشمان نمدارش را به من میدوزد. و 
 نمیدانم این

 .جمله چگونه بر زبانم جاری میشود

امشبو باهاش مدارا کن. حالش خوش -
 .نیس

ِ  راه ٔ رفته را برمیگردم و به شیشه ماشینش 
 .میزنم

 .شیشه را پایین میکشد

 .کیفش را به دستش میدهم

موقع گرفتن کیف، به عمد دستم را میگیرد 



 !و میفشارد

پیش از اینکه پسر شاهد این اتفاق باشد، 
 دستم را

 .میکشم و عقبگرد میکنم

********* 

 آدم که عاشق شد، گرما نمیفهمد
آدم که عاشق شد، من من نمیفهمد طوفان 

 نمیفهمد
سرما نمیفهمد چیزی نمیفهمد اصال 

 نمیفهمد
 )علیرضا آذر(

که میخواهم از وفا جدا شوم، تماسش همین
 روی

 .موبایلم میافتد



 .وای علیرضاس-

 !احساس میکنم کمی دستپاچه میشود
 .سالم-

 سالم ،چطوری؟-

 .خوبم-

 صدای چیه؟-

 .تو خیابونم، تازه از مدرسه دراومدم-
 گوشی میبری مدرسه؟-

خجالت میکشم از سوالی که نوعی سرزنش 
 پشتش
 .است

 .فقط بعضی موقعا-

ل صدای نفسهایش را میشنوم، سپس او



 .خودش

میخواستم بگم من االن دارم دنیا رو -
 میبرم؛ بچهها هم

همین االن از مدرسه رسیدن. کی میتونی 
 بیای؟

 .کولهام را روی دوشم جابهجا میکنم

 .دیگه خونه نمیرم، از همینجا میام-

ببخشید حدیثجان، شرمندهتم! میترسم -
 این دوتا تنها

سوزوننباشن، آتیش ب . 

میگوید حدیثجان و نمیداند هر بار با 
 شنیدن این کلمه،

 .توی خیاالتم تا کجاها که پیش نمیروم



نه این چه حرفیه، من دوس دارم با بچهها -
 .باشم

دستت درد نکنه. راستی، ناهار که -
 نخوردی؟

 .اومممممم... ناهار... نه-
سیبزمینی و مرغ سرخ کردم، گرمش -

 میکنی با بچهها

رید؛ اذیتم کردن زنگ میزنی به خودممیخو . 

 .نه بابا، اذیتاشونم دوس دارم-
 من ندارم! با تاکسی میای؟-

خیره میشوم به وفایی که با حرکات دست 
 میپرسد

 .موضوع از چه قرار است



 .آره-
خیلهخب، پس ما راه میفتیم؛ مواظب -

 !خودت باش

 !خدای من

 !!!گفت مواظب خودت باش

 یعنی االن نمیبینمش؟
 .باشه خدافظ-

 .خداحافظ-

 چی میگفت؟-

قراره خواهرشو ببره دکتر، دیروز گفت برم -
 پیش

بچهها .تو برو عزیزم، من دیگه از همینجا 
 .میرم



 .این پا و آن پا میکند
 !میگم حدیث... میشه منم با تو بیام؟-

چشمانم چنین گشادشدگی را به خود 
 .ندیده

 خونه عموم؟ٔ  -

میکند ِٔ با گوشه مقنعهاش بازی . 

دلم میخواد پیش تو باشم؛ اصال حوصله ٔ  -
 خونه رو

 .ندارم
 .در عجبم

 باشه... ولی مامانت؟-
 .تو باهاش حرف بزنی نه نمیاره-

** 

ساعت حوالی چهار و نیم است. از بس با 



 بچهها سر و
 .کله زدهام، سرسام گرفتم

ذهنم درگیر وفاست. وفای دیروز نیست. 
 توی خودش

 .است
لمه حرفی با من نزده و به جز چند ک

 نمیدانم او که
ِٔ حوصله مرا نداشت، برای چه مصر بود به 

 .همراهیام

ِٔ رابطه چندان گرمی هم با بچهها ندارد. 
 بیشتر سرش

 .توی موبایلش است
 با هومن داری چت میکنی؟-



 .اوهوم-
 چی میگه؟-

 .دارم باهاش کات میکنم-

 .روی زانوهایم راه رفته، نزدیکش میشوم

- چشمانش پر میشود چرا؟ . 

آدم نیس که، دیشب مچشو با یه زن  ِ -
 !گرفتم

 .دستم را برابر دهانم میگیرم

 نه بابا؟-
 .ِٔ سرش را به نشانه مثبت میجنباند

دیشب چی شد؟ کجا دیدیش؟ چطوری -
 اومدی خونه؟

 .کی اومدی؟ با عجز نگاهم میکند



میشه هیچی نپرسی؟ از یادآوریشم حالم -
 .بد میشه

میفشارمدستش را  . 

 .باشه عزیزم هر جور راحتی-
 :عسل از توی حیاط داد میزند

 .داداشاینا اومدن-

 .لبخند گرمی به روی عرفان میپاشم
 نگران چی هستی؟-

 .نگران این عسل دهنلق م-
 .وفا موهایش را به هم میریزد

 .خیالت راحت، بهش سپردم چیزی نگه-

با دنیا دست میدهم و به علیرضا سالم 
 میکنم. بودن وفا



در این مکان، برای هر دویشان باعث 
 .تعجب است

وفا سالم میدهد. تا به حال او را اینچنین 
 معذب ندیده

 :بودم، برای همین میگویم
من داشتم میومدم اینجا، برای اینکه -

 حوصلهم سر نره

 .از وفا خواهش کردم همرام بیاد
ا لبخند مصلحتآمیزی میگویدعلیرضا ب : 

 .خوب کردی-

 .برمیگردد سمت وفا
 .خوش اومدین-

وفا و خجالتزده شدن تا این حد که سرش را 



 پایین
 .بیندازد؟!!! به حق چیزهای ندیده

معذرت میخوام، من میرم تو اتاقم -دنیا:  . 

خستگی از سر و روی علیرضا میبارد. 
 همانطور که

 :مینشیند، میگوید

- ی حدیث؟چایی دار  

 .دست به زانو میگیرم و بلند میشوم

 .االن دم میکنم-
یک قاشق و نیم چای با یک قاشق گالب، 

 توی قوری
چینی میریزم و آب جوش را به آن اضافه 

 .میکنم



بههنگام ورودم به سالن، احساس میکنم وفا 
 خودش را

جمع و جور میکند! نگاه علی هم جور 
 !خاصیست

 .اوف، خیاالتی شدهام
را مقابلشان زمین میگذارم سینی . 

 .دستت درد نکنه، حتما کلی خسته شدی-

 .خسته نه، کم مونده بود دیوونه شم-

 .با اخم کمرنگی به آن دو مینگرد
عرفان، استکانی که برای عسل گذاشتهام را 

 برمیدارد و
وقتی عسل میخواهد آن را پس بگیرد، 

 انگشتش را



 !داخل آن فرومیبرد

ود و استکان عسل بهشدت عصبی میش
 چایش را بر

 .زمین هل میدهد

در نرود علیرضا در تالش است تا از کوره . 

شما دوتا آدم نمیشین؟ جلوی یه غریبه -
 آبرو واسه آدم

 .نمیذارن
عرفانو دعوا کن داداش، با چوب  -عسل: 

 زد تو

 !صورت وفاجون

چشم گرد میکنیم از بابت آلویی که ده 
 دقیقه هم توی



نمانددهان این بچه خیس  . 

عرفان با چشمان سکتهزده، پشت من پناه 
 میگیرد و

 .نگاه علیرضا تا صورت وفا باال میآید
التهاب طرف راست صورتش توی ذوق 

 .میزند

کمی خیره نگاهش میکند و بهسمت من 
 .میآید

مراعات ما را نمیکند و گوش عرفان را 
 .میکشد

من اگه تو یکی رو آدم نکنم که به درد الی -
 جرز

 .میخورم



کاریش نداشته باشین، عرفان  -وفا: 
 .تقصیری نداره

 .آره ورم صورتت میگه تقصیری نداره-
ولش کن علی، عمدی نبود. این دوتا بچه -

 افتاده بودن
به جون هم، وفا خواس جداشون کنه، 

 چوب عرفان

 .خورد تو صورتش

 .بیشتر گوشش را میکشد
سگ و گربهاین همش میپرین به هم؟ -

 اصال وسط
 خونه چوب چیکار میکنه؟

آخ، آی آی، ول کن کن داداش. انقد این -



 بیصاحابو
 !کشیدی تابهتا شده

 .دستم را روی گوش عرفان میگذارم

 .ولش کن بچه دردش گرفت-

بگو غلط کردم؛ بگو دیگه از این  -علیرضا: 
 غلطا

 .نمیکنم
 .من جلوی این سهتا دختر نمیگم-

 .پس کار من با تو تموم نمیشه-
اه، داداش پاک ضایعمون کردیا، تو اتاق  َ -

 بهت میگم،
 .ولی اینجا نه

با پسگردنی عرفان را رها میکند و به وفا 



 :میگوید

معذرت میخوام؛ بعضی وقتا این پسر -
 .وحشی میشه

اشکالی نداره، طوری -یخ گذاشتین روش؟ 
 .نیس

عرفان را به آن طرف سالن میبرد و توی 
 گوشش

 .چیزی میگوید

از او برنمیداردوفا چشم  . 

شانه به شانهاش میزنم و با اخم تصنعی 
 :میگویم

درویش کن چشا رو ،ما رو آقامون غیرت -
 .داریما



 «دنیا»

 .دنیا-

برمیگردم. مردی روبهرویم ایستاده. 
 .نمیشناسمش

 .به زمین خیس اشاره میکند
 بشینیم؟-

من که نمیشناسمش، پس چرا گفتهاش را 
 انجام میدهم؟

نش است؛ هم میفهمم چه نگاهم به دها
 میگوید، هم

 .نمیفهمم
متوجه حرفهایش نمیشوم، فقط تکان 

 خوردن لبهایش را



میبینم، اما مغزم گفتههایی که گوشهایم 
 نمیشنود را

 !درک میکند

چشمانم پر میشود. دستم را میگیرد میان 
 دستان

 .سردش

تالشم در بیرون کشیدن دستم، نافرجام 
 .میماند

پشت دستم را  حال دلم خوب نیست.
 .نوازش میکند

چقدر دوستش دارم اویی را که برای اولین 
 بار است

 !!!میبینمش



اصال این مرد کیست که دلم میخواهد سر 
 بر شانهاش

 بگذارم؟
 چرا قلبم برایش اینگونه میتپد؟

چرا وقتی اسمم را صدا میکند، دلم میریزد؟ 
 تنها چیزی

که مطمئنم این است تا به حال او را 
 !ندیدهام

 .با حس سرمایی عجیب، پلک میگشایم
ِٔ ساعت موبایلم، چهار و پنجاه دقیقه 

 بامداد را نشان
 .میدهد

عجب خواب عجیبی. آن مرد که بود؟ که 



 بود که همین
 !حاالیی هم که بیدارم، دوستش دارم

خندهدار است مردی را که برای اولین بار 
هایمدر خواب  

دیدهام، اینچنین برایم عزیز است! پتوی 
 کنار رفته را

 .روی خودم میکشم

ترس دارم از بابت خوابی که نزدیک اذان 
 دیدهام؛ این

 .خوابها تعبیر میشوند

بهخاطر دارم دبیرستان که بودم، یکی از 
 دبیرانمان

میگفت، خوابها نوعی هشدار هستند از 



 ناخودآگاه، که
د و هر چیزی که تجسم ما را راهنمایی میکنن

 شود،

 .امکان تجربه شدن دارد
میگفت برای خواب دیدن، فرکانسهای 

 مغزی ما تغییر

میکند و ضمیر ما به یک فضا و بعُد دیگر 
 متصل

 .میشود

ِٔ حتی به یاد دارم میگفت، همه خوابها 
 صادق نیستند؛

چون شرایط بدنی و مزاجی ما، بر کیفیت 
 خوابها تأثیر



 .بسزایی دارد
و را روی سرم میکشم و تالش میکنم پت

 تکتک
 .صحنههای خوابم را بهخاطر آورم

فضایی که همه نوع حیوانی به چشم دیده 
 !میشد

 .مردمانی که بیتفاوت از کنار ما میگذشتند

حتی تصویر گنگی از عسل و عرفان که کمی 
 آنطرفتر،

 .خیرۀ ما بودند

با سر و صدایی که از آشپزخانه میآید، 
 درمییابم

 .علیرضا برای نماز بیدار شده



چشمانم را میبندم و سعی میکنم چهرۀ آن 
 فرد را دوباره

 .در ذهنم مجسم کنم

******** 

 « وفا»

صدبار بهت نگفتم پاهاتو نذار رو میز؟ -
 چند بارم جلو

شاهرخ اینطوری کردی، آب شدم از 
 .خجالت

 .نیمنگاهی حوالهاش میکنم
- ین تویی که واال اونکه به من کاری نداره، ا

 کلید

 .میکنی رو آدم

 .پاشو زبوندرازی نکن، بیا کمکم-



واااااا، چارتا دونه ظرف شستن کمک -
پاشو-میخواد؟   

کلی کار دارم؛ شب قراره سهراباینا واسه 
 .شام بیان

 .ِٔ مشتم را بر دسته مبل فرود میآورم
 .اه، اینا که همیشه اینجا پالسن َ -
 خب خونه پدرشه، یعنی چی؟ٔ  -

من با سهراب چیکار دارم، این دختره -
 اینجا چی
 میخواد؟

 .خودتو زدی به نفهمی؟ خونه پدرشوهرشهٔ  -

 .موهایم را باالی سرم جمع میکنم

الزم نکرده تو واسه این دخترەدخترۀ -



 دماغو غذا

درست کنی؛ زنگ بزن شاهرخخان غذا 
 .بگیره

 .ابروهایش در هم میپیچند
دیگه چی؟ پاشو کمک کن ببینم. کارش -

 شده بخور

 .بخواب؛ درس خوندنتم نمیبینم
 .نفسی از سر حرص میکشم
 .مامان انقد به من گیر نده-

بسه توأم، کم این کلمه رو تکرار کن. گیر -
 بدم چه

غلطی میخوای بکنی؟ وقت ترفند همیشگی 
 .رسیده



 .میذارم میرما-

 !بیتفاوت شانه باال میاندازد
- دانی، بروخود ! 

 .ابروی راستم میپرد
 .مامان شوخی ندارم، راسراسی میرما-

منم با تو شوخی ندارم. خسته شدم هی -
 هر چی گفتم

یه دونه میرم به تنگش چسبوندی. مرگ یه 
 بار، شیونم

یه بار. برو یه بارکی خیال خودتو راحت کن 
 !جانم

بس که گفتهام میروم میروم، باورم ندارد؛ 
 باید حساب



را دستش بیاورم کار . 

لباسهایم را میپوشم و کولهام را توی دستم 
 .میگیرم

من رفتم خودت خواستی. هی گفتم سر -
 به سر من نذار،

 .بفرما، اینم شد نتیجهش
 !درم پشت سرت ببند-

 چه گفت؟ نه جان من چه گفت؟

مشغول صحبت با شاهرخخان میشود و 
 برایش لیست

خرید ردیف میکند. عالوه بر دهانم، 
 چشمانم نیز گشاد

 :میشود. وارفته زمزمه میکنم



 .به خدا دارم میرما-
دستش را در هوا پرتاب میکند به معنی 

 "زودتر گورتو
 "!گم کن

تیری که به سنگ میخورد مگر غیر از این 
 است؟

از جاکفشی بوتهایم را بیرون میآورم. از عمد 
 کارم را

 .کش میدهم. محل سگم هم نمیگذارد

« سرم شد. حاال چه غلطی  ای وای خاک به
 بکنم؟ این

« چرا اینجوری میکنه؟ نکنه دستمو خونده؟
 به



آشپزخانه میرود. با پا روی زمین ضرب 
 - .میگیرم

 !زودتر برو اون درم ببند

هاجوواج دستم را جلوی دهانم میگیرم. این 
 مادر من

 است؟
با همان حال از خانه خارج میشوم. توی 

 حیاط زیپ

و بسته میکنمکیفم را مدام باز  . 

بیا، تو رو خدا بیا، جون ننت بیا ضایعم »
 . «نکن

لفت دادن بیفایده است. لگدی به سنگ 
 جلوی پایم



میزنم. مادرم امروز شمشیر از رو بسته. اگر 
 برگردم

 .خیتی به بار میآید

عصبی و پرحرص، مسافت خیابان را طی 
 .میکنم

 .وفا-

پای راستم را بر زمین میکوبم. قدمهایم را 
 سرعت

 .میبخشم

 .وایسا وفا، کارت دارم-

 .برمیگردم؛ پر از خشم. بهسمتم میآید
 عزیزم چرا این طوری میکنی؟ چرا نمیذاری-

 توضیح بدم؟



 .آب دهانم را مقابل پایش تف میکنم
کثافتکاری و لجن بودن توضیح میخواد؟ -

 زحمت

 .کوزه آبشو بخور

- ِ ش، اون توضیحتم بذار درنک  

یه دقیقه به من گوش بده. من اون شب تو 
 حال خودم

نبودم. اگه پیشت میموندم، ممکن بود 
 آسیبی بهت

 .برسونم که واقعا اینو نمیخواستم
یک هفته است با این حرفهای 

 صدمنیهغازش عاصیم

 .کرده



توجیههای بیجایش روانیم میکند، طوریکه 
 در مدت یک

شینش، قفلفرمان را دقیقه از توی ما
 برمیدارم و با تمام

 .ِٔ توانم به شیشه جلویی میکوبم
قسمتی از شیشه ترک برمیدارد و قسمتی 

 .هم میشکند

هومن خشکش زده. اینبار قفلفرمان را به 
 طرف او

 .میگیرم

دور و ور من آفتابیت بشه، شمارهت رو -
 گوشیم

بیفته، جلو رام سبز شی، این قفلفرمونو فرو 



 میکنم تو

 .حلقت

ِ  صمبکم زل زده به من. باور ندارد چه 
 .اتفاقی افتاده

قفلفرمان را مقابل پایش پرت میکنم و 
 :میگویم

 .برو به جهنم-
توی پارکی نشستهام. دل و دماغ رفتن به 

 خانهمان را

 .ندارم
برای صدمین بار موبایلم را چک میکنم؛ 

 دریغ از یک

 .نیم تماس



درد از روی ناچاری شمارەشمارۀ به 
 نخورترین برادر
 .دنیا را میگیرم

 .بله وفا-
 .چه عجب اینبار زود جواب داد

 چطوری نری؟-

 زهرمار، میگیرم لهت میکنما؛ چند بار گفتم-

 .اینجوری صدام نکن
 باشه عزیزم جوش نزن، کجایی؟-

با بروبچ تو کافه نشستیم، چطور؟ کاش -
 یکبار حالم را
 .میپرسیدی

- ، یه بار میتونی هیچوخ که به دردم نخوردی



 بیخیال
روزمرگیت شی و چند ساعت واسم وقت 

 بذاری؟
 چی شده وفا؟-

جدی میپرسد؛ گویی میداند اتفاق خاصی 
 .رخ داده

جرأت به زبان آوردنش را ندارم. همه چیز 
 در عرض

چند ساعت اتفاق افتاد. لحظهای که حالم 
 بد بود،

لحظهای که تا حد مرگ از هومن متنفر 
 شدم، در من

اتفاقی رخ داد که از فکر کردن به آن موهای 



 تنم سیخ
 !میشود

 .وفا-

 ها؟-

 خوبی تو؟-

 .چه عجب پرسید

 میای؟-

 کجایی؟-

 .آدرسو واست میفرستم-
****** 

دومین گاز را به کیک شکالتیاش میزنم، او 
 اما گاز

 :بزرگتری میزند و با دهان پر میگوید
 .من دهنی هر کسیو نمیخورما-



یکنمپشتچشم نازک م . 

عمه میگفت بچه که بودی همیشه خدا ٔ  -
 انگشتت تا

نصف تو دماغت بود، بعدم همون انگشتو 
 !میک میزدی

 !حاال کالس میذاری، دهنی کسیو نمیخوری

به سرفه میافتد و کنار خیابان ترمز میکند. 
 نگاه بدی

 .بهم میاندازد
بیشعورترین دختری هستی که تا حاال -

 دیدم. خاک تو

برگشتهای که میخواد تو رو سر اون بخت
 بگیره. بلند



 .بلند میخندم
تو رو خدا یه ذره بچگیاتو تجسم کن؛ -

 خیلی باحال

 .بودی نریمان
 .مشت به شانهام میزند

 میبندی یا خودم درشو تخته کنم؟-

باز میخندم. نگاه برزخیاش کارساز نیست. 
 میداند از رو

 .نمیروم؛ ماشین را به حرکت درمیآورد
- ز خونوادەخونوادۀ جدیدت؟چه خبر ا  

 چی میخوای بدونی؟-

 .حماقت کردی رفتی اونجا-

 نمیرفتم تو میومدی پیشم؟-



این همه آدم تو دنیا تنها زندگی میکنن -
 مگه چی شده؟

چرا تعارف میکنی برادر من؟ بگو  ِ -
 نمیومدم. اون

 بابامون یه بار زنگ زده حالمو بپرسه؟
 .از دستت شکاره-

- چه گلی به سرم زده که حاال  بیخود. تا حاال
 شاکیم

باشه؟ آرزو به دل موندم یه بار دست منو 
 بگیره، یه

 .خلوت پدر دختری داشته باشیم

 .از زیر چشم نگاهم میکند
قبول کن که مادر تو آوار شد رو زندگی -



 .مادر من

از پشت تکیه میدهم به در ماشین و کامل 
 به سمتش
 .میچرخم

- . مادر من، کم باشه آقا، منم قبول دارم
 عذاب کشید تو

این ساال؟ سهم من از بابا چی بوده؟ 
 کاشتنم تو شیکم

مامان؟ هر چی توجه و محبت و منفعتش 
 بود، به تو

ِٔ رسیده. من بچه زن صیغهایشم؟ درست، 
 .ولی بچهشم

صیغهای بودن یا دائم بودن که تو اصل 



 قضیه توفیری

 .نداره
 .دست چپم را میگیرد

 دلت پرهآ، واسش تنگ شده؟-

 .شده

 .من خیلی وقته دلم واسش تنگ نمیشه-

 پس چرا چشات پر شد؟-
میخواهم دستم را پس بکشم، اما در سال 

 مگر چند بار

این، به اصطالح برادر، دستم را میگیرد که 
 حاال

 بخواهم کنار بکشم؟
 .ول کن نریمان، یه جا نگه دار پیاده میشم-



 مگه من میذارم؟-

دستی که دستم را گرفته بود، حاال  همان
 .لپم را میکشد

یه دور دور بهت بدهکارم؛ شامم میبرمت -
 خونه تا بابا

 .رو ببینی

 .با اولیش موافقم، دومی نه-
 مگه دست خودته؟-

 .نریمان-
 .نترس، چیزی نمیشه-

 .مامانت-

 لولوخُ  رخرهس؟ ُ -
تمام تالش نریمان برای مهار استرسم 



 .بیفایده است
را با کلیدش باز میکند. آرام زمزمه در 

 :میکنم

 .کاش قبل اومدن یه خبری میدادی-

دستش را پشتم میگذارد و به داخل هدایتم 
 .میکند

 ...اومدی مامانجا-
 !مرا که میبیند، " نون" جان را میخورد

 :نریمان بیتفاوت میپرسد
 بابا اومده؟-

چشمان آفاق، لحظهای صورتم را ترک 
 نمیکند. سالم

م؟ فکر نمیکنمداد . 



برو بشین منم االن میام -نریمان:  . 

بهسمت نشیمن میروم. میبینم که توی 
 گوش مادرش

 .چیزی میگوید

باز هم موبایلم را چک میکنم. مامان 
 کجاست که مرا به

 کل از یاد برده؟

 .وفا-

 .برمیخیزم. به طرفش برمیگردم
 .سالم بابا-

از چهرهاش هویداست چگونه از دیدنم 
دهشوکه ش . 

 .سالم-



تا به حال برای در حصار کشیدن، نه او 
 پیشقدم شده نه

من، ولی حاال برای اینکه لج آفاق را 
 دربیاورم، محکم

 :حصارش میکنم و محکمتر میگویم

 .دلم واست تنگ شده بود بابایی-

بیچاره خشکش زده. نریمان با لبخند نگاهم 
 میکند و اما

 !آفاق... اوه اوه اوه
بابا پی به حال زنش میبرد؛ مرا از خود جدا 

 میکند و

 :میگوید

 چه عجب از این طرفا؟-



 .گفتم که... دلم واست تنگ شده بود-

بدبخت است که از ترس زنش، نمیتواند به 
 دخترش

 .ابراز احساسات کند
 .آفاق به آشپزخانه میرود. کنار بابا مینشینم

چیشد مامانت اجازه داد بیای اینجا؟ -
ت را برومروی    

 !مرد

مامان کی جلوی رفت و آمد منو تو رو -
 گرفته؟ این

 .تویی که ازم کناره میگیری
 ...دختری که به حرف باباش گوش نکنه-

 .میان حرفش میپرم



 این مال االنه، قبلترا چی؟-
 .کم که میآورد، مسیر بحث را عوض میکند

 درسا چطور پیش میره؟-

 .خوبه-

- یکنه؟اون یارو چی؟ اذیتت که نم  

اولش که رفتم اونجا، تصمیم گرفته بودم -
 جوری

بچزونمش که بیخیال مامان بشه؛ ولی تو 
 این مدت

بس که مردونگی ازش دیدم، دلم نمیخواد 
 سایهش از

 .روی ما برداشته شه

چنان ابروهایش در حصار هم میروند که 



 .یکه میخورم
از اولم گربهصفت بودی. خوبیای منو -

 نمیبینی، حاال
مرتیکه دو بار به روت خندیده، شده اون 

 .آقا
تو هر کاری واسه من کردی وظیفهت -

 بوده؛ اون مرد
هر کاری واسه من بکنه وظیفه نیست، 

 .اسمش لطفه
 .نریمان مداخله میکند

حاال بعد بوقی همدیگه رو دیدین نمیخواد -
 بپرین به

هم. مگه تو نبودی تا اسم بابا رو آوردم 



 چشات پر شد؟

کمی لطیفتر میشود؛ تا میآید حرفی  نگاه بابا
 بزند،

 .صدای آفاق به گوش میرسد

 .شام آمادهس-

نیمخیز میشوم برای برخاستن. بابا دستم را 
 .میگیرد

 .یه امشب مراقب زبونت باش-
مردک بیچاره؛ از زنذلیلی گذشتهای، تو 

 !زنشهیدی

یه مادر چقدر میتونه خودخواه باشه که -
 واسه زندگی

ربونی کنهخودش، بچهشو ق . 



طعنه میزند؛ مثل همیشه. بابا با چشم 
 وادار به سکوتم

 .میکند

غذای پدرم را میکشد و بشقاب نریمان را 
 .برمیدارد

خوبه حاال تو زبونت درازه، وگرنه هرکسی -
 نمیتونه با

 .ناپدری سر کنه
 .تمومش کن مامان-

ِٔ بشقاب نریمان را میدهد و بشقاب مرا 
 برمیدارد. دو تکه

بزرگ مرغ میگذارد و رویش پلوزعفرانی 
 .میریزد



بخور عزیزم، امشب میتونی هر چقدر -
 دلت خواست

 مادرت که هر لقمهتو

 ِ  غذا بخوری. میدونم جلو شوهر
میشمره، نمیتونی اونطور که دلت میخواد 

 .بخوری
نفسهای خشمگین میکشم. فقط بهخاطر 

 پدری که برایم
یگیرمچشم و ابرو میآید، زبان به دهان م . 

 .نریمان قاشق و چنگال را به دستم میدهد
 .شروع کن-

چنگال را سفت میچسبم و تکهای مرغ به 
 .آن میزنم



راستی سختت نیس با یه پسر مجرد تو یه -
 خونه

باشی؟ به هر حال همیشه که مامانت و 
 شوهرش خونه

نیستن. روزگار خراب شده، خواهر برادرو 
 نمیشه تو یه

 !خونه تنها گذاشت

برخورد قاشق و چنگالم با کنارههای از 
 ظرف، صدای

 .بدی تولید میشود
بسه آفاق ،بذار غذامونو بخوریم -بابا:  . 

وا مگه دروغ میگم؟ خودت میگفتی این -
 دختر کلهش



باد داره، میترسم تو اون خونه یه رسوایی به 
 بار

 !بیاره
 .نریمان لیوانش را محکم به میز میکوبد

- رو از دماغش  تمومش کن، غذای نخورده
 .درآوردی

برمیخیزم. آمدنم به اینجا، از اول اشتباه 
 .بود

بشین غذاتو بخور -بابا:  . 

اون آدمایی که نشستین پشت سرشون -
 صفحه

میذارین، شرف دارن به شماها. شاید شما 
 لقمههای



منو بشمرین، اما اون مرد انقد چشم و دل 
 پاک هست

که وسط غذا خوردن، یه بارم سرشو بلند 
 نکنه و کلهش

 .تو الالک خودش باشه
واه واه واه، زبون نیس که، نیش  -آفاق: 

 .عقربه

مامااااااان. بشین وفاجان غذاتو  -نریمان: 
 .بخور

کوفت بخورم من. وقتی میگم نمیام، واسه -
 همین

 .چیزاس

میز را ترک میکنم. بابا صدایم میزند. 



 کولهپشتیام را

 .برمیدارم. بابا بلند میشود
- جهان بشین . 

آفاق اُ رد بدهد بشین و پدرم پی دخترش 
 بیاید؟؟؟ مسافت

 .حیاط را با حالتی شبیه دو طی میکنم

وفا... صبر کن دختر. وفاجان، وایسا بت -
 .میگم

 .خودش را مقابلم میرساند

 .متاسفم-

 .برو اونور-
 .شام نخوردی-

 .انقد طعنه خوردم سیر شدم-



 .چشمانش شرم دارند

- ن سوئیچمو بردارم، ولشون کن. صبر ک
 دوتایی بریم

 .شام بخوریم

برگشته بهم میگه همیشه که مامانت و -
 شوهرش

خونه نیستن، چیکار میکنی با یه پسر مجرد. 
 بابا اگه

غیرت داشت پشت دخترش درمیومد، نه 
 اینکه به زنش

 .بگه، میترسم این دختر رسوایی به بار بیاره
دیدی نریمان... دیدی تا مامانت گفت 

 بشین، نتونس از



 ...جاش جم بخوره. بعد از من توقع داره

حصارم میکند و حتما باید بغض کرد تا 
 برادری

 حصارش را به رویت باز کند؟

همش تقصیر منه، نباید میاوردمت. -
 .ببخشید

 .بیا دیگه نریمان غذات یخ کرد-
یگویدبدون اینکه مرا از خود جدا کند، م : 

 .ما بیرون شام میخوریم-

بغض مجال حرف زدن نمیدهد. جزء 
 معدود مواردیست

 .که این حالتم را دیده

من این همه زحمت کشیدم غذای مورد -



 عالالقهتو

 .درست کردم، چیچیرو بیرون میخورم

 .از او فاصله میگیرم
 .برو شامتو بخور، خدافظ-

 .حداقل صب کن برسونمت-

 .نریمان... بیا دیگه-
نگاه مستاصلش را با لبخند تلخی پاسخ 

 میدهم و

 :میگویم

 .برو-
****** 

 .خودم میرم-

 .پس بذار واست ماشین بگیرم-
 .خانه سرد است، روح ندارد



 .کسی نیست بخاریها را روشن کند

 .کسی نیست چای داغ برابرم بگذارد

 :کسی نیست بگوید

صدبار گفتم زیر بارون نمون، سرما -
 .میخوری

ت شال خیسم را از سرم برداردکسی نیس . 

بیکسیام، افکارم را به سمت او متمایل 
 میکند؛ تا حدی

یه تشکر »که انگشتانم برایش تایپ میکنند: 
 بهتون

 «بدهکارم

بدون هیچ فکری میفرستم. چند دقیق ٔه 
 بعد، پیامکش



روی اسکرین موبایلم رخ مینماید. قلبم 
 !تاپتاپ میکند

« ختهپس شمارهام را شنا« بابت؟ . 

هم اینکه رازداری کردین، و هم اینکه اگه »
 شما

 نبودین، معلوم نبود چه بالالیی سرم میومد
». 

چرا اینقدر دیر جواب میدهد؟ پس از پانزده 
 .دقیقه

در مورد رازداری کردنم که صددرصد کارم »
 اشتباه

 . «بوده، ولی در مورد دوم، خواهش میکنم

عجب آدم جالبیست. چقدر حدیث را به 
خره گرفتمس  



 .بابت عالالقهاش به او
حدیث... با یاد حدیث، عذابوجدان بدی به 

 .سراغم میآید

 اگر بفهمد؟
ِٔ اگر بو ببرد دلباخته پسرعمویش شدهام، 

 کارم زار

است! ولی خب تقصیر خودش است. اگر 
 قرار بود

علیرضا توجهی به او کند، در تمام این سالها 
 اقدامی

میکرد. واقعیت این است او حدیث را 
 .نمیخواهد

من خیلی دوس دارم یه نفر مثل شمارو »



 کنارم داشته

 . «باشم

با کدام عقل سلیمی پیام را ارسال میکنم، 
 خودم هم

 !نمیدانم
متن پیام را چند بار پشت سر هم میخوانم 

 و به این

میاندیشم که از این جمله پیش خود چه 
 استنباطی

 .میکند

قیقه میشود پانزده دقیقه، پانزده دقیقه ده د
 میشود

 .بیست دقیقه و پیامی از جانبش نمیرسد



 .محکم بر پیشانیام میزنم

گند زدم رفت، حاال چهطوری بیام جمعش »
 «کنم؟

همیشه از تنهایی واهمه داشتم. سکوت 
 خانه باعث

رعبم میشود. گرسنگی هم مزید بر علت 
 شده. غرورم

 . مامان را میگیرمرا کنار گذاشته، شمارۀ

دلم میخواهد بگویم غلط کردم، اما به 
 :جایش میگویم

 ماهیتابه کوچولو داشتیم ،اون کجاس؟-

 !داخل کابینت پایین سینک-

ِٔ قطع میکند! دقیقهای با بهت به صفحه 



 موبایل خیره

میشوم. مامان چرا امروز اینگونه میکند؟ 
 ماهیتابه را

میشود. روی گاز میگذارم. اجاقگاز روشن ن
 دوباره به

 :مامان زنگ میزنم. تا برمیدارد، میگویم

 چرا اجاقگاز روشن نمیشه؟-

 .در، بازش کن -

 ِ 
 کنار

 ِ 
 ِٔ گاز قطعه، از فلکه اصلی

باز هم قطع میکند. تخممرغی از یخچال 



 بیرون میآورم
و توی کاسهای میشکنم. بهمحض شکستن 

 تخممرغ،
 .زردهاش توی ظرف پخش میشود

یگیرمش، حرصی میگویدبار سوم که م : 

چی میگی وفا؟ یه شب نمیتونی شکم -
 خودتو سیر کنی؟

روی زمین مینشینم و سرم را از پشت به 
 کابینت تکیه

 .میدهم

 تخممرغو چهطوری درست میکنن؟-
 منو سر کار گذاشتی یا خودتو؟-

 .خب بلد نیستم-



 .روغن که داغ شد، تخممرغو بزن توش-

؛ باید نخیر، خیال کوتاه آمدن ندارد
 مادرانههایش را به

 .کار بیندازم

تخممرغو زدم تو کاسه، هم زردهش -
 پخش شد، هم بو

 .میده

 از کجا خریدیش؟-
 .از تو یخچال برداشتم-

 :پس از غرولند زیرلبی، میگوید
دختر عقل تو کلهت نیس؟ ما االن چند -

 وقته اونجا

 .زندگی نمیکنیم؟ اون تخممرغ فاسد شده



 .باشه-
اینبار من قطع میکنم. تماسش که روی 

 موبایلم میافتد،

لبهایم تا ناکجا کش میآید. هر چقدر هم 
 بخواهد سنگدل

باشد، مادر است و نمیتواند نگران نشود. 
 اصال

ِٔ نقطهضعف همه مادرها همین است، 
 نمیتوانند بیخیال
 .بچههایشان شوند

 .الو-
یهوخ اون تخممرغو نخوری، مسموم -

 .میشی



انم است. به سردی میگویمخوشخوش : 

 .طوریم نمیشه-

آخه تو که عرضه نداری یه شب شکم -
 خودتو سیر

کنی، بیخود میکنی حرف رفتن میزنی. پاشو 
 بیا سهمتو
 .نگه داشتم

 .پرم از نازهایی که بیخریدار ماندهاند
 .نمیخوام، من دیگه اونجا برنمیگردم-

 .خوددانی، دخترۀ سرتق-

رامیکهای کف مبهوت چشم میدوزم به س
 .آشپزخانه

 .دیگر حنایم برایش رنگی ندارد



دقیقهها میگذرند. نه او زنگ میزند، نه 
 علیرضا پیامی

 .میفرستد. کم مانده دیوانه شوم

میخواهم به تمام کسانی که ناز میکنند، 
 بگویم، زمانی

که نازتان را میخرند کوتاه بیایید، وگرنه 
 مجبورید دست

را بکشید. با کلی  از پا درازتر ناز طرفتان
 حقارت

 .شمارهاش را میگیرم

برنجو تا کجا باید آب ریخت؟ پر غیظ -
 :میگوید

دستتو میکنی تو قابلمه، تا مچت آب -



 !میریزی

خاک تو سرت، آماده شو محرابو میفرستم 
 .دنبالت

 !« آخ جووووون... آخ جووووووون»

 ...نه مامان من نمیـ-
 .داد میزند

- یرسی اینجا چیزی آره ارواح عمهت، تا م
 .نخور

ِ  مراقب برگههای آستان باشید. بدموقع رو 
 کردنشان،

 .مصادف است با باخت

 .هنوز در را نبسته راه میافتد

 قهر چه مزهای داشت؟-



لعنت به آن شب. لعنت به تو هومن که 
 زبانم را مقابل

 .این دیالق کوتاه کردی
خوار شدن آن شبم، هیچگاه فراموشم 

 نمیشود. یک
تمام التماس کردم تا راضی شد  ساعت

 حرفی به مامان

نزند. بماند که سیلی دومش را بر صورتم 
 کوفت و زبان

من خیلی کوتاهتر از آن بود که بتوانم 
 کوچکترین

 .اعتراضی بکنم
 نغمهاینا هم ماجرا رو فهمیدن؟-



 .نه. مامانت گفت خونه دوستتیٔ  -
****** 

 «علیرضا»

 .برای چندمین بار تذکر میدهم
یادتون نره چی گفتما. میرین باال پایینم -

 نمیاین؛
سروصدا و شلوغکاری نمیکنین؛ به همدیگه 

 نمیپرین؛
خوراکیرم غارت نمیکنین. هر جا هم یه 

 کوچولو بهتون

اخم کردم، کنار میکشین، بعدا خودم هر 
 چی دلتون

 .خواس واستون میگیرم

چشم -عسل:  . 



 :عرفان با اکراه میگوید

 !باووووووشه-
بچهها بهسمت عمو میدوند. پس از سالم و 

 احوالپرسی
 :میگویم

 دیر که نکردیم؟-

نه هنوز نیومدن -زنعمو:  . 

 .عمو، عسل را روی پایش مینشاند

 پس دنیا کو؟-
نیومد، به زن همسایه گفتم بیاد پیشش. -

 حدیث کجاس؟

 .سالم-

 .میبینمش که از پلهها پایین میآید



. نوبت پاسخش را میدهم. عسل را میبوسد
 عرفان که

 :میشود، صورتش را پس میکشد و میگوید

 .ا  نکن صورتم رنگی میشه-
سرش را پایین میاندازد و کنار ما مینشیند. 

 آرام نجوا
 :میکنم

 .مبارکه-

 .بهآنی غم مهمان کاس ٔه چشمانش میشود
 حدیث؟ چرا اخمات تو همه؟-

سرش را به طرفین تکان میدهد. میدانم 
 یک طوریش

 .است



اره یاد آن دختر میافتم و پیامی که برایم دوب
 فرستاده

بود .بهحدی شوکهام کرد که نتوانستم 
 .جوابش را دهم

 .راستش متوجه منظورش هم نشدم

 .زنعمو دست به سر دخترش میکشد

اخماتو وا کن مامانجان. منو بابات خیر و -
 صالحتو

 .میخوایم

من اگه این خیر و صالحو نخوام، کیو باید -
 ببینم؟

حدیث اعصاب منو خرد نکن. ما حرفامونو -
 با هم



 .زدیم؛ بهتر از این پسر گیرت نمیاد

 .عصبی برمیخیزد

بهتون گفتم بگین نیان. من ملعبه دست ٔ  -
 شما نیستم؛

 .خودم تصمیم میگیرم با کی ازدواج کنم

بهسمت اتاقش راه میافتد. زنعمو درحالیکه 
 سعی دارد

آرامش خود را حفظ کند، با صدای 
 :نیمهبلندی میگوید

امشبو اونجوری که من میخوام رفتار -
 میکنی، وگرنه

 .کالمون بد میره تو هم

دستی به پیشانیاش میکشد و مستأصل 



 :میگوید

من چیکار کنم با این دختر؟ داره گند -
 میزنه به

 .آیندهش
 .آیفون که به صدا درمیآید، هول میشود

 .اومدن-
 :عمو با چهرەچهرۀ جدی میگوید

 .باشه خانم، به خودت مسلط باش-
 ِ 

او در را باز میکند و با اشارٔە من، بچهها به 
 اتاق

 .طبقه ٔ باال میروند

زنعمو حق دارد از چنین موردی نگذرد. 



 خانواد ەۀ 

متمولی هستند. پسر شروع میکند به 
 .صحبت کردن

بیست و نه سالمه. شغل اصلیم -
 دندونپزشکیه، در

خونه تو فرمانیه  کنارش تدریسم میکنم. یه
 دارم، تو یه

پروژه هم سرمایهگذاری کردم که اگه جواب 
 بده، وضعم

 .زیر و رو میشه

دلم میخواهد بپرسم زیر و روتر از این؟ او 
 از داراییاش

میگوید و چشمان زنعمو برق میزند. زن 



 میانسال

 :میگوید

دخترخانومتون تشریف نمیارن؟ زنعمو -
 .لبخند میزند

- سهاالن خدمت میر  . 

 .برمیخیزد و به اتاق حدیث میرود
صحبتها در مورد مسائل متفرقه از سر گرفته 

 .میشود

تمام حواس من به آن دوییست که پنهانی 
 از الی

نردهها سرک میکشند. عرفان چشم باریک 
 کردنم را که

 .میبیند، با ترس دست عسل را میکشد



ده دقیقه از رفتن زنعمو میگذرد. پچپچها 
 .شروع شده

نگران، با حرکت چشم از من میخواهد  عمو
 سر و

گوشی آب دهم. ببخشیدی میگویم و بلند 
 .میشوم

 .زنعمو در را برایم باز میکند

اومدین حدیثو بیارین، خودتونم موندگار -
 .شدین

 .مرا به داخل اتاق میکشد و در را میبندد

با صدایی که عجز و درماندگی و خشم، سه 
 عنصر

 :اصلی آن است، میگوید



به دادم برس علیرضا، این دختر امشب -
 منو دیوونه

 .میکنه

خیره میشوم به حدیثی که توی خودش 
 مچاله شده و

 .صورتش خیس است

 چی شده؟-

چی میخواستی بشه، میخواد آبروی منو -
 .ببره

من به آبروی تو چیکار دارم مامان؛ گفته -
 بودم بگو

 .نیان
حاال که اومدن، میخوای سکه پولمون ٔ  -



؟ خطاب بهکنی  

 :من میگوید

 .من میرم پایین ،هر جوریه بیارش-

زنعمو که میرود، طرف راست تختش 
 .مینشینم

 .حدیث-

 .سرش را به معنی "چیه" تکان میدهد

 این بچهبازیا چیه؟-
 .اشک میریزد. بینیاش را باال میکشد

 .گریه نکن، حرف بزن-

 .بگو برن-
 نمیشه که، مگه دست منه؟-

 .من نمیخوام باهاش ازدواج کنم-



گردنم را خم میکنم و خیره در چشمانش 
 :میپرسم

 چرا نمیخوای؟-

 .دوس ندارم-

 .لبخند میزنم به لحن بچهگانهاش
منم با ازدواجت تو این سن مخالفم، ٔ  -

 ولی قضیه این

پسره فرق داره. دکتره، از خونه زندگیش که 
 بگذریم،

خوای داشته آدم حسابیه. چی نداره که تو می
 باشه؟

 .نگاهش ناباوری را فریاد میزند
 یعنی تو موافقی با ازدواج من؟-



با هر کسی نه، ولی با این جناب دکتر، -
 آره. میان

گریه، تلخ میخندد. سرش را روی زانویش 
 میگذارد و

 .بیصدا اشک میریزد
 .فاصلهام را با او کمتر میکنم

میدونم تصمیمگیری دربارۀ این موضوع -
ی براتخیل  

سخته، اما عمو گفت راجعبهش تحقیق 
 .کرده

همه جوره قابل اطمینانه. حاال هم بیا پایین 
 چششون به

 .در خشک شد تا عروسشونو ببینن



دلیل سری که بلند نمیشود و شانههایی که 
 اینگونه

 .میلرزند را نمیفهمم

 .ِٔ گوشه شالش را تکان میدهم
 .حدیث... سرتو بلند نکنی میرما-

رش را باال میآورد. سفیدی بیمکث س
 چشمانش کامال

 .سرخ شده. نوک دماغش اما سرختر است

 .علی من هنوز نمیخوام ازدواج کنم-

 .اونا که مشکلی با درس خوندنت ندارن-
 .موضوع فقط این نیست-

 .حدس زده بودم

 چیه اون موضوع؟-



چشمانش پر از تردید میشود. نگاه منتظرم 
 را میخ

 .صورتش میکنم

- یتونم با کسی ازدواج کنممن نم . 

در عرض چند ثانیه، صد جور خیال از ذهنم 
 .گذر میکند

پر میشوم از نگرانی. چشمانم را تنگ 
 .میکنم

 چرا نمیتونی؟-

ِٔ انگشتانش را در هم میپیچد و گوشه لبش 
 را گاز

 .میگیرد

 چرا نمیتونی حدیث؟-



 !آخه... آخه یکی دیگه رو دوس دارم-
ی و چشمانش، تمام حاال عالوه بر نوک بین

 صورتش

 .سرخ میشود

 .پس موضوع اینه-
 .ترسیده نگاهم میکند

منو باش فکر کردم خانم جوش درس و -
 آیندهشو

 .میزنه، نگو دلش جای دیگه گیره

 .لبخند میزنم
 حاال طرف کی هس؟-

شالش را مرتب میکند و چرا دستانش تا 
 این حد



 میلرزد؟

 .نمیتونم بگم-
 خیلی دوسش داری؟-

 .اوهوم، خیلی .اینطوری نگام نکن-
مگه چهجوری نگاه میکنم؟ کلمات را گم -

 .میکند

یه جوری که... یه جوری که من... علی بگو -
 برن،

 .من پایین بیا نیستم

 از انتخابت مطمئنی؟-
 .ِٔ سرش را به نشانه مثبت تکان میدهد

آخه االن تو سنی نیستی که بتونی خوب و -
 بد و از هم



 .تشخیص بدی
کوت کرده. درواقع خجالت میکشدس . 

یعنی طرفت انقد ارزش داره که به -
 خاطرش

خواستگار همه چی تمومتو رد میکنی؟ 
 مرتعش

 :میگوید

 .واسه من که خیلی ارزش داره-

 .سرم را باال و پایین میکنم

آها، به نکته خوبی اشاره کردی. واسه تو ٔ  -
 خیلی

- ارزش داره، واسه مامان باباتم ارزش داره؟
 .نمیدونم



 .سر و کله زدن با این بچه، کار من نیست

حدیث، انقدی میخوادت که میخوایش؟ -
 انقدی میخوادت

که واس خاطرت رضایت مامان باباتو جلب 
 کنه؟

فقط نگاهم میکند. لبهایش میلرزد و 
 .چشمانش میبارد

 .کالفه میشوم

 .گریه نکن، جواب منو بده-

 .نمیدونم-
 پس تو چی میدونی؟-

را حصار میکند و سرش را روی آن بالش 
 .میگذارد



 .اینبار هق میزند
 !فقط میدونم بدون اون نمیتونم-

احساس میکنم حدیث، همین امشب 
 .بزرگ شده

همین امشبی که بهخاطر کسی از جنس 
 من اشک

 .میریزد

 من، اینکه دیگه خ -

 ِ 
 .عزیز ودخوری و بیتابی نداره

ه بلند میشی میای به بابات میگی یکی دیگ
 رو دوس

داری. عمو هم انقد بامنطق هست که 



 چیزی رو بهت

 .تحمیل نکنه
 .نمیشه-

 ای بابا، چرا نمیشه؟-
بالش را از میان دستانش بیرون میکشم. 

 خدای من، از

 کجا میآورند این همه اشک را؟

اول پاک کن اشکاتو، بعد بگو چرا نمیشه -
 به بابات

 بگی؟
 !نمیدونه دوسش دارم-

فکم باز میماند. بهگمانم وقتش رسیده کمی 
 اخم چاشنی



 .صورتم کنم

 یعنی چی نمیدونه؟-
باز هم گریه میکند. عصبی به تشک تخت 

 .مشت میزنم

وای، وای حدیث از دست تو. داری واسه -
 طرف

میمیری، نمیدونی چه حسی بهت داره؟ 
 بدبخت چرا

اینطوری سنگشو به سینه میزنی؟ چقد تو 
 بیفکری

االنم پاشو بیا پایین، نیای واسه دختر. 
 .بابات بد میشه
 :مغموم میگوید



 .نمیام-
 .بلند میشوم

 .دختر خوبی باش و حرف گوش کن-

حال به تمام مشغلههای ذهنیام، این یکی 
 .نیز اضافه شد

من هیچگاه حدیث را جدای از خانوادهام 
 تصور

نکردهام. به همان اندازه که آیندۀ دنیا برایم 
 مهم است،

نگران حدیث هستم. باید هر چه سریعتر 
 فکری به حال

 .این مسئله کرد
********* 

 «حدیث»



به تصویرم توی آینه خیره نمیشوم. ندیده 
 میدانم چه

شاهکاری از صورتم ساختهام. آب بینیام را 
 باال

میکشم؛ باز هم میآید. اگر به آن جمع 
 میروم فقط

 .ِٔ بهخاطر خواسته اوست
اینکه کسی چیزی  سالم میکنم .قبل از

 بگوید، روی مبل
 .تکنفرهای مینشینم

جواب سالمم را گرفتم؟ نمیدانم، اصال مهم 
 .نیست

دختر جوانی که به گمانم خواهر پسر است، 



 :میگوید

 .چه عجب ما شما رو زیارت کردیم عزیزم-

سرم را بلند میکنم. نگاهها دیدنیست. بدتر 
 از همه

من ِٔ لبخند یکطرفه مامان است که فقط 
 میدانم چه

عصیانی پشتش خوابیده. مجلس را به 
 دست میگیرد و

با تعارفات سعی دارد حواس جمع را نسبت 
 به خودش

 .معطوف کند

این به قول علیرضا جناب دکتر را توی 
 عروسی



پسرعموی مامان دیده بودم. هیچکدام از 
 جذابیتهایش

 ...به چشمم نمیآید، ولی در عوض
ن چهارخانه،دلم ضعف میرود برای پیراه  

سرمهای_سیاه علیرضا و چه اهمیتی دارد 
 خواستگار

 !من کت و شلوار فالن قیمت تن زده

دلم ضعف میرود برای تهریشی که در چهر 
 ەۀ سبزهاش

ِ  دلربایی میکند و دکترِ  سفید ششتیغکرده، 
 به چه چیزش

مینازد؟ مرد هم انقدر سفید؟ دلم ضعف 
 میرود برای



موهایی که به سادهترین حالت ممکن به 
 باال هدایت

شده و هیچ جذابیتی برایم ندارد موی مدل 
 انگلیسی که

 !کلی برایش زمان و هزینه صرف شده

دلم ضعف میرود برای دستان پینهبستهاش 
 و ناخنهایی

که سفیدی گچ، بهطور کامل از دورش پاک 
 نشده و چرا

باید دستهای آن مرد از دستهای من هم 
 صافتر و

 !ظریفتر باشد؟

دلم ضعف میرود برای این عطر پنجاه هزار 



 تومانی و
ادکلن پانصد هزار تومانی به تنهایی مگر 

 میتواند عقل

 از سرم بپراند؟
و دلم ضعف میرود برای علیرضای 

 بیشیلهپیله و ساده
و چرا جناب دکتر فکر کرده با کلمات 

 قلمبهسلمبه و

ه مرا پرستیژش میتواند ذرهای از توج
 معطوف خود

 کند؟

 .مامان خط میکشد بر تمام رویاهایم

دخترم جناب دکترو راهنمایی کن اتاقت تا -



 حرفاتونو

 .بزنین
این جرأت به یکباره از کجا به سراغ من 

 .میآید، نمیدانم

جواب من منفیه، پس حرفی برای گفتن -
 .نمیمونه

سکوت گزندهای بر فضا حاکم میشود. 
 اینبار بابا سک ان

رشه را به دست میگیردع . 

حاال شما برین حرفاتونو بزنین، شاید -
 نظرت عوض

 .شد

 :صدایم خش دارد وقتی میگویم



 .نظر من عوض نمیشه-
 .برای اولین بار مرا مخاطب قرار میدهد

 میشه دلیلتونو بدونم؟-

فک نکنم برای شما هم خوشایند باشه -
 وقتی دلم واسه

باشه یه نفر دیگه میتپه، جسمم کنار شما ! 

وارفته نگاهم میکند. از زیر چشم میبینم 
 علیرضایی را

 .که با ابروهای درهم خیره شده به زمین

مادرش بلند میشود. با پوزخند بدی به 
 :مامان میگوید

مسخره کردین مارو؟ مگه ما بازیچه ٔ  -
 دست شماییم؟



دخترتون یکی دیگه رو زیر سر داره اونوخ با 
 ما قرار

ن؟ با یه قیافهای نشسته خواستگاری میذاری
 روبهروی

ما هر کی ندونه خیال میکنه اومدیم 
 .سالخیش کنیم

پسر دسته گلمو از سر راه نیاوردم که یه 
 الف بچه زیر
 .پا لهش کنه

من شرمندهتونم، خودم درستش  -مامان: 
 .میکنم

چی چی رو میخوای درستش کنی؟ پاشین -
 بریم،



 .دخترتونم ارزونی خودتون

ه سراغم آمده. هر سه برای سردرد بدی ب
ٔ  بدرقه

مهمانها رفتهاند. کاش این شب لعنتی 
 زودتر تمام شود،

اما میدانم تا زهرش را نریخته، دست بردار 
 .نیست

مامان با یک حالت جنونآمیزی خودش را به 
 من

میرساند و برای اولین بار دستش، سیلی 
 دردناکی را به

 .صورتم ارمغان میدهد

بابا سکوت کرده و معلوم است چگونه 



 سعی در

 .سرکوب عصبانیتش دارد

زیر نگاه خیرەخیرۀ عزیزترینم ذوب میشوم. 
 تنها کاری

که میتوانم انجام دهم، گذاشتن کف دستم 
 روی

 .ِ  قسمتیست که گِ  زگز میکند
آدمت میکنم حدیث. هی بهت گفتم -

 امشبو آبروداری
 ِ  کن، به گوشت نرفت که نرفت. این

 اراجیف چی بود
 بلغور کردی؟ تو کی سر از تخم

درآوردی که حاال اون دل واموندهت واسه 



 یه نفر دیگه
 بتپه؟

ظرفیت گ ٔ ریه امشبم تکمیل است، اما 
 هنوز جا برای

 .بغض دارم
زنه برگشته بهم میگه این همه از دخترت -

 دم میزدی،

این بود؟ خوار و خفیفم کردی حدیث، خدا 
 .ذلیلت کنه

پسرەپسرۀ آشغال کیه که بهخاطرش این 
 همهمونو

 شستی و پهن کردی؟

هیچکس حق ندارد درشت بارش کند، حتی 



 .مادرم

درست حرف بزن مامان. حق نداری بهش -
 بگی

 .آشغال
دستش برای سیلی دوم باال میرود، اما از 

 پشت توسط
 .علیرضا مهار میشود

خواهش میکنم زنعمو. شما االن عصبی -
 .هستی

متون حال مساعدی ندارین. بقیه ِٔ هیچکدو
 حرفارو

بذارین واسه وقتی که حال جفتتون خوب 
 بود. بعدم



 .حدیث هنوز سنی نداره

مامان را به اتاقش میفرستد و کاش بابا هم 
 مثل او قیل

 .و قال میکرد، نه سکوت

ِٔ عدسی چشمانم روی گلدان گوشه سالن 
 متمرکز شده و

 .خدا میداند مغزم کجا متمرکز است

وان آب را به دستم میدهد و به تماشای لی
 آب خوردنم
 .مینشیند

هنوزم میخوای بگی ارزششو داشت که -
 بهخاطرش تو

 روی مادرت وایسی؟



 .سوالش را با سوال پاسخ میدهم

 علی چرا زندگی انقد سخته؟-

نگاه پر دردش را به میز وسط سالن سوق 
 .میدهد

تو از سختی زندگی چی میفهمی بچه؟ خدا -
ررو شک  

ِٔ که داغ عزیز ندیدی .صدهزار مرتبه شکر 
 که سای ه

پدر مادرت باال سرته. خداوکیلی تو دیگه 
 حرف از

ِٔ سختی نزن. همه سختیایی که تا االن 
 کشیدم یه طرف،

ِٔ قضیه دنیا یه طرف. دو روز عاشقی کردی 



 اسمشو
گذاشتی سختی؟ سختی یعنی هنوز پدر 

 نشده واسه سهتا
کنیِٔ بچه قد و نیمقد پدری  . 

کاش  .هزاربار بیشتر عاشقش میشوم
 آنقدری طال داشتم

تا تمام جمالتش را به آن مزین میکردم! 
 برای برخاستن

 .ِٔ دستش را به لبه مبل میگیرد
عسل... عرفان... کجا موندین؟ بیاین -

 بریم. تو هم برو
 .بخواب، اوضات خیلی خیته

دلم میخواهد دستش را بگیرم و بگویم باز 



 هم برایم

 .حرف بزن

دل خیلی چیزها میخواهد که عقل پسش 
 .میزند

 .باالی سرم میایستد
عزیزم ٔ یه توصیه برادرانه. دو نفری که -

 همدیگه رو

دوس دارن، باید به یه اندازه همو بخوان. 
 کجا

تختهگازشو گرفتی داری میری؟ دوس 
 داشتن طرفتو

امتحان کن. اگه دیدی قد  دوس داشتن تو 
 نیس وایسا تا



م بهت برسه. این ره که تو میروی به اون
 ترکستان

است. اشکاتو واسه هر کسی حروم نکن. 
 امشب که

گذشت، ولی سر یه فرصت، درست حسابی 
 باید راجعبه

 .این موضوع حرف بزنیم
من انگیزه دارم تو انگیزمی تو هر موقعیت 

 عزیزدلی

 بهاری تو باغ خیالی فرش
تو ماهی تو این مغرب کاهگلی زمین از 

مرد بسازهز   

منو جهانو بلرزونه با هقهقم بدهکاره دنیا به 



 امثال من
 ببین گفتنی نیس چقد عاشقم

 )علیرضا آذر (

 «دنیا»

صورتم را بهطرف خودش برگرداند، اما با 
 سگرمههای

 .درهمم مواجه شد

 .چرا اوقاتمونو تلخ میکنی؟ پوزخند زدم-

 من یا مامانت؟-

 .روبهرویم نشست

- و واسه تو حل نکردم؟مگه من این قضیه ر   

چرا هر جایی که ما باید باشیم، -
 دخترخالهت زودتر از



 ما حاضره؟

 .چند تار از موهایم را به بازی گرفت

چند بار تا حاال گفتم؟ ملیکا انتخاب -
 مادرمه، ولی وقتی

 .تو پیشمی یعنی انتخاب من تویی
حسود شده بودم؛ خصوصا که ملیکا این 

 اواخر مدام
برای کیان و مادرش بود فکر خودشیرینی . 

 .اصال همون دخترخالهتو میگرفتی-
 .پیشانیاش را به پیشانیام چسباند

بذار یه چیزی رو همین االن بگم تا آخر -
 دنیا خیالت

تخت باشه. یه طرف دنیا و ملیکا رو بذارن، 



 منظورم

 .اون دنیاستا
 کدوم دنیا؟-

اه، جهانو میگم. داشتم میگفتم، یه طرف  َ -
 جهانو

دخترخاله ما باشه، طرف دیگه طناب دار،  ِٔ
 من اون

طناب دار و انتخاب میکنم! اگه کرور کرور 
 ثروت قراره

با ملیکا به من برسه، من تف میکنم به اون 
 .مال

هر چند که اعترافش سخت بود، به زبان 
 .آوردم



 .اما اونکه... هم خوشگله هم باباش پولداره-
 .پیشانیام را در گودی گردنش فرو برد

آدم باید به طرف یه دختر کشش داشته -
 باشه. وقتی

قلبم و عقلم، همه دربست به طرف تو 
 کشیده میشه،

خوشگلی و پولداری یکی دیگه به چه درد من 
 میخوره؟

 کیان؟-

 .گیان-

 مامانت چرا انقد با من چپه؟-

چون پسر یکییهدونهش عاشقته! چون -
 تکپسرش



میره واستمی ! 

ملیکا با رفتارش خیلی اذیتم میکنه، با این -
 حرفا دلم

خنک نمیشه. باید ده بار بگی خاک تو سر 
 اونی که

 .ملیکا رو میگیره

صورتم را باال آورد. درحالیکه چشمانش 
 میخندید،

 :گفت

 تو هم بدجنس بودی و رو نمیکردی؟-
تو دختر نیستی، احساسات منو درک -

 نمیکنی. حاال هم
د باش، یاال بگوزو . 

_ 



 :پس از اینکه یک دل سیر خندید، گفت
خاک تو سر اونی که ملیکا رو میگیره! آقا -

 خاک تو

سر اونی که این دخترەدخترۀ نچسبو 
 !میگیره

و تمام ده بار را یک صفت جدید به او 
 .چسباند

 .اینجا چیکار میکنی هوا سرده-
هرگاه دلم گریستن با صدای بلند میخواهد، 

شتبامبه پ  

میآیم. امشب هم دلم یک دل سیر گریه 
 میخواست، اما

حادثهای عجیب در من رخ داده. هر کاری 



 میکنم

 .گریهام نمیآید. بغض دارم، اما گریه نه

کنارم مینشیند. مسیر نگاهش را میگیرم و 
 میرسم به

تکههای کوچک و بزرگ مقوایی. یک تکه 
 مقوا که

 هر دنیایی خاطره در خود جای داده و حاال
 کدامش

 .گوشهای افتاده

 این عکسو چرا پاره کردی؟-
از همان ابتدا نگهداشتنش اشتباه بود. 

 وقتی کسی

وجودش را از تو دریغ میکند، وقتی محبتها 



 و

حمایتهایش را از تو میستاند، وقتی لبخند و 
 حصارش

 تو نخواهد شد،
 ِ 

 دیگر برای تو نیست و تا ته دنیا از آن

که نمک بپاشد بر یک قطعه عکس، جز این
 زخم هر

روزهات، کدام قسمت از دردهایت را مداوا 
 میکند؟

عرفان میگه امروز ناهار نخوردی. شامم که -
 به زور

من دو قاشق خوردی. خیال نکن با این کارا 



 خودتو

عذاب میدی، من بیشتر از تو عذاب 
 میکشم. داری جلو

چشام آب میشی. منم دارم آب میشم، با 
 این

و نمیبینی. باهام حرف بزن دنیا. تفاوت که ت
 میدونی چند

وقته صداتو نشنیدم؟ یه چیزی بگو، فحش 
 بده، نفرین

 .کن، اما روزەروزٔە سکوت نگیر

 .موبایلم را بهطرفش میگیرم

 !دیشب عروسیش بود-

نگاهش روی پست عاشقانه خشک میشود. 



 قطرهای از

چشمش سقوط میکند و خدایا اشکهایم را 
 امشب کجا

 پنهان کردهای؟
ِٔ زل زده به صفحه موبایل. حالش همچون 

 حال صبح من

است. هنوز زمان میبرد تا هضم کند. یک 
 سوال در

 .مغزم جوالن میدهد

چرا مردها اینقدر دروغ میگویند؟ چرا بُلُ ف 
 میزنند؟ چرا

 شعار میدهند؟

چرا قولهایشان را زود فراموش میکنند؟ شد 



 چهارتا

 !!!سوال

فت دنیا را با ملیکا به من کیانی که میگ
 بدهند، مرگ را

انتخاب میکنم، چگونه میتواند دست دور 
 شانه ٔ ملیکا

 :بیندازد و توی کپشنش بنویسد
تو همانی که میشود چای را کنارت بدون »

 قند، شیرین

 ! «نوشید

مگر در این دو سال و اندی چه چیزی تغییر 
 کرده؟ جدا

 .شدن سخت است، اما نه هر جدا شدنی



دو نفری که از هم سیر میشوند، دو نفری 
 که تعداد

خاطرات بدشان از خاطرات خوبشان بیشتر 
 است، دو

نفری که بیشتر از خنده، گریه کردهاند، دو 
 نفری که

مدتها با هم جنگ اعصاب داشتهاند، دو 
 نفری که

ماهها و یا سالها به طالق فکر کردهاند، 
 راحتتر

دمیتوانند درد جدایی را تحمل کنن . 

ِٔ قضیه ٔ ما فرق داشت. تشنه هم بودیم. 
ٔ  خیلی کم خاطرە



بد با هم داشتیم. تا قبل از آن شب یکبار 
 هم به طالق

ِٔ فکر نکرده بودیم. جنگ اعصابی با هم 
 نداشتیم. خانه

آرزوهایمان، در عرض چند ساعت بر 
 سرمان آوار شد؛

بدون هیچ پیشزمینهای، در یک چشم بر 
 هم زدن جدا

یکه تا ماهها توی شوک بودمشدیم، طور . 

 .اینگونه جداییهاست که دردناک است
ِ  اینگونه جداییهاست که پدر پدرت را 

 .درمیآورد

هیچی که تو زندگی ندارم، اما اگه بدونم با -



 گرفتن

جونم، خدا زندگیتو بهت برمیگردونه، از خدا 
 میخوام

 .عمر منو بگیره و برگردی به زندگی

رۀ تاریکی شب سرم را بلند میکنم و خی
 .میشوم

قبلترها آسمان، آسمانی از ستاره بود، 
 طوریکه قادر به

شمارشش نبودم. االن آنقدر کماند که 
 میتوانم

بشمارمشان، ولی نه، نمیتوانم؛ حاال دیگر 
 دل و دماغش

 .را ندارم



روی صورت کیان زوم میکنم و چقدر دلم 
 هوای گیان

گفتنهایش را کرده. موبایل را از دستم 
یکشدم . 

 .دیگه تموم شد، بهش فک نکن-

خیره میشوم به ستارهای که از همه پر 
 .نورتر است

ِٔ من که میگویم غم او از بقیه ستارگان 
 .بیشتر است

 .به جون تو من نمیخواستم اینجوری بشه-
آنقدر بغض قورت دادهام که ماهیچههای 

 گلویم عضالنی

 .شده



 .ولی شد-

سر این ماجرا هیشکی به اندازەاندازۀ من -
 داغون

 .نشد
 .پوزخند میزنم

 داغونتر از منی؟-

 .مردمکهایش از اشک میدرخشد

کاش یه روز بفهمی همه این بدنامیا ٔ  -
 .بهخاطر تو بود

من بد آوردم. فقط میخواستم تو خوشبخت 
 .شی

 .تلخند میزنم
شدم؟ بهنظرت االن خوشبختم؟ جواب -



م؟بده، خوشبخت  

 .کتش را درمیآورد و روی شانهام میاندازد

 نمیخوای تمومش کنی؟-
 .کتش را زمین میاندازم

دور و ور من نباش. ازم فاصله بگیر. باهام -
 همکلوم

 .نشو. بذار سعی کنم فراموش کنم
تو این ساال از همه حرف شنیدم، انتظار -

 داشتم تو

یکی فقط یه نمه درکم کنی. همین امشب 
 از اون باال

سریه میخوام، اگه قراره دیگه داداش 
 گفتناتو نشنوم،



جونمو بگیره. اینی که من میکنم زندگی 
 نیس. به

خودش قسم مرگ شرف داره به این 
 .زندگی

اوسکریم میدونم کفره، ولی باقی عمرم 
 صدقه سر

 .خواهرام و برادرم

به کتش چنگ میزند و نمیداند چه رعشهای 
 به جانم
ای من بیخودی میاندازد. رعشه گرفتنه

 نیست؛ حادثهای
 !!!شوم در پی دارد

** 

 « وفا»



با چرخش کلید توی قفل، از جا میپرم. 
 شاهرخخان

است. سالم میکنم. در کمال خوشرویی 
 .جوابم را میدهد

 :با میل قلبیام میگویم
 .خسته نباشید-

 .کیفش را روی جاکفشی میگذارد

درمونده نباشی بابا. چرا خونه انقد سوت -
ه؟و کور   

 .شانه باال میاندازم

نمیدونم، منم خواب بودم تازه بیدار -
 شدم. فک کنم

 .مامان رفته خرید



 .روی مبل مینشیند

 چایی میخورین؟-

ِٔ با انگشت شست و سبابه، گوشه 
 .چشمانش را میفشارد

زحمت نکش دخترم. اگه خواستم خودم -
 .درست میکنم

 .بلند میشوم
زحمتی نیس، خودمم هوس چایی گالب -

 .کردم

موهایم را پشت گوشم میدهم و به 
 .آشپزخانه میروم

از وقتی که به خواستهاش، جلوی او روسری 
 سر



نمیکنم، حس راحتی بیشتری با او دارم. 
 رفتارم در

برابرش، برای خودم هم تعجبآور است. 
 شخصیتش

 .جوریست که نمیتوانم به او احترام نگذارم

ِ  چای را توی دو لیوان دستهدار بزرگ، 
 .میریزم

چشمانش را بسته و سرش را از پشت، به 
 مبل تکیه

داده. صدای قدمهایم را که میشنود، پلک 
 .میگشاید

 .اوه اوه اوه، لیواناشو نگاه. دستت درد نکنه-
 .یکی از لیوانها را به دستش میدهم



 .نوش جونتون؛ اینطوری بیشتر میچسبه-
ذرد، میپرسدکمی که میگ : 

 راحتی باباجان؟ کم و کسری نداری؟-

بابا هیچگاه با این لحن مرا نخوانده. اصال 
 به انداز ەۀ 

 .تمام عمرم برایم کم گذاشته
روزی که داشتم میومدم اینجا، خیال -

 نمیکردم بتونم
دووم بیارم. اون روزی که قهر کرده بودم 

 فهمیدم

 .بدجور به این خونه و شما خو گرفتم
خند پر مهری میزندلب . 

 .خدا کنه همینطور باشه که تو میگی-



ضرباتی که به در میخورد، خبر آمدن 
 .محراب را میدهد

ِٔ به خواسته شاهرخخان، دیگر کلید 
 نمیاندازد و در

میزند. با دست مانع از بلند شدنش 
 .میشوم

 .من باز میکنم-

شالم را از روی رختآویز برداشته، سر میکنم. 
 در را

یم. منتظر خیره شده به من. توقع میگشا
 .سالم دارد

 .سالم-

 .به تکان دادن سرش اکتفا میکند



یادش بخیر چه زبان درازی جلوی این بشر 
 داشتم! خدا

 .ِ  چگونه پس گردنم زد و زبانم را قیچی کرد
 .وفا یه چایی واس من بیار-

مگه آبدارچی استخدام کردی؟ پاشو -
 .خودت بریز

لبم میآورد. رو به تشر پدرش، لبخند به 
 محرابی که

 :قصد برخاستن دارد، میگویم

 .نه میارم-
 .چایش را میبرم. بیتفاوت لیوان را برمیدارد

 !دستت درد نکنه دخترم-

چای به گلوی محراب میپرد و به سرفه 



 .میافتد

 .لیوان را روی میز میگذارد
 .راضی نیستی نیار، از دماغمون اومد-

**** 

د روز است با نفس عمیقی میکشم. چن
 خودم کلنجار

میروم. به خیلی چیزها فکر کردهام؛ بیشتر 
 از همه به

حدیث. به هر حال او باید با حقیقت مواجه 
 .شود

حقیقتی عیان که نشان میدهد علیرضا هیچ 
 عالقهای به

 !او ندارد
قبل از اینکه پشیمان شوم، دستم روی 



 شمارهاش

 .میلغزد

وگرنه  باید برای خواستههایم تالش کنم،
 یکی میشوم

 !ِٔ لنگه حدیث
 بله؟-

 .سرد، سخت و بیتفاوت

 .عرق پیشانیام را پاک میکنم

 ...سالم... من-

 .شناختم-

 .اوف چقدر سخت شد
بگو دیگه احمق، پس واسه چی زنگ »

 «زدی؟



میشه همدیگه رو ببینیم؟ چرا سکوت -
 کرده؟

 الو... هستین؟-
 اونوخ دلیلش؟-

پشت تلفن -دخترۀ احمق چه جوابی داری؟ 
 نمیشه،

 .دیدمتون میگم

 .صدای نفسی که بیرون میدهد را میشنوم

 میاین؟-

 کجا؟-

 .قلبم توی گلویم میکوبد

یه پارک نزدیکیای خونهمون هست، االن -
 آدرسشو



 .میفرستم

حرکاتم مرا یاد حدیث میاندازد. همان شبی 
 که علیرضا

را مقابل آینه مهمانشان بود. مدام خودش 
 .چک میکرد

 .آرایشاش را، پوششاش را
دست روی صورتم میگذارم. دیوانه شدهام. 

 یک پسر
ساده که همه چیزش معمولیست، چرا تا 

 این حد برایم
 جذابیت پیدا کرده؟

شبی که ترک موتور، سرم را به کتفش 
 چسبانده بودم،



 حال عجیبی بهم دست داد. احساس کردم

ه میتوانم به او تکیه باصالبتترین کسیست ک
 .کنم

 چرا حدیث از ذهنم بیرون نمیرود؟

 ِ  اه، این عذابوجدان لعنتی دیگر چیست؟
بیست دقیقه است رسیدهام و هنوز 

 نیامده. دست توی
 .جیب سوئیشرتم میکنم

پاییز را دوست دارم؛ نه گرمای تابستان را 
 دارد، نه

 .سرمای زمستان را

دصدای موتورش زودتر از خودش میرس . 

کمی شالم را جلوتر میکشم، البته نه آنقدر 



 که موهایم

 .کامل پوشانده شود

از موتور پایین میآید و موهایی که باد هر 
 کدام را به

 .سمتی برده، با دست مرتب میکند

 .سالم-

 .مثل اینکه دیر کردم-

 !نه، منم همین االن رسیدم-
 خب؟-

 .چه زود میرود سر اصل مطلب

 بشینیم؟-
محوطه نسبتا خلوت پارک،  ِٔ نگاهی به

 .میاندازد



 .من اینجوری راحتترم-

 .ایستاده که نمیشه حرف زد-
 .دخترخانم کارتو بگو من کلی گرفتاری دارم-

 .من اینطوری نمیتونم حرف بزنم-

 .به نیمکت اشاره میکند
 .بشین-

 چرا پس خودش نمینشیند؟

چقدر صحبت در این باره سخت است. 
 .بیچاره مردها

 .نگاهی به موبایلش میاندازد
 .خانم کاری نداری من برم، خونه منتظرمن-

 پس زبان دو متریام را کجا جا گذاشتهام؟
بچه بودم که پدر مادرم طالق گرفتن. -



 پیش مادرم
بزرگ شدم. همیشه من بودم و مامان. یه 

 برادر ناتنی
هم دارم که بود و نبودش همچین توفیری 

 نداره. اینا رو
بدونید چقد تنهامگفتم که  . 

غرق در فکر، زل زده به روبهرویش. گفتن 
 از این به

 .بعدش هنر میخواهد
 میشه با هم باشیم؟-

یکضرب، طوری به سمتم برمیگردد که 
 صدای

جابهجایی مهرههای گردنش را میشنوم. 



 چشم راستش

 .را جمع میکند

چی چی باشیم؟ جرأت حرف زدن پیدا -
 .میکنم

- ام گفته. میدونم حدیث در مورد شما بر 
 کسی تو

 .زندگیتون نیست

از کجا میدونی نیست؟ آب دهانم را -
 .قورت میدهم

 هست؟-

 .تو حرفتو بزن-
کف عرق کردۀ دستم را به جیب سوئیشرتم 

 .میمالم



 .زدم-

 .ِٔ یقه کاپشنش را باال میکشد
 آها، اونوخ با هم باشیم، یعنی چی؟-

 .یعنی همین-
- عیفه. ببین دخترخانم من گیراییم ض

 روشنتر حرفتو

 .بزن
 .از شدت استرس، ضعف کردهام

 با هم دوست شیم؟-
 .گرۀ ابروهایش هر لحظه کورتر میشود

آخرین بارت باشه به یه پسر همچین -
 پیشنهادی

 !میدی



خدای من چرا اینطور کرد؟ بهسمت 
 .موتورش میرود

 .دنبالش راه میافتم

 .آقاعلیرضا، صبر کن لطفا-
د و این من هستم که به راهش ادامه میده

 در کمال

 .پررویی ،بازویش را میگیرم
 .با خشم و چشمان گرد شده برمیگردد

 .برو کنار بچه-
هر قدر او از من فاصله میگیرد، بیشتر به 

 طرفش

 .ترغیب میشوم
نگاهی به دور و اطرافش میکند و با حرص 



 الالهاالالله

 .میگوید

 .بازویش را بیرون میکشد
 .فقط ده دقیقه به حرفام گوش کن-

 .صدایش اوج میگیرد

 تو به این خزعبالت میگی حرف؟-
عادت دارم بیحساب و کتاب دست به کاری 

 بزنم و
 .بعدش اینگونه با حقارت سر پایین بیندازم

اسمت وفا بود دیگه؟ با سر حرفش را -
 - .تایید میکنم

وفاخانم، راهو عوضی اومدی. اوال این 
رپیشنهادو پس  



به دختر میده؛ واال اینجوریشو تا حاال ندیده 
 !بودیم

ثانیا همین چند وخ پیش از پارتی جمعت 
 کردم. ثالثا من

انقد تو زندگیم گیر و گرفتاری دارم که وقت 
 واسه این

 .جنگولکبازیا نداشته باشم

عقدههایم را سر سنگریزهای که زیر کفشم 
 است، خالی

 .میکنم

رم فرومیریزدِ  صدایم میلرزد و کوه غرو . 

قول میدم تو دست و پات نباشم ،فقط -
 هر موقع دلم



گرفت باهات حرف بزنم! خب؟ دستانش را 
 از دو طرف
 .باز میکند

آخه من چی به تو بگم؟ شما دخترا چرا -
 اینجوری

 ما با هم نمیخونه. تفریح تو

 ِ 
 شدین؟ اصال گروه خونی

پارتیه، تفریح من ماهی یه بار رفتن 
 .قلیونسرا

- ولین بارم بود پارتی میرفتما . 

نمیدونم مثل اون شب تو پارک، باز سر -
 کارم گذاشتی



یا نه. ولی تمومش کن. من دمار از روزگار 
 کسی که

 .باهام بازی کنه درمیارم
 .ِٔ دسته کیفم را مشت میکنم

 .بازی نیس باور کن-
 با همه پسرا انقد زود صمیمی میشی؟ٔ  -

ی من مامان حق دارد میگوید حماقتها
 .تمامی ندارد

البته یک چیز دیگر هم میگوید. اینکه تا 
 سرم به سنگ

نخورد، آدم نمیشوم و من بیصبرانه انتظار 
 آن سنگ را

 .میکشم



موبایلش زنگ میخورد. با همان چهرۀ 
 گرفته، پاسخ

 .میدهد

 چیه عسل؟-

...- 

تو جلوی زبونتو بگیر، اون کاری باهات -
 .نداره

...- 

- یرسمباشه به حسابش م . 

...- 

 یادمه میگیرم. آجیت خونهس؟-
...- 

 .آها، خیلهخب-
...- 

 .میام دیگه عسل-



...- 

 .باشه فدات شم. خدافظ-
انگار نه انگار بحث به این مهمی بین ما رد 

 و بدل

 .شده؛ سوار موتورش میشود

 .پاشو برو خونهتون-
 منم میرسونی؟-

 با موتور؟-
 .اوهوم-

 .نچ... نمیشه-
 چرا اون دفعه شد؟-

اون دفعه مجبور بودم. بیا برو سر خیابون -
 تاکسی
 .بگیر



 .سرم را بهسمت گردنم کج میکنم

 .دلم موتورسواری میخواد-

پوزخندی میزند و در چشم بر هم زدنی 
 .میرود

عصبی پشت دستم را به لبم میکشم. این 
 رژ لعنتی هم

 .نتوانست، ذرهای از توجهش را جلب کند
 «علیرضا»

تمام تالشم را برای حفظ خونسردیام به کار 
 .میبرم

آقارسولی اینایی که تو داری میاری -
 بهونهس. کار من

ایرادی نداره. حاال چون قرارداد نبستم و 



 بهت اعتماد
 کردم، باید دبه درآری؟

خاکستر سیگارش را میتکاند. گچبری روی 
 شومینه را

 .نشان میدهد
- یومدهاونی که من میخواستم از آب درن . 

 .بهم بگو چه ایرادی داره-
 .چهرهاش را جمع میکند

اونی که من میخوام نیس، به دلم -
 .نمیشینه

مرد حسابی دارم بت میگم یه ایراد از -
 .توش دربیار

عکس نشونم دادی، عینشو تحویلت دادم. 



 حاال به دلم

نمیشینه و نمیخوام و اونی که میخوام 
 نیست و اینا تو

 .ِ کِ ت من نمیره
تهچکش را روی کیف چرمش میگذارد و دس

 پس از
 .دقیقهای بهسمتم میگیرد

با دیدن مبلغ چک که فقط پنج میلیون 
 است، پوزخند

 .میزنم

 قاشقیارو متری چند حساب کردی؟-

 .شیش-

 مگه متری نهُ طی نکرده بودیم؟-



 .بیشتر از این نمیتونم بدم، دستم خالیه-
 .عصبی دست به تهریشم میکشم

م مشتی. من رو یه قرون این حرف زدی َ -
 پولم حساب

 .کردم

چونه نزن علیرضا، افغانیا تو صف -
 .وایسادن

این روزها مهاجران غیرقانونی افغان، بازار 
 کار ما را

ِٔ با نصف قیمت در دست دارند و تیشه به 
 ریشه کسب و

 .کارمان زدهاند

کاش میتوانستم آن تکه کاغذ پنج سانتی را 



 جلوی پایش

 .پرت کنم
کاش مشکالت دستم را تنگ نکرده بود. 

 فعال مجبورم با

 :همین مقدار سر کنم و بگویم

شمایی که طبقه رو طبقه میذاری میشه -
 برج، انصاف

نیس چشم بِ  دوونی به یه قرون دوزار 
 .من

هر قدر کار میکنم، دخلم با خرجم 
 .همخوانی پیدا نمیکند

 زودتر از بقیه شروع میکنم و دیرتر از آنها به
 خانه



بازمیگردم. روزهای تعطیل برایم معنایی 
 ندارد. با این

 .همه، باز هشتم گروی نهم است

دویست تومان از این پول، صرف داروهای 
 .دنیا میشود

یک میلیون و چهارصد تومانش برای چکی 
 که ده روز

 .دیگر موعدش است

نزدیک یک میلیون خرج خرید خانه میشود 
 و دویست

سلتومان پالتو برای ع . 

قبضهایی که سه ماه است عقب افتاده را به 
 کل



 .فراموش کرده بودم

 .پانصد تومان هم اجارۀ خانه
 !هه

 !یک چیزی هم به گرفتاریهایم بدهکارم
**** 

 :بهمحض ورود، عرفان میگوید
بدو داداش، بدو یه چی درست کن،  ُ -

 مردم از

 .گشنگی

 .لباسهایم را درمیآورم و قصد حمام میکنم
- یا یه چی بذار، تا تو بری و بیای دیر اول ب

 .میشه

خیس عرقم عرفان، صبر کن دو دقیقه -
 دوش بگیرم



 .بیام
 .ای بابا داداش، من گشنمه-

فشار کاری و دبه درآوردن رسولی، باعث 
 میشود

 .سرش فریاد بزنم

بذار برسم، بعد غرغراتو شروع کن. از -
 صبح تا حاال

که یه یه دقیقه رو پا بند نبودم. عوض این
 چیکه آب

بدی دستم، گشنمه گشنمه راه انداختی؟ جا 
 .میخورد

 .عقبعقب میرود

سرم را میفشارم. خستگی جسمم، به روحم 



 نیز سرایت
 .کرده

هرگاه دعوایشان میکنم، به ثانیه نکشیده 
 پشیمان

میشوم. آنها چه گناهی کردهاند. اما من 
 هم آدمم. تا یک

حدی کشش دارم. هم بیرون از خانه 
بورم خشمم رامج  

 .مهار کنم، هم داخل خانه

ِ  دست رویِ  سرِ  پسرک بغض کرده، 
 .میکشم

برو از تو جیبم پول بردار، از سوپری دوتا -
 تنماهی



بگیر تا منم بیام برنج بذارم. واسه خودتو 
 عسل هم هر

 .چی خواستی بخر

گاهی آدم احتیاج دارد با کسی حرف بزند. 
 هر قدر هم

بگویند مردها درونگرا هستند و همه چیز را 
 توی

خودشان میریزند، به والله گاهی نیاز به یک 
 همصحبت

 .دارند

 .دور و اطرافم کسی را پیدا نمیکنم

عسلی که تمام آرزویش خراب کردن عرفان 
 پیش من



 .است
ِ  عرفانی که همّ  و غمش سیر کردن 

 شکمش و چزاندن

 .عسل است

ط قرمز کشیده و و دنیایی که دورش یک خ
 کسی را به

 .حریمش راه نمیدهد

کدامشان مناسبند برای درد و دل کردن؟ 
 شاید پیدا

نکردن پاسخی برای این سوال است که 
 موجب میشود

 .تماسش را جواب دهم
 .الو-



 .س... سالم-

 .سالم-

 بدموقع که زنگ نزدم؟-
کاپشنم را روی دوشم میاندازم و به حیاط 

 .میروم

 !نه-
 واقعا؟-

 .اوهوم-
 .صدایش شور میگیرد

دلم گرفته بود، با تنها کسی که دلم -
 میخواست حرف

 .بزنم، شما بودین
 دلت چرا گرفته؟-



 .نمیدونم، زود به زود میگیره-
 .ِ  خود من

 ِ 
 درست عین

 .اسید بخور، گرفتگیش باز میشه-
 .خندۀ کمجانی میکند

 .یادم باشه این یکیو حتما امتحان کنم-
اسهایش ندارمحس خوبی به تم . 

 ...اما خب
 !حس بدی هم ندارم

انگاری حوصله ندارین؟ آهم را در جلد -
 بازدم، بیرون

 .میفرستم



 .آره. حوصله ندارم-
 عصبی نمیشین اگه بپرسم چرا؟-

 چند وقته یه کار گرفته بودم، امروز که یارو-

ِٔ میخواست پول بده، دبه درآورد و همه 
 .دستمزدمو نداد

 گچکاری میکنین؟-

 تو از کجا میدونی؟-
 .از حدیث شنیدم-

 حدیث دیگه چیا در مورد من میگه؟-

هیچی نمیگه. راستی گچکاری شغل -
 خوبیه؟ احساس

میکنم مسیر بحث را به سمت دیگری سوق 
 .میدهد



 .دوتا خوبی داشته باشه، دهتا بدی داره-

 پس چرا موندین تو این کار؟-
 .کار دیگهای از دستم برنمیاد-

 درس نخوندین؟-

احساس نمیکنی االن حرف زدنمون شبیه -
 بازجویی

نه-شده؟  . 

 .پررو هم که تشریف داری-
 .میگن؛ نیستم-

 .ولی من میگم هستی-

چه عجب این دفعه قطع نکردین و حرف -
 .زدین

 .بس که کچلم کردی-



 .اگه آزارتون میده دیگه زنگ نمیزنم-
 .حال ناخوشایندی بهم دست میدهد

س از دوباره تنها شدنیک نوع تر  ! 

 !ترس از به صدا درنیامدن زنگخور موبایلم
 :میترساندم که میگویم

**** 

چهارمین روزیست که فکر کردهام و میان 
 تمام

نخواستنهایم، این را فهمیدهام که دیگر 
 تنهاییام را
 .نمیخواهم

همصحبتی میخواهم از جنسی که به آن 
 .محتاجم

ر توی کافهای نزدیک مدرسهاش قرا



 .گذاشتهایم

 .اینبار من زودتر از او رسیدهام
پس از گذشت چند دقیقه میبینمش. 

 کولهپشتیاش را از

 .پشت، به دستش انتقال میدهد
تصمیمم را گرفتهام؛ در موقعیتی نیستم که 

 انتظار بهتر
 !از او را داشته باشم

 .صندلی را عقب کشیده، بلند میشوم

 .سالم-

 :با سر جواب میدهم و میگویم
 .بشین-

کولهاش را کنار پایش میگذارد. مقنعهاش را 



 کمی جلو

 .میکشد و انگشتانش را در هم میتند

با این لباسا بیریخت شدم؟ اشارهاش به -
 یونیفرم

 .مدرسه است

نه. اول بگو چی میخوری تا بریم سر -
 .صحبتامون

 .کف دستهایش را به هم میمالد

یه چیز داغ میخوام، با یه چیزی که سیرم -
نهک . 

 :پس از سفارش کیک و قهوه، میگویم
خیلی به حرفات فکر کردم و اینکه من -

 .مخالفم



نگاهش رنگ میبازد و مردمکهایش روی میز 
 سقوط

 .میکند

تو میگی با هم در ارتباط باشیم، میگی یه -
 مدت دوست

باشیم تا همو بشناسیم. مخالفم با این 
 .قضیه

دختری که به راحتی حرف دوستیو پیش 
ه، زیادمیکش  

 .نمیتونه قابل اعتماد باشه
به آنی نگاه پر غضبش باال میآید. چانهاش 

 تکان
 .میخورد



شما همه آدما رو اینطوری قضاوت ٔ  -
 میکنین؟

ِٔ قضاوت... کلمهای که بارها مورد اصابت 
 بیرحمانه آن
 .قرار گرفتهام

 .رفتار خودت این باور و تو من ایجاد کرده-

با خشونتی که سعی در پنهان کردنش دارد، 
 بلند

 .میشود

 کجا؟-

 .اومدنم از اول اشتباه بود-
با چشم، به گارسونی اشاره میکنم که در 

 حال آوردن



 .سفارشاتمان است

اول بخور، حرفامو کامل بشنو، بعد هر جا -
 خواستی

 .بری به سالمت
کمی این پا و آن پا میکند و همزمان با 

 آمدن گارسون،
 .مینشیند

میخواهد حرفی بزند، دستم را مقابلش 
 .میگیرم

 .االن نه؛ هم تو گشنته، هم من-
از زیر چشم، با احتیاط خوردنش را میبینم 

 از برای
 .رژی که مبادا پاک شود



قبلنا تو مدرسه نمیذاشتن از این چیزا -
 بمالی، اونم با

 !این غلظت. گمونم نظام عوض شده
 .کیکش را روی میز میگذارد

اتفاقا اآلنم نمیذارن؛ از مدرسه دراومدنی -
 !زدم

 !آها. البد خیلی واجب بود-
شانه باال میاندازد و مشغول نوشیدن 

 قهوهاش

 .میشود. زودتر از او کنار میکشم

 مامانت نگران نمیشه دیر کنی؟-

 .دور دهانش را پاک میکند

 !میگم کالس تقویتی داشتم-



 .برایش کف میزنم
- م حدیث رو چه حسابی باریکال. من موند

 با تو دوست
 .شده

به گمانم ناراحت میشود از این مقایسه که 
 جوش

 .میآورد

مگه من چمه؟ مگه تو رفاقت باهاش چی -
 کم

گذاشتم؟ حاال چون خونوادەخونوادۀ درست 
 درمون

 ندارم، باید بمیرم؟
 .دستهایم را برابرش میگیرم



صبر کن ببینم، کی با خونوادهت کار -
 داره؟ اصال

فراموش کن چی گفتم؛ من یه پیشنهاد بهتر 
 .دارم

 .سرش را به معنی "چیه" تکان میدهد

از دوستی خوشم نمیاد؛ یعنی تو کِ ت  َ -
 .غیرتم نمیره

میتونیم ارتباطای شروع کنیم که رسمیتر 
 !باشه

ابروهایش باال میروند و پلکهایش از هم، 
 فاصله

 .میگیرند

- را  این یه جور... خواستگاریه؟ سرم



 بهسمت گردنم
 .کج میکنم

 !هیِ -

لبخند میزند و شروع میکند به جویدن 
 .ناخنهایش

گفتی دلت میخواد آدمی مثل منو کنارت -
 داشته باشی؛

 .منتهاش باید بدو من، سراسر مشکله

 ِ 
 نی زندگی

 .گلویش را صاف میکند

 کدوم زندگیه که مشکل نداشته باشه؟-

برای اولین بار عمیق نگاهش میکنم و 



 واقعیت این

 .است، من از رفتن او ترسیدم
مشکالت من یکی دوتا نیس، زیاده، -

 میتونی باهاشون

 کنار بیای؟

من یه سوال دارم، شما اول جواب منو -
 بده. نظرتون

 در مورد خیانت چیه؟

پلکهایم را محکم روی هم میگذارم و باز 
 .میکنم

- ه مرتکب خیانت به نظر من کسی ک
 میشه، اول از همه

به خودش ظلم میکنه. اعتماد کسایی که 



 دوسشون

داریم، باارزشترین داشتههامونه. خیانت 
 اون اعتماد و

میبره و درواقع، هیچوخ به طور کامل دیگه 
 اون

 .اطمینان، برنمیگرده
 .پس منم مشکلی با مشکالتتون ندارم-
پوزخند میزنم به این درجه از بچگی و 

امیاشخ . 

 .اول دونه دونه گوش کن، بعد نظر بده-
 .سرش را بهسمت گردنش کج میکند

مشکلی که با فاصله سنیمون نداری؟ به ٔ  -
 هر حال من



 .دوازده سال ازت بزرگترم

 .نه، بعدی-
 .دیپلمم ندارم-

 .مهم نیس-

 :خیره در چشمهایش میگویم

یه شغل دارم پر دردسر. همیشه کار -
 دارم، ولی یه

اییام بیکارم. وضع مالیمم اصال موقعه
 .تعریفی نداره
 .لبخند میزند

کار که بدون دردسر نمیشه. وضع مالی -
 هم اینجوری

 .نمیمونه، درست میشه



این حجم از شعور و درک، به شخصیتاش 
 .نمیخورد

و اما اصلیترین مسئله، خونوادهم. گمونم -
 حدیث بهت

گفته پدر مادرم خیلی سال پیش فوت 
 .کردن

- ، خدا بیامرزدشونبله . 

ممنون. سرپرستی برادر خواهرام با منه. -
 اگه مشکلی

با این قضیه خواهی داشت، بهتره همینجا 
 بحثو فیصله

 .بدیم
 .نگاهش پر از تردید میشود



یعنی اونا تا آخر قراره با شما زندگی کنن؟ -
 صندلیام را

 .کمی عقب میکشم

تا آخر که نه، ولی تا وقتی که سر و سامون -
یرن،بگ  

 .آره
خب... تا اونا سر و سامون بگیرن که -

 .خیلی مونده

بله، و بهخاطر همینه که میگم خوب فکراتو -
 بکن که

 .بعداً برامون دردسر نشه
همزمان با به فکر رفتن او، من هم در 

 افکارم غوطهور



 .میشوم

تردید دارم از بابت مطرح کردن حقایق 
 .گذشته

بارها در این باره فکر کردهام و تنها چیزی 
 که به عقلم

رسیده این است، سر به مهر نگهداشتن 
 این راز، بهتر

 .از فاش شدن آن است
واقعیت این است که من دیگر بیفکری 

 گذشته را تکرار

 .نمیکنم، منتها کیست که باور کند
* 

چند روز پیش از او خواستم اساسی فکر 
 کند و امروز



دودوتا چهارتایش را کرده و صبح گفت 
 مشکلی با

 .شرایط من ندارد

عمو در را باز میکند. سالم میکنم، پاسخم را 
 داده،

 .دستم را میفشارد

برا چی گفتی بیام پایین؟ میومدی باال -
 .خب

 .نه عمو، باال نمیام-
 .نگاهش دو به شک میشود

 اتفاقی افتاده؟-
 .صحبت، هنر میخواهد

 ِ 



 باز کردن سر
- علیرضا؟چیشده   

هنوزم سر حرفتون هستین؟ چشمانش  ِ -
 .را تنگ میکند

 چه حرفی؟-

دستی به پشت گردنم میکشم. با چهرهای 
 آمیخته به

 :شرم، میگویم

 همرام میاین خواستگاری؟-

 :ابتدا ناباور خیرهام میشود؛ سپس میگوید
 شوخی میکنی؟-

 .خیره میشوم به موزاییکهای زیر پایم

ش را روی شانههایم قهقههای میزند و دستان



 .میگذارد

تا االن که من اصرار میکردم، هی میگفتی -
 نه؛ حاال

چیشده خودت اومدی داری میگی؟ گلوت 
 پیش کی گیر

 کرده ناقال؟

 هوا سرد است. پیشانی من چرا عرق دارد؟

نقل این حرفا نیست عمو؛ نقل تنهاییه که -
 ازش به

 .ستوه اومدم

 .سرتو بگیر باال پسر-

بلند کردن سرم، پیشانیام را  همزمان با
 .میبوسد



 .برات سنگ تموم میذارم-
من از شما توقعی ندارم. همینکه به -

 عنوان بزرگتر،

 .کنارم باشین، برام کافیه

 .با لبخند، سر تا پایم را برانداز میکند
 حاال طرف کی هست؟-

 .اومممممم... دوست حدیث-
 :با تعجبی وافر، میگوید

 وفا؟-

جوابش میشود ریزش عرق شرمم و اوست 
 که مشت به

 .کتفم میکوبد

ای ناکس. با همون دو بار دیدن دلت -



 واسش لرزید؟

 !!!چه ذوقی میکنه حدیث

 .سوالش به فکر وامیداردم

 دلم برایش لرزیده؟

پس چرا من این لرزه را احساس نکردهام؟ 
 ...نه

موضوع اینجاست من نیاز به یک همراه 
 .دارم

 .همین

قط نیازف !!! 

* « 

 « حدیث

خانهام را خراب میخواهی؟ دست در دست 
 دیگری



برگرد دست در دست دیگری برگرد خانهام 
 را خراب

 خواهی کرد

 :علیرضا آذر) بهمحض ورود بابا، میگویم(

 علی نیومد تو؟-

 .نه بابا یه کاری با من داشت، گفت و رفت-
 .با لبخند مرموزی خیره شده به من

 چیکار داشت؟-

 حدسم نمیتونی بزنی؟-

شوری وصفناپذیر، سراسر قلبم را به تپش 
 .وامیدارد

 .بگو دیگه بابا-
 .کنارم مینشیند



این پسر باالخره یه تکونی به خودش داد و -
 تصمیم

 !گرفت ازدواج کنه

جدی میگی؟ -مامان:   

معلومه که جدی میگم. آخ، نمیدونی  -بابا: 
 این پسر

 .امشب چقدر خوشحالم کرد
ا روی قلبی میگذارم که زباننفهمتر از دستم ر 

 همیشه

 .شده

 .عاقبت دعاهایم نتیجه داد

 .عاقبت خدا صدایم را شنید

 .چقدر نذر ادا نکرده دارم



بابا چقدر خوشحال است. چرا همیشه 
 خیال میکردم

دختره کیه؟ بابا  -مخالفت میکند؟ مامان: 
 .لبخند میزند

 .آشناس خانم-
 .وای خدا .وای خدا

اااااای خدااااااااااااااااواااااا . 

برای جلوگیری از عدم جیغ زدن، دستم را 
 برابر دهانم

 .میگیرم

تمام اشکهایم، تمام دلتنگیهایم، تمام دعاها 
 و

 !این لحظه را داشت



 ِ 
 خوش

 ِ 
 حال

 التماسهایم، ارزشِ -
سجاد چرا رمز و رازی حرف میزنی؟ دختره 

 کیه؟

 .دست بابا دور شانهام حلقه میشود

 .گمونم حدیث بدونه-

ُِ گونههایم گل میاندازد. سرم را به پایین 
 سر میدهم تا

 .شاهد لبخندم نباشند

نمیدونی کیه حدیث؟ مثالینکه بابا  -بابا: 



 امشب بازیاش
 .گرفته

وا این دختر چرا این شکلی لبو  -مامان: 
 شد؟

- 

ِ  شاید چون دوستش تونسته علیرضای ما 
 رو سر

 !عقل بیاره

ش وسط این جمله چه میکند؟ واژۀ دوست
 بهگمانم

 .اضافیست
نگاه سوالیام را به بابا میدوزم. خودش به 

 :حرف میآید

وفا رو میگم. مثل اینکه تو همون دوبار -



 دیدار، دل

 !!!علیرضا رو برده

مثل فلجشدهها نگاهش میکنم. او شروع 
 میکند به

 من شبیه کسیست

 ِ  توضیح دادن و حال که مدتهای
و انرژی گذاشته برای باال رفتن طوالنی وقت 

 از یک
کوه. از جانش گذشته. از خطرات و 

 سختیهای راه

گذشته. خستگیاش را به جان خریده و 
 درست وقتی به

باالی قله رسیده، درست همان موقع که 



 میخواهد از

ِ  حال خوشش عکس بگیرد، پایش لیز 
 میخورد و

صعودی که مدتی طوالنی صرف آن کرده 
 بود، در

چند ثانیه به سقوط میانجامدعرض  . 

میافتد، ولی نمیمیرد. ابتدا گیج میزند. بعد 
 با دستانی که

هیچ رمقی ندارند، سرش را محکم میگیرد و 
 فشار

 .میدهد

دردی که توی تنش پیچیده از مرگ بدتر 
 است. چون او



میداند اگر زنده هم بماند، دیگر آن آدم 
 سابق نخواهد

لنگید شد .همیشه یه جای تنش خواهد . 

ممکن است قطعنخاع گردد، یا قسمتی از 
 بدنش دچار

 .یک شکستگی سخت شود
 .اما یک چیز را خوب میداند

اینکه محال است جان سالم از این ماجرا به 
 !!!در ببرد

بابا تکانم میدهد. مامان کی مقابل پایم زانو 
 - زده؟

حدیث... حدیث مامان، چرا اینجوری 
 میکنی؟



 چـ... چه جوری؟-

یهو بدنت یخ کرد. همش داری میگی  -با: با
 .نامرد

 کی نامرده؟

وفا... به -من گفتم نامرد؟ چرا یادم نمیآید؟ 
 من هیچی

 .نگفته
واس خاطر اون اینطوری شدی؟  -مامان: 

 دختر ەۀ

 .دیوونه

 .جمالتم دست خودم نیست

اون... دوستم بود ٔ ... رفیقم بود... من -
 همه حرفامو به



 .اون میگفتم
بابا از دل دخترش خبر دارد و اینگونه 

از-میخندد؟   

دست شما جوونا. ببین واسه چه مسائل 
 بیخودی

 .اعصاب خودتونو به هم میریزین
 .خود را به اتاقم میرسانم

مگر میشود رؤیایی که بیش از چهار سال 
 است در

ذهنم پروراندهام و هر روزی که گذشته 
 بیشتر پر و

دقیقه تخریب بالش دادهام، در عرض چند 
 شود؟ لعنت



 .به مخرب آرزوها
لعنت به کسی که به رؤیاهایت دستدرازی 

 .میکند

نباید راست باشد. وفا به من خیانت 
 نمیکند. اصال او از

 !علیرضا خوشش نمیآید

شمارهاش را میگیرم. بوقها یکی پس از 
 دیگری. پتو

 .را با حرص میان مشتم میفشارم

" جون هر کی  بردار وفا... بردار... تو رو
 دوست داری

 "بردار

بیش از ده دقیقه است شمارهاش را 



 میگیرم و حاال

 .اپراتور اعالم خاموشی میکند
 .لعنت به تمام خاموشیهای جهان

 .لعنت به تمام تماسهای بیپاسخ مانده
شمارۀ مادرش را میگیرم. صدایم را کنترل 

 میکنم تا

 .مبادا بیرون رود

 .الو-
 .بینیام را باال میکشم

 .سالم خاله-

 سالم حدیثجان، تویی؟-

 بله... وفا هست؟-
 چطوری دخترم؟ مامان بابا خوبن؟-



 خاله میتونم با وفا صحبت کنم؟-

 صدات چرا اینجوریه حدیث؟-

 .خاله گوشی رو بدین به وفا-

باشه عزیزم، چند لحظه صبر کن. وفا... -
 وفا بیا حدیث

 .پشت خطه
 موبایل را محکم به گوشم میچسبانم.

 معدهام سنگینی

ِ  میکند. مدام اسید تولید کرده را، به گلویم 
 .میفرستد

قلبم بغض تولید میکند و به گلویم 
 .میفرستد

ُِششهایم دیاکسید کربن تولید میکند و به 



 گلویم

 .میفرستد

یکی نیست بگوید نامردها... چند نفر به 
 یک گلو؟؟؟

تماس قطع میشود و من میان اتاق سقوط 
 !میکنم

مگر وفا میشناخت؟ وفا مگر علیرضا علیرضا  

 میشناخت؟

علیرضا چیزی از احساساتم نمیداند... وفا 
 .که میداند

ِٔ چشمانم خیره میماند به صفحه سیاه 
 .موبایل

 .ِ  اشکهایم پشتِ  سر هم رویش میچکد



 .علیرضا تمام من است؛ برود تمامم

دستم را روی شمارهاش میگذارم. 
 نمیتوانم... چه

 بگویم؟
من اگر آدم تحمیل کردن خودم بودم که تا 

 االن صد
 .مرتبه این کار را کرده بودم

 وفا راست میگوید. من عرضه نداشتم. از

 .بیعرضهگیست گریه به جای جنگیدن
 «دنیا»

 نمیخوای چیزی بگی؟-
قبلترها که دلم خوش بود، هر ناراحتی که 

 برایم پیش



میآمد، به عروسیاش میاندیشیدم و هزار 
ر خیاالتمبار د  

 .برایش اسپند دود میکردم
اما حاال تا حدی بیتفاوتام که فقط نگاهش 

 میکنم و او

 .خودش مشغول حرف زدن میشود

این همه مدت بس نیست؟ نمیخوای -
 دلتو باهام صاف

 کنی؟

 من نیست؛ مسئله خواستن من و نشدن

 ِ 
 مسئله نخواستن

است. گاهی گروهی از این نشدنها دست 



 ما نیست؛

نم دستور از کجا صادر میشود، از نمیدا
 مغز، از قلب، یا

 .هر جای دیگری، ولی خب نمیشود

هر بار که میآیم کمی نرمش نشان دهم، 
 دهها دلیل برای

 .سردی پیش چشمانم رژه میروند

امشب پانزدهمین شبیست که کیان ازدواج 
 .کرده

پانزدهمین شبی که با دیگری سر بر یک 
 .بالش نهاده

رۀ زیر یک سقف خوابیدن من و چرا باید دو
 و او فقط



یک شب باشد؟ تنها موضوعی که آزارم 
 میدهد همین

 .است
من از او سیر نشدم. از زندگی مشترک سیر 

 .نشدم
تازه میخواستم زنانگی کنم! من از زنانگی 

 !سیر نشدم

فقط یک شب زِ ن خان ٔه او بودم و در 
 همان یک شب به

با اندازۀ یک کتاب خاطره دارم که 
 یادآوریشان

 !مدامچشمانم پر میشود

روزگار حسود است؛ چشم دیدن خوشیات 



 .را ندارد

فقط کاش وقتی چشمان هیزش را به 
 خوشیها میدوزد،

به کمی قبلترها هم بنگرد. ببیند آن 
 بدبخِ ت ننهُ مرده چه

کمی با خودش سبک سنگین کند و ببیند 
 آیا واقعا آن

شوند، فرد مستحق اینکه خوشیهایش گرفته 
 هست یا

 .نه
دو بار دیدیش، نمیخوای نظرتو راجعبهش -

 بگی؟ هیچ
ِ  نظری ندارم و نداشتن نظر خالصه میشود 



 در یک نگاه

 .خنثی که چهرهاش را گرفتهتر میکند

مصیبتهایی از سر گذرانده تا به اینجا برسد. 
 چه

 عزیزانی را به یک وجب زمین سپرده. بعد

عسل و عرفان به جای من نظراتشان را 
 .میگویند

اون دفعه که اومده بود خون ٔه ما  -عسل: 
 همش با

 .گوشیش بازی میکرد

بازی نمیکرد، پیام مینوشت. من  -عرفان: 
 دقت کردم

 !موهاشم اصالال جلوی تو نذاشت تو



- آخه  -جوجه رو چه به این غلطا؟ عسل: 
 خب آدم

 .خوشگل میشه

الف جوجه خوشگلی رو  تو یه -علیرضا: 
 میخوای

 چیکار؟

دختر همسایهمون میگه، آدم اگه از  -عسل: 
 بچگی

خواستگار داشته باشه، بزرگ شد بختش وا 
 !میشه

عرفان دست روی موهای او میکشد و 
 :میگوید

 زهّ -



ِ  بفرما داداش ،بعد میگی چرا میزنیش. 
 این و

 .همینجوری تنش میخاره

ود، به ولی رژش خیلی خوشگل ب -عسل: 
 !لبای منم زد

 .علیرضا اخم میکند

حوصل ٔه هیچکدامشان را ندارم، به اتاق 
 میروم. فکرم

درگیر حدیث است. تا به حال چیزی به من 
 نگفته، منتها

 من هم از جنس خود او هستم؛ معنای

نگاههایش به علیرضا را میفهمم. میبینم 
 چگونه وقتی



 .نام او میآید، دست و پایش را گم میکند
لیرضا را بهسمتشُ هل بدهم؟ع  

اصالال به من چه! هر کسی مسئول انتخاب 
 .خودش است

 .حتما این دختره وفا به دلش نشسته

اگر علیرضا از احساس حدیث مطلع شود، 
 چه میکند؟

با فکر کردن به آن شب، خشم سراسر 
 وجودم را در بر

 .میگیرد

 .علیرضا لیاقت حدیث را ندارد

 «وفا»

ی ٔ ک شب سایه پدرم را چرا باید منی که 



 باالی سرم
ِٔ نداشتهام، حاال برای سایه سر داشتن، 

 لنگ اجازۀ او
 باشم؟

نریمان را میگیرم. برخالف همیشه، اینبار 
 زود

 .جواب میدهد

به  سالم، چه عجب از اینورا؟ انگاری -
 کپکش خروس

 .میخواند

 خونهای نریمان؟-

پس از یک ساعت سر و کله زدن بینتیجه با 
ان، ازمام  



خانه بیرون میزنم. باید بروم سراغ گزین ٔه 
 .بعدی

 .س

 ِ 
 یِ س ی-

 بابا هم خونهس؟-
 آره تازه رسیده؛ چطور؟-
 یه دقیقه میاین پایین؟-

 کجایی تو؟-

 .جلو دِ ر خونهتونم-

 ا  پس چرا نمیای باالال؟-
 .عجله دارم باید زود برم-

 .صبر کن اومدیم-



کف دستهایم را به هم میمالم. پس از چند 
 دقیقه

درحالیکه لباس راحتی به تن دارد، در را باز 
 .میکند

 بابا ین ومد؟-
 داره میاد، تو چرا نیومدی باالال؟-

 .یه حرفی دارم، همینجا میزنم و میرم-
 بهخاطر مامان نمیای؟-

 میدونی پس واس چی میپرسی؟-

ت هیچگاه به این مقدار رک بودنم عاد
 .نکرده

 .هوا سرده حداقل بریم تو ماشین-

 .ی عقب مینشینیم



 ِ 
 هر دو روی صندل

 چیزی شده؟-

 .بذار بابا بیاد، میگم-
نریمان به او زنگ میزند و میخواهد هر چه 

 سریعتر به

 .حیاط بیاید

انتظارمان زیاد طول نمیکشد. پس از 
 احوالپرسی

 :مصلحتی میگویم

- یادفردا شب قراره واسم خواستگار ب . 

هر دو منتظر نگاهم میکنند تا منظورم را از 
 این حرف



 .بیان کنم
 به این زودی میخوان از سر، بازت کنن؟-

 کیو میگی؟-

مادرت و شوهرش. میخوان بدون سرخر -
 .باشن

 .به خود اشاره میکنم
 من سرخرم؟-

 .سعی در توجیه حرفش دارد

میخوام باهاش ازدواج کنم. امیدوارم شما -
 مخالفتی

شته باشینندا . 

 .بابا پوزخند میزند
 .تو دختر منی، ولی واسه اونا سرخری-



 .اینبار من پوزخند میزنم
نگو واسه تو و زنت سرخر نیستم که باور -

 .نمیکنم
 .نریمان دستش را روی پایم میگذارد

 :تلخ و گزنده میگویم
من انتخابمو کردم، تصمیمم هم گرفتم؛ -

 میخواین

ینموافق باشین میخواین نباش . 

ِ  زیرِ  نگاه پر خشم هر دویشان، مشغول 
 پاک کردن الکم

 .میشوم. نریمان نیشخند میزند

 .یارو دوسپسرته؟ تیز نگاهش میکنیم-
تو هنو دهنت بو شیر میده؛ الالزم نکرده -



 حرفای

 .گندهتر از دهنت بزنی

 .خیر-

 .آخه دیدم خیلی سنگشو به سینه میزنی-
 .پسرعموی دوستم حدیثه-

حاالال طرف چیکارهس؟ -بابا:   

 .گچکار-

 :نریمان پوزخند میزند و بابا با طعنه میگوید
ُ  رین، از اول میدونستم یه پخی - آف 

 میشی! خاک تو

 !سرت با این انتخابت

نگاه اخمآلودم را به بیرون میدوزم. خودش 
 دوباره



 :میگوید

مال و منال چی داره؟ با حرص جوابش را -
 .میدهم

- ره که دخترت گشنه نمونهاونقدری دا . 

 .نریمان زهرخند میزند
 این یعنی همون هیچی دیگه؟-

 .موش تو کار من نَ ِ دوون نریمان َ -

 پ واس چی صدام کردی بیام؟َ -

غلط کردم. برو پایین میخوام با بابا حرف -
 .بزنم

احمق دلت میخواد برینی رو آیندهت، -
 بگو بیام
 !کمکت



- به تو یکی  گمشو پایین، کارای من حداقل
 ربطی

 .نداره
سرش را با افسوس تکان میدهد و پیاده 

 .میشود

 :ماشین را میکوبد که بابا میگوید

 ِ 
چه-طوری در   

 .خبرته بیشعور

 من -

ِ  بابا نظرِ  تو واسم مهم نیس؛ این تویی که 
 با نظر

 !موافقت میکنی



حرف، حرف تو نیست. بگو شوهر ننم  ِ -
 میخواد از

 .سرش بازم کنه

م را نزدیک صورتش میکنمصورت . 

اتفاقا اون مخالف سرسخت این -
 قضیهست و میگه

 .هنوز بچهم

از نگاهش میخوانم چقدر خودش را کنترل 
 میکند تا

 .سرم را به شیشه نکوبد

ازدواج میکنی به وقتش؛ با آدمی که من -
 .تایید میکنم

 .پایم را روی پای دیگرم میاندازم



- لم میخواد یه کار دیگه میکنیم. اصال من د
 با بابای
 ِٔ سایه

ِ  خودم زندگی کنم! چرا وقتی خودم پدر 
 دارم، زیر

 ناپدری باشم؟
رنگ از رخش میپرد و خودش را عقب 

 .میکشد

 .من، در نوک قله ایستاده

 این مرد در اهرم بد بودنِ -
بهتره با تصمیمات من مخالفت نکنی، چون 

 میام آوار

 ت



 ِ 
میشم وسط زندگی و و آفاقجونت! گمون 

 نکنم دلت
بخواد بین ما دو نفر قرار بگیری و مدام 

 غرغرای ما

رو بشنوی. به هر حال تصمیم با خودته. 
 دلت میخواد

خونهت تبدیل به میدون جنگ بشه، بگو 
 !مخالفم

ِ  با فک منقبض شده زل زده توی چشمانم 
 و مقابل همان

 .چشمان، از ماشین بیرون میزنم

شانزده سال زندگی به من بدهکار است. 



 شانزده سال

 .پدری به من بدهکار است
حسابش سر به فلک کشیده. بدهیهایش را 

 هنوز صاف

 .نکرده، از من طلبکار است
ِ  آن شب که سر میز شام از خانه بیرون 

 زدم و از ترس

زنش پی َ م نیامد، مگر پدر نبود؟ رضایت او 
 را گرفته

 .حساب میکنم

که او ا دارد، من آنقدر  

 ِ 
 من به زندگیاش اب



 ِ 
 از هوار شدن

 !!!از داعش ندارم
**** 

تا دیروز که با اون مرتیکه بودی، این یکی -
 از کجا

 وسط زندگیت سبز شد؟

درحینیکه پلکهایم را به ریمل آغشته میکنم، 
 :میگویم

 .اون به درد من نمیخورد-
آها، اونوخ با کدوم عقل سلیمی به این -

رسیدینتیجه   

 این به دردت میخوره؟
 .حیف که مجبورم مقابلش کوتاه بیایم



بذارین بیان، ببینینش، بعد فاز منفی -
 .بیاین

 بلدی کراوات ببندی؟-
از اینکه بحث را میبندد، با لبخند بهطرفش 

 برمیگردم و
مقابلش میایستم. کراوات را به دستم 

 .میدهد

چقدر اتفاقات غیرمنتظره پیش رو داریم. 
اگر چند مثال  

وقت پیش کسی به من میگفت کراوات 
 محرابی را

خواهی بست که دو بار از او سیلی 
 خوردهای، من به



 !گور پدرش میخندیدم

 .گره را کمی شل میکند

 .راس راسی میخواستی خفهم کنی-

 .مامان نوید آمدنشان را میدهد

نگاهم که به مادر حدیث میافتد، رنگ از 
 !رخم میپرد

نبال خودش راه انداخته؟ پس چرا اینها را د
 از سالم و

 .خوشآمدگویی، مینشینیم

از بدو ورود، چشمهایش را ندیدهام، بس 
 که نگاهش

 .رو به پایین است

چقدر خوشحالم حدیث نیامده و فقط من 



 میدانم تولد

 !دوستش بهانهای بیش نیست

مامان با خاله و عموسجاد گرم صحبت 
 میشود. بچهها

اند و هر از گاهی ساکت کنار دنیا نشسته
 توی گوش هم

چیزی میگویند. و اما دنیا... طوری سکوت 
 پیشه کرده

 .انگار نه انگار خواستگاری برادرش است
مامان چای میآورد و چقدر مسرورم که این 

 رسومات

 .روز برداشته شده

 ِ 



 مسخره امروز

ِٔ سقلمهِ  آرام مامان توی پهلویم فرومیرود. 
 دلیلش را که

جویا میشوم، زیر لب خیلی آرام زمزمه 
 :میکند

 .یه بار دیگه نگاش کن تا چشاتو دربیارم-
و تازه درمییابم منظورش به منیست که 

 مدام خیرهاش

شدهام تا شاید یکبار با او چشم در چشم 
 .شویم

شروع میکند به حرف زدن. از پدر و مادرش 
 .میگوید

که  ِٔ از خانه اجارهایاش و از خواهر و برادری



 باید
برایشان پدری کند .محراب متفکر زل زده 

 .به او
شاهرخخان با دقت به حرفهایش گوش 

 میدهد و

مامان سگرمههایش را در هم میکشد. 
 دست آخر هم

 :میگوید

با شرایطی که شما فرمودین، فکر نکنم با -
 هم به توافق

 .برسیم
 !مامان من شرایطشونو پذیرفتم-

گاهم میکند. برای اولین بار در این شب ن



 هنوز لبخندم

 .را کامل ادا نکردهام که مامان بلند میشود

 .یه دقیقه بیا مامانجان، کارت دارم-
وای که پشت آن مامانجانش یه مار افعی 

 !نشسته
به اتاق مشترکشان میرویم. همینکه در را 

 میبندد،

 .چهرۀ واقعی خودش را رو میکند

این پسر چی داره که نشستی اونجا  ِ -
ش نیشتو شلهم  

میکنی، هر چی هم میگه، میگی قبول؟ هر 
 کی

نشناستت من که میشناسمت. تو میتونی 



 با شرایطش
بیای؟ کنار  

مامان تو در مورد من چی فکر کردی؟ -
 چهره در هم

 .میکشد

پسر نه خونه زندگی داره، نه ماشین  ِ -
 داره، نه ننه بابا

داره، تازه باید با برادر خواهراشم زندگی 
تحصیالتکنه؛  

درست درمونم که نداره. اونم از شغلش 
 ...که

 .دستم را روی دهانش میگذارم

چه خبرته آروم، صدامونو شنیدن. همه که -



 قرار نیس

خونه داشته باشن، این همه آدم مستاجر. 
 تازه مثال اون

ُِ بابام که خونه و ماشین داشت چه گلی به 
 سر تو زد؟

یالت وبعدم ننه باباشو میخوام چیکار. تحص  

شغل و اینارم بهونه نکن؛ من هیچ مشکلی 
 باهاش
 .ندارم

اتاق باز میشود و شاهرخخان است که با 
 صدای خفه

 ِ 
 در



 :میگوید

چه خبرتونه؟ چرا انقد بلند بلند حرف -
 میزنین؟ مامان

 :با درماندگی میگوید
حرف گوش نمیکنه، من چیکار کنم از -

 دستش؟

 .کنار مامان میایستد

دخترم مطمئنی میتونی با شرایطش کنار -
 بیای؟ اهل

 .خیانت نباشد، بقیه هر چه که شد قبول

 .بله-
ِ  مامان با عصبانیت غیرقابل کنترلی 

 :میگوید



 !بله و درد! بله و زهرمار-
 . نچ درست حرف بزن خانمُ -شاهرخخان: 

 .کمی از موضعش کوتاه میآید

آخه شاهرخ من این دخترو بزرگ کردم؛ -
 من

 .کنار اومدن با شرایط سخت نیست

 ِ  میشناسمش. آدم
این از اوناس که میگن تب تندش زود به 

 !عرق میشینه

ِٔ عجوله؛ تصمیم گرفتنش همانا و کاسه چه 
 کنم چه کنم

 !گرفتنش همانا

 .پوزخند میزنم



دستت درد نکنه که انقد شخصیت دخترتو -
 ارج و قرب

 .دادی

- روغ شاهرخ که غریبه نیست؛ تازشم مگه د
 میگم؟

خسته از این کشمکش، دستم را روی 
 پیشانیام
 .میگذارم

وای مامان یه بار تو زندگیت بهم اعتماد -
 کن. چرا

 نمیخوای بفهمی بزرگ شدم؟
بچهتر از بچهای. همه چیشو بذاریم کنار، -

 میتونی با



خواهر برادرش تو یه خونه زندگی کنی؟ 
 دغدغههای

م و من که این چیزها نیست؛ مرد باید چش
 دلش پاک

 .باشد
 .آره میتونم-

ِٔ میخواهد بهسمتم یورش بیاورد که 
 شاهرخخان واسطه

 .میانمان میشود

انیس تو که از دخترت بچهتری. این کارا -
 چیه؟

این دختر آخرش منو دیوونه  -مامان: 
 میکنه. فکر این



 .پسرو از سرت بیرون کن
ِ  به حالت قهر رو برمیگردانم. شاهرخخان 

 دستم را

یردمیگ . 

قشنگ فکراتو بکن بابا، پای یه عمر زندگی -
 .وسطه

ِ  االن باید با چشم باز تصمیم بگیری؛ بعدا 
 دیگه این چشم

باز به دردت نمیخوره، بدتر میشه خور ەۀ 
 .آرامشت

 .حق با مامانته، انقد با عجله تصمیم نگیر

ِٔ فرصت سبک سنگیناتو بکن؛ از همه 
 جوانب



 ِ 
 بشین سر

دیدی میتونی کنار  بسنجش؛ اونوخ اگه
 بیای، ما حرفی

 .نداریم
این روزها هومن بیشتر از هر زمان دیگری 

 پا روی
خرخرهام گذاشته؛ میترسم دست دست 

 کنم و دوباره خام

ِٔ حرفهایش شوم. البته کلمه "خر" مناسبتر 
 !است

این زندگیه منه، منم شرایطشو قبول -
 .میکنم



مامان نگاه تند و تیزی حوالهام میکند. در 
 باز میشود و

 .آن، محراب داخل میآید
 ِ ِ 
 ِ 

 در پی

 .بیاین دیگه زشته-
 .به دنبال شاهرخخان بیرون میرویم

 :پدر حدیث میگوید
اگه علیرضا تو یه خانوادۀ متمول بزرگ -

 شده بود،

االن رو دستش پسر نبود. اما خب مهم اون 
 جوهر ەۀ 



ین پسر داره؛ چرا که بعد پدر مردیه که ا
 مادر خدا

بیامرزش، خونوادهشو به چنگ و دندون 
 .کشید

 .مسئولیت حالیشه

لبهای مامان که برای زدن حرفی تکان 
 میخورد، سریع

 :میگویم

 .من فکرامو کردم، جوابم مثبته-

اخمهای شاهرخخان در هم میرود و مامان 
 از فرط

 .ِٔ خشم، دسته مبل را میفشارد
خب پس انشالله که مبارکه. این دو  -عمو: 



 تا جوون
برن حرفاشونو بزنن تا صحبتهای الزم 

 دربارەدربارۀ

 .عقد و عروسی رو انجام بدیم

حال خوشم را مامان با یک جمله زایل 
 .میکند

اجازه بدین فعال در مورد عقد و عروسی -
 حرفی

نزنیم. یه مدت نامزد بمونن تا ببینیم چی 
 میشه. تو

مورد خاصی در مورد آقا  تحقیقات که
 علیرضا نگفتن،

منتها ایشون باید خودشونو به ما ثابت 



 .کنن

نگاه مات من، با نگاه علیرضا و عمویش 
 .درمیآمیزد

ولی  -این دیگر چه بود مامان گفت؟ عمو: 
 آخه... بدون

 .عقد که نمیشه

 .ِٔ خاله دنباله حرف شوهرش را میگیرد
- این به  آره انیسجان، به هر حال قراره از

 بعد با هم
رفت و آمد کنن. این شکلی که درست 

 .نیس
از رنگ و روی مامان میفهمم چگونه الی 

 منگنه قرار



 :گرفته. عاقبت میگوید

با عقد فعال مخالفم. ولی با یه صی ٔ غه -
 محرمیت، اونم با

شرایطی که حاال تعیین میکنیم، حرفی 
 .ندارم

نگاهها در هم چرخ میخورد. مردمکهایم 
بت میمانندثا  

روی دنیا. دختری که تمام مدت نگاهش 
 دوخته شده به

میز .نه حرفی میزند، نه نگاهی، نه 
 اعتراضی، نه

 !شوقی

 :عموسجاد به علیرضا میگوید



نظر تو چیه پسرم؟ دستی به تهریشش -
 .میکشد

 .هر طور ایشون صالح میدونن-

اشارهاش به مامان است. عمو به 
 .همسرش مینگرد

خاله برمیخیزد، از مامان کسب اجازه کرده، 
 حلقهای

 .دستم میکند

مبارکه، انشالله که پسرمونم حسننیتشو  ُ -
 بهتون ثابت

کنه و همه چی رو رسمی کنیم. حاال اجازه 
 میفرمایین

 برن چند کلمه با هم اختالط کنن؟



مامان که اجازه را صادر میکند، با لبخند 
 برمیخیزم و

ش، لبخندم را فلج ِ  دوباره تیزی اخم
 !!!میکند

در اتاقم را باز میکنم. کمی کنار میکشم و 
 :میگویم

 .بفرمایید-
با دست اشاره میکند اول من داخل شوم. 

 لبخندم را
تکرار میکنم و پس از داخل شدنمان، قصد 

 دارم در را

 :ببندم که میگوید
 .بذار باز باشه-



 چرا؟-

 .دستی به گردنش میکشد

 .گرمه-

- باز میکنمپنجره رو  ! 

 !نه همون در باز باشه بهتره-
 !!!تو چرا دختر نشدی؟

 .تخت است
 اشارهام به لبِ -
 .بفرمایید بشینید

 .در کمال تعجب، روی زمین مینشیند

 روی زمین خشک و خالی؟-

پای چپش را جمع میکند و پای راستش را 
 به حالت



هشت روی زمین قرار میدهد. دست 
 راستش را نیز

دروی آن میگذار  . 

 .تو اونجا بشین، من راحتم-
 .من هم روبهرویش مینشینم

نمیخوای یه کم دیگه فک کنی؟ کمی از -
 موهایم را به

 .زیر شالم هل میدهم

معموال من زیاد فک نمیکنم؛ زود -
 .تصمیممو میگیرم

 .یک تای ابرویش را باال میفرستد
 .کامال مشخصه-

 .برای شما که بد نشد-



- رساز نشهامیدوارم تو آینده دردس . 

 .بینیام را چین میاندازم
 !چقد بدبینی-

 !اونی بدبین میشه که بدی زیاد دیده باشه-
 :همینطور خیره نگاهش میکنم که میگوید

 .بابات اینجا نیست-
 سابقش؟ -

 ِ 
 زن

 ِ 
 ِٔ توقع داشتی پاشه بیاد خونه شوهر

 .سرش را به طرفین تکان میدهد

نه... منظورم اینه که... راضی شد؟ شانه -



 باال
 .میاندازم

 .مهم نیست-

 .چه راحت میگی مهم نیست، پدرته-

 !میگن... من که ندیدم-

 :ِ  در برابر سوال نگاهش، پاسخ میدهم
 .پدری کردنشو-

 .چهرهاش را غم میپوشاند

همین که هست خودش یه دنیاس. اینو -
 من میگم که

کشیدم. پدر مادر سالها درد بیپدر مادری 
 باشن، تو

 .روی آدم نگاه نکنن، ولی باشن



ِ  درد صدایش، موجب تحلیل رفتن صدایم 
 .میشود

 .بابت پدر مادرت متاسفم-
لبخند روی لبش، عجب تناسبی دارد با 

 چشمان لبالب از

 .اشکش
االن مثال چند دقیقه دیگه به هم محرم ٔ  -

 میشیم؟ از

 .سوالم یکه میخورد

ش افتاده؛ دستم را پیش پلکش روی صورت
 میبرم آن را

 .بردارم که با تعجب صورتش را کنار میکشد
 چیکار میکنی؟-



 .میخواستم پلکتو بردارم-

کف دستش را به صورتش میکشد و نگاه از 
 من

 .میدزدد

موبایلم زنگ میخورد؛ بلند میشوم و آن را 
 از روی

عسلی برمیدارم. نگاهم به صفحهاش 
 میافتد. تنم سرد

و مطمئنم که رنگم میپرد میشود . 

 چرا هومن دست از سرم برنمیدارد؟

تماس را ریجکت میکنم و موبایل را 
 .خاموش

با لبخندی ساختگی به طرفش برمیگردم، 



 هر چند آثاری

 .از دستپاچگی در رفتارم مشهود است
اومممممم... دوستم بود... یعنی انقد -

 کنهس جواب بدم

واسه این  ِ  تا خود صبح ولم نمیکنه. االنم
 قطع کردم

 ...که

 .نیازی به توضیح نیست-
دیگر حتی قدرِ تِ  زدن همان لبخند 

 .ساختگی را هم ندارم

 :با همان حال خراب میگویم
 !واقعا گرمهآ-

ِ  خاصش به چشمانم، تنفس آرامم را 



 مختل

 ِ 
 ُِزل زدگی

 .میکند

خدا رحمت کند پدر و پدر جد  عموسجاد را 
 که از توی

یدسالن بلند میگو : 

بچهها اگه صحبتتون تموم شد، بیاین -
 واسه خوندن

 .صیغه

*** 

 «علیرضا»

ِ  کارِ  بافت موهای عسل تمام میشود. کاله 
 پشمیاش را



 .روی سرش میکشم

بچهها دیگه سفارش نکنما. بدو بدو -
 نمیکنین، با

صدای بلند نمیخندین، از هر خوراکی یه 
 دونه

 ...برمیدارین
 .عرفان میان حرفم میپرد

 خب اگه با یه دونه سیر نشدیم چی؟-

برگشتنی هر چقد دلتون خواست از اون -
 خوراکی

 .میگیرم، اما اونجا یه دونه

اگه برگشتنی مغازهها بسته بود  -عرفان: 
 چی؟ برایش



 .چشمغره میروم

یه امشب بیخیال موهای عسل میشی و -
 ...تو عسل

عرفانو نمیکنی. یه امشب صدای منو 
 .درنیارین

 ِ 
 چغلی

میشه امشب از رژ زنداداش بزنم؟ -عسل:   

 .پررو نشو دیگه-
 .بهگمانم لبخندم به او شهامت بخشیده

داداش ببین خودتم داره خندهت میاد، -
 .گیر نده دیگه

بساط لبخندم را جمع کرده، دماغش را 



 .میکشم

یه ذره تو روتون میخندم، میخواین سوارم -
 .بشین

با تو بودا عرفان -عسل:  . 

نخیرشم با خودت بود -عرفان:  . 

 .ساکت، با جفتتونم-

دنیا حاضر و آماده از اتاقش بیرون میآید و 
 زودتر از

 .ما، از خانه خارج میشود

از دیشب که خواستگاری بود تا امشب که 
 عمو خانوادۀ

 .وفا را برای شام دعوت کرده، حرفی نزده

توقع تبریک ندارم؛ انتظار این سکوتش را 



 .هم نداشتم

از شلوارم میکشد، آهم را از سینه  عسل که
 خارج

 .میکنم و کاپشنم را برمیدارم

*** 

ِ  پشتِ  سر زنعمو راه میافتم. یک به یک با 
 آنها دست

ِٔ میدهم و برای وفایی که در فاصله نسبتا 
 زیادی از من

قرار دارد، سر تکان میدهم. پس از 
 عذرخواهی بابت

 .دیر رسیدنم، مینشینم

پسر. حاال نمیشد یه خسته نباشی  -عمو: 
 امروز و



 زودتر کارتو تعطیل میکردی؟

سالمت باشین، شرمنده. راستی حدیث -
 کجاس؟

 .نمیبینمش
االن میاد؛ نمیدونم تازگیا چش  -زنعمو: 

 شده، خودش

 .که میگه از این ویروس میروسا گرفته

ِٔ نگاه نگرانم را میدوزم به طبقهِ  باال. از زیر 
 چشم میبینم

ی کهِ  عسل پشت دوم  

 ِ 
 ِ  دست عرفان میزند بابت شیرینی

 !میخواهد بردارد



پس از گذشت چند دقیقه که حدیث را 
 میبینم، بهشدت جا

 .میخورم

در همین مدت کوتاهی که او را ندیدهام 
 اینگونه آب

 رفته؟

زیر چشمهایش گود افتاده و رنگش مایل به 
 .زرد شده

 آرامی میکند. وفا و
 ِ 

 سالم و خوشآمدگویی مادرش که

میخواهند برای در حصار گرفتنش پیشقدم 
 شوند، با



 :صدای گرفتهای میگوید

معذرت میخوام خاله. سرما خوردم، -
 ممکنه واگیردار

 .باشه
 خدا بد نده دخترم، چیشده؟-

 .گمونم از این آنفوالنزاهای فصلی باشه-

 .عمو میخندد

وفاجان، حدیث خیلی از دستت شکاره. -
 کلی شاکی بود

 .که ماجرا رو از زبون خودت نشنیده

اتفاقا این موضوع، موجب تعجب من هم 
 .شده بود

حالت چهرەچهرۀ هر دو عوض میشود. 



 حدیث با نگاهی

که برایم بیگانه است، به وفا خیره شده و 
 وفا سرش را

 !پایین میاندازد
ِ  عجیبترین جای قضیه این است که بدون 

 هیچ حرف

پزخانه میروددیگری به آش ! 

یعنی تا این حد از وفا دلخور است؟ بلند 
 میشوم و

 .ِ ِ ش میروم
 ِ 

 پی
 بدنش



 ِ 
کف دستانش را روی سینک گذاشته و 

 سنگینی

 .را به آن انتقال داده

 .منم که اصال ندیدی-

طوری دستپاچه بهسمتم برمیگردد که 
 دستش به لیوان

میخورد و لیوان داخل سینک میافتد. 
اوفاصلهام را با   

 .تقلیل میدهم
 خوبی؟-

با سر تایید میکند. نه... خوب نیست. رنگ 
 رخسارش



 .ِ  خبر میدهد از سر درونش
 چیشده که حدیثخانم امشب منو ندید؟-

ُِزُ  لزل نگاهم میکند. دستم را مقابل 
 چشمانش تکان

 .میدهم

 .کجایی؟ راسراسی منو نمیبینیا-

گویی به خودش میآید، قدمی به عقب 
 .برمیدارد

ببخشید. گفتم که... یه خرده ناخوش -
 .احوالم

 دکتر رفتی؟-

 .نه، خوب میشم-
 اگه ویروست خطرناک باشه چی؟-



 .یه سینی چای بریزم ببرم-
 .معلوم است از حرف زدن طفره میرود

زنعمو چای برده. احساس نمیکنی باید یه -
 چیزی به

 من بگی؟

مردمکهایی که در ٔ کاسه چشمانش دو دو 
 میزنند را، به

 .صورتم میدوزد. آرام میخندم

حدیث یه تبریک خشک و خالی هم بگی -
 .قبولهآ

لبهایش شروع میکند به تکان خوردن و 
 نگاهش را به

 .ُِ پایین سر میدهد



 .مبارکه-

لرزش صدا؟ تا این حد؟ برای یک تبریک 
 - ساده؟

ب خیلی انشالله قسمت خودت. دیش
 ناراحتم کردی؛ مگه

من به جز شما کیو دارم؟ تولد دوستت 
 واجبتر بود یا

 خواستگاری من؟

 .لبهای ترک خوردهاش را تکان میدهد
 .اصرار کرده بود برم، نمیرفتم بد میشد-

سرم را خم میکنم تا چهرهاش را دقیقتر 
 .ببینم

 .راستشو بگو حدیث، موضوع این نیست-



رفیت رنگپریدگی نه انگار صورتش هنوز ظ
 بیشتر را

 !دارد

هم تو هم وفا، جفتتون ازم مخفی کردین. -
 من باید از

 بابا میشنیدم؟
یعنی به خاطر این نیومدی خواستگاری و -

 از دیروز
 تلفنامو جواب نمیدی؟

 .آ... آره-
 مطمئن باشم چیز دیگهای نیست؟-

یخچال را باز میکند و ظرف ساالد را بیرون 
 .میآورد



- د باشه؟چی میخوا  

 .خودم را در تیررس نگاهش قرار میدهم

من یکی تمامقد ازت عذر میخوام. اگه -
 دیشب

میدونستم بابت این موضوع نیومدی، 
 خودم از دلت

 .درمیاوردم

صدای اعالن پیامک موبایلم، باعث میشود 
 از او فاصله

 .بگیرم
 انگاری اون تو بهتون خیلی خوش میگذره»

». 

شپزخانه به سالن دید ابروهایم باال میرود. آ
 ندارد و



احتماال همین موضوع باعث حساسیتش 
 شده. خطاب به

 :حدیث میگویم

بیا بریم تو هم بشین. با این حالت مگه -
 مجبوری رو

 پا وایسی؟
 :تا مینشینم عمو میگوید
 .صحبتاتون طوالنی شد-

 .عمو دل دخترت خیلی از ما پره-

 .میخندد

 .جوونای امروزن دیگه-

میدهد. انتهای موهایش را  عسل تکانم
 .بهسمتم میگیرد



 .ببین از اینجا اینطوری کشید-
ادای عرفان را درمیآورد. ابروهایم را به هم 

 پیوند
 .میدهم

 .کرم از خودته دختر-

 .داداش من که کرم ندارم-

 .با لبخند نگاهش میکنم
 .لعنت به اونی که تو رو نشناسه-

به خیال اینکه از او تعریف کردهام، تابی به 
 موهایش

 .میدهد و پشت چشم نازک میکند

 :در میان صحبتها، مادر وفا به دنیا میگوید

عزیزم تو چرا انقد ساکتی؟ دختری به -



 کمحرفی تو تا

 .به حال ندیده بودم
زیر هجوم نگاههای کنکاشگر، به لبخند 

 کوتاهی بسنده

 .میکند

ت که با پرحرفیهایش دنیا همان دختریس
 .مغز میخورد

لعنت به من و سامان و تمام کسانی که 
 مسبب این

 !!!حالش شدیم

ِ  زنعمو برای شام سنگ تمام گذاشته. خیلی 
 زود جو

صمیمی بر فضا حاکم میشود. حدیث 



 بهخاطر بیماریاش
دورتر از همه نشسته و باید از وفا بخواهم 

 دلش را به

 .دست آورد

دریافت میکنمپیامکی از جانبش  . 

 «بریم باال یکم تنها باشیم؟»

 « واسه چی؟»

نگاه پر حرصی حوالهام میکند و انگشتانش 
 روی

 .صفحه گوشی میلغزند

از دیشب که به هم محرم شدیم، تو حتی »
 انگشتتم بهم

 . «نخورده. امروزم که کارو بهونه کردی



 .خدای من... چقدر بیپرواست این دختر

« ار داشتم. بعدم وقت بهونه نبود و واقعا ک
 واسه این

 .« کارا زیاده

 «چه کاری؟»

متوجه نگاههایی که ما را میپایند میشوم و 
 برایش

 :مینویسم

صورت خوشی نداره تو این جمع سرمون »ِ  
 تو

 «ماسماسکامونه. ادامهش بمونه واسه خونه

. 

پیام را ارسال میکنم و موبایل را توی جیبم 
 .میگذارم



ایل توی جیبم میلرزددقیقهای میگذرد. موب . 

گوشیاش را تکان میدهد، یعنی "پیامو 
 "بخون

با لبخند دستی به صورتم میکشم و نگاه از 
 .او میگیرم

دو بار دیگر ویبره را احساس میکنم و ترجیح 
 میدهم

 .کمی آبروداری کنم

نیم ساعتی میگذرد. مادرش بلند میشود و 
 :میگوید

 .آقا علیرضا یه لحظه تشریف میارید-
رودی که به سالن دید ندارد، میایستدو . 

 ِ 



 در

 ِ 
 کنار

 .بفرمایید، سراپا گوشم-
در همین حین وفا کنارمان حاضر میشود. 

 مادرش به او

 :میتوپد

 من با ایشون کار داشتم، تو علیرضایی؟-

وا مامان من نباید بدونم با شوهرم چیکار -
 داری؟ خدا

نکشتت دختر! من به جایش حامل عرق 
 .شرم میشوم

 .متوجه اخمهای مادرش به او هستم



خب مامان زودتر کارتو بگو، علیرضا پاش -
 درد

 .گرفت

چشمانم را برایش گرد میکنم ،یعنی که 
 "زشته
 "دختر

مادرش پس از چشمغرهای که به او میرود، 
 رو به من

 :میگوید

من با وفا کاری ندارم. طرف صحبتم با -
 توئه چون

 .من عاقلتری

- ِ دختراحساس میکنم از   



 .نظر لطف شماست
 .وفا دست به کمر میشود

این که میگه من از تو بیعقلترم نظر -
 لطفشه؟ مادرش

 .با دست او را عقب میکشد
 .ساکت شو انقد وسط حرف من نپر-

ِٔ با چشمانی خندان از او میخواهم گفته 
 مادرش را انجام

 .دهد

نمیدونم این حرفا رو چهجوری بهت بگم، -
 اما چون

این به بعد قراره با هم رفت و میدونم از 
 آمد داشته



باشین، الزم میدونم چند تا نکته رو گوشزد 
 .کنم

 .گوشم با شماس-

اصال دوست ندارم وفا از ساعت ده به -
 بعد بیرون

 .باشه
وا، مرغم اون موقع نمیره خونشا، چه -

 .برسه به من
وفااااااا... داشتم میگفتم، من امشب -

 بمونم و این چیزا
ریمهم ندا . 

 مامان... مگه عصر دایناسوراس؟-

طرف صحبت من علیرضاس. با شرطای -



 من که

 مخالف نیستی؟

 .نه ،فرمایشات شما به جاس-
 :امان از وفایی که با بهت میگوید

علیرضا... یعنی تو دلت نمیخواد شبا -
 پیشت باشم؟

ِٔ گوشهایم داغ و ریشه موهایم خیس 
 میشود. از یک

سرکوب کنم. طرف خندهام را هم باید 
 همانطور که سرم

ِ  پایین است، میبینم مادرش چگونه گوش 
 ت پهلویش را

 !میچالند



بهخاطر همین چیزا میترسم. اگه عقد -
 بودین خیالم

راحت بود، ولی االن موضوع فرق میکنه. 
 شاید به

 .هزار و یه دلیل ارتباطتون به هم خورد

 . زبونتو گاز بگیر، اهَ -وفا: 

در همان وضعیت، سرم را برایش تکان 
 .میدهم

زیاد این مسئله رو باز نمیکنم، امیدوارم -
 خودت

منظورمو بفهمی. من بهت اعتماد میکنم 
 اجازه میدم

دخترم بیاد خونهت. از تو هم توقع دارم 



 مراقب

 .روابطتون باشی

مامان من بهش محرمم، هر کاری دلش -
 ...بخواد

ه میشود، ادامه ِٔ پایش که زیر پای مادرش ل
 حرفش

 ِ 
 .میشود یک آخ غلیظ

من دختر خودمو میشناسم؛ نذار بره تو -
 !جلدت

دستت درد نکنه دیگه ،حاال من شدم -
 .شیطان

 .مادرش با افسوس سری جنبانده، میرود



تو شیطونو درس میدی، این حرفا چی بود -
 جلو

مامانت گفتی؟ من به جای تو خیس آب 
 شدم. با شیطنت،

میدهدابرو باال  . 

 چه آبی؟-

 .نفسم را به بیرون فوت میکنم
 .حال تو یکیرم به وقتش میگیرم-

 .میخندد

 .خیلهخب، حاال بریم بشینیم-

نه دیگه من حاال حاالها روم نمیشه تو -
 چشای مامانت

نگاه کنم. من میرم بگو یه کاری واسش 



 .پیش اومد
 شوخی میکنی؟-

شوخی چیه، بگو یه کار عجلهای واسش -
مد،پیش او  

 .از همینجا فلنگو میبندم
 میخوای منو اینجا تنها بذاری؟-

 .تنها نیستی که، بشین با رفیقت گپ بزن-
 .نمیخوام، دلم واست تنگ میشه-

 .لبخند میزنم
 .لیلی بودنو خیلی زود شروع کردیا-

 .خیلی بدجنسی-

مقابل چشمانش به عمو زنگ میزنم و 
 پیشآمدن کار را



م زحمت رساندن بهانه کرده، از او میخواه
 بچهها را

 .بکشد و از خانوادۀ وفا عذرخواهی کند
 .لبهایش را جمع میکند
 .خیلی بدی، منم ببر-

 کجا ببرمت؟-

 .هر جا خودت میری-

 حرفای مامانت یادت رفت؟-

 .با چهرهای گرفته تا حیاط بدرقهام میکند
 .برو تو هوا سرده-

هنوز دستگیره را نکشیدهام که دستانش از 
ورپشت، د  

شکمم حلقه و شانهام تکیهگاه سرش 



 میشود. بهحدی

از حرکت بیهوایش جا میخورم که دستم 
 روی دستگیره

 .میخشکد. صورتش را به پشتم میمالد

آرام بهطرفش برمیگردم. حاال کامال در 
 .حصارم است

 .حق با مامانته، آتیش تو زیادی تنده-

عکسالعملش در مقابل حرف من، بیشتر 
 چسباندن

 .خودش بهم است

هم شوکه شدهام و هم نگران این هستم 
 کسی در این

 .وضعیت ما را ببیند



 .موقعیتشناسیت اصال خوب نیست-

 مگه کار خالفشرع میکنیم؟-

شانههایش را میگیرم و کمی از خود دورش 
 .میکنم

 .نه، ولی اینجا جاش نیس-
 دوس نداری حصارم کنی؟-

 صدایش خودداری

این حجم از ناز ِ  مگر میشود در برابر  

 کرد؟

میخواهم او را از خود جدا کنم که بیشتر 
 .بهم میچسبد

اذیت نکن وفا، صورت خوشی نداره -
 اینطوری



 .ببیننمون
 :با دلخوری میگوید

 ...انقد از من بدت میاد که-
سرم را که بلند میکنم، میبینم حدیث از 

 پنجر ەۀ اتاقش
را زل زده به ما! نگاه مرا که میبیند، خودش 

 کنار

 .میکشد

 .در یک حرکت وفا را از خود جدا میکنم

حیثیتمونو به باد دادی؛ حدیث داشت -
 .نگامون میکرد

 .برو تو تا رسوامون نکردی
 .دستی به موهایم میکشم



مواظب خودت باش. بچهها هم شلوغ -
 کردن کافیه یه

 .زنگ به من بزنی

**** 

 «حدیث»

قلبم را میان دست چپم مشت میکنم تا 
از بیقراری دست  

 .بردارد
دست راستم را جلوی دهانم مشت میکنم 

 تا بغض
 .عصیانگرم تبدیل به فریاد نشود

پلکهایم را محکم روی هم میفشارم تا 
 محتویات چشمانم

 .به بیرون تراوش نکند



پاهایم را چفت هم میکنم تا بتوانم 
 استقامت ظاهریام را

 .حفظ کنم

 .اما نمیشود که نمیشود که نمیشود
ت، حریف بیتابیهای قلبم نمیشودمش . 

ِ  مشت، حریف عصیانگریهای بغضم 
 نمیشود ،آه صدادار

 .از گلویم خارج میشود
پلک، حریف سیلم نمیشود، صورتم خیس 

 .میشود

پاهایم، حریف ضعفم نمیشوند، بیچارگی بر 
 من حاکم

 .میشود



همچون بدبختها، آنطرف تخت، جایی که به 
 اتاق دید

با صدای خفه گریه ندارد، کز کردهام. 
 میکنم و چرا

سرنوشتم، پیشانینوشتم، طالعم، باید این 
 باشد؟ اصال

ِٔ من به جز علیرضا مگر خواسته دیگری هم 
 داشتم؟

تمام رویاهای شیرینی که توی این سالها در 
 ذهنم

 .پرورانیده بودم، یکجا فروریخت
 .حصاری که سهم دیگری شد

 .بوسهای که روی ٔ گونه دیگری نشست



 من کجای داستانم؟

کجای این حواشی گیر کردهام که هیچگاه 
 دیده نشدم؟

با حرکت دستی روی شانهام، تکان سختی 
 .میخورم

ببخشید ترسوندمت؟ چند بار در اتاقتو  ِ -
 زدم، جواب

 .ندادی
 .پوزخند تلخی بر لبم مینشیند

- چی؟-چسبید؟ گیج زمزمه میکند:   

 !حصارش-

. میخواهد چهرۀ ناراحتی به خود میگیرد
 نزدیکم شود



 :که میگویم

 .به من دست نزن-
 .روبهرویم مینشیند

 .صبر کن همه چیو برات توضیح بدم-

االن؟ بعد اینکه خرت از پل گذشت؟ -
 تلفنامو چرا جواب

 نمیدادی؟ تو مدرسه چرا آفتابی نمیشدی؟
 .کار داشتم به خدا-

حرف نزن نامرد. بهونه نیار. چهطور دلت -
 اومد

ی با من بکنی؟همچین کار  

شالش روی شانهاش افتاده. موهایش را از 
 دو طرف



 .میکشد

نمیدونستی این همه سال به هوای اونه -
 که میرم

خونهشونو میام؟ نمیدونستی به عشق اونه 
 که چشم

ِٔ بستم رو همه خواستگارام؟ مگه 
 نمیدونستی لعنتی؟

گ ٔ ریه مجال گالیه بیشتر نمیدهد. او هم 
 بغض دارد وقتی

ویدمیگ : 

حدیث چرا نمیخوای این واقعیتو قبول -
 کنی که تو

هیچوخ به چش علیرضا نیومدی! در اینکه 



 تو همه چی
از من سرتری شکی نیست، اما انتخاب 

 علیرضا من

بودم. اون اگه میخواستت تو این ساال یه 
 حرکتی

میکرد. اگه تا االن ندیدت بدون تا آخر دنیا 
 هم

خواستگاری ِ  نمیدیدت. تقصیر من چیه ازم 
 کرد! رو

خواستهش پافشاری کرد! از خجالتم بود که 
 با تو حرف

ِٔ نزدم! میدونستم ضربه بزرگی میخوری. 
 باید قبول کنی



ِ  که دوست داشتن تو یهطرفه بوده و اصال 
 خوشم نمیاد

 !!!از این به بعد چیزی در این باره بشنوم
 ِ  تمام، ریسمان دور گلویم میاندازد و

 ِ 
میحقیقت با بیرح  

 .قصد خفه کردنم را دارد

راست میگوید، منتها چرا باید این راست را 
 از زبان او
 بشنوم؟

مشتهای بیجانم را به زانویش میزنم و 
 نالهکنان
 :میگویم



کاش هیچوخ باهات دوست نمیشدم. -
 کاش هیچوخ

نمیومدی خونهمون. کاش هیچوخ علیرضا 
 .نمیدیدت

ِ  کاش آخر را که "کاش من جای تو بودم" 
 است، در

 .بطن خود خفه میکنم
 .دستهایم را میگیرد

کاریه که شده .بهتره به جای این -
 خودخوریا واسه

خوشبختیمون دعا کنی! از خونوادەخونوادۀ 
 درب و

 داغونم که



خیر ندیدم، بذار خوشبختی رو کنار علیرضا 
 .تجربه کنم
از دهانم خارج کلمات، بدون اجازٔە من 
 .میشوند

 تو به دردش نمیخوری. بدجنسی، لجبازی،-
زیادهخواهی، حساسیتاشو نمیفهمی. 

 .علیرضا گناه داره

 میدونی چقد تو زندگیش سختی کشیده؟

میدونی چند تا داغ پشت سر گذاشته؟ 
 میدونی چند بار

شکسته و بهش زخم زدن؟ میدونی تنها 
 کسی که درکش

 میکنه منم؟



لند میکنم رفته. نمیدانم از کی سرم را که ب
 برای خودم

حرف زدهام. نمیدانم تا کجای حرفهایم را 
 .شنیده

 من،

ِ  کاش از او قول میگرفتم که هیچگاه او را 
 مقابل

 .علی" صدا نکند"

 ...کاش

 ...حاال

 ...من میمانم و

 ...کاشهایم و

 ...شبهایم و



 ...بالشهایی که
 .از این بعد همیشه خیس خواهد شد

** 

 «دنیا»

چشم از عسلی که عروسکهایش را دور 
 خودش چیده و

 .برایشان قصه میگوید، میگیرم
 یادش بخیر بچگیای دورم

 ِ  شادیِ  بیهراس گور به گورم
 )احسان افشاری(

بارها برایم این سوال پیش آمده که چرا 
 باید امثال من،

در آثار ادبی و تولیدات نمایشی، به عنوان 
 افرادی



غیرعادی، ترسناک، سربار  ِ  توهمبرانگیز،
 اجتماع و

خانواده، بدبخت، دست و پاچلفتی، 
 افسرده، حقیر،

 .سودایی و خطرناک معرفی شوند

درد خودم یک طرف، حرفهایی که از گوشه و 
 کنار

 .ِ  میشنوم هم طرف دیگر
جماعتی که بر این باورند صرع، شکنجه و 

 مجازات

الهیست. و اینکه من در هر نوبت از حمله، 
وانتا  

 .بخشی از گناهان خود را میپردازم



ِٔ یکبار همسایهُ مِ سّ  نمان گفت، روح و 
 روان من توسط

 .اجنه یا شیطان تسخیر شده
خیلیها میگویند این بیماری درمان ندارد؛ 

 هرچند که

علیرضا معتقد است، طی دو سال آینده 
 کامال خوب

 .خواهم شد

ِٔ پارسال که در خانه عمو دچار حمله شدم، 
 گویی عمه

گفت که باید دورم یک خط بکشند تا مانع 
 از نفوذ ارواح

 .خبیثه به دیگران شوند



من که یادم نیست؛ حدیث میگوید علیرضا 
 آشوبی سر

این حرف راه انداخت که آن سرش ناپیدا 
 .بود

 .گاهی حدیث ساعتها برایم حرف میزند

طی پنج سال درمان میشوداز بیماریام که  . 

 .از امید به آینده
میگوید اتفاقاتی که پشت سر گذاشتهای را 

 فراموش

 .کن، به عنوان یک تجربه به آنها بنگر

 تجربه هم انقدر گزاف؟
ِ  دلم میخواهد به آینده امیدوار باشم، اما 

 مگر خواستن



دل کافیست؟ عقل این امید را منع کرده و 
 بارها یادآوری

تو یک آدم عادی نیستی میکند که . 

میپرسی مگر آدم عادی چه ویژگیهایی دارد، 
 بهتر است

 .بپرسی من چه ویژگیهایی دارم
سردیجات مثل گوجهفرنگی، خیار، آبدوغ و 

 بادمجان
برایم سم است. برای منی که عاشق 

 ساالدشیرازی بوده

 .و هستم

به هندوانهای که جزء محبوبترین 
 میوههاست، نمیتوانم



 .لب بزنم
غذاهای تند، حتی کرفس هم برایم مضر 

 .است
خیلی وقت است دور چای و قهوه و نسکافه 

 و

 .شیرینیجات، یک خط قرمز گنده کشیدهام

ِ  اوایل رعایت نمیکردم، منتها دیدم دود 
 این رعایت

نکردن، بیشتر از همه به چشم خودم 
 .میرود

اکثر اوقات علیرضا مجبور میشود غذای مرا 
 از

رمن نباید شی  



 ِ 
 خودشان جدا کند. میگوید در رژیم غذایی

ِ  و پنیر و ذرت و سویا و تخممرغ و گوشت 
 گاو باشد؛

 !زیرا ممکن است دچار حمله شوم

عدٔە اندکی میگویند صرع بیماری چندان 
 .سختی نیست

باید درد یک نفر را تجربه کٔ  نی تا با همه 
 وجود درک

 .کنی واقعا چه میکشد

دن و اظهارنظر کردن ِ  در بیرون گود ایستا
 که کار شاقی

 .نیست



 .نباید بعد از استحمام آب یخ بخورم
 .همیشه باید در هوای معتدل قرار بگیرم

در معرض گرما و سرما قرار نگرفتن ،گاهی 
 غیرممکن

 .ِ  است و این برای من یعنی خود فاجعه
دو سال است نمیتوانم روزه بگیرم و این 

 موضوع

دهد. دکترم بیش از هر چیزی آزارم می
 میگوید نباید

به مدت طوالنی گرسنه بمانم، زیرا این 
 مسئله موجب

 ِ 
حاد شدن بیماریام میشود و ممکن است 



 دچار تشنج

 .ِ  غیرقابل کنترل شوم
این خیلی مزخرف است که نباید بیش از دو 

 ساعت

 !مقابل تلویزیون بنشینم

 نور نباید در
 ِ  با نورهای منقطعی مانند مهتاب و رقص

تماس باشم، چون میتواند منجر به تشنجم 
 .شود

و امان از بیخوابی که اکثر اوقات گریبانم را 
 میگیرد و

 .تاثیر خیلی منفی رویم دارد
زندگیام پر شده از نبایدهایی که لبخندهایم 



 را به تاراج

 .بردند
به عسلی که پاهای عرفان را قلقلک میدهد، 

 :میگویم

- میکشهنکن االن بیدار میشه موهاتو  . 

 .بالش کنارش را به زمین میکوبد
 .چیکار کنم آخه حوصلهم سر رفت-

 .با عروسکت بازی کن-
عروسک مو طالییاش را گوشهای پرت 

 .میکند

از بس بردمش حموم و موهاشو شونه -
 کردم، دیگه

 .هیچی ازش نمونده



چهار دست و پا به طرفم میآید و سرش را 
 روی پایم

 .میگذارد

 آجی؟-
 هوم؟-

- انمون چه شکلی بود؟ شبیه من بود یا مام
 تو؟ شوکه

 .از سوالش، بغضم را کنار میزنم
مامان از هر دوی ما خوشگلتر بود. حاال -

 چیشده یاد

 اون افتادی؟
لرزی که به جان صدای یک کودک میافتد، 

 چقدر



 .میتواند دردناک باشد

دیروز یکی از بچهها تو مدرسه پرسید واسه -
 روز

یریمادر چی میخوای بگ ! 

 .ما خوابیده، خدا داند

 ِ 
 ِ  چه مصلحتی پشت بیمادری

 .هنوز که خیلی تا روز مادر مونده-

میدونم؛ از االن میخواستن واسه اون -
 موقع پول جمع

 .کنن

علیرضا و دنیاها به کنار؛ طفلک عسلها و 
 - .عرفانها



 تو چی گفتی؟
 .بینیاش را به شلوارم میمالد

- تم. ملینا گفتم من هیچوخ روز مادر نگرف
 گفت اگه

بگیری مامانت خیلی خوشحال میشه. منم 
 گفتم آخه

اصال ندیدمش. وقتی خیلی بچه بودم، 
 مریض شده و

رفته پیش خدا تا خوب شه. بعد دیده اونجا 
 بهتره، دیگه

 !برنگشته پیش ما
دور از چشم او، آستینم را به دیدگانم 

 .میکشم



چقدر تو خوششانسی که او را ندیدهای. 
 خاطرهای با او

نداری. من هر روز و شب با یاد آنها تا مرز 
 دیوانگی

 .میروم

 آجی؟-
 بله؟-

 بابای منم عین بابای ملینا قوی بود؟-
 چهطور مگه؟-

 .روی دو زانو مینشیند

ملینا میگفت رفته بودیم پارک، چند نفر -
 مزاحممون

نو زد. آخه باباش شدن؛ بابام یه تنه همهشو



 باشگاه
 .میره

بیچاره پدر ما که کارگری برای این و آن، 
 پوست و

استخوانش کرده بود؛ باشگاه کیلویی چند 
 است؟ شب که

برمیگشت از شدت خستگی و بدن درد، 
 شام را خورده

 .نخورده بیهوش میشد
آره قربونت برم، بابای ما از بابای ملینا -

 هم قویتر

 .بود
 .لبش را میگزد



 .بابا هم ندارم روز پدر واسش کادو بگیرم-
آخ که اگر بابا این شیرینزبانیهایت را 

 ...میدید

 .روز پدر واسه داداشت کادو بگیر-

 .به یکباره چشمان غمگینش میدرخشد
 من عین باباهاس. هم -

 ِ 
 آره راس میگی. داداشی

جوونتر از بابای بقیهس، هم مهربونه، هم 
 قویه. ولی

رممن که پول ندا . 

 .من بهت میدم-

 .ِ  کف دستم را میبوسد و به حصارم میخزد



 من هم مانند او، قابل حل شدن

 ِ 
 کاش درگیریهای ذهنی

 .بود
*** 

 «وفا»

من نمیدانم سهراب به این ماهی و آقایی، 
 چرا باید نغمه

را برای زندگیاش انتخاب کند. هیچجوره با 
 این بشر آبم

 .توی جوب نمیرود
تم، محض خاطر امشب اگر اینجا هس

 سهراب است که

 .تاکید کرده بودم نیایم دیگر نه من نه او



لرزش موبایل توی جیب مانتوام، قبل از 
 بلند شدن

صدایش، خبر از یک تماس میدهد. آن را 
 بیرون

ِ  میکشم. با دیدن یازده رقم نحس، دستم 
 میلرزد. از جان

 من چه میخواهد؟

تماس را ریجکت میکنم. دستبردار نیست. 
ر کمتر ازد  

چند ثانیه دوباره تماس میگیرد. 
 دلشورەدلشورۀ بدی به

 .سراغم میآید

من اهل این قبیل ترسها نبودم؛ پس دلهرٔە 



 االنم از بابت
 چیست؟

ِٔ دکمه حصار موبایل را فشار میدهم و پس 
 از خاموش

 .شدنش، نفس حبس شدهام را آزاد میکنم

شام را در جمع شش نفرهمان میخوریم. 
 هر چند که

نغمه زحمت پخت آن را به دوش رستوران 
 .انداخته

مامان برای جمع کردن میز برمیخیزد. 
 چشمغرهام هم

کارساز نیست. سهراب نگاهم را میبیند و 
 بشقابها را از



 .دستش میگیرد

 .شما بفرمایید انیسخانم، من جمع میکنم-

ازدنغمه پا روی پا میاند . 

 !عزیزم بیزحمت ظرفارم بچین تو ماشین-

سهراب باشهای میگوید و من از زور حرص، 
 کم مانده

 .خرخرهاش را بجوم

این رفتار نغمه را به هیچ وجه نمیتوانم تاب 
 .بیاورم

ِ  سهرابِ  بدبخت ٔ زنذلیل. هر بالیی به 
 سرش آمده، نتیجه

 .بیسر زبانیاش است
. تا آخرِ  ِٔ زنیکهِ  سلیطه گویی مهمان است



 جمع شدن

ُِ میز، دست به سینه به سهراب ننهمرده 
 .ارد میدهد

روی مبل تکنفرهای نشستهام. فیلم 
 مزخرفی که از

ِٔ شبکه سه پخش میشود را نگاه میکنم و 
 عواملش را

 .بستهام به فحش
مامان صدایم میکند. سرم را بهسویش 

 .میچرخانم

 .موبایلش را بهطرفم میگیرد

- وشیت چرا خاموشه؟علیرضاس، میگه گ  

 !عه، فک کنم شارژ تموم کرده-



 .خیلهخب، بیا ببین چیکارت داره-

 .برمیخیزم
نه ببینم گوشیم روشن میشه، با اون زنگ -

 .میزنم

 .نغمه اتاقی را برای حرف زدن نشانم میدهد
موبایل را روشن میکنم. دقیقهای طول 

 میکشد تا

راهاندازی شود. همینکه آنتنش میآید، 
راعلیرضا   

میگیرم. به بوق سوم نرسیده، جواب 
 :میدهد

 کجایی وفا؟-

 .اول سالم، بعد بازجویی-



 علیک سالم. گوشیت چرا خاموشه؟-

 .شارژ تموم کرده بود-

 یه گوشیرم وقت نمیکنی بزنی به شارژ؟-
 .اصال حواسم نبود، االنم خونه نیستم-

 کجایی؟-

خونه سهرابم. عصری زنگ زدم جواب ٔ  -
 .ندادی

میکنم چهرهای را که خمیازه میکشدتجسم  . 

 .آره، رو موتور بودم-
دهانم را کج میکنم به تصویر نغمهای کهِ  با 

 تورِ  سفید
ِ  بیریختش، تکیه داده به سهراب فلکزده! 

 معلوم است از



همان ابتدا سوارش شده. از همین فاصله 
 برایش خاک

 !تو سری میفرستم
ِ  با بلند شدن صدای علیرضا، چشم از 

 .عکس میگیرم

 ها؟-

 میگم خوبی؟-

 اوهوم. شام خوردی؟-
 .آره-

 چی خوردی؟-

 .املت-
 وا، املتم شد شام؟-

تا برسم خونه دیر شد. انقد از گشنگی -



 هالک بودم که

 .همونم به زور درست کردم

 .دستم را پشت کمرم میگذارم

 دنیا غذا نمیپزه؟-

 .نه-
 ...گنده -

 ِ  چرا؟ دختر
 نچ عه، یه الف بچه کجاش گندهس؟ ُ -

 یه الف بچه؟-
عیب نداره، این روزارم تحمل میکنم. به -

 جاش تو که

 .اومدی مفصل آشپزی میکنی
 .میخندم



باورت میشه من همون املت سادهرم -
 نمیتونم درست

 کنم؟

 نه بابا؟-
 .به جان تو-

ناباوریاش را میتوانم تصور کنم وقتی 
 :میگوید

 واقعا؟-

 .بلندتر میخندم
 .آره به خدا-

 هیچی نمیتونی بپزی؟-

 .من از آشپزی متنفرم-

 .نچنچی میکند



 .ببین چه کاله گشادی سرم رفت-
 .دلتم بخواد آقا-

 :با لحن مرموزی میگوید
 .خودم یادت میدم-

 .بیخود دلتو صابون نزن-
 .آه میکشد

 .اینم از شانس ما-
به تنم پیام پشتخطی که برایم میآید، مو 

 .راست میکند

 :دستپاچه میگویم

 .علیرضا من برم مامان صدام میکنه-

باشه بهشون سالم برسون. اگه تونستی -
 .پیام بفرس



 .باشه خدافظ-
منتظر خداحافظیاش نمیمانم، تماس را 

 .خاتمه میدهم

باز هم شمارەشمارٔە مردک بیکار روی 
 .صفحهام میافتد

 .عصبی پاسخ میدهم

چیه؟ چی میخوای؟ وقتی جواب نمیدم -
 یعنی نمیخوام
 .صداتو بشنوم

 :جا خورده از لحنم، میگوید

حق داری عزیزم، ولی باید بذاری توضیح -
 .بدم

توضیحت بخوره فرق سرت. دست از سر -



 .من بردار

 :متعجب زمزمه میکند

وفا... باورم نمیشه... این تویی که با این -
 لحن حرف

 میزنی؟

وشه اتاق کز میکنمِٔ مستأصل گ . 

 .هومن بار آخرته زنگ زدیا-

 :آب دهانم را بلعیده و ادامه میدهم
 .من نامزد کردم-

برای ثانیههای طوالنی صدا از آن طرف خط 
 نمیآید،

طوریکه حتم میدهم تماس قطع شده. قبل 
 از اینکه



قسمت قرمز رنگ صفحه را لمس کنم، 
 صدای

 .شوکزدهاش را میشنوم

- دیگه؟ سر کارم گذاشتی  

 .من مسئول باور کردن یا نکردن تو نیستم-

ببین من ظرفیت شوخیای این شکلیو -
 .ندارما

خیال کن شوخیه؛ باالخره که به گوشت -
 .میرسه

 .صدایش کامال تحلیل میرود

 چیکار کردی با زندگیمون بیشعور؟-

خیلی خوشحالم قبل اینکه بریم زیر یه -
 سقف



 .شناختمت

د و هم درد، با صدایی که هم عجز دار 
 :مینالد

بابا چقد گفتم اون ماجرا یه اتفاق بود؛ یه -
 .اشتباه

چرا فرصت جبران بهم ندادی؟ بلند میشوم. 
 قدمزنان

 :میگویم

االن دیگه واسه این حرفا دیر شده. من -
 نامزدمو

دوس دارم. تو هم بهتره دیگه گذرت به 
 .اینورا نیفته

معلوم نیست بغض صدایش واقعیست یا 



 .ساختگی

یعنی همه ٔ اون قول و قرارا، همه اون ٔ  -
 خاطرهها

 کشک؟

بس کن تو رو خدا هومن. یه بار دیگه -
 زنگ بزنی من

 .میدونم و تو

 .من خاطرتو میخوام-

 .کف دستم را به دیوار میزنم

 .تو خیلی غلط میکنی-
 حرف آخرته؟-

 .آره-
 .کرور کرور تهدید پشت جملهاش است



 !واست بد میشهآ-

حد معمول میگویم بلندتر از : 

 .هیچ غلطی نمیتونی بکنی-

میدهم با خشونت تماس را پایان . 

دستگیره را میکشم. در جا خشکم میزند. 
 نغمه هولزده

از کنار اتاق میگذرد! حرکت خون در رگهایم 
 کند

میشود. نکند فالگوش ایستاده بود؟ از این 
 فکر

 !مورمورم میشود

دخترۀ بیعار نسناس. یه لقمه کوفت داد »ِ  
 بهم از دماغم



 .« درآورد

تمام تالشم را به کار میگیرم تا خونسردی 
 ظاهریام را

 .به دست آورم
شمیم را حصار میکنم و دورتر از بقیه، 

 .کناری مینشینم

در جواب علیرضا که پیام فرستاده 
 :،مینویسم

ببخشید عزیزم، گوشیم داره خاموش »
رفتممیشه.   

 . «خونه اس میدم

ِ  موبایل را روی حالت هواپیما میگذارم. ته 
 دلم از



حرفهای هومن خالی شده. اگر بخواهد زر 
 اضافهای

 بزند، چه؟
افکار منفیام را پس میزنم. خیره در 

 چشمهای شمیم

 :میگویم

آفرین که به بابات کشیدی. به اون ننهت -
 میکشیدی

 !میموندی رو دستش

رد و به صورتم چنگ دستش را پیش میآو
 !میزند

 آی، چیکار میکنی؟-
ِ  با اخم، قسمتِ  جلوی موهایم را میگیرد و 



 .میکشد

 .دستش را از موهایم جدا میکنم

 .واه واه واه. حقا که دختر همون مادری-

چیشده داری غر میزنی؟ اخمآلود محراب -
 .را مینگرم

به مادر عفریتهش کشیده. نگا چه چنگی -
 .میندازه

ه شمیم را حصار میکندبا خند . 

بیا حصار عمو قربونت برم. با یه بچه هم -
 سر سازش

 .نداری
 .از تخم و ترکه همون زنهس دیگهٔ  -
 .انگشتش را جلوی دهانش میگیرد



 .یواشتر، میشنوه-
 .دستی در هوا تکان میدهم

 .بذا حلقه به گوشش-
 ِ  ر بشنوه. سهرابو کرده غالم

 .آرام میخندد
- همه حرص میخوری؟ به  حاال تو چرا این

 جای جواب،

خیره میشوم به نقش و نگارهای فرش زیر 
 .پایم

 .اه نکن عمو َ -
سرم را بلند میکنم. گویا شمیم اینبار به 

 صورت او

 .چنگ انداخته



 .آخیش، دلم خنک شد-
 .با لذتٔ  گونه شمیم را میبوسد

عمو فدات شه. دختر باید اینجوری باشه، -
 چش

 .دربیاره

- وسکه به تولهش میگه قربون ایش... س
 دست و پای

 .ِ  بلوریت. اهَ  اهَ  اه
وا کن اخماتو وفاخانم. دنیا ارزش این -

 همه قیافه

 .گرفتنو نداره

در طول زندگی به این نتیجه رسیدهام 
 مهربانی هیچکس



نمیتواند بیدلیل باشد و قطع به یقین، 
 مسئلهای پشت آن

 .مهر نشسته! پس پوزخند میزنم

 چی میخوای؟-

طوری یکه میخورد که لبخند روی لبش 
 .میماسد

 ها؟-

 .سرم را به سمتش خم میکنم

نگو که با دیدن اخمای من حال دلت بد -
 شد. اصل

 !کاریه رو بگو

 .شمیم را روی پایش مینشاند

 کدوم اصل کاری؟-



گیر و گرفتاری که به دست من باز میشه -
 !!!رو بگو

ازد و دستی به نگاهی به دور و اطراف میاند
 پشت

 .گردنش میکشد

 .چقد تیزی تو-

 .دست به سینه نگاهش میکنم

آ... راستش... میخواستم یه کاری برام -
 .انجام بدی

 خب؟-

 کمکم میکنی؟-

 .شرط داره-

 چی؟-



دوتا چکی که بهم زدی رو تالفی کنم تا یر  َ -
 .به یر شیم

 .اخمهایش در هم فرومیروند
- میکردم که ده بچه پررو من اگه دهن باز 

 برابر اونو
 .از مامانت میخوردی

 .به این میگن سوءاستفاده-
 .برای بلند شدن، دست به زمین میگیرد
 .نخواستیم بابا، کمکت بخوره تو سرت-
 .خیلهخب حاال بشین ببینم دردت چیه-

انگار منتظر همین جمله بوده، فاصله را کم 
 میکند و

 .روی دو زانو مینشیند



- نمیخوای واسم بذاری؟شرط و شروط که   

 .حرفتو بزن-

نگاهش را یک دور در اطراف میچرخاند. 
 پس از کمی

 :این پا و آن پا کردن، میگوید
 .میخوام به یکی شماره بدی-

 شمارٔە خودمو؟-

 !جلبکمغز، شمارۀ منو-

 :با دهان باز میگویم
 طرف دختره؟-

جوری نگاهم میکند که "شمیم هم فهمید، 
 پرسیدن

 ".داره



- خودت نمیدی؟چرا   

 .اگه میتونستم منت تو یکی رو نمیکشیدم-
 .لبخند خبیثی میزنم

پس اعتراف کردی که االن داری منتمو -
 .میکشی

 .نگاه جدیاش، بساط شوخیام را جمع میکند
 طرف کیه؟-

 .میشناسیش-

 .کنجکاو میشوم

 .د جون بکن خبِ -

دستی الی موهایش میکند و نگاه از من 
 !میگیرد

 .محراب را چه به این غلطها



 !!!خواهر علیرضا-

 .ابروهایم تا انتها باال میروند
 دنیا؟-

 .میان دو ابرویش خط میاندازد

 .آرومتر بیشعور-
 .لبهایم را به باال کش میدهم
 .چشتو گرفته؟ چشمک میزند-

 .بگی نگی-
چیش چشتو گرفته؟ من که سر جمع سه  ِ -

 کلمه بیشتر

 .حرف زدنشو ندیدم

 عین تو وراج باشه خوبه؟ ّ -

 .دهانم را برایش کج میکنم



 .میدی شماره رو؟ چشمانم گرد میشود-

نه بابا بیخیال. دنیا رو بکشیش با آدم -
 .حرف نمیزنه

حاال یه کاره پاشم برم شمارهتو بدم بگم 
 دوسدختر

 !جاآخوندی ما شو

 .دمپایی شمیم را توی سرم میکوبد

- یا. یه بار آخرت بود این شکلی صدام کرد
 کار ازت

 .خواستم

کار داریم تا کار. مثل این میمونه که من -
 ازت بخوام

شال نغمه رو بپیچی دور گردنش و دور تا 



 دور خونه

 .بکشونیش! میتونی؟ پوف کالفهای میکشد
 .پس حداقل شمارۀ اونو بده-

 .ندارم که-
صورتش به الستیکی میماند که بادش را 

 .خالی کردهاند

-  ٔ کردنشو چی؟ اونم نداری؟عرضه پیدا   

کمکم کنی امشب حال نغمه رو بگیریم، -
 فردا شماره تو

 !!!دستته

*** 

 «علیرضا»

 کجایی؟-

سمت چپت، پشت تیربرقو نگاه کنی -



 .میبینیم

 .گردن میکشد و برایم دست تکان میدهد

موبایل را توی جیبم میگذارم و موتور را 
 .روشن میکنم

میآورد صدای پر انرژیاش، لبخند به لبم . 

سالم آقا، خسته نباشید. چقد میگیرید یه -
 ساعت منو

ِٔ تو این خیابونا بگردونید؟ گوشه راست لبم 
 .باال میرود

شما بشین، ما جور دیگهای باهاتون -
 .حساب میکنیم

 .کولهپشتیاش را به شانهام میزند

برو آقا االن شوهرم میاد از وسط دو  ّ -



 .شقت میکنه

مچ دستش را میگیرم و خیره در 
 :چشمهایش میگویم

 .بشین بریم-
 .گردنش را کج میکند و چشمگویان مینشیند

همزمان با حرکت موتور، از پشت به من 
 میچسبد و

 .دستانش را دور شکمم حلقه میکند

باد شدیدی میوزد. برای اینکه صدایم به 
 گوشش برسد،

 .مجبورم بلند حرف بزنم

- گه اینطوری چسبیدی به االن مثال جات تن
 من؟



جوابم میشود ناخنهایی که در شکمم 
 .فرومیروند

آخه خل دیوونه، تو این سرما عقلت  ِ -
 پارهسنگ

 برداشته که هوس موتورسواری کردی؟
 .دوس داااااااااارم-

 .سفت بشین-

از الی ماشینها عبور میکنم تا به خیابانی 
 خلوت

 .برسیم
- امانت االن که قندیل بستهتو تحویل م

 دادم، حساب کار

 .میاد دستت



 :بلند و پشت سر هم تکرار میکند
 .دوس دارم، دوس دارم، دوس دارم-

با یک دست، فرمان را میچسبم و دست 
 دیگرم را روی

دستش میگذارم. ابرهای سیاهی که از یک 
 ساعت پیش

 .در آسمان جوالن میدادند، به هم میخورند

، با اولین قطرهای که روی سرم میافتد
 :میگویم

خدا بگم چیکارت نکنه؛ دیدی گفتم این -
 .هوا بارونیه

 .دهانش را به ستون فقراتم میچسباند

من عاشق اینم دستامو بگیرم زیر بارونو -



 .جیغ بزنم

 .دیوونه که شاخ و دم نداره-

باران شدت میگیرد و او اولین جیغش را 
 .میزند

 نکن زشته ن -
 ِ ِ 

هو بذارا اا  گامون میکنن. بیا این کال  

 .سرت خیس نشی

 .کاله نمیخوام. دوس دارم خیس بشم-

موتور را گوشهای نگه میدارم. برای دیدن 
 چهرهاش،

 .سرم را به پشت میچرخانم

هی بهت میگم تو این هوا موتور به درد -



 نمیخوره،
 .بفرما. پیاده شو واست یه ماشین بگیرم

 .چشمانش را گشاد میکند

- خودت چی؟اگه قرار به خیس شدنه، پس   

من فرق میکنم. به گرما و سرما عادت -
 .دارم

طوریم نمیشه. حیف این هوای خوب -
 نیست ازش

 بینصیب بمونم؟
 .کاله کاسکت را به طرفش میگیرم

 .پس اینو بذار سرت-
نمیخوام علیرضا، سرم سنگین میشه. بزن -

 .بریم



تردیدم را با لبخندش کنار میگذارم. باران به 
 حدی شدت

پیدا کرده که برای دیدن مسیر، سرعتم را 
 .کم میکنم

 .انگشتانش از سرما کامال سرخ شدهاند
 .دستاتو بذار تو جیب کاپشنم-

گفتهام را انجام میدهد. سرش را کامل تکیه 
 داده به

شانهام و نرم و پشت سر هم آن قسمت را 
 .میبوسد

 .فشار آرامی به دستش وارد میکنم

- راننده رو پرت  یاد نگرفتی نباید حواس
 کرد؟ با خنده



نفسش را پشت گردنم ها میکند. داد 
 :میزنم

 .نکن وسط خیابونیم-
به کارش ادامه میدهد و نمیداند چگونه 

 حواس مرا به

 .بازی گرفته
ِ  با دیدن دک ٔه چای فروشی، برای نگه 

 داشتن، بهانه

 !دستم میافتد

باران همچنان با همان شدت بر تن و بدن 
 خیابان شالق

 .میکوبد

 چرا وایسادی؟-



نگاهش میکنم. مقنعهاش کامال به سرش 
 .چسبیده

ِ  موهایِ  خیسُ  روی پیشانیاش را به داخل 
 .سر میدهم

آب از مژههایش میچکد. لباسهایش هم به 
 تنش

 .چسبیدهاند

 .خدا کنه سرما نخوری-

 .بخورمم مهم نیس، به جاش چسبید-
خیره میشوم توی چشمان دختری که اولین 

ورحض  

جدی زندگیام است. دختری که قرار است 
 خیلی حسها را



 .با او تجربه کنم
 .ِ  به داخل دکه اشاره میکنم

 .بریم ببینیم چی داره واسه خوردن-
هر دو به پیرمرد روبهرویمان سالم میدهیم. 

 با روی
خوش استقبال میکند. وفا دستانش را به 

 .هم میمالد

آخجون، شیرکاکائوی داغ تو این هوا -
 .میچسبه

 .پیرمرد سر تکان میدهد
امان از دست شما جوونا. مجبورین تو -

 این هوا بیاین
 بیرون؟



 .اولین لیوانم را باال میروم
 عمو دخترای امروزی که زن زندگی نمیشن؛-

 .همهشون قرطیان

 .وفا چشمغره میرود و پیرمرد آه میکشد

- روزگار. خدا شما رو واسه هم حفظ  هی
 کنه. قدر این

ونو بدونینروزات . 

 .وفا لیوان خالیاش را نشانم میدهد

 .قربون دستت عمو، دو تا لیوان دیگه بریز-

 .کولهاش را به دستش میدهم

 .بیا تو علیرضا-
 .نه دیگه باید برم-

 .حداقل شام بخور بعد برو-



 .خودت که میدونی بچهها تنهان-

 .چهرهاش کمی گرفته میشود

فقط یه جوری برو و لباساتو عوض کن که -
 مامانت

 .نبینه وگرنه پوستمونو میکنه
 باشه. برم واست چتر بیارم؟-

پوست تنمم خیس شده، چه چتری. -
 .زودتر برو تو

بوسهای در هوا برایم میفرستد و عقب 
 .عقب میرود

از پیچ خیابان که عبور میکنم، مرسدس 
 بنزی راهم را
 .سد میکند



ن کارش، ترمز میگیرم. پیاده متعجب از ای
 .میشوم

چند ضربه به شیشهاش میزنم. به آرامی 
 شیشه را

 .پایین میدهد
 راهو چرا بستی؟-

از باال به پایین مرا از نظر میگذراند و به 
 سردی

 :میگوید

 .سوار شو-

 .یک لنگه ابرویم را باال میفرستم
 بله؟؟؟-

 .حرف دارم-



 .چقدر مشکوک میزند

 .به جا نمیارم-
 وفا رو چی؟ به جا میاری؟-

 .از بهتزدگیام استفاده میکند
انقد بیکار نیستم بیام جلو راه تو رو بگیرم. -

 موتورتو

 .بکش یه گوشه، حرف دارم
حسی وادارم میکند گفتهاش را انجام دهم؛ 

 هر چند ته

 .دلم نسبت به این ماجرا بدبین است

صندلی به محض نشستنم خیس میشود. 
 نیمتنهاش را

تم میچرخاندبه سم . 



به احمق بودن این دختر ایمان آوردم. -
 میشست تو این

ماشین، سیستم گرمایشیرم میذاشت رو 
 .آخرین درجه

موندم چهطوری افتخار میده سوار موتورت 
 .شه

 .دست از خیرگی نگاهم برنمیدارم

دارم در مورد اون دختری که ترکت بود -
 حرف

 .میزنم... وفا

 :از الی دندانهایم میغرم
 .اسمشو نیار-
 .پوزخند میزند



 آخی، به رگ غیرتت بر خورد؟-
سوار شدنم از ابتدا اشتباه بود. برای پیاده 

 شدن دستم

 :به دستگیره میرود. تند میگوید
 !تا همین چند هفته پیش دوسدخترم بودٔ  -
 .تلخی جملهاش، تا انتهای حلقم نفوذ میکند
از خیلی وقت ٔ پیش، تا همین چند هفته  ِ -

یراخ ! 

 .ببند دهنتو-
 .زهرخند میزند

هنو چیزی نگفتم اینطوری ترش کردی؛ -
 حرفای اصلی

 .مونده



 احیانا عاشق چش و ابروم که نیستی؟-
معلومه که نه. بهم نارو زده، واسه خنک -

 کردن دل

 .خودم میگم

حرفاتو نگه دار تو دلت تا بسوزی. گوشی -
 واسه

 .شنیدن مزخرفاتت وجود نداره

 .انگشت شستش را کنار لبش میکشد
ارزش اعتمادتو نداره. میدونی چند بار -

 دستاشو گرفتم؟

خودداری در این مورد کار من نیست. فریاد 
 :میزنم

 .خفه شو تا دهنتو گل نگرفتم ِ -



خیال نکن دارم شر و ور میبافم، تو  ّ -
 .روشم میگم

میدونی چند بار بوسیدمش؟ دستم را 
 مشت میکنم. نعره

زنممی : 

 .ر صداتو بیناموسُ -

 ِ 
 بب

 .لذت میبرد از پریشان کردنم
 .گوش کن ادامه داره-

 .با نفرت نگاهش میکنم
 .ادامه بده تا دندوناتو تو دهنت خرد کنم-

کمی با موبایلش ور میرود و آن را به سویم 



 .میگیرد

اولین چیزی که میبینم، عکس دو نفرٔە آنها 
 توی

پیامها کافیشاپ است. به سراغ باکس 
 میرود. دیگر

 .نمیتوانم چشم از آنها بردارم
خودش پیامها را باال و پایین میکند. نبض 

 شقیقهام

 .سعی در بیرون زدن دارد

موبایل را میگیرم و بعدیها را مینگرم. 
 بعدیهایی که

 .باعث تیر کشیدن قلبم میشود
سخت است مرد باشی، شمارەشمارۀ 



 ناموست، پیامهای
ر ببینی و گردنِ  یک بیناموس دیگ  

 ِ 
 ناموست را در گوشی

جفتشان را نشکنی. لب زیرینم را میان 
 دندانهایم جر

 .میدهم

گوشی را طوری میان دستم میفشارم که 
 خطوط کج و

معوج و ریز و درشت ،بر صفحهاش میافتد. 
 آن را کف

 .ماشین پرت میکنم و پیاده میشوم

... 

 ِ  گیج و منگم. عکس وفا بود کنار



یم میکنداز پشت صدا . 

 .صبر کن هنو تموم نشده-

گویی منتظر همینِ  تلنگرم. راه رفته را 
 .برمیگردم

فکش را محکم با دست فشار میدهم و از 
 پشت به در

 .ماشین میچسبانمش

نمیدونم هدفت از این کارا چیه. به -
 کاهدون زدی

عوضی. یه بار دیگه دور و بر خودم، دور و بر 
 وفا،

راجیف جایی درز ببینمت یا بفهمم این ا
 پیدا کرده، به



ارواح خاک پدر مادرم، میگم به ارواح خاک 
 پدر مادرم

 .دودمانتو به باد میدم

به سمتی هلش میدهم. موبایل را از کف 
 ماشین

برمیدارم. آن را زیر پایم لگدمال میکنم و 
 الشهاش را

 .آن سوی خیابان پرت میکنم
نمیدانم با چه حالی سوار موتور میشوم. 

 باران بند
 .داغم

 ِ 
 آمده، من داغ



 .داغ از غیرتی که جریحهدار شده

داغ از اینکه نتوانستهام آنطور که باید، 
 حسابش را کف

 .دستش بگذارم

دستم روی شمارۀ وفا میلغزد .سریع باتری 
 موبایلم را

 .درمیآورم و راهی جیبم میکنم

ود، دلم خیلی چیزها برای خالی کردن خ
 میخواهد، منتها

 :وجدانم نهیب میزند

هر چی بوده مربوط به گذشتهس. مگه "
 خودت تو

گذشته خطا نداشتی؟ مگه تو باهاش 



 روراست بودی؟

" 

سر بلند میکنم به سوی آسمانی که در 
 تاریکی فرو

 .رفته

رواست این شکلی امتحان کردنم؟ سه َ -
 سال مکافات

پای بدیهای  پس دادن بس نیست؟ من
 خودم میمانم من

 )پای بدیهای تو هم میمانم (علیرضا آذر
** 

 «حدیث»

ِٔ سوز هوا موجب میشود دو لبه سوئیشرتم 
 را به هم



 .نزدیکتر کنم
 .کسی از پشت صدایم میزند

 .کسی که زمانی برای من کسی بود

لعنت میفرستم به قلبی که نسخههای 
 پیچیده شد ەۀ هر

کار خودش را پیش  شبم را کنار گذاشته و
 .میبرد

ِٔ به آرامی برمیگردم. فاصله چند متری 
 میانمان را پر

 .میکند

 .سـ... سالم-

 علیک سالم، خوبی؟-

 .مرسی-



 !اومده بودم دنبال وفا، بیا برسونیمت-
طفلک رویاهایم... ببین چگونه جلوی 

 چشمانم سالخی

 .شدند

 .مزاحم نمیشم، خودم ماشین میگیرم-

یچسبدبند کولهام را م . 

تو هیچوخ مزاحم نیستی؛ این خودتی که -
 داری از ما

 .کناره میگیری

نگاه میکنم به بند کیفی که یک سرش 
 دست من

است و سر دیگرش دست او. االن اگر به 
 خدا بگویم



کاش مرا بند کیف میآفریدی، قهرش 
 میگیرد؟

 .حدیث-

 .نگاهم را باال میکشم
عصرونه مهمون من. به شرط اینکه دلتو  ِ -

 باهام صاف
 .کنی

دل من با تو همیشه صاف است. کس 
 دیگری آن را کدر

 .کرده

 .بدو حدیث، وفا منتظره-
تا همین چند وقت پیش به وفا میگفتم 

 عاشق اسمت



هستم؛ حاال به نظرم نفرتانگیزترین اسم 
 است وقتی که

 .بر زبان او جاریست
- وتور جا نمیشیمشما برین، رو م . 

 .اخم کمرنگی میکند
بهونه نیار خودت میدونی موتور من -

 ظرفیت چهار

نفرو داره. بعدم دیروز با موتور بردمش، 
 گویا شب تب

 !کرده بود، ماشین گرفتم

چرا من تا این حد بد شدهام که از نگرانی 
 علیرضا

 برای نامزدش، حالم به هم میخورد؟



حالت  تکیه داده به ماشین، ایستاده.
 نگاهش به ما

خوشایند نیست. علی در را برایمان باز 
 میکند. ابتدا من

مینشینم و سپس وفا. خودش هم صندلی 
 جلو جا

 .میگیرد

هر سه در سکوت خیره شدهایم به مسیر 
 .پیش رو

راننده هر از گاهی از گرانی و وضع مملکت 
 شکوه

میکند. علی هم کوتاه در تاییدش سر تکان 
 .میدهد



ه رستوران سنتی پیاده میشویم. مقابل ی
 امروز هوا

 .سردتر از دیروز است، اما باران ندارد

چقدر حس بدی دارم از اینکه با این حقارت 
 روبهروی

وفا نشستهام و علی رفته تا آش رشتهمان را 
 .بیاورد

کسی که برای خود میپنداشتم ،حاال متعلق 
 به کس

 .دیگریست. امان از دست آدمهای این زمان

م را در جمعشان اضافه میبینم. یک خود
 انگل، یک

 !مگس مزاحم



با کاسههای آش برمیگردد. یک دستش 
 سینی و دست

دیگرش، ظرف بزرگ یکبار مصرفیست که 
 وفا

 :میپرسد

 این دیگه چیه؟-
اشارهاش به ظرف یکبار مصرف است. علی 

 کاسهها را

 .روی تخت میچیند

 .واسه بچهها گرفتم-

ام، او که برای همیشه به این فکر کرده
 برادر و

خواهرهایش از جان مایه میگذارد، قطعا در 



 مقام پدری

 .نمونه خواهد بود
شکی در این نیست او پدر بودن را از مدتها 

 پیش یاد
 .گرفته

ِ  چشم دوختهام به بخاری که از آش داغ 
 بلند میشود و

 من برخاسته هم قابل رؤیت

 ِ 
 ِ  کاش بخاری که از دل داغ

بود تا رفیق شفیقم میفهمید با من چه 
 !کرده

 .بخور حدیث، سرد بشه به درد نمیخوره-



ِٔ نگاه گرفته و خصمانه وفا را میشناسم. هر 
 بار که علی

با من حرف میزند، او آشفتهتر میشود. 
 کاش میفهمید

در قاموس من، همانند او نامردی جایی 
 .ندارد

پس از آش، سفارش چای میدهد. هر کدام 
نقطهایبه   

 .خیره شدهایم

به طور نامحسوس حرکاتش را زیر نظر 
 .دارم

 .روزهای پیش نیست

 ِ 



 این علی، علی
سکوتش زیادی عجیب است. غرق در خود 

 شدنش،

 .عجیبتر

َ رم. از  من تک تک حاالت او را ازب 
 چشمانش پی به

اوضاعش میبرم. و امروز گویی بدجور قمر 
 در عقرب

 .است
 .وفا سکوت را میشکند

 نگفتی امروز چرا نرفتی سر کار؟-
علی چند ثانیه به چشمانش خیره میشود و 

 :بعد میگوید



 .حوصله نداشتم، سرمم درد میکرد-

افسار چشمانم را میکشم تا پایشان را از 
 گلیمشان

 .درازتر نکنند

 :آهش عجیب جانسوز است وقتی میگوید
شماها چرا انقد ساکتین؟ تا دیروز جیک -

 تو جیک
ماها هم به من رسیدین؟بودینا. ش  

نگاه گذرایی بین هر دوی ما رد و بدل 
 .میشود

پاشین همدیگه رو ببوسین این قهر -
 مسخرهرم تموم

 .کنین. سر هیچ و پوچ واسه هم قیافه میان



 حاال بگم

 .بچهاین به تریج قباتون برمیخوره
علیرضا سر هیچ و پوچ نیست. تو هیچ و 

 .پوچ نیستی
م را که تو باشی، سر من باارزشترین داراییا

 هیچ و

 .پوچ باختم
 .دست وفا را میگیرد

 .بلند شو وفا-
وفا برمیخیزد، اما من هنوز نشستهام. ناگاه 

 دستم داغ

 .ِ  میشود و نگاه وفا برنده
 .حدیث پاشو روی منو زمین ننداز-



ِٔ هر آن احتمال میدهم این ماهیچه 
 کوچکی که قلب نام

م سقوط کند دار ٔ د، به پایینترین نقطه بدن
 و من بمانم و

 .یک حفرەحفرۀ خالی
بلند میشوم؛ نه به خاطر آشتی با وفا؛ بلکه 

 به دلیل
 .خالصی دستم از دستش

دنیا هم که به آخر برسد، گرمای این دست 
 را از طالعم

طلبکارم. منتها اینگونه حساب صاف 
 کردنش، با حساب

 .قلب من جور نیست



- وام دلتو باهامون صاف کن حدیث. میخ
 بشی همون

 حدیث سابق. خب؟

دیگر چیزی از آن حدیث سابق نمانده. 
 دلخوشی را که

از داراییهای یک نفر کسر کنی، چیزی به جز 
 صفر

 .باقی نمیماند
سرم را به معنی باشه تکان میدهم و باز 

 هم میگویم این

 .علیرضا، علیرضای پیشین نیست

**** 

 «دنیا»

آیفون به صدا درمیآید. عرفان برای باز 



 کردن در بلند

 .میشود

 !زنداداشه-

با تعجب برمیخیزم. سابقه نداشته خودش 
 تنها بیاید، آن

 .هم زمانیکه علیرضا نیست

 دنیا... دنیاجون... خونهاین؟-

ِ  در ورودی را باز میکنم. به محض دیدنم، 
 حصارم

 .میکند! به حق چیزهای ندیده

- اب منو رسوند. دلشم واسه دنیاجون محر 
 بچهها تنگ

شده. میشه بیاد تو اینا رو ببینه؟ چند روز 



 است از
 .دست این پسر آسایش ندارم

میدانم شمارهام را وفا به او داده، اما فعال 
 به رویش

 .نیاوردهام
 بیاد تو؟-

 .نفس پر حرصم را بیرون میدهم
 .باشه-

 .لبخندزنان ،بیرون میرود
برو لباس درست و  آجی زودتر -عرفان: 

 حسابی

 .بپوش
 .خودم میدونم-



به اتاق میروم. میبینم چگونه دهانش را 
 برایم کج
 !میکند

تونیک بنفشم را میپوشم. شال مشکی هم 
ٔ  ضمیمه

 .لباسم میکنم
کارم را طول میدهم شاید برود، ولی وقتی 

 عسل از توی

 :سالن داد میزند

 .آجی بیا چای بذار مهمون داریم-
میبینم جز رفتنچارهای ن . 

 .آرام سالم میکنم. بلند میشود
 سالم. احوال شما؟-



سرم را اندکی برایش تکان میدهم و این 
 میشود

 .جوابش

آجی نگا محرابجون چی واسمون  -عسل: 
 !گرفته

ِ  از ک ٔ ی این غریبه تازه از راه رسیده، برای 
 بچهها شده
 محرابجون؟

ِ  عروسک میکروفن به دستی که میخواند را 
 نشانم

 .میدهد

عرفان هم ایکسباکسی که همیشه عاشقش 
 بود را



برابرش گذاشته و به این طرف و آن طرفش 
 دست

 .میکشد

خدا کند هدفش از این کارها، آنچه در 
 ذهن من میگذرد،

 .نباشد
برای درست کردن چای، به آشپزخانه 

 .میروم

ِٔ شعله سماور را زیاد میکنم و تکیه میدهم 
 به کابینت

 .پشت سرم
 من این پسر را کجا دیدهام؟

چهرهاش آشناست! یعنی خیلی خیلی 



 !!!آشناست
ِٔ در همان جلسه خواستگاری که دیدمش، 

 احساس آشنا
بودن بهم دست داد. هر چقدر فکر میکنم 

 عقلم به جایی

 .قد نمیدهد

کنار عرفان نشسته و نحوۀ کار با ایکسباکس 
 را به او

 .میآموزد

ین مدت کوتاه و برایم جای تعجب دارد در ا
 طی همین

ُِ دو سه مالقات، این چنین با بچهها اخت 
 .گرفته باشد



نیم ساعتی میگذرد. پس چرا نمیرود؟ تا حد 
 امکان

سعی میکنم از چشم در چشم شدن با او 
 .پرهیز کنم

زنداداش بلدی قرمهسبزی بپزی؟ -عرفان:   

میدونم توش چی میریزنا؛ درست  -وفا: 
 کردنشو

 !نمیدونم
 عقل کل این عسل کوچولو هم ِ -: محراب

 میدونه توش

چی میریزن. میرم از بیرون واست میگیرم 
 !عرفان

استکانها را توی سینی میگذارم و همزمان با 



 بلند
 :شدنم، میگویم

نیازی به زحمت شما نیست، خودم -
 .درست میکنم

متحیر از جواب صریحم، بدون پلک زدن، 
 .نگاهم میکند

در یخچال خالی ِ  تمام حرصم را سرِ  
 .میکنم

مدت زیادیست آشپزی نکردهام. نه دلش 
 را دارم، نه

 .دماغش را

ِٔ روزگاری همه دلخوشیام این بود، 
 جدیدترین غذاها و



خوراکها را از اینترنت سرچ کنم و برای بعد 
 از

 .ازدواجمان، طرز پختش را یاد بگیرم
حاال از گرسنگی بمیرم هم دست و دلم به 

 آشپزی
 .نمیرود

یازها که طالیی میشوند، گوشت را به آن پ
 .میافزایم

ِ  دل که خوش باشد، در پس کوچکترین 
 حوادث و

 .جزئیات میشود خوشبختی را احساس کرد

دل که خوش نباشد، با بزرگترین حوادث و 
 امکانات هم



 .نمیشود خوشبختی را احساس کرد
کار خورشت به اتمام میرسد. ظرفهای کثیف 

 را داخل

رمسینک میگذا . 

 یه لیوان آب میدی دنیاخانم؟-
به خاطر حضور ناگهانیاش درست پشت 

 سرم، ترسیده

 .دستم را روی قلبم میگذارم. برمیگردم

 .هول میشود

 .ببخشید، نمیخواستم بترسونمت-
 ِ  دید

ِ  خودش را کمی به سمتم میکشد تا در 
 معرض



 .بچههایی که سرگرم بازیاند، نباشد
 .مشغول شستن ظروف میشوم

 دنیاخانم چرا اینطوری میکنی؟-

بدون اعتنا به او، به کارم ادامه میدهم. 
 شیر آب را

 .میبندد

 .یه دقیقه حواستو بده به من-
نگاه طوفانیام را منگنه میکنم به التهاب 

 .نگاهش
فقط به خاطر اینکه مهمون این خونهاین -

 حرمت نگه

 ...میدارم، وگرنه

 .دستانش را مقابلم میگیرد



- من مهلت بده. باور کن قصد بدی شما به 
 ندارم که اگه

داشتم سروقت شما نمیاومدم. اجازه بده یه 
 مدت با

 ...اخالق و خصوصیات هم آشنا بشیم تا
 .ِ ِ  حرفش را میبرُ ِ م

بفرمایید بیرون آقا. من قصد آشنایی با -
 هیشکی رو

ندارم. بذارین حرمتتون سر جاش بمونه. 
 بفرمایید
 .بیرون

کشمنفس کشداری می . 

شما که هنوز وایسادین؟ با لبخند -



 :یکطرفهای میگوید
 !تا حاال این همه حرف نزده بودی-

اسکاج را داخل سینک میاندازم. میخواهم 
 از کنارش

عبور کنم که مقابلم میایستد. نوعی 
 خواهش در صدای

 .مردانهاش موج میزند

من اگه اینجام، فقط به خاطر توئه. -
 اعصابم خرده که

جواب نمیدی. نیت بدی ندارم، اما تلفنامو 
 با این رفتارت

 ...حس یه مزاحم بهم دست میده. دنیا

 .اصالح میکند



 .دنیاخانم... بهم فرصت بده-

وقتی میبینم نمیتوانم حریفش شوم، عرفان 
 را صدا

 .میزنم

متعجب به حرکاتم مینگرد. با آمدن عرفان، 
 خودش را

 .کنار میکشد

- و بکنم؟ چی میگی آجی نمیذاری بازیم
 نگاهی به دور

و بر میاندازم و جارودستی را به دستش 
 .میدهم

 .برو اونجایی که نشستی رو جارو کن-
انگار که به او توهین کرده باشم، خودش را 



 نشان
 .میدهد

 من؟؟؟-

 !نه پس من-
نگاه دلخوری روانهام میکند و زودتر از 

 .عرفان میرود

چقدر نگاهش آشناست! من کجا دیدهام 
گاه آشنااین ن  

 را؟

طول و عرض آشپزخانه را باالال و پایین 
 میکنم تا زمان

 .بگذرد و او راهی شود
هوا که کم کم رو به تاریکی میرود، 



 صدایشان از سالن

 .میآید

ماندهام در کار عسل و عرفانی که هر کدام 
 از دو

طرف، آویزانش شدهاند و اصرار به 
 ماندنش دارند. در

 .نهایت پیشانی هر دو را میبوسد
خیالم که از رفتنش راحت میشود، به بیرون 

 سرک

میکشم. همه به حیاط رفتهاند. پرده را کنار 
 .میزنم

چرا باید علیرضا درست همین موقع سر 
 برسد؟ چرا



 مثالال پنج دقیق ٔه دیگر نیامد؟

پس چرا همگی دارند به این سمت میآیند؟ 
 او که داشت

 .میرفت

زودتر از همه جلوی تلویزیون  بچهها
 .مینشینند

علیرضا و وفا هم مشغول صحبتاند. 
 کفشهایش را

 :درمیآورد و با صدای خفهای میگوید

انگاری قسمته امشب دستپخت شما رو -
 !بخورم

اُ ورکتش را درمیآورد و به جمع بچهها 
 .میپیوندد



ناخنهایم را کف دستم فرومیبرم تا خشم 
 درونیام فروکش

 .کند

یرضا به محض ورود به خانه، بو کشان عل
 :میگوید

 بو قرمهسبزیه؟-
 .سرم را پایین میاندازم. زل میزند به وفا

 الکی گفتی آشپزی بلد نیستی؟-
 !کار دنیاس؛ من کجا قرمهسبزی کجا-

سنگینی نگاهش را احساس میکنم و به 
 دنبالش صدایی

 :که میگوید

 .قربون دست و پنجهت برم-



میخورد از این حرفی  چیزی توی دلم تکان
 که کرور

 .کرور حسرت پشتش نهفته

خدا نکند... خدا برای هیچ خواهری، کندن 
 از برادرش
 .را نخواهد

 .باقی وقتم را توی آشپزخانه سپری میکنم
محراب و وفا از دستپختم تعریف میکنند و 

 من یاد اولین

 باری میافتم که کیان دستپختم را خورد. در
م. خم شد و به آرامی خان ٔه خودشان بودی

 کنار گوشم

 :گفت



یه اعتراف خطرناک کنم، صداشو درنیاری. -
 آشپزی

مامان هم به خوبی تو نیست. بین خودمون 
 باشهها،

 .کلهمو میکنه

و من هرگاه برخالالف میلم عمل میکرد، 
 برایش چشم و

ابرو میآمدم که "بگم اعترافتو به مامانت؟" و 
 او

 :همیشه میگفت

" ا خانما از ما آتو بگیرینخدا نکنه شم ." 

 .به کمک بچهها سفره را جمع میکنیم
علیرضا بابت هدایا از او تشکر میکند و با 



 هم گرم

 .گرفتهاند

به وفا اجازۀ کمک در شستن ظرفها را 
 .نمیدهم

آشپزخانه را مرتب کرده و یک سینی چای 
 .میریزم

زحمت پخش کردن آنها را به عرفان 
 .میسپارم

- هکم سرم درد میکنه، میرم ببخشید من ی
 .بخوابم

 .در برابر نگاه مبهوتشان، به اتاق میروم

شالم را باز میکنم. به زیر پتو میخزم و به 
 این



 !میاندیشم چرا خودکشی نمیکنم

لطفا بیا چند دقیقه بشین. قول میدم تا »
 نیم ساعت
 ! «دیگه برم

پوزخندی به کلمات مقابل چشمم میزنم و 
 پتو را روی

 .سرم میکشم

به ده دقیقه نرسیده، صدای خداحافظیاش 
 .میآید

سر تنهاییاش به  خندهدار است. ببین او از
 چه کسی

 !پناه آورده
** 

در آیندۀ سیاه من، چه نقط ٔه روشنی وجود 



 دارد؟ صدای

 .پیامک موبایلم بلند میشود
 اعالالن
 «وفا»

خواِ ب دو ساعت ٔه بعد از ظهر، بیخوابی 
 این لحظه را

برایم به ارمغان آورده. ساعت موبایلم یک و 
 دوازده

نمیدانم چرا به سرم میزند بیهوا پا به 
 .اتاقش بگذارم

وارد شدنم همانا و لرزی که به جانم میافتد، 
 .همانا

دیوونه تو این سرما واسه چی پنجره رو باز -



 گذاشتی؟

تازه چشمم میافتد به اویی که در حالت 
 درازکش، پک

ار توی دستش میزندعمیقی به سیگ . 

 .دستپاچه نیمخیز میشود

 چیه عین اجل معلق یهو ظاهر میشی؟-

دقیقه را نشان میدهد. علیرضا خواب 
 است، وگرنه به
 .او زنگ میزدم

از سر بیکاری، با مثان ٔه خالی به دستشویی 
 !میروم

صدای موزیک آرامی از اتاق محراب به 
 .گوش میرسد



 .به آن سمت کشیده میشوم
خند نیمبندی به طرفش میرومبا لب . 

 .یادم رفت در بزنم-
صندلی میز کامپیوترش را برمیگردانم و 

 رویش

 .مینشینم

آخه تو که جربزه نداری، تو که میترسی، -
 مجبوری

 سیگار بکشی؟

ر نیمهسوخت ٔه توی دستش را روان ٔه 
 جاسیگاری

 ِ 
 سیگا



 :میکند و اخمآلود میگوید

- یکنم به کی گفته جربزه ندارم؟ اشاره م
 .پنجرۀ اتاق

اگه داشتی که تو این سرما اینو باز -
 .نمیکردی

پیراهنش را از باالالی سرش برمیدارد. گوله  
 کرده و در

 .نهایت به طرفم پرت میکند
 ...بکش رو سرت، نصِ ف شبی انگار اومده-

متوجه زمزم ٔه زیرلبیاش نمیشوم، اما 
 متوجه موهای

 .بازم میشوم
هر چند برای من مهم نیست، به خاطر 



 گفت ٔه او پیراهن

را روی سرم میاندازم و آستینهایش را زیر 
 گلویم گره

 .میزنم

 .نچ، نکن نفله چروک شد-
شد که شد، فدای سرم! قطع کن موزیکو -

 .رو اعصابمه

 .اخمی برایم پرتاب میکند
دعوتنامه واست نفرستادم. عین گاو -

 سرشو انداخته

ه تو. یعنی تو عمرم سه تا آدم پایین اومد
 پررو دیده

 .باشم، شک نکن یکیش تویی



 .با دکمه ٔهای کیبورد ور میروم
نغمه رو جا انداختی. ببند پنجره رو یخ -

 .کردم

آدم که به پست آدم نخوره همین میشه -
 .دیگه

دنیاخانمتون هم از این قائده مستثنی -
 .نیست

 .خودش را لب تخت میکشد

- ا رو قاطی خودت و نغمه آی آی آی، دنی
 !نکن

 .پوزخند میزنم
کیه مگه دنیا که بخواد از من سرتر باشه؟ ٔ  -

 گوشه



 .لبش را کج میکند
 .عیب نداره؛ حق داری حسودی کنی-

 .اینبار میخندم
به چیش حسودی کنم؟ خوبه حاال محل -

 سگ بهت

نمیده. مهمونشون بودی رفت گرفت 
 خوابید. خدا شانس

سنگشم به سینه میزنهبده، ببین چهجوری  . 

ِ  دستش را زیر چانهاش جک میزند. لذت 
 میبرد از

 .حرص دادن من

چشمم کور، دندم نرم، خاطرشو میخوام، -
 نازشم



 !میخرم

 .دستم را در هوا برایش پرت میکنم

ای، خاک تو سرت. تو که از اون سهراب  َ -
 زن ذلیلتر

میشی. این زن ذلیلی تو ژن شماس، فقط 
 بیچاره مامان

 .من سرش بیکاله مونده

چهره در هم میکشد و در اتاق را نشانم 
 .میدهد

ِ پ... اعصاب مصاب  ِ - پاشو برو بگیر بکَ 
 ندارم،

 .میزنم له و لوردت میکنم

 .کپیدنم نمیاد-



 .پس برو بیرون بذار من بکپم-
 .صدایم را توی گلو میاندازم

 .اه محرااااااااب َ -
یردهراسان انگشتش را جلوی دهانش میگ . 

 هیس، خفه چه خبرته؟-

نگاه آزردهام را از او میگیرم و میدوزم به 
 .زمین

 .پس از دقیقهای، سکوت را میشکند
تقصیر خودته خب. بیدار بشن نمیگن  ِ -

 نصف شبی تو
اتاق این پسره چه غلطی میکنه؟ جوابش را 

 .نمیدهم
 .لحنش شوخ میشود



یه نگاه تو آینه به خودت بنداز. شبیه این -
خوالییشاس  

 !شدی که زیر گردنشون پاپیون میزنن

البته تو یه نمه از اونا بامزهتری؛ تو 
 !شاسخول دختری

چشمغرهای برایش میروم. لبخندش 
 طوریست که

نمیتوانم موضعم را حفظ کنم و اخمهایم در 
 .هم میشکند

تو که میخوای به غلط کردن بیفتی، واسه -
 چی زر

 مفت میزنی؟

صورتش برزخی میشود. در صدم ثانیه 



 خودش را بهم

ِٔ میرساند و گوشم را به احاطه دستش 
 .درمیآورد

 .خیلی بددهنی، آدمت میکنم-

 .آااااای، جیغ میزنما-
گوشّ  ت خیلی سفته؛ یه فشار کوچولو  ِ -

 بدم همچین ترقی
 .صدا میده! حاال اگه جرأت داری جیغ بزن

ترس  فشار بر گوشم بیشتر میشود و از
 اینکه گفتهاش

را عملی کند، زیر لب غر میزنم. دستانم 
 برای جدا کردن

 .دستش از گوشم، ناتوانند



 ای خدا چی بگم ولم کنی؟-
 !هر چی کَ رمته َ -

 .باشه نفهمیدم-
 !بیشتر-

 .اشتباه کردم-
 !به درد عمهت میخوره-

 .دیگه تکرار نمیکنم-

 !اونکه صد البته-
میکنی حاال؟اه، آقا غلط کردم ولم  َ -  

ِٔ پس از ضربه نه چندان آرامی که به گوشم 
 میزند، سر

 .جای اولش برمیگردد

یادت باشه اون گاله رو همینطوری باز -



 .نکنی
شانس آوردی خونه خلوت نیست، وگرنه یه 

 جوری

 !میزدمت عرعر کنی

دستم را روی گوشم میگذارم و آن را 
 .میمالم

 .گوشمو کشیدی گشنهم شد-

ی را باز میکند و بسته ِٔ کشوی پاتخت
 بیسکوییتی به

 .سمتم میاندازد

 .بگیر سق بزن-
 .همراه با گفتن بیادب، بسته را باز میکنم

 با دنیا چیکار کردی؟-



هر گاه بحث را به دنیا میکشم، ذلیلتر از 
 !موش میشود

ِٔ انگار نه انگار تا همین چند دقیقه پیش 
 میخواست گوشم

 .را نفله کند

- اس دادنام همه یه باورت میشه اسام
 طرفهس؛ حتی

جواب یکیشونو نمیده. خیلی هم که 
 پاپیچش میشم
 .خاموش میکنه

 .بیسکوییت را الی دندانهایم خرد مینمایم
بیخیال این دختر محراب. برو سراغ یه  ِ -

 دونه



بیدردسرترش. سرت درد میکنه واسه 
 .دردسرا

 !تا این دردسر چی باشه-
- اهاش یه دور دنیا رو خط بکش. حاال ب

 گندی باال

میاری، آبروم پیش علیرضا میره. اینجوری 
 نگاش

 .نکنا، سر دنیا زیادی حساسه
نترس، حواسم هست. من اگه به فکر -

 دوستی و

 !سرگرمی بودم میرفتم پی غریبه

 .حرفش به بهت وامیداردم

 یعنی خواستنت انقد جدیه؟-



سرش را میان دستانش میگیرد و پلک بر 
 .هم میگذارد

 ها محراب؟-

با سر جوابم را میدهد. چه چیزی در او 
 دیده که

 شیفتهاش شده؟

- 

ِ  نمیدونم اصال چی شد، یهو از کجا شروع 
 شد. من آدم

دلباختن به این راحتیا نبودم. با خودم میگم 
 مگه چند

 .بار دیدیش که قلبت اینطوری براش میزنه
ماشاالله انقد دختر دیدم که بگم چشم و 

 .دل سیرم



احساسم به دنیا واسه خودمم عجیبه.  عمق
 خودمو یه

پسر بچه میبینم که با دیدن اولین دختر تو 
 زندگیش

حالی به حالی شده. االن یه دقیقه خوبم، دو 
 .دقیقه بد

هم این حس و دوست دارم، هم ندارم. 
 خواستنش حالمو

 .خوب میکنه؛ سرسختیش به همم میریزه

کنمدیگه دارم کالفه میشم، موندم چیکار  ! 

میخوای من باهاش حرف بزنم؟ نوعی ٔ  -
 امید در کاسه

 .چشمانش میدود



 این کارو میکنی؟-
 .اوهوم-

 .دمت گرم-

* 

اولین خلوتمان، آن هم زیر یک سقف، 
 خالف تصوراتم

است. دراز کشیده و چشمانش را بسته؛ 
 کمرش درد

 .میکند

 مَ سِ ک ن اثر نکرد؟ُ -

توام را سرش را باال میاندازد. روسری و مان
ٔ  گوشه

 .اتاق میگذارم. تیشرتم را مرتب مینمایم
 .برگرد کمرتو ماساژ بدم-



 .نمیخواد، خوب میشه-
وادارش میکنم روی شکم بخوابد. 

 زیرپیراهنش را باال

میزنم. دستانم را روی کمرش میگذارم و 
 حرکات

 .ِ دَ ورانی دستانم را در آن ناحیه آغاز میکنم
برم. هنوز دو به انقباض شدید بدنش پی می

 دقیقه نشده

 :میگوید

 .کافیه دستت درد نکنه-

 .به کارم ادامه میدهم
 .بسه وفا، دستت اذیت میشه-

 .من راحتم-



 :برمیگردد و با لحن خاصی میگوید
 .من ناراحتم-

منظورش را میفهمم. امان از شیطنتی که 
 یهو گل میکند

 .موهایم را پشت گوشم میفرستم.

 چرا ناراحتی؟-

خیرگی نگاهش روی اندامهایم ثابت میماند. 
 با انگشت،

 .به پیشانیاش تلنگر میزنم
 .کجا سیر میکنی؟ بگو ما هم بیایم ِ -

با یک پلک زدن طوالنی، خودش را 
 بازمییابد. میدانم

فکرش تا کجاها رفت، ولی تغییر مسیر 



 .میدهد

 این ناخنا چیه تو داری؟-
 خیلی خوشگلن؟-

 !نه-
 .وا علیرضا-

- وتاشون کنک . 

 .ناخن نکاشتم که کوتاه کنم-
 .ابروهایش به باال هدایت میشوند

 کاشتی؟-

 .آره-
 .سرش را با تأسف تکان میدهد

 با اینا چهطوری کار میکنی؟-
 !کار نمیکنم که-



خب حاال شاید دری به تخته خورد و -
 خواستی

 .جورابای منو بشوری

علیرضاخان از این صابونا به دلت نزن، -
االمن تا ح  

 .جورابای خودمم نشستم

 :با چشمان گرد شده میپرسد
 پس کی میشوره؟-
 .ماشین لباسشویی-

 .کف دستش را به پیشانیاش میزند

 !به تو میگن زن زندگی-
 .از ته دل میخندم

خدایی آشپزیت حرف نداره علیرضا؛ تا -



 حاال مرغ به

 .این خوشمزگی نخورده بودم
 .موهایش را الی پنجهاش مشت میکند

خدا که آدمو بگیره همین میشه دیگه. زن -
 بگیری و

 .ِ  غذارم خودت بذاری، نوبره واال
 .علیرضا... مهمونم خب-

م آب نمیخوره. اصال تو چه کاری -  ش 

 ِ 
 از صابخونگیتم چ

 .بلدی؟ اونو به من بگو
دستش را باز میکنم. کنارش دراز میکشم و 

 سرم را



 .روی بازویش میگذارم

 .این کارو بلدم-
یدانم چرا اینگونه است. اصال چرا باید من نم

 پیشقدم
شوم؟ مگر مرد نیست؟ مگر غریزه ندارد؟ 

 روی هر چه

هویج است سفید کرده. سرم را به سمتش 
 .میچرخانم

 علیرضا؟-

 ها؟-

چیزی شده؟ چند وقتیه تو خودتی، -
 گرفتهای، کمحرف

 .شدی. میخندی اما معلومه از سر تظاهره



حتی بعضی موقعها یه جوری نگام میکنی از 
 چشات

 !میترسم

چهرهاش سرخ میشود؛ حاال یا از گرمای 
 اتاق، یا از

 ...درد کمرش، یا

به سمتم برمیگردد، طوریکه صورتهایمان 
 روبهروی

همدیگر قرار میگیرد. نوعی خشم در 
 چشمانش دو دو

میزند. نفسهایش که رو به تندی میرود، 
 دستم را برابر

انش تکان میدهمچشم . 



علیرضا... ببین باز یه طوری نگاه میکنی ته -
 دل آدم

 .خالی میشه

تکان خفیفی میخورد و کف دستش را به 
 کل صورتش

 .میکشد. ناخنهایم را لمس میکند

 !بیچاره بچهمون-
 .حیرت میکنم از حرفش

 ها؟-

من نمیذارم با این ناخنا بشوریشا؛ بیچاره -
 رو تیکه

 .پاره میکنی
ور خودم در آن وضعیت، عقم میگیرداز تص . 



 !اه علیرضا اسم بچه رو نیار َ -
 چرا؟-

انگشت اشارهام را تهدیدوار جلوی 
 چشمانش عقب و

 .جلو میکنم

از االن گفته باشم... ازدواج کردیم پاتو -
 نمیکنی تو یه

 .ِ  کفش که اال    و بال من بچه میخواما
 .همه چی به وقتش-

- ال بچه شو. حیف نه تو رو خدا کال بیخی
 عمر آدم

نیست حروم یه جغله شه، آخرشم معلوم 
 نیس چهطوری



 .بذاره تو کاسهت
 .همه که مثل هم نمیشن-

 .سرم را بیشتر به بازویش میچسبانم

 .تو رو نمیدونم، من که از بچه بدم میاد-
 .نگو اینطوری خدا قهرش میگیره-

تو نگران قهر خدا نباش؛ به اونی که -
 میخواد نمیده،

حاال ببین به منی که نمیخوام چندتا چندتا 
 .میده

 .عمیق و جاخورده نگاهم میکند

 .طفلک اون بچهای که تو مادرش باشی-

 .موهایش را به هم میریزم

 .همینه که هست-



دیگه اگه اعتقادت اینه، از خدا میخوام -
 بچهای از تو
 !به من نده

آف رین، باید اینطوری دل بدی به -
 .خواستههای من

ر همین حین، در بیهوا گشوده شده و د
 عسل جیغزنان

مقابلمان ظاهر میگردد. هیجانزده دستش 
 را برابر

دهانش میگیرد. چشمهایش به اندازەاندازۀ 
 یک گردو

گشاد میشود. علیرضا سیخ مینشیند. من 
 نیز نیمخیز



میشوم. عسل عقب عقب میرود. علیرضا با 
 یه جهش

دستش را میگیرد و با صدای خفهای 
 :میگوید

 یاد نگرفتی در زدنو؟-
اصوات نامفهومی از گلویش بیرون میآید. 

 اعصابم سر
این قضیه به حد کافی خرد شده. با 

 :ترشرویی میگویم
 .دستتو از جلو دهنش بکش کنار-

به محض کنار رفتن دستش ،عسل با تردید 
 :میگوید

- دین؟ داداش داشتین کار بد بد میکر 



 زنداداش تو حصار

 تو چیکار میکرد؟
علیرضا نگاه درماندهاش را به من میدوزد. 

 چیزی که

نصیبش میشود، اخمهایم است. ضربهای به 
 پیشانی

 .عسل میزند

ما کار بدی نمیکردیم. وفا زن منه، عیبی -
 نداره

حصارش کنم، اما بشنوم به کسی چیزی 
 گفتی من

 میدونم و تو...خب؟

یزند به جفت ما. عسل متعجب زل م



 نگاهش روی
میدانستم زندگی با آنها در یک خانه مشکل 

 است، منتها
فکرش را نمیکردم تا این حد اعصابخردکن 

 .باشد
 کوزه و آبش را

 ِ  حریم خصوصی را باید بگذارم در
 .بخورم
**** 

 « علیرضا»

وارد یکی از اتاقها میشوم. موبایل را کنار 
 گوشم

 .میگذارم

 .سالم آقا جلیلی-



 کجایی موندی علیرضا؟-

یکی از بستگان فوت شده، اینجام. فرصت -
 نشد

 .صبحی زنگ بزنم

خدا بیامرزه. فردا که میای؟ خودت -
 میدونی کار چقد

 .عجلهایه

خدا رفتگان شمارم بیامرزه. بله آقا، فردا  َ -
 .میام

هنگام بیرون رفتن از اتاق، با عمو رخ به رخ 
 .میشوم

- سه تا کوچه  پسرم زحمت شام با تو.
 پایینتر یه



ِ  رستوران هست. این لیست و بگیر و 
 .جلدی برگرد

 .کاغذ را توی جیب پیراهنم میگذارم

م -  .ش 

 ِ 
 رو چ

آخرین نگاه را به جمعیت داخل خانه 
 .میاندازم

زنعمو برای مرگ پدر پیرش با صدای بلند 
 ضجه میزند

و بمیرم برای دل دنیایی که فقط پانزده 
 .سال داشت

ر عمو را اطاعت میکنماوام . 



توی حیاط خانوادەخانوادۀ وفا را میبینم که 
 در حال

 .خداحافظی با زنعمو هستند

وفا دخترم تو بمون پیش حدیث،  -زنعمو: 
 علیرضا شب

 .میبرتت

مادرش اجازەاجازۀ ماندن را صادر مینماید 
 و پس از

عرض تسلیت ،همراه با شاهرخخان 
 .میروند

دستم را پشت وفا میگذارم و به جلو 
 .هدایتش میکنم

 مشکلی که پیش نمیاد نرفتی مدرسه؟-



نه بابا بچه دبستانی که نیستم؛ فوقش -
 میگم مریض

 .بودم
 .فرزاد روی ایوان ایستاده

 مرده؟ -

 ِ  شالتو بکش جلو، مگه نمیبینی اینجا پر
وای علیرضا آخه کی منو نگاه میکنه؟ -

 نیمنگاه
ا به او میاندازماخمآلودم ر  . 

شادوماد زوده واسه این کارا؛ صبر کن -
 چند ماه

 .بگذره، بعد جذبه نشون بده
 .خدای من... امروز نه



وفا با ابروی باال رفته به پسر روبهرویمان 
 .مینگرد

 .فرزاد آرام میخندد

اشکال از پسر داییمه که از قبل ما رو آشنا -
 .نکرده

سر عمه ِٔ حق میدم تعجب کنین. فرزادم، پ
 .علیرضا

به دنبال جملهاش، دستش را به طرف وفا 
 !دراز میکند

چیزی نمانده چشمانم از حدقه بیرون بزند 
 و در کمال

ناباوری، مسئلهای که مرا تا حد انفجار 
 میرساند، دست



 !وفاییست که میان دست او قرار میگیرد

خوشحال شدم از آشنایی با شما -
 !فرزادخان

حد ظریف کرده؟صدایش را چرا تا این  ! 

فرزاد عقب میرود. لحنش سرشار از کنایه 
 .است

خانومت برخالف خودت اهل دله! بدم -
 نمیاد از این به

بعد بیشتر مراوده داشته باشیم! نظر تو 
 چیه علیرضا؟

تنها کاری که میتوانم انجام دهم، دور کردن 
 وفا از

مهلکه است. ماندنش اشتباه بود، دلم 



 بدجوری شور
 .میزند

خدا نکند لکه ننگی در گذشتهات باشد و از  ِٔ
 شریک

زندگیات پنهان بماند؛ آنوقت است که 
 میدان میافتد دست

دشمنان سوءاستفادهگرت. عشق میکنند از 
 اینکه با

 !نقطهضعفت دهانت را مهر و موم سازند
کاش عمو برای مخفی کردن این راز ترغیبم 

 .نمیکرد
 کاش یکی زیر گوشم میخواباند و میگفت

 "تو حقیقتو



 "بگو، اگه شد شد... نشد بیخیال

موقعیتش که جور شود خودم میگویم، اما 
 امشب از

 .زبان اینها نه

 .چرا اینطوری کردی علیرضا، زشته-

زشت اینه زن من دست هر کس و -
 ناکسی که به

 .طرفش دراز میشه رو رد نکنه

 !کس و ناکس چیه ،پسر عمهت بودا-

نگاهش میکنم سرم را تند میچرخانم و تیز . 

 .لبهایش را جلو میدهد
 چرا اینطوری میکنی تو؟-

 .وقتی مراعاتمو نکنی، عاقبتش میشه این-



خودم را که نمیتوانم گول بزنم؛ حرفهای آن 
 مرتیکه

 .فراموشم نمیشود

 .برو بشین پیش حدیث-
 .استکانها را داخل سینی میگذارم

خرشانسی علیرضا، فک نمیکردم کسی -
 !بهت زن بده

آخرین استکان را محکم به سینی میکوبم. با 
 غیظ به

 .سمتش برمیگردم

ببین منو... سر به سرم نذار که خیلی از -
 دستت

شکارم. به حرمت عمو و زنعمو یهِ  امشب 



 در دهنتو گل

 .بگیر
 .پوزخند میزند

زبوندرازیِ  اون دختر به تو هم سرایت  ِ -
 کرده؟

 چهطوری حاضر شد بهت جواب مثبت بده؟

 .اونش دیگه به خودم مربوطه-
 .چشمانش را باریک میکند

صبر کن ببینم؛ نکنه از گندی که باال آوردی -
 خبر

 نداره؟
 .پشت دستم را به سینهاش میزنم

سرت به کار خودت باشه. تو زندگی من -



 .سرک نکش

 .نگاهش مچگیر میشود
 .نگفتی آره؟ پس بگو یهو چرا داغ کردی-

ه جنون فشارهای روانی هر کسی را ب
 میرساند. مثل

منی که دست دور گلویش حلقه میکنم و او 
 را به دیوار

 .میکوبم

یک کلمه... فقط یک کلمه دیگه با زن ٔ  -
 من همکلوم

ِ  بشی، گنداتو رو میکنم. پس به نفعته 
 .خفهخون بگیری

 اینجا چه خبره؟-



لحن عصبی عمو وادارم میکند عقب بکشم. 
 فرزاد تا

تشر عمو مواجه میآید حرفی بزند، با 
 .میشود

م نبینمت -  .ش 

 ِ 
 برو فقط جلو چ

با چشمان تنگ شده تهدیدم میکند و 
 میرود. دست عمو

 .روی شانهام مینشیند

 چیشده پسرم؟-

 :دستش را میبوسم و با گفتن

 .چیز مهمی نیست، شرمنده-



 .خود را از تیررس نگاهش نجات میدهم

برای دیدن وفا چشم میچرخانم. پس 
ختی ازکجاست؟ بدب  

این باالتر که آنطرف سالن، کنار عمه 
 میبینمش؟

او که کنار حدیث بود؛ پس این دختر کجا 
 رفته؟

 .علیرضا-

 .نگاهم را از جمعیت میگیرم
 جانم زنعمو؟-

 .برو ببین شام چی شد-
چشم. راستی حدیث کجاس؟ -

 دستمالکاغذی را زیر



 .پلکهایش میکشد
فشارش افتاده بود، با خالهش رفتن اون -

 .اتاق پشتی
ِ  نگران فشار پایین حدیث باشم یا عمهای 

 که گرم

گرفتنش با وفا فقط یک دلیل میتواند 
 داشته باشد؟ فوری

یک لیوان آب قند درست میکنم. از تنها 
 کسی که

 .میتوانم کمک بخواهم، حدیث است

 .چند ضربه به در میزنم

 بله؟-
میکشم. حدیث سرش را روی دستگیره را 



 پای خالهاش
گذاشته و او پیشانیاش را ماساژ میدهد. مرا 

 که میبیند،

بلند میشود. لیوان محتوی آب قند را به 
 .سویش میگیرم

زنعمو گفت فشارت افتاده؛ االن خوبی؟ -
 خالهاش به

 :جای او میگوید

 .دست شما درد نکنه، آره االن بهتره-

- ه با غذات سر ظهری حواسم بهت بود ک
 بازی

میکردی؛ چیزی میخوری برات بیارم؟ صدای 
 گرفتهای



نه. چیزی -از حنجرهاش خارج میشود. 
 شده؟

احتماال پی به اضطرابم برده که به خالهاش 
 :میگوید

االن دیگه خوبم. برو یه سر به صدرا بزن -
 ببین بیدار

 .نشده باشه
خالهاش پس از نگاه طوالنی که به ما 

رامیاندازد، اتاق   

 .ترک مینماید
 :برمیخیزد و میپرسد

 چرا انقد رنگت پریده؟ دستم را روی صورتم-

 .میگذارم



حدیث دستم به دامنت، میدونم عزاداری، -
 میدونم حالت

 !خوش نیست، اما به دادم برس

دچار وحشت میشود چشمانش . 

 چیشده؟-

عمه و دار و دستهش وفا رو دوره کردن؛ -
 میترسم

م خیلی مشکوک حرفی بهش بزنن؛ فرزاد
 میزنه؛ غلط

نکنم یه فکرایی تو سرشه. دمت گرم، یکی 
 دو ساعت

چشم از وفا برندار، من برم ببینم شام 
 .چیشد



 .باشه، آروم باش-
حدیث که از اتاق بیرون میرود، پیشانیام را 

 به چارچوب
در میچسبانم و نفسی که روی سینهام 

 سنگینی میکند را

 .با صدا بیرون میفرستم
**** 

 « حدیث»

باید تمام دلخوریهایم را بگذارم کنار، چون 
 حال علیرضا

 .این حال
 ِ 

 بد است. کاری ندارد فهمیدن
او از من خواستهای داشته باشد و من 



 پشت گوش
 .بیندازم؟ نزدیکشان میشوم

چقدر سخت است اضافه کردن این "جان،" 
 به اسم

 .جانت را تصاحب کرده

 کسی که عزیزِ -

 !وفا جان

 .حق دارد نگاهش رنگ تعجب بگیرد

مثال موندی منو از تنهایی دربیاری؛ بیا -
 پیش من

 !عزیزم

عزیزم گفتن به او برایم اوج حقارت است. 
 ...اما... اما



حدیث جان ما تازه همدیگه رو دیدیم؛ -
 اجازه بده بیشتر
 .با وفا آشنا شیم

کور شود کسی که شرارت آن چشمها را 
 نبیند. دست

کشموفا را می . 

وقت واسه آشنایی زیاده عمه؛ با وفا کار -
 .دارم

علیرضا گفت بیای دختره رو از ما دور -
 کنی؟! ترسید

 ...من حرفی

خدا همگیتان را لعنت کند که حتی به 
 همخون خودتان



 .هم رحم ندارید

عمهخانم علیرضا که اینجا نیست. میشه -
 یه آبقند

درست کنین بدین به مامان، حالش زیاد 
بودخوش ن . 

وفا را از آنها دور میکنم. میانههای راه 
 دستش را از

 .دستم بیرون میکشد

 خوبی حدیث؟ این چه کاریه میکنی؟-

بیا پیش من بشین، دلم واست تنگ -
 !شده

 .مشکوک نگاهم میکند

عمهتون واسه چی گفت علیرضا تو رو -



 فرستاده؟ از

 چی حرف میزد؟

سردردم را میبوسم و کنار میگذارم. فعال 
 این موضوع

 .مهمتر است

از من میشنوی دور خونوادەخونوادۀ عمهم -
 نباش. من

با اینا زندگی کردم، همش میخوان تو کار 
 آدم دخالت

 .کنن و دوبههمزنن

 .تردیدش هنوز برطرف نشده
 چی میگفت بهت؟-

هیچی، در مورد ارتباطم با علیرضا -



 میپرسید و

 ...اینکه
 .سکوت یهوییاش میترساندم

- ه چی؟و اینک  

 میگفت واسه ازدواج عجله نکنین؛ اول همو-

 .بشناسین، بعد همه چی رو رسمی کنین
مجبورم برای پیگیر نشدن او و فاصله گرفتن 

 از آنها،
 .به دروغ متوسل شوم

عمهم میخواست علیرضا با دخترش -
 ازدواج کنه، اما

علیرضا دخترعمهمو نمیخواست! برا همینه 
 میگم زیاد



شو، ممکنه مزخرف باهاشون همکلوم ن
 .بگن

 تا انتها بازش
ِ  به گمانم توانستهام قانعش کنم. با 

 چشمان

 :میگوید

 واقعا؟-

 .خدا مرا ببخشد

 .آره، حاال هم بیا بشین پیش خودم-
علی که برمیگردد، با دیدن وفا کنار من، 

 نفس راحتی
 .میکشد و نگاهش پر از سپاس است

به این میاندیشم اینبار من قضیه را رفع و 



 رجوع

کردم، فردا و فرداها را چه میخواهد بکند؟ 
 پس از

صرف شام، احساس میکنم عمه میخواهد 
 به ما ملحق

 .شود

 .علی حق دارد از آنها بترسد. برمیخیزم

وفا بلند شو بریم اون اتاق؛ سردرد گرفتم -
 .با این صدا

هوییام، ِ  معلوم است تغییرِ  رفتار ی
 .شوکهاش کرده

مخالفتی نمیکند و با من همقدم میشود. 
 فرزاد راهمان



 .را سد مینماید

 !خانما بریم بشینیم یه گوشه اختالط کنیم-

خشمم را به دندان میکشم. لبخند ساختگی 
 به وفا
 .میزنم

 .عزیزم تو برو تو اتاق، منم االن میام-

نه بمونید، بیشتر میخوام با شما آشنا -
 !بشم

اینبار لبخند مصلحتآمیزم را به سمت فرزاد 
 سوق

 .میدهم

 بابابزرگ من جای آشنا شدنه؟ به جای ِ -
 ِ  مجلسِ  ختم



 .این کارا برو کمک دایی. برو وفا منم اومدم
خدا کند بویی نبرد. شانه و ابرویش را 

 همزمان باال

 .میاندازد و میرود

ِ  خطاب به فرزاد روبهرویم، با همان خشمی 
رونمکه از د  

 :زبانه میکشد، میگویم

 .دنبالم بیا-

 تمام، زل
 ِ 

 ِٔ گوشه خلوتی از راهرو میایستم. با پررویی
 .میزند توی چشمانم

 .امر بفرمایید حدیث بانو-



دست به سینه تکیه میدهم به دیوار پشت 
 .سرم

فرزاد میدونستی خیلی حال به هم زن -
 شدی؟ یک ه

ه میخورد از سوالم؛ این را ابروهایی که ب
 سمت هم

 .شتافته میشوند، نشان میدهد

تو که سال تا سال تو روی علیرضا نگاه -
 نمیکنی،

چهطور شده به فکر اختالط با زنش افتادی؟ 
 سرش را

 .پایین میآورد
 مگه فامیل نشدیم؟-



 .کور شه بقالی که مشتریشو نشناسه-

حدیث این حجم از سینه چاک کردنتو پای -
 !چی بذارم؟

عتمادبهنفسم را نابود سوال دوپهلویش، ا
 .میسازد

 !ولی خوب شد، لیاقتش همین دخترهس-

 .آب دهانم را میبلعم
خیاالت برت نداره که با خراب کردن -

 علیرضا میتونی

دلتو خنک کنی، چون در اون صورت اولین 
 کسی که

خراب میشه رو سرت خودمم. حاال برو 
 ماستاتو کیسه



 !کن

از مقابل چشمان به خون نشستهاش رد 
 .میشوم

پاهایش را دراز کرده و با موبایلش مشغول 
 .است

دستانم را دور زانویم حلقه کردهام یا به 
 قولی گفتنی،

زانوی غم به حصار کشیدهام و پلک بر هم 
 .نهادهام

ترجیح میدهم اینگونه خود را به خواب بزنم 
 تا اینکه

ممجبور باشم با او همصحبت شو . 

نمیدانم چند دقیقه میگذرد؛ بیست دقیقه، 



 نیم ساعت،
چهل دقیقه؛ چشم که باز میکنم، علی وسط 

 .اتاق است
 :وفا در حال مرتب کردن شالش، میگوید

 .خب دیگه حدیث جون خدافظ-

 .طرف صحبتم علیرضاست

به این زودی دارین میرین؟ در حال -
 پوشیدن کاپشنش

 :میگوید

- ا االنم دنیا رو بچهها تو خونه تنهان؛ ت
 دیوونه نکرده

ِٔ باشن خیلیه. تو هم پاشو جمع کن بریم 
 !خونه ما



 مرا که نمیگوید؟ میگوید؟

 با توأم حدیث، حواست کجاس؟-
 .دست و پای دلم را جمع میکنم

 .ممنون، نمیخوام مامانو تنها بذارم-

 :ِٔ دکمه سرآستینش، میگوید
 ِ 

 بستن
 ِ 

 در حال

- ینجا که غذای زنعمو گفت اشکالی نداره. ا
 درست

درمون نخوردی، بریم خونه شاید اونجا 
 اشتهات باز



 !شد

دیدی چشمانت پر میشود، از ترس اینکه 
 مبادا قطرهای

از آن روی صورتت حصارتد، پلک نمیزنی و 
 چشمانت

 بیشتر از قبل میسوزد؟
توجهاتش دیوانهام میکند. از ابتدا با همین 

 محبتها مرا

نظوری نداشت، اسیر خود کرد. شاید او م
 اما دل مرا که

 .لرزاند
بدویین دیگه، معطل چی هستین؟ -

 ماشین دم در



 .منتظره، وفا بیارش

از حالت نگاه وفا، پی به عدم رضایتش 
 میبرم. میدانم

 .اشتیاقش تظاهری بیش نیست
اصرارهای علی کار خودش را میکند و باز 

 هم مثل یک

 .انگل با آنها همراه میشوم
یم میزند؛ همانسالن، خاله صدا  

 ِ 
 ِ  کنارِ  در خروجی

خالهای که تنها هفت سال از من بزرگتر 
 است و شنوندۀ 

 .درد و دلهایم



 کجا میرین؟-

خدا بیامرزه پدرتونو، امیدوارم غم آخرتون -
 باشه. ما

داشتیم رفع زحمت میکردیم، گفتم حدیثم 
 ببریم یه ذره

 .آب و هواش عوض شه
نگاه سرزنشگر خاله، از چشمانم دور 

 .نمیماند
حدیث تو کجا میری؟ من دست تنهام، -

 صدرا کالفهم

 .کرده؛ امشبو باید کمک حالم باشی

 .ِٔ ادامه صحبتش خطاب به علیرضاست
خیلی ممنون که تشریف آوردین، تو -



 شادیاتون جبران

کنیم. شما بفرمایید، به کمک حدیث احتیاج 
 .دارم

ه در چشمان وفا برق خوشحالی ک
 میدرخشد، بیش از

 .هر چیزی حالم را بد میسازد

پس از حرفهای خاله، خداحافظی میکنند و 
 .میروند

به زمین مینگرم؛ تحمل دیدن اخمهای خاله 
 .را ندارم

چی فکر کردی پیش خودت که راه افتادی -
 دنبالشون؟

بعد نامزدیشون کم عذاب کشیدی؟ حاال 



 هم میخوای بری

دن و قلوه گرفتنشونو ببینی بشینی دل دا
 دل و رودهت

به هم بپیچه؟ قربون اون چشای خوشگلت 
 برم که با

حسرت رفتنشونو نگاه میکردی، هنوز هیچی 
 نشده

چشات پر شده؛ تو که طاقت دیدن اونا رو 
 کنار هم

 نداری، چرا ازشون فاصله نمیگیری؟
ِ  اشکهایم که از درۀ چشمانم سقوط 

 میکنند، سرم روی

میافتد و سینهاش  



 .ِٔ شانههایم تکان میخورند از گریه بیصدایم
** 

 «دنیا»

از سردی فضا، دستانم را دور بازوهایم حلقه 
 مینمایم،

 .اما چیزی از لرزش بدنم کاسته نمیشود
محیط ناآشنایی که در آن قرار دارم، ته دلم 

 را خالی

 .میکند

 .نگا سبز رنگ میچرخانم
 ِ 

 هم را دور تا دور اتاق

رما هر لحظه بیشتر میشود. احساس س
 ناگاه میرسم به



یک تخت؛ تختی که رویش موجودی شبیه 
 انسان

 .خوابیده

ِٔ جلوتو میروم. مردی را میبینم که لوله 
 اکسیژن در

دهانش است و انواع و اقسام دستگاهها به 
 بدنش وصل

گردیده. باز هم قدم جلو میگذارم. چشمان 
 بستهاش را
میکند و دوباره  باز کرده، چند ثانیه نگاهم

 !میبندد

 .حرکت خون در رگهایم متوقف میشود

ِ  نفسم در شاهراه گلویم گیر میکند، باال 



 .نمیآید
ُِ فریادم اسیر قل و زنجیر حنجرهام 

 .میشود، آزاد نمیشود

علیرضا روی این تختی که بیشباهت به 
 تخت بیمارستان

نیست، چه میکند؟ زخمهای صورتش از برای 
 چیست؟

هم، حرکتی نمیکند. صدایش تکانش مید
 میزنم، جوابم را

 !نمیدهد
نگاهم باال میآید و روی مانیتور کوچک که 

 خطوط کج و

 .معوج در حال حرکت هستند، ثابت میماند



ارتفاع خطوط، رفته رفته کم میشود، تا جایی 
 که آنچه

میبینم یک خط صاف است و صدای بوقی 
 ممتد، که مو

 !به تنم راست میکند
به ثانیه نمیکشد یک مرد سفیدپوش، همراه 

 با دو زن،
 .هراسان به اتاق میآیند

دستگاه شوک را برمیدارند، چیزی ژل مانند 
 رویش

علیرضا  ِٔ میزنند و همان مرد، آن را بر سینه
 .میگذارد

جسم بیجانش نیمخیز میشود و دوباره به 



 حالت اول

 .برمیگردد
 شوک را به او میزنند، پس چرا من شوکه

 شدهام؟

طوریکه بدون پلک زدن، خیرۀ حرکات 
 دست همان مرد

 دست،

ِ  هستم. برق چشمانش خاموش میگردد. 
 با پشت

عرق پیشانیاش را میگیرد و چند بار پشت 
 سر هم،

 .همان کار را تکرار میکند

ِٔ دیدن صحنه باال و پایین شدن یک جسم، 



 چقدر میتواند

 دردناک باشد. اما از آن دردناکتر مردیست
 که سرش را

 با افسوس تکان میدهد و
ِٔ حین کشیدن مالفه سفید روی جسم 

 بیجان برادرم،
لبخندی عجیب تحویلم میدهد! لبخندی که 

 پوستم را دون
دون میکند و بیشتر از قبل موجبات 

 وحشتم را فراهم

 !میسازد

میخواهم دستم را دراز کنم تا مانع کارش 
 شوم، دستانم



م، دریغ از یک فلج شده. هر چه تقال میکن
 .تکان اندک

یادداشتی روی کاغذ مینویسد و به یکی از 
 .زنها میدهد

دستانم قدرت تکان خوردن ندارند، اما 
 پاهایم... همان

پاهایی که گویی وزنهای سنگین به آن وصل 
 شده،

 .کمک حالم میشود

پِ  شت آن دو زن قرار میگیرم. از شیارِ  
 میان

را میبینم ِٔ شانههایشان، نوشته روی کاغذ ! 

احساس میکنم روحم در حال جدا شدن از 



 !کالبدم است

پلک میزنم، چندین و چندبار. درست 
 :است، نوشته

 !!!"حمل به سردخانه"

دهانم را باز میکنم و از اعماق وجود، جیغ 
 .میزنم

وحشتزده پتو را کنار انداخته، مینشینم. 
 پیشانی و تمام

تنم خیس عرق است؛ عرق سردی که لرز 
هب  

جانم انداخته .رشتههای ژولیدۀ موهایم، 
 چسبیده به

 .گردنم



قلبم به قدری در سینه بیقراری میکند که 
 قابل وصف

 .نیست
شنیده بودم عدهای در خواب فلج میشوند، 

 به چشم
 .ندیده بودم

پوست ساعد و بازوهایم، همه دون دون 
 .گشته

تک تک لحظات خوابم، برایم تداعی رعب و 
 وحشت

 .است
قدرت هرگونه حرکتی از من سلب گردیده. 

 نکند واقعا



 فلج شدهام؟

باور کردنش مشکل است؛ نزدیک ده دقیقه 
 تالش

میکنم تا دستم به گوشی برسد. با دیدن 
 ساعت، آه از

نهادم بلند میشود. تنها بیست دقیقه به 
 اذان صبح مانده

 !و این یعنی فاجعه

با همان سر و وضع، خودم را به سالن 
نم. هرمیرسا  

 .سه غرق خوابند

چشمانم قفل علیرضا میشود. جرأت نزدیک 
 .شدن ندارم



ِ  زیرِ  نورِ  ضعیف شبخواب، چشمانم را تیز 
 .میکنم

دستش را روی پیشانیاش نهاده و پشت به 
 زمین، به

 .خواب رفته

ِٔ پس چرا هیچ تکانی نمیخورد؟ چرا 
 قفسهسینهاش باال و

 پایین نمیشود؟
زانو مینشینم. خدا در نزدیکیاش روی دو 

 خدا میکنم

خوابم فقط خواب بوده باشد. هر چه گوش 
 تیز میکنم،

صدای نفسهایش را نمیشنوم! یعنی تپش 



 قلبم به

حدیست که اجازه نمیدهد هیچ صدای 
 دیگری به گوشم

ِ  برسد. گوشم را نزدیک قلبش میبرم. پس 
 چرا قلب

لعنتیاش خفهخون گرفته؟ گوشم را نزدیک 
 و نزدیکتر

نم، تا جاییکه روی قلبش قرار میگیرد. میک
 گرومپ

گرومپ ضعیفی که میشنوم، مانند آبی روی 
 آتش،

 .التهابم را التیام میبخشد
این آرامش زیاد طول نمیکشد، زیرا همچون 



 برق
گرفتهها از خواب میپرد و سیخ مینشیند. به 

 خاطر

حرکت بیهوایش، سرم محکم به سینهاش 
 .برمیخورد

، گویای ترس و نفسنفسی که میزند
 .هراسش است

 .نترس منم-
با شتاب بلند میشود و چراغ را روشن 

 مینماید. دو زانو

روبهرویم مینشیند. هنوز تنفسش به حالت 
 عادی

 .بازنگشته



 .چی شده؟َ زهره ترک شدم َ -

 .حال خودم دست کمی از او ندارد

 .خواب بد دیدم-

نور اذیتش میکند؛ چشمانش خود به خود 
 .جمع میشود

 مطمئنی خوبی؟-

 .آره، بگیر بخواب-
 .کف دستش، پیشانیام را لمس میکند

این همه عرق برا چیه؟ سرم را کنار -
 .میکشم

 .بخاری اتاق زیاده، گرمم شده-
ِ  راه اتاق را در پیش میگیرم و بدین وسیله 

 فرصت



 .هرگونه سوال و جوابی را از او میستانم

م دستم را میان موهای خیسم فرومیبرم؛ آرا
 و قرار

 .ندارم
اسکناس پنج هزار تومانی را از کیفم 

 درمیآورم. با

همان وضعیت به حیاط میروم و توی 
 صندوق صدقه

 .میاندازم

علیرضا در حال بیرون آمدن از دستشویی، 
 .میبینتم

با این لباسا تو حیاط چیکار میکنی؟ برو تو -
 تا یخ



 .نکردی
جسمی که با جسد فرق چندانی ندارد را، به 

 سوی خانه

 .حمل مینمایم

پتوی علیرضا را کنار میزنم و روی 
 رختخوابش دراز

 .میکشم

 .وضو میگیرد؛ جانمازش را پهن میکند

از میان پلکهای نیمهبستهام، میبینم چگونه 
 زل زده

 .به من
بالشش را بو میکنم. خدایا صدهزار مرتبه 

 شکرت که



ط خواب بوده. حاال به این نتیجه خوابم فق
ٔ  میرسم همه

ِ  اهِ ِ ن تلُُپ  م مبنی بر اینکه علیرضا برایم 
 تمام شده، فقط

نوعی تلقین بوده. فکر اینکه یک روز نباشد 
 آشفتهام

 .کرده، چه برسد به اینکه کال نباشد

 شدید من، گواه این است حسم به

 ِ 
 این ترس و نگرانی

باشد. دلخوری  او هیچوقت نمیتواند نفرت
 و دلگیری و

آزردگی، جایگزین بهتری برای واژۀ نفرت 



 .هستند

 .با مالیمت شانهام را تکان میدهد
 .بلند شو یه چیزی بخور-

پلکهای خستهام را میگشایم. لقمهای برایم 
 .میگیرم

 .پاشو صبحونه بخور، رنگت پریده-
 .سرم را به طرفین میتکانم

ناهار چی  از شام دیشب چیزی نمونده، ِ -
 بذارم

 واستون؟

ِ  به خداوندی خدا سوگند، طوری با این 
 جمله دلم کباب

 .میشود و برایش میسوزد که گفتنی نیست



برای اوییکه میتوانست از یک جایی به بعد، 
 رها کند و

 .برود
 !ناهار خودم میذارم-

ِ  چین پیشانیای که حاصل از باال رفتن 
 ابروهاست،

هبازش راجاخوردگیاش است. دهان نیم  

 ِ 
 ِ  نمایانگر اوج

میبندد و برمیخیزد. پس از خاموش کردن 
 چراغ، قصد

بیرون رفتن دارد. دلهرەدلهرۀ بدی به 
 .سراغم میآید



 .دلم به رفتنش رضا نیست

وقتی باالی سرش میرسم، در حال پوشیدن 
 کفشهایش

 .است
 !نرو-

ِ  دستانش روی بند کتانیاش خشک 
 میشود. چشمانش تا

اال میآیدروی صورتم ب . 

 مطمئنی طوریت نشده؟-

 .امروزو نرو-
امروز قراره شهابسنگی چیزی بیاد؟ زبانم -

 نمیچرخد
 :بگویم نگرانم؛ فقط میگویم



 .امروزو بمون خونه-
نگاه ماتش را پس از دقیقهای خیرگی، از 

 رویم

 .برمیدارد
 نمیشه که نرم. نگران چی هستی؟-

فهمید نگرانم، فهمید. لعنت به غروری که 
 موجب

 :میشود بگویم

 .هیچی-

 .و به داخل بروم

نگاهم برای ثانیهای از ساعت جدا نمیشود. 
 چهل و پنج

دقیقه از رفتنش میگذرد. کاش به دست و 



 پایش
میافتادم و اجازه نمیدادم برود. دلم بد گواه 

 !میدهد

 میخواهم ذهنم را از این موضوع دور کنم،
 .نمیشود

خیلی کم پیش میآید خوابهای من دروغ از 
 .آب دربیاید

همانطور که قبل از فوت مامان و بابا 
 خوابش را دیده

 !بودم
ِ  به یاد ندارم آخرین بار کی با گوشی خودم 

 با او تماس
 .گرفتهام



بوقهایی که پشت سر هم میخورند و 
 مخاطبی که خبری

 از حالش ندارم، موجب میشود با استیصال
 پیشانیام را

 .به دیوار بچسبانم
حالت تهوعی به سراغم آمده که ریشه در 

 اضطرابم
دارد. در حال جان کندن هستم و چیزی تا 

 پس افتادنم
نمانده که شمارهاش روی موبایلم نمایان 

 .میگردد

با عطشی که یک ساعتی میشود گریبانگیرم 
 شده،



 :جواب میدهم

 .الو-
 :ُِ بهت دارد صدایش وقتی میگوید

 دنیا... زنگ زده بودی؟-

 کجایی؟-

رو موتور بودم، نشنیدم. من االن تازه -
 رسیدم، کاری

 داشتی؟

 یک
 ِ 

 .با گفتن "نه" کمجان، قطع میکنم
ساعت سه بعد از ظهر است. در حال 

 سپری کردن یکی



از گندترین روزهای عمرم هستم؛ روزی که 
 به پایان
 .نمیرسد

سه  عرفان و عسل، به درخواستم هر کدام
 بار با او

تماس گرفتهاند، تا جاییکه بار آخر علیرضا 
 عصبی شد

 :و گفت

ای بابا عسل، نخوابیدما، دارم کار میکنم. -
 واسه چی

 بستی به زنگ؟
 :عسل هم نه گذاشت و نه برداشت، گفت

من چیکار کنم، آجی همش میگه زنگ -



 !بزنم
 .امروزم بهحدیست که به آشپزی پناه میبرم

 ِ 
 کالفگی

قیمه خیلی وقت است آماده شده. زیرش را 
 خاموش

 .میکنم و به انتظار مینشینم

دقیقهها کندتر از همیشه میگذرند. بچهها به 
 خاطر دادی

که سرشان کشیدهام، هر کدام گوشهای کز 
 .کردهاند

شده گاهی گوشخراشترین صداها، برایت 
 بهترین



سمفونی باشد؟ اگر نشده بدان هنوز انتظار 
 .نکشیدهای

 .دلنواز را دارد

 ِ 
 صدای موتور برایم حکم همان سمفونی

به اتاق میروم و در را میبندم. شروع میکنم 
 به

فرستادن صلواتهایی که نذر کردهام. صدای 
 بلند و

 .سرخوشاش از توی سالن میآید

میگم دنیایی، نکنه قراره بمیرم و خودم -
 خبر ندارم؟

 «وفا * »



 .بدو دختر، علیرضا دم دره-
موبایلم را برمیدارم کیف و . 

 .کاش نمیرفتین-

 .خودت که دیدی مامان چقدر اصرار کرد-

آقا تازه یادش افتاده دختر داره؟ شانه باال -
 .میاندازم

 .البد دیگه-

دستم را برایش تکان میدهم و به کوچه 
 .میروم

 علیرضا تکیه داده به ماشین زرد رنگ. پلیور

طوسیاش، با شلوار جین مشکی، جذابیت 
اصی به اوخ  

 .بخشیده



دستش را برایم تکان میدهد به معنی 
 ""عجله کن

قدمهای بلندم را برای رسیدن به او 
 .برمیدارم

 ...این آقا خوشتیپه کیه؟ آقا دوما-
دستم را میکشد و با اخم به رانندۀ تاکسی 

 اشاره میکند
که نگاهش روی ماست. سگرمههایم خود به 

 خود درهم

 .فرومیروند

- یشد یه امشب ماشین عموتو حاال چی م
 میگرفتی؟

 .بحث نکن وفا، ما حرفامونو زدیم-



تو آفاقو بابامو نمیشناسی؛ خیلی -
 .ظاهربینن

 .دستانش را از دو طرف باز میکند

میگی چیکار کنم؟ ظاهر و باطنم همینه. -
 امروز با

شاسیبلند برم، فردا پسفردا که موتورمو 
 دید، نمیگه تو

با مال مردم پز ُِ که نداری غلط میکنی 
 میدی؟

آخه با تاکسی هم... برم سوئیچ محرابو -
 بگیرم؟

 .نگاه آزردهای روانهام میکند
 به همین زودی پشیمون شدی؟-



 از چی؟-
 .از اینکه انتخابت یه آدم آس و پاسه-

 .نه دیوونه، بشین بریم. نازکنارنجی نبودیا-
*** 

 ِ  دستم را دور بازویش حلقه میکنم. نگاه
زیرچشمیاش نصیبم میشود و تلنگری که 

 :میزند

 .ول کن دستمو، بابات داره نگاه میکنه-

دستم را با ترشرویی پایین میاندازم. کنار 
 گوشم

 :میگوید

 .یکی طلبت-
همین نیمجملهاش، لبخند روی لبم 

 مینشاند. علیرضا



زودتر از من سالم میکند. با هر دوی ما به 
 سردی

 .دست میدهد

فقط خودش بشنود، میگویم آرام، طوریکه : 

دلم واسه اخم و تخمت تنگ نشده بودا!  َ -
 میخواستی

 !قیافه بگیری واسه چی دعوتمون کردی؟

از مقابل چشمان گرد شدهاش رد میشوم 
 و خود را به

 .علیرضا میرسانم

 .آفاق ظرف شیرینی را برابرم میگیرد
مرسی، نریمان نیست؟ آه غلیظی  ِ -

 - :میکشد و میگوید



 .نه
بابا مسیر صحبت را به کار و بار علیرضا 

 .سوق میدهد

پیش از اینکه دهان برای طعنه باز کند، 
 :میگویم

کار که مهم نیس؛ مهم اینه مرد چشم و -
 دل پاک باشه؛

هوس تجدیدفراش نکنه! محبت خرج 
 !بچهش کنه

انگشت علیرضا توی پهلویم فرومیرود و به 
 گمانم

 .اندکی زیادهروی کردهام
بابا پر از خشم است؛ خشمی  چشمان



 نهفته که منتظر
کوچکترین تلنگر است، تا بر سرم خراب 

 شود؛ منتها

 !من این تلنگر را به دستش نمیدهم

ِ  پرتقالی پوست میکَ  نم و نصفش را به 
 طرف علیرضا

میگیرم. من نمیدانم این بشر چرا در این 
 گونه مواقع

سرخ میشود! خوب شد دختر نیست! آرام 
 :میگوید

 !ممنون، اگه بخوام خودم پوست میگیرم-

 :آرامتر از او زمزمه میکنم
 !حاال اینو بگیر، ضایعم نکن-



 .پرتقال را میگیرد و توی بشقابش میگذارد
 « !بابا حیاتو قربون»

باد بابا خوابیده. این مسئله را درک کرده که 
 در پس هر

ِٔ حمله، ضدحمله بدتری در انتظارش است. 
 موقع چیدن

ام، علیرضا توی گوشم میگویدمیز ش : 

 .پاشو کمک کن، دست تنهاس-
چهره در هم میکشم. توبیخگرانه نامم را 

 :صدا میکند

 .وفا-

 !جونش درآد-

وقتی میبیند به نگاه سرزنشگرش اعتنا 



 نمیکنم، خودش
برمیخیزد و به کمک آفاق میرود. پا روی پا 

 میاندازم و

سری به تلگرام میزنم، اما حواسم به 
ضاست کهعلیر   

ظروف را روی میز میچیند. پنج دقیقهای 
 میگذرد و

 .ِ  برای رفتن سر میز، احضار میشویم
 نریمان نمیاد؟-

 .بابا با گفتن " نمیدونم " برمیخیزد
آفاق امشب زیادی خوب است؛ یا از پاقدم 

 علیرضاست،

یا نیتی پشتش خوابیده. بشقابهایمان را پر 



 میکند، ساالد

 میگذارد، دوغ میریزد، مدام تعارف

ِ  میکند از مرغهایی که با آرد سوخاری سرخ 
 شده،

 !بخوریم
من یکی ماندهام غذا بخورم یا تعجب. 

 خودم را آماده

کرده بودم برای نبرد با طعنهها و نیش 
 کالمش. فعال

کوچکترین توهینی از جانبش دریافت 
 نکردهام و این

به هم  موضوع سیگنالهای مغزم را حسابی
 !ریخته



دستتون درد نکنه، اسباب زحمت  -علیرضا: 
 .شدیم

نوش جونتون، به مرغا که اصال  -آفاق: 
 .دست نزدین

 !جاللخالق

دیگه سنگ تموم گذاشتین، به  -علیرضا: 
 اونا نوبت

 .نرسید
برای جمع کردن میز، بلند میشود. دستم را 

 روی

 .بازویش میگذارم
 .تو برو بشین، من کمک میکنم-

برای اولین بار در این شب، لبخندش را  و



 .میبینم

همانطور که ظروف کثیف را روی هم 
 میچینم، نگاهم به

سالن است. هر دو در سکوت اخبار 
 .میبینند

یکی با چهرهای آرام و دیگری که همان پدر 
 گرامیست،

 .با اخمهای در هم
 !پسر خوبیه-

صد در صد امشب مرا به سخره گرفته. سر 
 و صدایی

از سالن میآید، موجب سرک کشیدن که 
 هر دویمان



میشود .نریمان است. کتش را روی 
 آستینش انداخته و

با حالتی نه چندان دوستانه، زل زده به 
 .علیرضا

علیرضایی که به احترامش برمیخیزد، سالم 
 میدهد و

 .دستش را به سمت او دراز میکند

ِ  تمام واکنش نریمان میشود یک پوزخند 
 غلیظ و با

محلی از کنارش گذشتن. االن حیف گاو بی
 نیست که به

 او نسبت دهم؟
دلم میگیرد بابت علیرضایی که سر در 



 گریبان فرومیبرد

 .بابت این نادیده گرفته شدن
 !پسره پاک خل شده-

 .صدای پر حرص آفاق است کنار گوشم

 این چرا اینطوری کرد؟-
 .یه ماهه آب خوش از گلومون پایین نرفته-

کنجکاویام میپرسممحض ارضای  : 

 چرا؟-

 .غذاخوری

 ِ 
 میز

 ِ 
 اشاره میکند به صندلی



 !حوصله داری حرف بزنیم؟-

نریمان با این زن چه کرده که در مقابل 
 من، این حجم

 از عطوفت را به خرج میدهد؟
روبهرویش مینشینم. دستانم را روی میز 

 .قالب میکنم

این پسر با ندونم کاریش، خواب و -
 !خوراکمونو گرفته

 مگه چیکار کرده؟-

 .پاشو کرده تو یه کفش میگه زن میخوام-
 اشکالش چیه؟-

 !طرفی که در نظر گرفته زنه، دختر نیست-

 مطلقهس؟-



 .آره-
 .خب این دلیل نمیشه جلوشو بگیرین-

 .سرش را به چپ و راست تکان میدهد

 !کاش مشکل فقط همین بود-

ِ  اشکٔ  غلتیده از گوشه چشمش را با نوک 
 روسریاش

 :میگیرد و ادامه میدهد

 !زن چهارده سال ازش بزرگتره ِ -

دستم را مقابل دهانم میگیرم و هین 
 .میکشم

 نه؟؟؟-
ببین کارش به کجا رسیده که سفرٔە دلش 

 به



 ِ 
 ِ  را نزد من

 !ِٔ اصطالح بچه هوو پهن کرده
میلیاردره؛  پسر خواهرم میثاق میگه زن ِ -

 نریمان هم
چشش مالشو گرفته. میگه از اوناس که 

 چندین جور

جراحی زیبایی کرده و شیتان پیتانش 
 همیشه به

 !راهست

 حرف حساب نریمان چیه؟-

میگه اگه نیاید خواستگاری خودم عقدش -
 !میکنم



بابات وقتی حرف نامزدتو پیش کشید و 
 گفت وضع

مالیش خوب نیس، گفتم کاش نریمان هم 
 دست میذاشت

رو دختری که هیچی نداره، ولی بهش 
 .میخورد

ِ  چهطوری این زن رو بندازم دنبال خودم و 
 بگم

 .عروسمه

 چه کاری از دست من برمیاد؟-

برو باهاش حرف بزن؛ هر چی نباشی -
 .خواهرشی

حالیش کن به دردش نمیخوره. از وقتی با 



 اون
دمخور شده یه اخالق سگیای پیدا کرده آدم 

 جرأت

میکنه بره طرفشن . 

ِ  هرچند دل خوشی از نریمان ندارم، اما 
 نمیتوانم بیتفاوت

از کنار این موضوع رد شوم. پس بگو 
 محبتهای آفاق

از کجا سرچشمه گرفته؛ نگو کارش گیر من 
 .است

ِٔ نتیجه سِ  ه بار در زدنم میشود سکوت 
 آن طرف

دیوار. با اجازەاجازۀ خودم دستگیره را پایین 



 .میکشم

وشه تخت نشسته و سرش توی ِٔ گ
 .موبایلش است

 .نگاهم میکند؛ نه کامل، از زیر چشم
مرسی از استقبال گرمی که کردی؛ واقعا -

 شرمنده

 .شدم

 .پوزخند میزند
 !ماشینی ندیدم دم در؛ پیاده اومدین؟ ِ -

 ر -

 ِ ِ 
 ِ 

االن مثال حرف منو کشیدی وسط خودت 



 قس

 دربری؟

 .آها، پس مامان فرستادتت-
 .کنارش با حفظ فاصله مینشینم

 این چه بازیایه راه انداختی پسر؟-
تو زمونهای که دختر جماعت بدون اجازۀ -

 باباش،
سرخود انتخابشو میکنه، انتخاب پسر دیگه 

 نباید به
 !کسی ربطی داشته باشه

مادر، میراثش را که زخم زدن است زمین 
 گذاشته و

 !پسر برداشته



- ای ما فقط بابای اوال خودت میدونی که باب
 .تو بوده

در ثانی، رضایت مامان برام شرط بود که تو 
 همونم

 .نداری
راضی میشن؛ نشن هم من کار خودمو -

 !میکنم

نریمان واقعا میخوای با زنی که چهارده -
 سال ازت

بزرگتره عروسی کنی؟ از چشمانش آتش 
 ساطع

 .میگردد

 .میبینم که خوب بهت آمار داده-



- ینطوری جوش آوردی؛ هنوز چیزی نشده ا
 فردا

پسفردا مردم هزار جور متلک بارت میکنن؛ 
 میخوای

ِ  بری خِ ر همه رو بچسبی؟ یا نه، جفتتون 
 تو یه

چاردیواری بمونید و از ترس حرف مردم 
 خودتون

 .آفتابی نکنید
من با او حرف میزنم و او مشغول پیام 

 .دادن است

کفری میشوم. موبایل را از دستش میکشم. 
 چشمم



 .میخورد به صفحهاش

 ...هنوز نیومده هواتو کردم. فردا-

 .عصبی به سمتم هجوم میآورد

 .بده ببینم بیشعور-
 .موبایل را به سینهاش میکوبم

 د من؛ ببین طرفت ارزش ابراز-

 ِ 
 ِ  اداش ساده و احمق

 .عالقهتو داره یا نه

 .ِٔ کاسه چشمانش دو گوی خونآلود شده
- اون پسره پاشو برو بیرون، نمیخوام جلو 

 صدام بره

باال. تو کار منم دخالت نکن، همونجوری که 



 من کاری

 .به کارت ندارم
اگر معنی خواهر و برادری میشود این، خدا 

 به هیچکس
 .خواهر و برادر اعطا نکند

 عکسشو داری؟-

 .تندتند تایپ میکند. پایش را تکان میدهم
 .با توأما-

 میخوای چیکار؟-

 داری یا نه؟-

دقیقهای بعد، موبایل را به طرفم میگیرد. 
 دقیق میشوم

توی صفحهاش. در دو کلمه بخواهم 



 توصیفش کنم،
میگویم، لوند و زیبا. از آن قبیل زنانی که با 

 نوع
پوشش و طرز آرایشاش، هر مردی را به 

 سوی خود

 .جذب مینماید

بینی عمل کرده و سرباال، لبهای پرتز شده، 
 ابروهای

ای که از صد فرسخی داد فیبروز و گونه
 میزند حاصل

جراحیست، سبب میشود کم سنتر به نظر 
 بیاید،

 بی



ِ  ولی کامال عیان است هیچ سنخیتی با 
 نریمان ست و

 .شش ساله ندارد

 .موبایل را از دستم میقاپد

تا چند وقت پیش که دنبال بچه مدرسهایا -
 بودی، چی
آدمیزاد ذائقهش -شد حاال با بزرگان میپری؟ 

یرتغی  

 .میکنه

ذائقهش تغییر میکنه یا حس بویاییش؟ -
 بوی پول به

 مشامت خورده؟

نیمنگاه خشمگیناش را وصله میزند به 



 .صورتم

 کی این مزخرفاتو سر هم کرده؟-

 .راوی رو ول کن، بچسب به روایت-

از جا میپرد. صدایش را توی گلویش 
 .میاندازد

گمشو بیرون بینم. رفته هر غلطی دلش -
 خواست

ه، االن اومده منو سینجیم میکنه. تو رو کرد
 سنهنه من

میخوام چیکار کنم. تو که سهلی، به هیشکی 
 ربطی

 .نداره تصمیمات من
دستپاچه میشوم. به راستی حق با مادرش 



 است؛ خل
 .شده، دیوانه شده

یواشتر، آبرومونو بردی. ما هر چی میگیم -
 به خاطر

 .خودته ابله

 .عربده میکشد

-  ٔ میخوام، نه دایه مهربونتر از  من نه مادر
 مادر! تو

 .کار من دخالت نکن که بد میبینی

حرکاتش به جنون آمیخته شده؛ حالت 
 .طبیعی ندارد

فردا روزی روت میشه کسی که جای -
 مادرته رو به



دوستات نشون بدی و بگی زنمه؟ تف 
 نمیندازن تو

 صورتت؟

انگار با این حرف آتشش میزنند. دستم را 
 میکشد و به

بیرون از اتاق پرتم میکند. درد بدی توی 
 کمر و مچ

پایم میپیچد. بلند کردن سرم مصادف 
 میشود با دیدن سه

 .جفت چشم که با حیرت نگاهمان میکنند

 از میان آنها نگاه یک نفر بدجور به نگرانی و
 !عصبانیت آغشته شده

 «علیرضا»



خیلی خودم را کنترل میکنم تا خشم 
 فروریخته در دست

مشت شدهام را، بر سر باعث و بانیاش 
 .خالی نکنم

 .فریاد پدرش به هوا میرود

چته بَ  از رم کردی؟ خوبه سال تا سال -
 نمیبینیش و این

رفتارته. کی میخوای اون عقل ناقصتو به کار 
 بندازی؟

دستش را به معنی " برو بابا " در هوا پرت 
 میکند

 .برای همان بابا
نکند، زیر خدا از نعمت پدر محرومت 



 سایهاش نفس

بکشی و برو بابا نثارش کنی؟ مادرش، به 
 طرفداری از

 :پدرش میگوید
درست حرف بزن با بابات. عزیزم و گلم و -

 عشقمت

مال اون زنیکهس، گند اخالقیات مال ما. 
 این دخترو

چرا هل میدی؟ بد کرده میخواد گند نزنی 
 به آیندهت؟

 تا پوزخند پسر، همراه با دستی که از باال
 پایین براندازم

 .میکند، از صدها فحش بدتر است



این خودش ریده به آیندهش، اونوخ راه و -
 چاه جلو

 من میذاره؟

بزاقی که سنگین شده را میبلعم. وفا جیغ 
 :میزند

خفه شو عوضی، خفه شو. غلط میکنی هر -
 چی الیق

 .خودته رو بارش میکنی

پسر پایش را برای لگد زدن بلند مینماید. 
ارامد  

کافیست؛ با یک جست، لگدش را با پا مهار 
 .میکنم

زیر حصارش را میگیرم؛ بلند نشده دوباره 



 .مینشیند

 .آخ پام، نمیتونم بلند شم-
 :پسر با گفتن

 .خوب بلده خودشو بزنه به موشمردگی-

 .به اتاق میرود و در را محکم میکوبد
ِٔ نگران مینشینم. پاچه شلوارش را کمی باال 

 میدهم و به

پایش دست میزنم. دستش را روی دستم 
 .میگذارد

 .آی، نکن علیرضا ،تیر میکشه-
ِ  پدرش و زن پدرش نیز مینشینند و هر 

 کدام ناسزایی

 :بار پسرشان میکنند. پدرش میپرسد



 نکنه در رفته باشه؟-
 .بریم علیرضا، تو رو خدا-

 :ِ  زن پدرش، متاثر از حال او میگوید
- چی شده؟  کجا برین؟ بذار ببینیم پات

 مرغ این دختر

 .یک پا دارد
 .بریم علیرضا، منو از اینجا ببر-

پافشاری وفا را که میبینم، اصرار آن دو را 
 مبنی بر

ماندنمان، بیجواب میگذارم و درخواست 
 میکنم با

آژانس تماس بگیرند. اخمهای پدرش که در 
 هم میشود،



به این میاندیشم به هیچ کدام از آرزوهایم 
مکه نتوانست  

دست یابم؛ یک چهارچرخ هم از تمام این 
 دنیا سهمم

 .نشد
درحالیکه دست وفا را دور شانهام 

 انداختهام، از آنها
خداحافظی میکنم و سوار ماشین میشویم. 

 از لرزی که
 .گرفته میفهمم سردش است

 .داداش لطفاً اون بخاریتو زیاد کن-

سرش را تکیه داده به شیشه و چشمانش را 
 بسته. از



میان پلکهای به هم چسبیدهاش، قطرات 
 ریز و درشت

بر صورتش فرود میآیند. عجب بارانی هم 
 شروع به

ِ  باریدن گرفته. بارانِ  آخر پاییز هیچ 
 جنبندهای را از

ضربات نه چندان مالیمش بینصیب 
 .نمیگذارد

خودم را سمتش امتداد میدهم. آرام 
 .صدایش میزنم

کشدبه جای پاسخ، بینیاش را باال می . 

 وفا... چرا جوابمو نمیدی؟-

لبهایش میلرزند. دستم را دور کمرش 



 میاندازم و او را

به سوی خود میکشم. فضای تاریک ماشین 
 بهم

شهامت میبخشد. برای آرام کردنش، 
 سینهام را

تکیهگاه سرش قرار میدهم. بوسهای بر 
 سرش مینشانم

و پشتش را میمالم. دقایقی در سکوت 
 .سپری میشود

م نوازش صورتش، متوجه خیس شدن هنگا
 انگشتانم

 :میگردم. با لحن خفهای میگویم

وفاجان، عزیز من، طوری نشده که، نگام -



 .کن

سرش را بیشتر به سینهام میچسباند. در 
 تالشم او را از

 :خود جدا کنم، میگوید

 !روم نمیشه تو چشات نگاه کنم-

 :با تعجب وافری میپرسم
- تو و خجالت؟باورم نمیشه، خودتی وفا؟   

 مگه من آدم نیستم؟-

 حاال مگه کاری کردی که خجالت بکشی؟-

 .حرفای نریمان، نگاهای بابا-

 .سینه سپر کردنت میارزه به همه اینأ  -

وقتی اوج عالقهتو به دنیا میبینم، بهش -
 حسودیم



میشه. من اگه جای دنیا بودم و یه داداش 
 مثل تو

 !داشتم، روزی هزار بار دورش میگشتم

ِٔ کلمه داداش از زبان دنیا نمیافتاد. دنیا که 
 اینقدر سرد

نبود؛ دنیایی از شور و انرژی بود؛ دنیایی از 
 عشق

 .بود
گاهی بدون اینکه خودت بخواهی، بدون 

 اینکه نیت
سوئی پشت کردهات باشد، در منجالبی 

 فرو میروی که

ِ  به خیال خودت خوشبختی عزیزت در گرو 



 آن است؛
کنی که ممکن است همه فکرش را هم نمی

 چیز طبق

ِٔ خواسته تو پیش نرود؛ مگر نه اینکه 
 میگویند ماه پشت

ابر نمیماند؟ غرق کدامین حماقت شدم که 
 خیال کردم

ِ  پنهان کردنِ  اجباری ماه را پشت ابر دارم؟ 
 غافل

 ِ 
 توانایی

از اینکه شاید ماه سر جایش باقی بماند، 
 منتها ابرها



امت خود را کنار همیشه در گذرند؛ وقتی ق
 کشیدند، یک

ماه میماند و رسوایی بعدش برای من؛ 
 رسواییای که

اگر هزار سال هم بگذرد، فراموش نمیشود، 
 و اگر هم

شد، داغی که به دل دنیا مانده، تا ابد تازه 
 خواهد ماند؛

دنیایی که سهمش از زندگی با کیان، تنها 
 !یک شب شد

عمو معتقد است قسمتش این بوده، اما 
 یک سوال اینجا

مطرح میشود؛ اگر من آن خطا را مرتکب 



 نمیشدم، باز
هم قسمتش اینگونه بود؟ ترفند جدیدیست 

 یاد گرفتهایم
روی حماقتهایمان با واژۀ " قسمت " 

 .سرپوش بگذاریم

حداقل بیاییم با خودمان روراست باشیم. 
 این همه گناه،

دلشکستن، جنایت و جرم در اتفاق میافتد؛ 
 یعنی تمام

انسانها مبرا از گناهاند و خدا سرنوشتشان 
 را اینطور

 رقم زده؟

 چی بهش گفتی انقد عصبی شد؟-



ِٔ به وسیله دستمالکاغذی که از جیبش 
 بیرون میآورد،

 .بینیاش را پاک میکند
مامانش گفت باهاش حرف بزنم. میخواد -

 با یه زن
چهارده سال ازش بزرگتره ازدواج مطلقه که 

 !کنه

احمق فکر کرده همه چی قیافه و مال و 
 !مناله

در افکار آشفتهام غوطه میخورم. دو نفری 
 که تفاهم

ِٔ دارند، دو نفری که از همه جهات به هم 
 میخورند،



 آیندهشان را تضمین کنند و ممکن است
 ِ 

 نمیتوانند زندگی
 به هزار و یک دلیل کارشان به جدایی

 بکشد؛ آنوقت این
 پسر پیش خودش چه فکری کرده که

میخواهد تن به این ازدواج بدهد؟ سن 
 خودش برای

پدر شدن کافی نیست، درصورتیکه از سن 
 مادر شدن

 !آن زن، چند سالی گذشته
ِٔ به راستی اگر همه برنامههایمان را با عقل 

 پیش



میبردیم، این همه مشکالت اعصاب و روان 
 گریبان

میگرفتمردم را ن ! 

به نظر ٔ من زندگی مثل یک مسابقه است، 
 مسابق ه

 .اسبسواری
پیمودن مسیر، حواس جمع میطلبد .باید 

 موانع پیش رو

را پیشبینی کنی و برای گذر از آنها بهترین 
 تدبیر را

 .بیندیشی
زندگی فرصت برای سهالنگاری نمیدهد، 

 .تاوان میگیرد



خدا نکند برای یک لحظه افسارش از دستت 
ارجخ  

شود، آن وقت است که تا به خودت بیایی، 
 تو را به

هزارتویی خواهد برد که خودت هم نفهمی 
 سررشتهاش

 ِ ِ  چه بوده، سرت
 ِ 

 کی از دستت در رفته، حواست پی

 .کجا گرم بوده

دوباره به روال عادیات برخواهی گشت، اما 
 با چند
 .تفاوت



هم، زمان زیادی را بابت پیدا کردن راه به 
لفبطالت ت  

 .خواهی کرد

هم، خودت و مرکبی که بر آن سواری را از 
 نفس

 .خواهی انداخت

و هم، با سختیهایی مواجه میشوی که لذت 
 شیرین

مسابقه را به کامت تلخ خواهد کرد. پس 
 وقتی به راه

اصلی خود بازگشتی، دیگر آن آدم سابق 
 .نخواهی بود

محتاط میشوی، شکاکتر میشوی، عصبی و 



 بیحوصلهتر
 میشوی،

ِ  دیگر هر چیزی نمیتواند شادت کند، چون 
 سر

یک لحظه غفلت باختهای. به جایش منتظر 
 کوچکترین

ِ  تلنگری، تا خاطراتِ  بد انباشته در ذهنت 
 را خارج کنی؛

 .آن هم نه از هر راهی، فقط از دو طریق
اگر جربزهاش را داشته باشی میشود اشک 

 !چشمانت

سینهسوزتِ  اگر نداشته باشی، میشود آه  ! 

ِٔ ناله ضعیفش موجب میشود سرم را به 



 .پایین خم کنم
 .چی شده؟ مچ پایش را میمالد-

 .یه ذره که میخوام تکونش بدم، تیر میکشه-
میریم خونه عمو، هم بچهها رو ٔ  -

 برمیداریم، هم عمو
یه نگاهی به پات میندازه؛ آخه از دررفتگی و 

 این چیزا
 .سر در میاره

میشود چشمانش پر از ترس . 

وای علیرضا، در نرفته باشه؟ من طاقت جا -
 انداختنشو

 .ندارما
حاال یه چیزی همینطوری گفتم. شاید اصال -



 .در نرفته

 :عمو با تعجب بلند میشود و زنعمو میپرسد

چی شده بچهها؟ چرا انقد زود برگشتین؟ -
 وفا سرش

 .را پایین میاندازد

پاش پیچ خورد، دیگه نتونستیم بشینیم. -
گفتم عمو من  

 .میتونه بفهمه در رفته یا نه

بیا اینجا ببینم دخترم -عمو:  . 

 .وفا نگاهم میکند

من میترسم. اصال ول کن، بذار -
 .همینجوری بمونه

 .کمکش میکنم روی مبل بنشیند



 .آروم باش، کاری نداره فقط نگاه میکنه-
بچه ترسیده، اول بیاین یه چایی  -زنعمو: 

 بخورین تا
 .گرم شین

- هها باالن؟بچ  

آره االن صداشون میکنم -زنعمو:  . 

شما زحمت نکشین، خودم صداشون -
 .میزنم

 «حدیث»

 .تقهای به در نواخته میشود
 .بیا تو مامان-

عسل از این طرف در را باز میکند. انتظار 
 دیدن مامان



را دارم، نه او. در یک حرکت سریع روسریام 
 را سرم

میکشم. چشمان فراریاش گویای شرمش 
 .است

آقا داداش قبل اینکه آدم وارد جایی بشه -
 .یاالله میگه

علیرضا با لبخند خم میشود و لپ عرفان را 
 .میکشد

 .حق با توئه، ببخشید-

 تمام، از پشت پاهای او را حصار میکند
 ِ 

 عسل با زیرکی

و صورتش را به آن میچسباند. وابستگی 



 شدید عسل به

او همیشه نگران کننده است. طاقت توجه 
 علیرضا به

کسی را ندارد و سریع واکنش نشان 
 .میدهد

علیرضا او را از پشت جلو میکشد و بلندش 
 .مینماید

 .حسود خانم چطوره؟ نفسنفس میزند-

 .خدا خیلی دوست داشت من نمردما ِ -

جااااااااااان؟ -علیرضا:   

 .با هیجان تعریف میکند
- هها هلم داد، کم مونده بود عرفان رو پل

 .بیفتم بمیرم



 .چشمان همهمان گشاد میشود

 آره عرفان؟-
نه داداش، دروغ میگه. دخترۀ گوشتتلخ -

 مگه االن

 بازی نمیکردیم؟
 .هیچم دروغ نمیگم-

 :دنیا به طرفداری از عرفان میگوید

خالی نبند عسل، داشت رو پلهها میدوید، -
 یه کوچولو

 .نفهمید بهت تنه زد
رفان برای دنیا بوس میفرستد و علیرضا ع

 عسل را

 .زمین میگذارد



بیا پایین فتنه خانم، تو درست بشو -
 .نیستی

 .عمرا اگر عسل خودش را ببازد

 موهات چرا خیسه داداش؟-

 .داره بارون میادا-

علیرضا دست الی موهایش میبرد و چقدر 
 سخت است

چشم برداشتن از این صحنه. میدانم 
رویکثیفترین آدم   

زمینم که هنوز هم دلم برایش میتپد. قبول 
 کنید یک

چیزهایی واقعا دست خود آدم نیست. برای 
 پاک کردن



برخی چیزها یا برخی کسها از ذهن، اگر 
 ارتش چند

میلیونی هم بسیج شوند، تالششان 
 بیفرجام است. زمان،

تنها عنصر پاک کنندۀ ذهن است؛ البته 
 پاک که نمیکند؛

ول سالیان دراز، اثرش را به مرور و در ط
 رفتهرفته

 !کمرنگ میسازد

 .حدیث... حدیث-

 .انگار دوباره در افکارم غوطهور شدهام
 بـ... بله؟-
 میزونی؟-



چرا باید چهرۀ یک مرد تا این حد مهربان و 
 دلنشین

اوهوم-باشد؟  . 

حواست هست خیلی وقته احوالپرسیامون -
 یهطرفه
 شده؟

 !درست مثل عشق من

- فا تو باید همیشه خوب باشیبا وجود و ! 

 !نمیگفتم غمباد میگرفتم
گفتی وفا، بیاین بریم پایین پاش دررفته، -

 عمو

 .ِٔ بندازه. از اونجا هم میریم خونه ما
 .باز اصرار او و انکار من



 .فردا امتحان دارم، باید شبو بخونم-

 .وفا که حرفی از امتحان نمیزد-

 .دنیا وسایل بچهها را به دستشان میدهد

 .برین پایین، ما هم االن میایم-
حاال رو پلهها معرکه نگیرینا -علیرضا:  . 

 .رو میکند به من

 .کتاباتو بردار اونجا میخونی-

 چگونه بگویم امتحان بهانهای بیش نیست؟

 .باشه واسه یه شب دیگه-
 .چشمانش را باریک مینماید

- ؟ تو که قبلنا حدیث کسی چیزی گفته
 .اینطوری نبودی

از بچگی بین همین بچهها بزرگ شدی؛ حاال 



 چی شده

گیر نده بهش البد  -که کناره میگیری؟ دنیا: 
 .کار داره

 .علیرضا دستش را باال میگیرد

نه دنیا یه چیزی این وسط هست که -
 حدیث داره از ما

 !پنهون میکنه
نفس در سینهام حبس میگردد. مطمئن 

 هستم که

هرهام رنگش را باختهچ . 

 .نه چیزی نیس، فقط نمیخوام مزاحم شم-
 .سرش را باال و پایین میکند و بشکن میزند

اوهوم، مزاحمو خوب اومدی. دیدی گفتم -



 یه چیت
هست. ما که با هم این حرفا رو نداشتیم. 

 وفا که دوست

 خودته، بعدم میدونی که واسه من با این

 ِ 
 جونجونی

اال اگه خودت دوست بچهها فرقی نداری. ح
 نداری تو

 .جمع ما باشی اون بحثش جداس

 :دنیا قاطع میگوید

 !آره، دوس نداره بیاد-
لحن محکماش هر دویمان را متحیر 

 .میسازد



میترسم از چشمانش؛ چشمانی که نشان 
 میدهد از همه

 .چیز خبر دارد

لبخند میزنم، به عادت این روزها، از همانها 
 که حکم

 .نقاب است
- نیاجون این چه حرفیه. االن وسایلمو نه د

 جمع میکنم

 .میام

 .نگاه دنیا، دنیا دنیا ترحم دارد
بسه حدیث ،تا کی میخوای این شکلی -

 خودتو نابود

 !کنی؟



مو به تنم سیخ میشود. چشمان 
 سکتهزدهام را به او

ِٔ میدوزم. منظورش چیست؟ کوله مدرسهام 
 را برمیدارم

 .و کتابهایم را چک میکنم

- پایین علیرضا، االن میایمبرو  . 

لب پایینم را گاز میگیرم از بابت ارتعاش 
 صدایم که

اینقدر محسوس است. زیر سنگینی 
ٔ  نگاهش، همه

 جوارحم میلرزد. سرم را بلند میکنم. نگاه

موشکافاش را به چشمان من منگنه زده. 
ٔ  گوشه



 .ابرویش را میخارد
دنیا تو لفافه حرف نزن، چیزی میدونی -

نگی ازبگو.   

 !خودش حرف میکشم

ِٔ لبه پیراهنم را میان دستان لرزانم مشت 
 .مینمایم

اینها به درک، قلبم طوری از استرس میلرزد 
 که هر

 .لحظه احتمال میرود سقوط کنم
چشمان ملتمسام را گره میزنم به دنیایی که 

 در حال یکی

به دو کردن با خودش است. دیگر حتی 
 نفسم باال نمیآید



 :تا حرفی بزنم. دنیا که میگوید
بریم پایین تا بچهها خونه رو رو سرشون -

 .نذاشتن
طوری آشکارا نفس حبس شدهام را آزاد 

 میسازم که در

همان حین، با علیرضایی که زوم کرده 
 رویم، چشم در

 .چشم میشوم

خود را به جمع کردن وسایل مشغول 
 .میسازم

- ی منظور دنیا چی بود از اینکه گفت تا ک
 میخوای

 اینطوری خودتو نابود کنی؟



چیزی نمانده کف اتاق ولو شوم و از شدت 
 بیچارگی به

 .حال خود زار بزنم

 .با شما بودم حدیث-
هیـ... هیچی، همینجوری یه حرفی زد. -

 برین پایین وفا
 .تنهاس، زشته

 .دنیا دستم را میفشارد

 !چرا انقد خودتو عذاب میدی؟-

ه چیز واقف حاال دیگر شک ندارم بر هم
 است. دستش
 .را کنار میزنم

تمومش کن دنیا، چی داری میگی؟ برین -



 پایین لباس
 .عوض کنم بیام

 .سرش را با افسوس تکان میدهد

حدیث، حدیث، حدیث، بشین  -دنیا: 
 دختر، نمیخواد

 .بیای
علیرضا کالفه با پایش روی زمین ضرب 

میشه-گرفته.   

ای یکیتون به من بگه اینجا چه خبره؟ خد
 من، چه بر

سر دنیای امشب آمده که اینگونه 
 لجامگسیخته شده؟

تو دیگه زن گرفتی، انقد حدیث حدیث -



 نکن. حق
نداری از این به بعد مجبورش کنی جایی که 

 زنت هست

 !اینم باشه
دستی دور گلویم را میگیرد و جوری فشار 

 میدهد که

همان چند اپسیلون اکسیژن هم راهی برای 
 ورود به

پیدا نکند. با تضرع مینالمریهام  : 

بسه دنیا، بسه قربونت برم. زده به سرت، -
 این

 چرندیات چیه میگی؟

همزمان با حرکت و حالت چشمانم 



 التماسش میکنم زبان
به دهان بگیرد. اینبار علیرضا دیگر ولکن 

 .نیست
اونوخ چرا باید جایی که وفا هست حدیث -

 نباشه؟ به
 .سیم آخر زدن یعنی دنیای امشب

واسه اینکه همش مجبوره تظاهر کنه -
 حالش خوبه

درصورتیکه نیست! عشقش با رفیق 
 فابریکش رفته

میخوای چه حالی داشته باشه؟! از این به 
 بعد جلوی

 !چشم حدیث نباشین



حال ماهیای را دارم که از آب بیرون افتاده. 
 دهانم را

ِٔ باز و بسته میکنم به امید رسیدن مایه 
 حیات، اما هر

 .بار ناامیدتر از قبل دهانم بسته میشود
علیرضا دستش را به شقیقهاش چسبانده و 

 نگاه گنگش
 .بین ما دو نفر در گردش است

سکوت وحشتناکی جریان پیدا کرده. حتم 
 دارم اگر

ِٔ امشب نمیرم، حال لحظه احتضار را تجربه 
 خواهم

ِٔ کرد. گوشهِ  لباسم را در دستم مچاله 



 میکنم. حال دلم بد

ست؛ فریاد میزند؛ کمک میخواهد؛ دور ا
 شدن از آنها را

میخواهد؛ میلرزد؛ قوت ندارد. نفسهایم به 
 کمکش

 .میشتابند، ولی دلم پسش میزند

 .خراب شد

 .همه چیز خراب شد

 .مقابل علیرضا بد خراب شدم

اگر بمانم مرگم حتمیست. از میانشان عبور 
 .میکنم

ندازم و ِٔ دلخورترین نگاه ممکن را به دنیا میا
 فاصله نه



متری تا در را طی میکنم؛ فاصلهای که به 
 نظرم بیش

 .از نود متر است
از بغضم فرصت میخواهم فقط ده ثانیه 

 مدارا کند تا به

اتاق حصاری برسم، او هم رویم را زمین 
 میاندازد و در

 !نیمههای راه میشکند
 «دنیا»

با شوک و ناباوری چشم از مسیر رفتن 
 حدیث برمیدارد

مرا مینگرد. سکوتم را که میبیند، روی  و
 تخت تکنفرۀ



 حدیث مینشیند. آرنج بر زانو

میگذارد و سر میان دستش میگیرد. 
 صدایش گویی از

 .دوردستها میآید

 جریان چیه؟-

 .دست به زانو میگیرم و بلند میشوم

بریم پایین تا شک نکردن، تو خونه حرف -
 .میزنیم

یشنویم. ِٔ توی راهرو صدای گریه ضعیفی م
 با دلهره به

آن سمت نگاه میکند. اولین قدم را که 
 برمیدارد،
 :میگویم



 .برو پایین، من میرم پیشش-
دستگیره را پایین میکشم و با سر، به اویی 

 که سر

جایش ایستاده، اشاره میکنم برود. به 
 آهستگی در را

میبندم. حتی سر بلند نمیکند ببیند چه 
 .کسی آمده

وار جدا مینمایم. دستم را پیشانیاش را از دی
 .پس میزند

خیلی بدی دنیا، خیلی بدی. چهطور دلت ٔ  -
 اومد؟ گریه

 .او برای من بغض به همراه دارد
 .به خدا هر کاری کردم به خاطر تو بود-



علیرضا هم سه سال پیش هر کاری کرد -
 به خاطر تو

 بود! درست بود؟ خوشحالت کرد؟
وی هم جواب دندانشکناش، دندانهایم را ر 

 قفل

 .میکند

گفتن االنت چه فایده داشت جز اینکه از  ِ -
 این به بعد

 .دیگه نمیتونم تو چشاش نگاه کنم

 .دست سفیدش را میفشارم

مگه چیکار کردی که نتونی تو چشاش نگاه -
 کنی؟

خودت میدونی علیرضا چقدر دوست داره. 



 فکر کردی

اون راضی به عذاب کشیدنته؟ به خدا که 
 نیست، ولی

ناخواسته داره اذیتت میکنه. فردا پسفردا تو 
 عروسیش

میخواست همه جا تو رو همراه وفا بفرسته؛ 
 خرید،

آرایشگاه، هر جا. حدیث من راضی نیستم 
 تو ذره ذره

جلو چشمام آب شی. این قضیه باید دیر یا 
 زود برای

علیرضا روشن میشد تا رفتارشو اصالح کنه. 
 من



یگیره، وفا میفهمم که وقتی باهات گرم م
 چهجوری

نگاتون میکنه. تا کی قرار بود اون هی اصرار 
 کنه

همراهشون باشی تو هی بهونه بیاری؟ 
 میدونم االن ازم

 .دلخوری، اما یه روز به حرفام میرسی

همان دستی که میفشردم را میبوسم و او را 
 تنها

 .میگذارم تا با خودش کنار بیاید

**** 

 در ا

 ِ 
، نگاه از سقف با باز و بسته شدن تاق



 .میگیرم

منتظرش بودم؛ میدانستم تا بچهها 
 نخوابند، سراغم

نمیآید. آشفتگیاش را وفا فهمیده بود و 
 مدام سوال

 .پیچاش میکرد
 .از اول همه چیو تعریف کن-

پتو را کنار میزنم و مینشینم. پاهایم را دراز 
 میکنم و

 .تکیه میدهم به دیوار
- دخترو تو چه جور آدمی هس نگاهای اون  

 ِ 
 تی که معنی



آخه چه نگاهی؟-نفهمیدی؟   

چشاتو بسته بودی نمیدیدیش. همیشه -
 وقتی نگات

میکرد چشاش برق میزد. هر جا اسمت 
 میومد گوشاشو

 .تیز میکرد
 .وارفته زمزمه میکند

 باورم نمیشه، آخه چهطور ممکنه؟-
اگه مجبور نبودم نمیگفتم؛ با رفتارت -

 تحت فشار
 .گذاشته بودیش

- د وقته میدونی؟چن  

موهای ریخته روی پیشانیام را عقب 



 .میدهم

نمیدونم شروعش از کیه؛ من دو ساله  ِ -
 !میدونم

 .چشمانش تا آخرین درجه باز میشود

 دو سال؟-

 .شایدم بیشتر-

 .سرش را از پشت به دیوار میزند

 وای وای وای، پس چرا االن بهم میگی؟-

 .نیشخند میزنم
- نی؟ بری مثال میخواستی چیکار ک

 خواستگاریش؟

 زنعمو بهت دختر میداد؟

 .کل صورتش را با دست مچاله میکند



پس واسه همینه این اواخر انقد غریبی -
 .میکرد

 ...وفا

 .چشمانش را باریک میکند و با ظن میپرسد

 وفا... یعنی اونم میدونست؟-

توی دلم پوزخند میزنم به سادگیای که 
 عمیق در آن

 فرورفته. پرسیدن دارد؟

 .حدیثو خط بکشین -

 ِ  نمیدونم، فقط دیگه دور
 .بازدماش را طوالنی بیرون میدهد
 رفتی پیشش حالش خیلی بد بود؟-

 .آره-



 .پلکهایش را با درد بر هم میفشارد
 .خدای من-

درحینیکه بلند میشود، با خودش تکرار 
 .میکند

نه حتما وفا چیزی نمیدونه. دیگه در حق -
 حدیث که

ره به اونم چیزی نگفته، نامردی نمیکنه. آ
 چقدر توداره

 !این دختر
 .به راستی کبک بودن خصلت زیباییست

ِٔ دستهای از حقایق جز اینکه ملکه عذابت 
 باشند،

خاصیت دیگری ندارند. به نظر من ندانی و 



 راحت

باشی، خیلی بهتر است از اینکه بدانی و 
 .عذاب بکشی

صدای اعالن پیامکم بلند میشود. این روزها 
ها کسیتن  

 .که از من یاد میکند، تنها اوست

سالم بیمعرفت. میدونم جوابمو نمیدی، »
 واسه دل

 . «خودم میگم، دلم واست تنگ شده

چشم از کلمات چیده شده پهلوی هم 
 میگیرم و خود را

در افکارم غرق میسازم. پس از گذشت چند 
 دقیقه پیام



 .دوماش میآید

«  مادر داشتنم نعمتیهها. مثال اگه بود
 میتونستم بگم

 ! «کسب اجازه کنه واسه خواستگاری

نیمخیز میشوم. چه از من میداند که حرف 
 از ازدواج
 میزند؟

برای اولین بار در طول این مدت، جواب 
 پیامش را
 .میدهم

آدم عاقل اول طرفشو میشناسه، بعد به »
 ازدواج فکر

میکنه. فقط در همین حد بگم که من اصال 



 به درد شما
 .« نمیخورم

 .ِٔ به فاصله چهار دقیقه میفرستد
همینکه قدم سر چشممون گذاشتی و »

 جواب دادی،

 . «یعنی جای امیدواری هست

** 

 « وفا»

از باال تا پایین براندازم میکند. یک دور 
 .میچرخم

 .به نظر من که بهت میاد-
 لکهدار شده

 ِ 
 ِٔ نگاهی به تصویر خود در آینه قدی



 .میاندازم. تنخورش حرف ندارد

 .قشنگه-

پس تا من حساب میکنم لباساتو عوض -
 .کن

سری برایش تکان میدهم. پالتو را درمیآورم 
 و

سوشرتم را میپوشم. بار دیگر خریدهایم را 
 .مینگرم

 یک پالتو مشکی،
 ِ 

 ی سبز زیتونی، شلوار لولهتفنگی

 .تاب دوبندۀ کالباسی
مغازهای را نشانم میدهد؛ به آن سمت 



 .میرویم

وزهای را گرفته که خطوط چشمش شال فیر 
 نقرهای

دارد. بدون اینکه نظرم را بپرسد، از 
 فروشنده میخواهد

 .دو عدد از آن شالها را بیاورد

 چرا دوتا؟-

 .یکیشم واسه دنیا گرفتم-
ِ  این توجه بیش از حدش به دنیا، خروشان 

 حرصم را

 .برمیانگیزد. نمیتوانم جلوی زبانم را بگیرم
- یست قد  من خوبه دیگه، خودشم که ن

 واسش چیز میز



 .خریدی

 تو مشکلی داری؟-
نیمنگاه اخمآلودش، دهانم را میبندد. خب 

 تقصیر من
چیست؟ جوری با دنیا رفتار میکند انگار یک 

 کودک

 !بند خورده
 ِ 

 است، یا یک چینی
ِ  به مغازٔە طالفروشی میرسیم. میایستم. از 

 پشت
ویترین، نگاهم را میسپارم به سرویس پر 

قی کهزرقوبر   



ِ  کمکم چهل میلیون قیمت دارد. بدجور 
 چشمم را میگیرد،

طوری که ثانیههایی طوالنی با نگاه آن را 
 .میبلعم

 .قشنگه، البته قیمتشم قشنگه-

 .همیشه آرزوم بود یکی از اینا داشته باشم-

بذار اوضام روبهراه شه، نمیذارم حسرتی -
 به دلت
 .بمونه

 .ناخواسته پوزخند میزنم
- به وقتش واسه آدم جذابیت  هر چیزی

 داره. االن من

دلم ضعف میره واسه اینا؛ بعد اینکه پیر 



 شدم به چه

 .درد من میخوره

 .نگاهم میکند؛ تلخ، آزرده، خسته و بیرمق
 .به دستبند ظریفی اشاره میکند

 .اینو میخوای؟ باز هم پوزخند میزنم-
ترجیح میدم یه چیزی رو کال نداشته -

 ...باشم
مت دستبند دراز میکنم و ادامه دستم را س

 .میدهم

 .تا اینکه اینجوری داشته باشم-
مردمکهایش میلغزند. دستش روی گلویش 

 مینشیند و

 .نگاه از من میگیرد



به ثانیه نکشیده از حرفم پشیمان میشوم. 
 چشمانی که

کرور کرور دلخوری در آن موج میزند، 
 موجب میشود

با حرص مشتم را روی پایم بکوبم. قدمهای 
 بلند

 .برمیدارم برای رسیدن به او
تقصیر من چیست که آرزو دارم؟ که وقتی 

 دوستانم از

جواهراتی که نامزدشان برایشان گرفته 
 میگویند، آب از

 .لب و لوچهام راه میافتد
 .از زمستان بدم میآید



از اینکه مجبور باشم شالگردن دورم بپیچم، 
میآیدبدم  . 

ُِ از اینکه مراقب قدمهایم باشم تا سر 
 .نخورم، بدم میآید

 .از اینکه بینیام سرخ شود، بدم میآید
از اینکه روی مژههایم برف بنشیند، بدم 

 .میآید

 آسفالت،
ِ  از اینکه وقتی راه میروم، برفهای آبشدۀ 

 کف

ِ شِ لِ  پشِ لپ روی شلوارم پاشیده 
 .شوند، بدم میآید

 .دلش باز شد



 دیشب اینها را به علیرضا گفتم، سرِ -

ِٔ همه اینایی که گفتی در برابر مشکالت من 
 .هیچن

اینکه به خاطر سرخی دماغت و کثیف شدن 
 لباست از

زمستون متنفر باشی، خیلی مسخرهس. 
 من چی بگم

پس؟ خیلی وقتایی که ماشین گیر نمیاد، 
 مجبورم با

موتور برم. میدونی تو زمستون سوار موتور 
 شدن

یعنی چی؟ یعنی خریت، یعنی سرما به 
 استخوون



رسیدن. دستام از شدت سرما بیحس 
 میشه، فرمونو به

زور تو دستم نگهمیدارم. از زانو به پایینم یخ 
 .میکنه

قندیل بستهم میرسه اونجا. تو حتی تو 
 گرمای خونه، با

ِ  آبِ  سرد ظرفشویی دستاتم نمیشوری، 
 من سر و کارم با

یخ روی بشکه رو  بشکهس. خیلی وقتا
 میشکنیم

 ِ 
 ِ  آب یخ

و از آبش استفاده میکنیم. گچو که دستم 



 میگیرم

،استخوونبندیم تیر میکشه. یه ساعت طول 
 میکشه تا

بدنم نسبت به سرما بیحس شه. اون یه 
 ساعت واسه

من جهنمه، چون احساس میکنم دستم 
 داره فلج میشه؛

دلم میخواد همون لحظه بک نمش و 
! با همبندازمش دور  

 ِٔه
اینا بازم از زمستون بدم نمیاد، چون تو 

 گرمای

 !تابستون وضعم بدتره



نمیخواستم باعث این حجم از ناراحتیاش 
 .شوم، اما شدم

خود را به او میرسانم و برای اینکه حرفی زده 
 باشم،

 :میگویم

 .شیکمم داره قار و قور میکنه-

بیاینکه نیمنگاهی به من بیندازد، مسیر 
یشمستقیم پ  

رویش را طی میکند. به اولین جگرکی که 
 میرسد،

 فضا

 ِ 
میایستد. با سر اشاره میکند داخل شوم. 



 گرمی

حالم را جا میآورد. نگاهش را دوخته به 
 نقطهای و

سکوت کرده. چقدر این خاموشیاش آزار 
 .دهنده است

دستم را روی دستان مشت شدهاش 
 .میگذارم

نمیدانم دست من سردتر است یا او. 
 واکنشی نشان

نمیدهد. پس از گذشت دقایقی، سیخهای 
 جگر را

میآورند. ناامید دستم را کنار میکشم. با نان 
 سنگک



جگرها را از سیخ جدا میکند و بیشترشان را 
 مقابلم

میگذارد. بویش اشتهایم را به بازی میگیرد. 
 لقمه ٔ اول

من که دولپی ِ  را با لذت میجوم. برعکس  

ِٔ میخورم، تنها چند تکه کوچک راهی 
 .معدهاش کرده

 :با دهان نیمهپر میگویم
 چرا نمیخوری؟-

به چشمانم نمینگرد؛ مسیر نگاهش به 
 محتویات میز

 .است
 !اشتها ندارم-



 .من که نمیتونم این همه رو بخورم-

چشمانی که هنوز آزردگی در آنها النه کرده 
 را باال

 .میآورد

- ر تونستی بخور، بقیهش بذار هر چقد
 .بمونه

نه مثل اینکه جدیجدی دلگیر شده. کمی 
 دیگر میخورم و

 .با وجود ماندن دو سیخ، کنار میکشم
زودتر از من برمیخیزد و سمت صندوق 

 .میرود

برف به همان آرامش سابق میبارد؛ به حدی 
 آرام که به



 .محض نشستن بر زمین، آب میشود

 چیز دیگهای هم میخوای؟-

چیزی نیاز ندارم، فقط برای طوالنی کردن 
 حضورش

 :میگویم

 .یه تاپ شلوارکم میخواستم-
ِٔ یقه کاپشناش را از دو طرف باال میکشد و 

 دستانش را

در جیب شلوارش فرومیبرد. متنفرم از این 
 سکوت و

ِ  بیمحلیاش. به خاطر حواس پرتش، تنهای 
 ناخواسته، به

زند. مرد جوانی که از کنارش میگذرد، می



 مرد جوان

 .برمیگردد
 ...کجا سیر می ِ -

با دیدن چهرۀ علیرضا، جملهاش را نیمهکاره 
 رها

میکند. چشمانش را ریز ساخته و دقیق 
 میشود توی

صورتش! علیرضا بیشتر از او جا میخورد! 
 مرد جوان

ِٔ با لبخند مرموزی دست به شانه علیرضا 
 .میکشد

 !گل -

 ِ  بهبه! چه سعادتی، علیرضا خان



من یکی از نگاه خونبار علیرضا، قالب تهی 
 میکنم، چه

 !برسد به آن مرد
 چرا اینجوری نگاه میکنی پسر؟ طلبکاری؟-

علیرضا طوری دستش را مشت میسازد که 
ٔ  همه

رگهایش بیرون میزند. مرد جوان نیمنگاهی 
 به من

 .میاندازد

 معرفی نمیکنی؟-

وای از نگاه علیرضا؛ همچون ببری که برای 
اشطعمه  

 !کمین کرده، به او مینگرد



در چه حالی رفیق؟ شنیدم واسه جلیلی کار -
 !میکنی

علیرضا با تمام خشونتی که از یک آدم 
 سراغ میرود،

ِٔ بازوی او را میکشد و داخل کوچه تنگی گم 
 !میشوند

هاج و واج میمانم. این مرد که بود؟ علیرضا 
 چرا

 .اینگونه کرد؟ چشم میچرخانم، نمیبینمشان
دقیقهای به این سو و آن سو سرک میکشم. 

 پس کجا
ِ  رفتند؟ از ترسِ  خیس شدنٔ  پاچه 

 شلوارم، آهسته و



کوتاه گام برمیدارم. موبایلش را میگیرم، 
 .برنمیدارد

پنج دقیقه است طول کوچه را طی مینمایم، 
 هنوز

 .ندیدمشان
این بوقهایی که بیجواب میمانند، نگرانیام را 

 شدت

صدایی میشنوم، گوش تیز میدهد. ناگاه 
 .میکنم

صدای زنگخور موبایل اوست، شک ندارم. 
 صدا از چند

متر جلوتر میآید. با ترس به آن سمت 
 میروم. صدااز



پشت یک پژوپارس است. قامتش را 
 میبینم، خودش

است؛ علیرضاست؛ هم علیرضاست، هم 
 !علیرضا نیست

این مرد خشمگینی که کف دستانش را 
 چسبانده به

ماشین و خم شده به آن سمت،  کاپوت
 سرش پایین

است، تنها ظاهرش شبیه علیرضاست. 
 نفسهای

عصیانگری که مرا یاد خشم اژدها میاندازد، 
 سایش

دندانها و فک قفل شدهاش، همراه با 



 دستانی که به

شدت میلرزند، او را تبدیل به یک انسان 
 وحشتناک

 !کرده

صدایش میزنم، به راستی نمیشنود! دستم 
رویرا   

بازویش میگذارم. تکانش میدهم. تغییری 
 در حالت

ایستادنش ایجاد نمیگردد. گردنش را به 
 طرفم

 .میچرخاند

 یک مرد، این
 ِ  سفیدیِ  چشم



 ِ 
 تا به حال هیچگاه از سرخی

چنین ته دلم خالی نشده بود! آب دهانم را 
 پایین

 .میفرستم. عقب میروم

 چی شده؟-

تد. هر دو نگاه از من میگیرد و راست میایس
 دستش را

الی موهایش میکند؛ البته بگویم موهایش 
 را میکشد،

 .بهتر است
 اون یارو کی بود؟ چی میخواست؟ از کجا-

میشناختیش؟ تو چرا اینجوری شدی؟ 



 میدونی چند بار

بهت زنگ زدم؟ برا چی جواب نمیدادی؟ 
 جواب تمام

 .سواالتم میشود

 !بریم-
 .از پشت دستش را میکشم

- کی بود که باعث شد اینجوری اون یارو 
 بشی؟

 .میایستد، اما برنمیگردد

یه زمانی مزاحم دنیا بود؛ االنم دیگه چیزی -
 نپرس که

 .اصال حوصله ندارم
 .باز هم دنیا



عصبانیتاش میترساندم، پس زبانم را غالف 
 .میکنم

 .از کنار بوتیک مردانهای میگذریم
بیا واسه تو هم یه دست لباس انتخاب -

 .کنم

 .نمیخواد، دارم-
 !اگه مشکلت پوله، من دارما-

حرفم برایش سنگین است؛ سنگین است 
 که برمیگردد و

با چشمان خونبار، انگشت برابر چشمانم 
 .تکان میدهد

بار آخرته با کنایه حرف میزنیا! شاید -
 اونقدر نداشته



باشم که واست سرویس چهل پنجاه 
 میلیونی بگیرم، اما

تو و خونوادهم خرج به اندازهای که واسه 
 .کنم، دارم

فک کردی واسه چی آفتاب نزده میزنم 
 بیرون،

شغالخون برمیگردم؟ کار هم نداشته باشم، 
 کارگری

میکنم. واسه اینکه اونقدری ته حسابم باشه، 
 که بتونم

خورد و خوراک خونوادهمو تهیه کنم، واسه 
 اینکه تو

برنگردی پولتو به رخم بکشی. من نداشته 



 باشم هم
 !دست جلوی زنجماعت دراز نمیکنم

با پلکهایی که هر لحظه بیشتر از هم فاصله 
 میگیرند،

 .نگاهش میکنم
ِٔ مگر چه گفتم که اینگونه ترش کرد؟ با لب 

 و لوچه

 :آویزان میگویم
خیلهخب توأم، دلش از یه جای دیگه پره -

 سر من

 .خالی میکنه

عجیب است که این ساعت از عصر ماشین 
 پیدا



 .نمیشود
برف نسبت به قبل کمی شدت گرفته. 

 علیرضا جلوتر از

من ایستاده و برای ماشینهایی که میگذرند، 
 دست تکان

میدهد؛ هیچکدامشان هم محض رضای 
 خدا توقف

 .نمیکنند
نزدیک بیست و پنج دقیقه است در یک 

 نقطه ثابت
 .ایستادهام و ماشین گیر نمیآید

ناخودآگاه ذهنم برمیگردد به زمستان 
ل؛پارسا  



تویماشین هومن همیشه تابستان بود! 
 زمستان معنایی

 !نداشت
 .علیرضا-

برمیگردد و سرش را به معنی "چیه" تکان 
 .میدهد

 .یخ کردما-
در چند قدمیام قرار میگیرد. از توی 

 بستههای خرید،
 .پالتویی که گرفته را درمیآورد

اینو از رو لباست بپوش. دستاتم بذار تو -
 .جیبت

که سردم باشد، حوصلهام سر بیشتر از این



 .رفته

تو چهجور کردی مردی هستی که یه -
 ماشین هم

نمیتونی بگیری، همه جام یخ کرد، شانس 
 !ندارم که

ِ  مثال اومدم خرید خوش بگذره، اه. نوبری 
 واال، االن

دیگه کیو میشناسی ماشین نداشته باشه؟ 
 ماشاالله

غرورتم از اینجا تا مریخه! میگم بذار ماشین 
رابومح  

 .برداریم، به تریج قبات برمیخوره
دوباره همان نگاه جلوی طالفروشی را نثارم 



 میکند؛ با

این تفاوت که میزان خشم این نگاه، بر 
 دلخوریاش

 .میچربد

 عقب

ِ  بوق پراید خاتمه میدهد به این دوئل دو 
 نگاه. در

 .را میبندد و خودش جلو مینشیند

خب من اگر از آرزوها و کمبودهایی که 
 برایم گذاشته

 !حرف نزنم، غمباد میگیرم

در میانههای راه، با اضافه شدن مسافری 
 دیگر،



 .علیرضا کنار من مینشیند

راننده سر خیابان ترمز میکند. پیاده 
 .میشویم

 .همچنان اخمهایش در هم است

چیه حاالال واسه من قیافه گرفتی؟ با همه -
م،چیت ساخت  

 .دو قورت و نیمت هم باقیه

علیرضای امروز را چه شده که برخالالف 
 همیشه انقدر

سریع در برابر حرفهایم گارد میگیرد؟ 
 اخمهایش زیاد

 .میشود که کم نمیشود

یه جوری میگی با همه چیت ساختم هر -



 کی ندونه

 ِ ق
خیال میکنه چیکار کردی. گشنگی کشیدی؟ 

 اخالال
نو به جون ی منو دیدی؟ ضرب دستای م

 خریدی؟ با

 ِ 
 سگ

دختربازیای من ساختی؟ بیغیرتی و 
 بیعاریمو تحمل

دهان باز ماندهام را وادار به بسته شدن 
 میکنم. به خدا

که این علیرضا نیست. او انقدر زودرنج 



 نبود. صبوری
 .بارزترین خصلتاش بود

 .در جهت مخالف میرود؛ دنبالش میدوم

- دعوت  صبر کن کجا میری؟ مگه شام اینجا
 نیستین؟

دستش را به معنی "برو بابا" در هوا تکان 
 میدهد و

ی من ساختی؟ من تا حاالال از گل نازکتر 
 بهت

 ِ 
 کردی؟ با چ

 .گفتم؟ همش به جون من غر زدی

نداریمو مستقیم و غیرمستقیم کوبیدی تو 



 سرم، من

اصالال اعتراض کردم؟ حاالال نیم ساعت زیر 
 برف موندی

دبختی که مشکالالت یه خیال کردی یه زن ب
 زندگی رو به

 !دوش کشیدی؟

برای هجدهمین بار با او تماس میگیرم؛ 
 .خاموش است

 .نغمه به اتاقم میآید
مامانت میگه یه زنگ بزن ببین کجا -

 .موندن

امشب من حوصله ندارم، باید وجود نحس 
 این وزه را



هم تحمل کنم. به دنیا زنگ میزنم؛ میگوید 
 علیرضا

ه. اگر نیاید آبرویم میرود و هنوز برنگشت
 مامان به

خاطر چند ساعتی که در آشپزخانه بوده، 
 یک هفته غر

میرود؛ تمام حرصم را سر آسفالت خالی 
 مینمایم و پایم

را محکم روی آن میکوبم. او هم نامردی 
 نمیکند و

 !مشتی آب کثیف به شلوارم میپاشد

به جانم خواهد زد. موبایل را روی تخت 
 .پرت میکنم



 :یکبار محراب این حرکتم را دید و گفت
اگه راست میگی بکوبش به دیوار؛ چرا -

 میکوبیش به

 !تخت
سهراب مشغول بازی با شمیم است. 

 شاهرخخان اخبار

میبیند و نغمه طبق معمول با موبایلش 
 منچ بازی

 !میکند. انتر

الالی در اتاق محراب باز است. باید با او 
 .حرف بزنم

ده و با دقِ ت تمام، به مقابل آینه ایستا
 موهایش اسپری



 .میزند. از توی آینه نگاهم میکند

 خوب شدم؟-

خوبه حاالال طرف یه نیمچه نگاهم بهت -
 نمیندازه. برا

چی زور الکی میزنی؟ با لبخند به کارش 
 .ادامه میدهد

خدا رو چه دیدی، شاید این دفعه به -
 .چشش اومدیم

- شتو به چپش هم نمیای چه برسه به چش ! 

قبل از باز کردن دهانش، آیفون به صدا 
 .درمیآید

 :مامان از توی سالن میگوید

 .وفا... اومدن-



 .محراب دستپاچهتر از من است

 .برو بیرون منم االالن میام-
 .گوش ٔه پیرهنت کجه-

 راست میگی؟ کجاش؟-

خودش را در آینه از نظر میگذراند و وقتی 
 هیچ ایرادی

به جای اینکه  نمییابد، به سمتم میچرخد.
 عصبی شود،

لبخند میزند و این دفعه خودش به جای 
 :من میگوید

 !فکر کنم راسراسی از دست رفتم-

تنها بودنش موجب تعجبم میگردد. پس از 
 احوالپرسی



با بقیه، به من میرسد. فقط برای اینکه زیر 
 ذرهبین چند

 .جفت چشم هستیم، دست میدهیم

محراب با صورتی بشاش و تیپ 
نیاش، به جمع ماآنچنا  

ملحق میشود. با علیرضا خوش و بش 
 میکند و نگاهش

 .را یک دور توی سالن میچرخاند

 .کمکم لبخندش جمع میشود و میپرسد

 بچهها تو اتاقن؟-
البته فقط من میدانم منظورش از بچهها، 

 !تنها دنیاست
 .نیومدن-



به جان خودم اگر تلفن همراهم، همراهم 
 بود، این

یکردم. چهرەچهرۀ رنگپریدٔە صحنه را ثبت م
 محراب،

 .دیدن دارد

 چرا؟-

دنیا یهکم سرش درد میکرد نیومد؛ بچهها -
 هم موندن

 .پیشش
 .خدا توی ذوق هیچکس نزند

 کلی بازی گرفته بودم واسه عرفان، کاش-

 !میآوردیشون

اتفاقا اونم دوس داشت بیاد، ولی موند -



 .پیش دنیا
بمونن خونه که سردردشون خوب نمیشه. -

 زنگ بزن

 .بگو آماده شن، االن خودم میرم دنبالشون
 .نه بابا چه کاریه این همه راهو بری و بیای-

 .زحمتی نیست، زنگ بزن-

 :معلوم است دودل است؛ آخر سر میگوید

پس زنگ میزنم همسایهمون بره پیش -
 !دنیا

 تیر محراب به سنگ میخورد. عاجزانه مرا
 مینگرد تا

حرکتی بزنم. طوری خندهام گرفته که اگر 
 لب وا کنم،



 .ترکیدنم حتمیست
نه دیگه میخوای مزاحم  -محراب: 

 .همسایهتون نشو

حاال خودم یه روز میام و بازیا رو واسه 
 !عرفان میارم

ِ  "شیطون میگه دک و پوزشو بیار پایین. 
 حرص عرفانو

میزدی یا خواهر عرفانو؟" شب 
ست. طاقتکسلکنندهای  

بیمحلیهایش را ندارم؛ هر چند توی جمع 
 مراعات

 .میکند، باز هم برایم کافی نیست

ساعتی پس از شام، درحالیکه نگاههای 



 پرخشم
زیرچشمی حوالهام میسازد، قصد رفتن 

 میکند و

 .بهانهاش خستگیست
 او محراب می

 :ِ  پس از رفتن گوید
نمیدونم نغمه داشت یه چی بهش -

یدمیگفت، منو که د  

 !هول کرد

 .قلبم فرومیریزد

 کی؟ِ -

 !وقتی علیرضا داشت میرفت دستشویی-

شروع میکنم به جویدن ناخنهایم. نمیدانم 



 چرا دلم شور

 .میزند

البته طبیعیست؛ قطعا نغمه تعریف مرا 
 !نخواهد کرد

خصوصا که علیرضا حوال رفتن، مدام 
 اخمهایش را در

 ِ ی
 !هم کشیده بود و طلبکار نگاهم میکرد

روشن نشدن موبایلش نیز کالفگیام را 
 !شدت میبخشد

** 

 «علیرضا»

 چسبیده به ماله را با کاردک پاک میکنم و از

 ِ 



 گچ

 .داربست پایین میپرم

 بشکه، آن هم در این
 ِ 

 ِ  بعد از شستن دستهایم در آب یخ
سوز هوا، قطعا خستگی از تن و بدنم پر 

 !خواهد کشید

ورد. عباس کتری چای و استکانها را میآ
 شاگردمان هم

 .میآید

چای داغ را یک نفس سر میکشم؛ درونم 
 آتش میگیرد؛

 .بیرونم هنوز سرد است



هر کس غذای خودش را گرم کرده و 
 میخورد. از کتلتی

که دنیا برایم گذاشته، به آن دو تعارف 
 .میزنم

 .هر کدام تکهای برمیدارند

بیش از یک ماه است که شاهد تغییرات 
 چشمگیری در

او شدهام. نمیدانم از چه نشأت گرفته، ولی 
 هر چه

هست، کمی ما را به هم نزدیک کرده. هر 
 چند

ارتباطاش هنوز به سردی قبل است، اما 
 غذا درست



میکند، اکثر کارهای خانه را دوباره به دوش 
 کشیده،

گاهی که دیر میکنم به بهانههای مختلف از 
 بچهها

ا میخواهد تماس بگیرند و علتش را جوی
 .شوند

 .عباس به شانهام میزند

 .هی پسر، کجایی؟ چاییت سرد شد-

 .به جای خالی هادی اشاره میکنم
 کجا رفت؟-

 دست به آب. تو هپروتیا، چیزی شده؟-

دستم را گرد استکان حلقه میکنم و سرم را 
 به چپ و



 .راست تکان میدهم

تو یه چیت هست. چند روزه تو خودتی، -
 بیحوصلهای،
 دلیلش چیه؟

زندگی من سر تا پاش دلیله واسه -
 !بیحوصلگی

 گیر و گرفتاری مالی داری؟-

 .اینم هست-
 چقد؟-

آنقدری که از فکر کردن به آن، مغزم سوت 
 میکشد. کم

و بیش در جریان مشکالتم قرار دارد؛ یعنی 
 تنها سنگ



 .صبور من است

باید یه خونه بزرگتر بگیرم؛ یه سی چهل ٔ  -
 میلیونی

رو پول پیشم. بعدش  میخوام تا بذارم
 عروسی که خودت

میدونی چقدر خرج داره. لباس و طال و تاالر 
 و

ِ  فیلمبردار و آرایشگاه و کلی دنگ و فنگ 
 دیگه. از

اونطرف عرفان گذاشتتم الی منگنه که 
 کامپیوتر

میخواد. عسلم لج کرده که اگه واسه اون 
 کامپیوتر



 !بگیری، باید واسه من تبلت بخری
- ا به دادت برسهاوف پسر، خد . 

 .آه میکشم
تازه مگه فقط همینه، مسئله دنیا از همه ٔ  -

 .مهمتره

 .شنیدم با جراحی کامال خوب میشه

 .این که عالیه-
 .گو ٔ شه ابرویم را میخارم

مسئله غیرعالی پولشه. ده پونزده میلیون ٔ  -
 فقط میخواد

 .بررسی آزمایشاشو بیماریشو این چیزا
ه جراحیه؛ یه چیزی ِٔ تازه اصل کاری هزین

 دور و ورای



 !پنجاه میلیون
 .حق دارد دهانش تا این حد باز بماند

یا خدااااا! پسانداز مسانداز چی داری؟ -
 عطسه میکنم؛

 .به گمانم صبحی روی موتور سرما خوردهام
 .هیچی-

 .به نظر من سرتو بذاری بمیری راحتتری-
اگه مرگی باشه من راضیام. این همه -

 مشکل مگه

جایی واسه دلخوشی میذاره؟ وام ازدواجمو 
 بردارم، با

پونزده میلیونی که جلیلی برا دو ماه دیگه 
 چک داده،



پول عروسی جور میشه. میمونه پول پیش 
 خونه که

اونم اگه پونزده میلیون نقد شد، میذارم تو 
 حسابو دو

 ِ 
ماه دیگه یه وام سی میلیونی برمیدارم. 

 میمونه مریضی

ارم با دارو حل بشهدنیا که امیدو . 

 .استکانم را پر میکند
چرا از عموت کمک نمیخوای؟ اون که -

 پولش از پارو
 .باال میره

عمو به اندازۀ کافی تو این سالها زیر پر و -



 بالمونو
گرفته. جنازەجنازۀ بابا رو از رو زمین 

 برداشت. بعد
 اونم

همیشه هوامونو داشته. روم نمیشه بهش 
 .رو بندازم

د بار خواسته یه خونه واسمون حتی چن
 بخره، ولی

میدونی چیه، احساس میکنم اون روز، روز 
 .مرگمه

واسه همین همیشه طوری وانمود کردم که 
 همه چی

 .میزونه



پسر تو دیگه کی هستی؟ پاشو برو خونه -
 استراحت

 .کن، داغونی

نگاه به دیواری میاندازم که هنوز دو روز کار 
 .دارد

 جدی برم؟-

- لومه حالت خوش نیست. فقط با آره، مع
 موتور نریا،

بذار موتورت اینجا بمونه. پاشم ببینم این 
 پسر تو توالت

 !داره حساب کیو تسویه میکنه

** 

 دوش آب گرم چیزی از خستگی و سردردم

 .نمیکاهد، فقط کمی سبکم میکند



ِٔ این خانه سوت و کور، جان میدهد برای 
 خواب، اگر

دهند. دنیا وقت افکار درهم و برهم اجازه 
 دکتر داشت،

 .به گمانم با حدیث رفته
آخ حدیث... هنوز در عجبم از چه چیز من 

 خوشش

 .آمده
برای بار صدم ویدیو چک مغزم فعال 

 .میگردد

مکالمات آن شبمان اعصاب برایم نگذاشته، 
 وقتی با

 :تردید گفت



 .من نمیدونم با کسی ازدواج کنم-

 چرا نمیتونی؟-

- ه رو دوست دارمآخه، آخه یکی دیگ . 

 حاال طرف کی هست؟-

 .نمیتونم بگم-
 خیلی دوسش داری؟-

 .اوهوم، خیلی؛ اینطوری نگام نکن-
سردردم قطع نشدنیست. یکی از روسریهای 

 دنیا را

برمیدارم و پیشانیام را با آن میبندم. کاری 
 که مامان

 .موقع سردرد انجام میداد

 از انتخابت مطمئنی؟-



 عقلش را کجا گذاشته بود که گفت "آره"؟

یعنی طرفت انقد واست ارزش داره که به -
 خاطرش

 خواستگار همه چی تمومتو رد میکنی؟

 !واسه من که خیلی ارزش داره-

 :وقتی از حس طرفش پرسیدم، گفت

 .نمیدونم-
 :عصبی شدم و گفتم

 پس تو چی میدونی؟-
با یادآوری هقهقاش، اعصابم داغانتر 

 .میشود

هیچی نمیدونم، فقط میدونم بدون اون -
 .نمیتونم



بهِ  خاطر من بیارزش از مادرش سیلی 
 .خورد

هنوز هم در حیرتم. من کیستم که 
 توانستهام، بدون

اینکه خودم بخواهم، تمام آرزوی یک دختر 
 باشم؛ آن

 .هم دختری چون حدیث

دیروز که هیچ، امروز هم سهل است، آینده 
 هم

لیاقت دختر پاک و همینطور؛ من هیچگاه 
 معصومی مثل

حدیث را نداشتهام. حدیث حیف است 
 برای درگیر شدن



 .من

 ِ 
 در مشکالت تمام نشدنی

 .چقدر این مدت آزارش دادهام

مدتی حسادت میکردم به آن پسر ناشناخته 
 که دل حدیث

 را برده بود. حاال فقط مات هستم. مات از

اینکه چقدر خوششانس بودهام و در عین 
سی،خوششان  

 !ِ  از شانس خوشم خبری نیست
قسمتی از مغزم، مدام ارور میدهد. قسمتی 

 که واقعا

وضعیتاش بد است. قسمتی که برگشته به 



 .گذشته

 .خدا عامل این بازگشت را لعنت کند

 "سامـــــان"

 منحوس، که نحسیاش بیشتر از همه،

 ِ 
 یک پنج حرفی

 !دامن پاک خواهرم را گرفت

ش تا به امروز، آب از سه روز پیش که دیدم
 خوش از

 .گلویم پایین نرفته

میخواهم آن صحنهها را از مقابل چشمانم 
 پس برنم،

 .منتها کنار نمیروند



لعنت به آدمی که... نه نه... حیوانی که... 
 نه حیوان هم

گناه دارد؛ هیوالیی که چشم دیدن آرامشت 
 .را ندارد

بازویش را چسبیدم و او را به داخل کوچه 
 .کشاندم

آن لحظه برایم اهمیتی نداشت وفا چه 
 فکری در

موردمان میکند. جلوتر بردمش؛ جایی که 
 وفا پیدایمان

 .نکند
خونسرد به یکی از ماشینها تکیه داد و با 

 لبخندی که از



عصبی کردن من، بر لبهای شیطانیاش 
 نقش بسته بود،

 :گفت

قبالً این همه خشن نبودی، از عوارض -
 مزدوج شدنه؟

پرههای بینیام از خشم، باز و بسته 
 .میشدند

تو کثیفترین و عوضیترین و نامردترین -
 کفتاری هستی

 !که تا حاال دیدم

با همان لبخند حرصدرآرش، موهایش را به 
 عقب

 .متمایل کرد



پس بذار من بگم؛ خود خر هم به اندازٔە  ِ -
 تو خر

 !نیست
ظرفیتاش را داشتم که وسط خیابان 

 بیندازمش و با
 .هجدهچرخ، هجده بار از رویش رد شوم

میدونی چه جوری زندگیمو به لجن -
 کشیدی؟

 :خونسردتر از قبل گفت

کم و بیش خبر دارم. راستی خواهرت چی -
 شد؟

طالقش دادن؟ یا اون دامادتونم از تو خرتره 
 و هنوز



 !نگهش داشته؟
ِ  پیش کشیده شدن حرف دنیا، دیوانهام 

 کرد. تا ته دنیا

یکنددیوانهام م . 

ِٔ دو لبه پالتواش را چسبیدم و درحالیکه 
 عقبعقب

 .میبردمش، کوباندمش به دیوار

تو یه حرومزادهای. پسر حاج حسین -
 نیستی؛ برو از

ِٔ مادرت بپرس ببین توله کدوم حرومزادهتر 
 !از خودتی؟

دیگر خونسرد نبود. آرام نبود. وحشی شد. 
 با زانو توی



 .شکمم زد

و بینیاش را  جنونم را در مشتم ریختم
 .نشانه گرفتم

ِ  صدای شکستن غضروفهایش، توی گوشم 
 .اکو شد

دستش را روی بینیاش گذاشت و گامی به 
 پشت

برداشت. خون از الی انگشتانش چکید و بر 
 زمین

ریخت، اما من تا خونش را نمیریختم، آرام 
 !نمیگرفتم

به خدا که همین قصد را داشتم؛ فقط 
 لحظهای تصویر



و دنیا، جلوی چشمم آمد و عسل و عرفان 
 به این

اندیشیدم بعد از من چه بر سرشان میآید. 
 آب دهانم را

 !تف کردم توی صورتش
از خشم میلرزیدم. نامردی سه سال پیش، 

 ثانیهای
رهایم نمیکرد. مریضی دنیا بیش از هر 

 چیزی آزارم

 .میداد

مشت دومم به اقتدار اولی نبود؛ میان 
 دستش اسیر

لحنی که اغواگرانه بود گشت. ترسیدم از . 



دارم برات علیرضا، دارم برات. وایسا و -
 تماشا کن چه

جوری به خاک سیاه مینشونمت! مثل اینکه 
 یادت رفته
 !من کیم

 .تا به خودم بیایم، گم و گور شده بود
میلرزیدم، بیشتر از قبل؛ بدتر از قبل. دیگر 

 از خشم
 .نبود، از ترس بود

که تازه توانسته  ترس از لکهدار شدن آبرویی
 بودم

 .جمعش کنم

ترس از ننگی که اینبار دودمانم را به باد 



 .میداد

از خودم مطمئن بودم، از یک چیز دیگر هم 
 مطمئن

 .او
 ِ  بودم، نامردی

دستانم را روی ماشین گذاشتم و سرم را 
 خم کردم. مثل

بادکنکی بودم که هی فوتم کردند و فوتم 
 کردند، بدون

اینکه بفهمند ظرفیتم چقدر است، فوتم 
 کردند و کنار

کشیدند و مشتاقانه چشم دوختند به 
 .ترکیدنم



کاش همه چیز را به وفا گفته بودم. میشنوم 
 صدای

 !تشت رسواییای که قرار است بیفتد را
باید زودتر با او حرف بزنم، قبل از اینکه 

 دیگران

حقیقت را آنطور که خودشان میخواهند، 
ترسیم برایش  

 من اینجاست او بیشتر از هر کسی آزارم

 ِ 
 کنند. بدبختی

 .میدهد

مدام در تالشم تا دلش را به دست آورم، به 
 امید گرفتن



 .ذرهای آرامش

هوایش بهاریست. گاه طوفانی میشود و گاه 
 .آرام

حالی به حالیست! همین سه شب پیش 
 زن سهراب

 :گفت

-  علیرضاخان حواستون به وفا باشه، یه ماه
 پیش که

ِٔ خونه ما بود، با یه مرد غریبه حرف میزد. 
 بهش

میگفت دیگه به من زنگ نزن! از من به 
 شما نصیحت،

چارچشمی مراقبش باشین! آخه بچهس 



 ممکنه نادونی

 ...کنه و

ِ  او هم از ترکِ ش تنشهایی که آن روز 
 داشتم، بینصیب

 .نماند
خانم نمیدونم چی از زیرآبزنی بهت -

 .میماسه

به جای این کارا حواست به شوهر بهتره 
 .خودت باشه

روسریای که بستهام، اصال چارهساز نیست. 
 از سبد

باالی یخچال سه عدد قرص آکسال 
 درمیآورم و هر سه



را همزمان باال میروم. سردرد لعنتی ولکن 
 .نیست

کاش خمپارهای، موشکی، چیزی وسط 
 کلهام میخورد و

شت. ِ  متالشی میشد. این درد مرا خواهد ک
 بیشتر از درد

 .سرم، فکر و خیال آسودهام نمیگذارد

ِٔ به راستی همه ٔ پسرانی که در آستانه سی 
 سالگیاند،

 اینقدر فشار روانی دارند؟
اگر جوانی این است، من راضیام به مرگ 

 !جوانیام

* 

 «حدیث»



 دنیا به سمت عشق دری وا نمیکند این چر

 ِ خ
 گوشت

لیب رحم به زنها نمیکند مریم تو بر ص
 نباشی نمیشود

 زن باشی و غریب نباشی نمیشود

« دستم را پشت دنیا « احسان افشاری
 .میگذارم

 .بدو دختر خیس شدی-
سرم را بلند میکنم و نگاهم را میسپارم به 

 .آسمان
برف بر چشمانم فرود میآید و حتی این 

 موضوع



 .نمیتواند مرا نسبت به برف منزجر کند
از وقتی به یاد دارم، عاشق برف بودهام. 

 عاشق

ِ  برفهایی که لب پنجرهام مینشستند و با 
 ولع

 !میخوردمشان

دهانم را به سمت آسمان میگشایم. 
 دانههای ریز و

درشت برف، آرام روی زبانم مینشینند و 
 مثل یک

رؤیای شیرین، به همان سرعت محو 
 .میشوند

 .بجنب حدیث، من سردمه-



سیمخانهشان میر  . 

 ِ 
 به نزدیکی

 .تو برو من سر خیابون تاکسی میگیرم-
 .دستم را میکشد

 .حاال بیا بریم یه چایی بخوریم. منم تنهام-

 :تردیدم را میفهمد؛ میگوید
 .کاره -

 ِ  بیا بریم، سر
وقتی زنگ زد و گفت نوبت ویزیت دکترش 

 است و از
من خواست همراهیاش کنم، نتوانستم نه 

 .بگویم



از موتور را که میبینم، نفس ِ  حیاط خالی 
 .راحتی میکشم

نوک انگشتان پایم یخ زده و برای رفتن به 
 داخل عجله

دارم. لحظهای از ذهنم عبور میکند در این 
 سرما با

 .موتور چگونه رفته است

 :با صدای بلند میگویم
هیچی االن به اندازۀ یه حموم آب گرم -

 .نمیچسبه
 ِ  آب مذاب بر فرق سرم جاری میشود

 وقتی او را میبینم

ِ  که با دیدن من، حالت درازکشاش به 



 نشستن تبدیل
 .میگردد

 ورودی،

 ِ  راستی یک سوال... چرا از باز بودن در
 متوجه حضورش نشدم؟

دستش را پیش برده، روسری را باز میکند و 
 گوشهای

 .میاندازد

 چهطوری رفتی تو حدیث؟-

حاال نوبت دنیاست که از دیدن او تعجب 
ر را پشتکند. د  

سرش میبندد. علیرضا برمیخیزد. دنیا زودتر 
 از او به



 .حرف میآید

 کار؟ -

 ِ 
 مگه نرفته بودی سر

 .سرم درد میکرد، اومدم بخوابم-

 تونستی بخوابی؟-
نه. شما چیکار کردین؟ دکتر چی گفت؟ در -

 حال

 :درآوردن پالتواش میگوید

گفت تنگی نفس و حالتتهوعم به خاطر -
 عوارض

قرصاس. عوضشون کرد و گفت اگه بازم 
 اون عالئم



 .تکرار شد برم پیشش
علیرضا پلک روی هم میگذارد و کیست که 

 نداند چه
دردی پشت این پلکهای بسته جا خوش 

 .کرده

 .کیف دنیا را بر چوبلباسی آویزان میکنم

برو یه دوش بگیر، لباسات خیس شده، -
 سرما

 .میخوری

 .لباسای تو هم خیسه-
وضعیتاش هستمنگران  . 

 .من طوریم نمیشه، برو-

 .مردد است



 ...ولی آخه تو-

 .به سوی حمام هدایتش میکنم
تو که نمیخوای سردرد هم به عالئمت -

 اضافه شه؟
پس ببخشید من برم؛ موهامم خیس -

 .شده

 .ِ  برای اطمینان خاطرش لبخند میزنم
 .برو خیالت راحت-

یرضا او که میرود، تازه به فکر تنهاییام با عل
 .میافتم

جلوی آشپزخانه، در دورترین نقطه از او 
 مینشینم و

 .سرم را پایین میاندازم



گاهی سکوت در عین زیبا بودن، میتواند به 
 شدت

 .وحشتناک باشد

مثل همین حاالیی که صدای نفس 
 .کشیدنش را میشنوم

مثل همین حاالیی که صدای نفس کشیدنم 
 .را میشنود

تپشهایم را مثل همین حاالیی که صدای 
 .میشنود

ِ  مثل همین حاالیی که قورت دادن بزاقم، 
 عجیب پر

 .صداست

مثل همین حاالیی که شکمم به طرز 



 مرموزی شروع

میکند به قار و قور کردن و این بدترینش 
 .است

نیشگون گرفتن از پهلویم راه به جایی 
ٔ  نمیبرد. دسته

 .کیفم را در مشتم میگیرم و بلند میشوم

ود باال آمدن نگاهشواکنشاش میش . 

 .من دیگه برم-

بذار ببینم آقا رسولی خونهس، ماشینشو -
 .بگیرم

او هم به رفتنم راضیست. دیگر مثل قبل، 
 اصرار به

 .ماندنم ندارد



 .چقدر شرم دارم از نگاه کردن به صورتش

چقدر عرق میریزم که ماحصل همان شرم 
 .است

ِ  چقدر در آن واحد هم میسوزم و هم 
کهسردم است   

 .ِٔ نتیجه همان عرقهاست
و چقدر بیقرارم از این سوختن و سرمایی که 

 تعادلم را
 .بر هم زده

 .ممنون، خودم میرم-

 !پس صبر کن به آژانس زنگ بزنم-
چقدر سنگین است این سرد شدنش. 

 احساس میکنم



علیرضا را هنگامی از دست دادم که دنیا 
 قضیه را به او

دگفت، نه آن روزی که محرم وفا ش . 

 .موبایلش را کنار میگذارد

 .بشین تا ده دقیقه دیگه میرسهٔ  -
ایستادنم جلوۀ خوشی ندارد، پس 

 مینشینم. او هم

 .همینطور

ِٔ قلنج انگشتانم را میشکنم. پوست گوشه 
 ناخنم را با

 .ِ  تمام میکَ  نم
 ِ 

 بیرحمی



او از من معذبتر است؛ این را زمانی 
 میفهمم که خود را

 .در آشپزخانه مشغول میسازد

ِ  خاک عالم بر سر دلم که دلش میخواهد 
 کاش حقیقت

برمال نمیشد و توجهات علیرضا را داشت! 
 حقا که برای

 !چنین دلی خاک عالم هم کم است

 چای همراه با ویفر را مقابلم

 ِ 
 خم میشود و سینی

 .میگیرد

 .شرمزده از این نزدیکی، لب میگزم



ت استکان، دراز کردن دستم به سم
 مصادف میشود با

 .به صدا درآمدن زنگ در
ِ  گویی قسمت نیست آن چای داغ را 

 بنوشم. مثل خیلی
چیزهای دیگر که دلم خواست و قسمت 

 !نشد
تا حیاط بدرقهام میکند. صدایم پر از 

 ارتعاش است وقتی
 :میگویم

 .برو تو، خودم میرم، سرت درد میکرد-
انم نگاه خیرهای که چند ثانیه به چشم

 دوخته را



 عقب را

ِ  برمیدارد و بیحرف تا کوچه همراهم میآید. 
 در

باز میکند. به محض اینکه مینشینم، در را 
 .میبندد

کرایهام را حساب میکند و خطاب به رانند 
 ەۀ جوان

 :میگوید

 .داداش مواظب باش، جادهها لغزندن-

کاش توی مدرسه به جای اینکه اینقدر اعداد 
 و ارقام و

ی به درد نخور، توی کلهمان کنند، فرمولها
 .میگفتند



 "!مواظب باشید، دلها لغزندهاند"

همیشه میگفت مواظب خودت باش، حاال 
 مرا به دیگری

 .میسپارد

گاهی تحمل برخی روزها، برخی نگاهها، 
 برخی

سردیها، برخی حرفها و برخی بغضها، بیش 
 از اندازه

 .سخت میشود

درکی از به پیچ کوچه میرسیم. بدون اینکه 
 اعمالم

داشته باشم، سرم را برمیگردانم و پشت را 
 .مینگرم



برفهای روی شیشه تصویرش را تار کرده، اما 
 میبینم

مردی را که کف دستش را بر سرش 
 گذاشته و زل زده

 .به این سو
*** 

 « دنیا»

غرق نیمرخ مردی شدم که آنشب، 
 جذابیتاش را به حد

 .اعال رسانده بود
نگاه بیپروایم را گرفت. چشمک ریزی زد و 

 :گفت

 ِ چ
 مُ -



آخ که انقد خستهم، کی میشه این مراسم 
 تموم شه

 .بریم دلی از خستگی دربیاریم؟ لبخند زدم
واسه در کردن خستگی همیشه وقت -

 هست، بچسبیم

 .به این مراسم. کیان
 :کشدار گفت

 .گیــــــان-

بریم بازم برقصیم؟ چشمانش هم خنده -
شت، هم اخمدا . 

بسه عزیز ٔ من، رقصامونو کردیم. همه  ِ -
 انرژیتو اینجا

میذاری، آخر شب بخوای بیهوش بشی، از 



 پنجرۀ
 !اتاقخواب پرتت میکنم پایینا

 .پس تنها میرم-
 :هشدارگونه گفت

سنگین و رنگین میشینی سر جات، خب؟ -
 دلم

میخواست به هر نحوی شده، آن حجم از 
 انرژی مثبت

شده در رگ و پیام را تخلیه کنمانباشته  . 

 .صدای مادرش آمد

 چی میگین به هم بچهها؟-

کتایون خواهر کیان که نمیدانم کجا 
 فالگوش ایستاده



 :بود، گفت
 .واال مثل اینکه میخوان بازم برقصن-

 .سگرمههای مادرش درهم شد

الزم نکرده، به اندازەاندازۀ کافی -
 رقصیدین. مردم چی

 .میگن

فق نشدم رابطه خوبی با مادر و ِٔ هیچگاه مو
 خواهرش

برقرار کنم. نه اینکه نخواهم، کال مرا الیق 
 پسرشان

 .نمیدانستند
 .کیان که دستم را کشید، شوکه شدم

مادر من مگه چند بار میخوام عروسی  ِ -



 کنم؟ دلم

 میخواد بازم با زنم برقصم، حرفیه؟

چهرۀ مادرش دیدنی بود. خون خونش را 
 .میخورد

هایش را همیشه داشتم. میان آن حمایت
 جماعت که

همیشه به چشم غریبه مرا مینگریستند، 
 دلم گرم

همین حمایتها بود. با نرمش و صلح، هر 
 دهانی که

ِ  قصد رنجاندن مرا داشت، به قول خودش، 
 !گل میگرفت

میخوام دنیا نباشه اگه قراره خم به ابروی -



 دنیای من

 !بیاد
ان دادمِٔ با همه عشقم لبهایم را تک . 

 .دیوونتم-

کف دستش را چند بار به قلبش زد و او هم 
 به روش

 :من گفت

 .ما بیشتر-

روی ابرها سیر میکردم غافل از اینکه عمر 
 این

 !خوشبختی تنها بیست و چهار ساعت است

اگر میدانستم فقط بیست و چهار ساعت 
 فرصت دارم، به



اندازۀ همان بیست و چهار ساعت نگاهش 
 !میکردم

یک دقیقه از هزار و چهارصد و چهل دقیقه 
 را حرام

نمیکردم و به اندازٔە یک ثانیه از هشتاد و 
 شش هزار و

 !چهارصد ثانیه را از حصارش جدا نمیماندم

همه چیز خوب بود. مراسم به بهترین شکل 
 خود

 .برگزار شد
علیرضا همانطور که عسل را حصار کرده 

 بود، به
 .نزدیکیمان آمد



نادرست، اوضاع او بود. دو  تنها موضوع
 هفتهای

 بدی به سر میبرد! مدام کابوس
 ِ 

 میشد که در آشفتگی

میدید! سردردهای بیامان! تبهای بیوقفه و 
 رنگ و روی

ِ  زرد آن شباش، پیوسته بر نگرانیام 
 .میافزود

 .عسل را از حصارش گرفتم و زمین گذاشتم

واسه چی همش حصارت میگیری، سنگین -
 شده،

ت میشهکمرت اذی . 



عسل خصمانه نگاهم کرد. دست علیرضا را 
 .فشردم

یادت باشه تو عروسی خواهرت یه بارم -
 .نرقصیدی

 .دستم را نوازش کرد

دورت بگردم، سرم گیج میره، میرم وسط -
 میفتم، آبرو

 !ِ  واست نمیمونه؛ میگن داداشش غشیه
 .نگرانیام فزونی یافت

چرا سرت گیج میره؟ فشارت باال پایین -
؟شده  

 .آره احتماال-
ِ  ته دلم حسی میگفت ماجرا جدیتر از این 



 حرفهاست. این

 .ِ  بیقراری دو هفتهایاش قرارم را ربوده بود
ِٔ کمی با ما گپ زد و به بقیه مهمانها 

 .پیوست
به هر طرف نگاه میکردم، دخترخالهاش 

 ملیکا را

میدیدم که اخمآلود زل زده به ما؛ طوری که 
 احساس

ث پدر او بوده و من باال میکردم کیان، ار 
 .کشیدمش

کیان هم نامردی نمیکرد و از لج 
 دخترخالهاش، مرا

بیشتر به خود میچسباند؛ تا حدی که 



 مادرش به طعنه

 :گفت

 ملت روی -

 ِ  پسر انقد ندید بدید بازی درنیار. چش
 .شماست

 :کیان هم میگفت

اگه از االن اختیار زندگیمو بدم دست اینا، -
 فاتحهمون

تخوندهس . 

ِٔ همه تالشش را میکرد برای راضی 
 نگهداشتن من و

 ِ 
چقدر به خودم میبالیدم به خاطر داشتن 



 چنین رفیق

 .راهی

عرفان برابرم ظاهر گشت؛ بچه ترسیده 
 بود. اولین

 .حرفی که به زبان آوردم، این بود

 داداشت کو؟-

 :ادای عق زدن درآورد و گفت
 !اینجوری کرد، بعد رفت تو دستشویی-

به کیانی که دلیل آشفتگیام را جویا بود، 
 :گفتم

 .االن میام-
مهلت سوال جواب به او ندادم. از عرفان 

 خواستم مرا



 .به آن سمت ببرد
نگاه کنجکاو بقیه، بیاهمیتترین موضوع 

 .برایم بود
صدای عق زدنهایش را از پشت در سرویس 

 بهداشتی
شنیدم و صورت جمع کردم. چند ضربه به 

 در نواختم،

نامش را خواندم؛ پاسخ نداد. همانجا جلوی 
 سرویس،

 .ِ  روی زمین کثیف، ولو شدم
 .دقیقهای گذشت. عرفان تقهای به در زد

داداش زود بیا بیرون، آجی االن گریه -
 میکنه صورتش



به  میشه  .شبیه ش 

در باز شد. برخاستم، قامتش را دیدم. یک 
 دستش را به

تم چارچوب در تکیه داده بود، جوریکه ح
 داشتم اگر

ِ  چارچوب را نمیگرفت، میافتاد. دست 
 دیگرش را بر

 پیشانیاش نهاده بود. رنگش پریدهتر از هر
زمان دیگری و چشمانش بیفروغتر و 

 خستهتر از

 .همیشه بود. با اخم سر تا پایم را نگاه کرد

تو با این وضع تو سرویس مردونه چیکار -
 میکنی؟



 .صدایم میلرزید

م؟ چی انقدر به همت چته داداش گل ِ -
 ریخته؟ مریضی؟

 .اخمهایش، عرفان را نشانه گرفت
 تو خبرش کردی؟-

عرفان با دیدن اوضاع ناجور، سریع 
 .گریخت

 .ِ  دستش را چسبیدم؛ سرد سرد بود
 چی شده قربونت برم؟-

سرم را به سینهاش وصله زد و درواقع با 
 این کار، از

 .نگاه کردن به چشمانم امتناع کرد
وز کلی آت آشغال خورده بودم، سر امر  ِ -



 دلم سنگین

 .بود؛ االن که باال آوردم، راحت شدم
و کاش آنشب میفهمیدم، آت و آشغال 

 نخوردهاش را باال
 !دراز دارد

 ِ 
 نمیآورد و این باال آوردن سر

ِٔ دستی به یقه پیراهن سفیدش کشیدم. 
 .خیس بود

دلم ضعف رفت برای تیپ برادرم. برای 
ٔ  جلیقه

یاش، برای شلوار جین مشکیاش و ِ  مشک
 موهایی که هر



 آب، حالتش را گرفته بود، همچنان جذاب
 ِ 

 چند خیسی

 .مینمود

تورم را باال زده بودم و برای کارناوالی که از 
 کنارمان

میگذشتند، بادکنک قرمز بزرگ را تکان 
 .میدادم

عسل و عرفان همراه با حدیث، توی 
 ماشین عمو باال و

 .پایین میپریدند
علیرضا سوار بر موتور خودش را نزدیکمان 

 .کرد



 :برای اینکه صدا به صدا برسد، بلند گفت
- 

ِ  کیان اینو بکش تو. با این شکل و شمایل 
 خود

 !حضرت یوسف هم بیاد ،از راه به در میشه

 .کیان با لبخند سر جنباند

قربونت، این دیگه کار خودته. من یکی  ِ -
 امشب کارم بد

بهش بگم باال چشت  گیرشه، نمیتونم
 !ابروئه

ُِ از درون گر گرفتم. خود به خود دست و 
 پایم را جمع

کردم و به داخل ماشین خزیدم. با آخرین 
 توانم مشت



 .محکمی به بازویش زدم

خیلی بیحیایی، حاال من امشب یه گیری -
 نشونت بدم

 .حظ کنی

 .خندید، ابرو باال داد

اونطرفو نگاه کن ببین خانداداشت چی -
گهمی ! 

دوباره داغ کردم. همراه با فحش زیرلبی 
 مثل یک

مجرم، سرم را به سمت شیشه چرخاندم. 
 خبری از

ِٔ علیرضا نبود. قهقهه کیان به هوا رفت و 
 برای بار



هزارم میگویم، روزگار چشم دیدن خوشیام 
 .را نداشت

ِٔ حادثه شوم قرار بود فردا شب رخ دهد. 
 آن وقت بود که

گشت به نعرههای این قهقههها تبدیل می
 !دهشتناک

ِٔ خانه ٔ مشترکم با کیان، طبقهٔ  دوم خانه 
 .پدریاش بود

در حصار خانوادههایمان فرورفتیم. برایمان 
 آرزوی

خوشبختی کردند؛ چه شد سیاهبخت 
 شدیم؟

عاقبت بخیریمان را از خدا خواستند؛ چرا 



 من آن

 عاقبتبخیری را ندیدم؟

شدم؛  دعا کردند به پای هم پیر شویم. پیر
 خیلی زودتر

 !از موعدش؛ به پای دردهای خودم
گفتند چقدر به هم میآیید؛ چشم 

 کدامینشان شور بود که

 گریبان زندگی نوپایم را گرفت؟

در حصار برادرم طوالنیتر از بقیه ماندم. فکر 
 تنهایی و

 بیمادریشان لحظهای رهایم نمیکرد. اینکه از
فردا چه کسی غذایشان را میپزد، ناهار 

لیرضا راع  



میگذارد، لباسهایشان را مرتب میسازد، 
 کارهای خانه

 .را انجام میدهد

ِ  اشک چشمانم را بوسید. لب به شقیقهام 
 چسباند و

 :گفت

تو فکر ما رو نکن، برو که الهی سفیدبخت -
 .بشی

ِٔ از هفته پیش که خانه را آماده ساخته 
 بودیم تا همین

ی که االن، دلم برای اینجا پر میزد. جهیزیها
 به همراه

 .علیرضا و کیان و حدیث چیده بودیم



 .ِ  ذوقزده جای جای خانه را از نظر گذراندم
 کوچکم که دیزایناش را به زیباترین شکل

 ِ 
 پذیرایی

 .ممکن انجام داده ب امدیاف شدهام

 ِ 
 ِٔ ودیم. آشپزخانه نقلی

 .دستم را کشید و به اتاقخواب برد

با انگشت، تخت دونفرۀ زیر پنجره را نشان 
 .داد

هیچکدومش به اندازەاندازٔە این یکی -
 وسوسهبرانگیز

 !نیست



ِ  سرم را چرخاندم. هنوز هم که هنوز است 
 از یادآوری

 .نگاه داغش، دلم میریزد
این همه مخالفت در برابر خونوادهم -

 ارزش این لحظه
 .رو داشت

 .تبسمی بر لبم نشست
- کوهو گذاشتن رو سرم انگار یه . 

دستم را گرفت و روی تخت نشاند. با 
 حوصله تکتک

گیرهها را از موهایم جدا کرد. دستش که به 
 سمت

 .لباسم رفت، سرم را روی پایش گذاشتم



 .عجول نبودی تو-

من به گور پدرم خندیدم تو این یه مورد -
 بخوام بیشتر

 !از این فسفس کنم
- ری کیان یه نیم ساعت بذار همینجو

 .بمونیم
 .دستش تار به تار موهایم را به بازی گرفت

نگاه موهای خوشگلشو به چه روزی -
 .انداختن

 خفتهام را بیدار ساخت. دانههای

 ِ 
 ِ  یاد علیرضا نگرانی

ِ  درشت عرقی که بر پیشانیاش بود، بدنی 



 که همچون

 .کورۀ آجرپزی میسوخت

بیهوا نشستم و شمارهاش را گرفتم. عمو 
 .جواب داد

ِ  خواستم با خودش حرف بزنم، طفره رفت! 
 غول نگرانی

قصد بلعیدنم را داشت. قسماش دادم، 
 دریافتم

 !بیمارستاناند
عمو میگفت طوری نشده، یک افت فشار 

 .ساده است

با خودش حرف زدم. گفت حالش خوب 
 پس از .است



قطع تماس، دیگر دنیای سابق نبودم. برای 
 برادرم

لبخند میزدماشک میریختم و برای کیان  . 

ِٔ میخواستم وظیفه زناشوییام را به بهترین 
 نحو خود به

جا آورم. تیزتر از این حرفها بود. دستش را 
 الی

 :موهایش کرد و گفت

این همه وقت صبر نکردم که این شکلی -
 به مرادم

 .برسم؛ برو یه دوش بگیر بریم بیمارستان
مثل دزدها با احتیاط پلهها را پایین 

ز نفسمیرفتیم. هنو  



حبس شدهام را کامل آزاد نساخته بودم که 
 صدای

 :مردانهای گفت

ـ ـــه، اینجا رو! ببین چه صحنهای شکار - ب
 !کردم

شوهرخواهرش بود. خودم را پشت کیان 
 .کشیدم

نکنه دارین فلنگو میبندین و پیش به سوی -
 ماهعسل؟

 .کیان پی به حالم برد

خانم نصفهشبی هوس بستنی کرده؛ -
 گردن ما هم از

 .مو باریکتره



شوهرخواهرش چاووش درحالیکه میخندید، 
 زمزمهای

توی گوش کیان کرد. چشمان کیان گشاد 
 شد. لگدی به

 :پایش کوفت و زیر لب گفت
 !کثافت-

دیدن علیرضا در آن وضعیت ،بغضم را 
 .شکست

نگاهش توبیخگرانه بود، سرزنش داشت. 
به حواسم  

ِ سُ رِ  مش بود. کی حالش به این شدت 
 رو به وخامت رفته

 بود؟



دکتر باالی سرش آمد. پرسید بیمارتان 
 مشکل عصبی

 .دارد. گفتم نه؛ آرامتر از او نمیشناختم

 ِ 
گفت این اواخر فشار عصبی شدیدی 

 متحمل شده و دلیل

از حال رفتگیاش این است. با فهمیدن این 
 موضوع، سر

م و های های گریستمبر شانهاش نهاد . 

تصور منظرۀ از حال رفتناش، گریهام را 
 .تشدید کرد

همه سعی داشتند آرامم کنند، آخر خودش 
 با بوسههایش



 .قرارم را بازگرداند

دختر خجالت نکشیدی این بنده خدا رو تا -
 اینجا

کشوندی؟ مرد گنده که با این چیزا نمیمیره. 
 بخوای انقد

نمیشیا؛ گفته  لوسبازی دربیاری زن زندگی
 .باشم

******* 

 .قدری منتظر ماند تا اشکهایم بند بیایند

 .دنیا جان-

 .نگاهش کردم
 .بیا برس به من که هالک شدم-

 :پشت دستم را به صورتم کشیدم و گفتم
 .ببخشید-



 من متمایل کرد. دستانش را

 ِ 
 خودش را به طرف صندلی

 :از دو طرف گشود و گفت
 .بیا اینجا ببینم بالخانم-

چقدر درد دارد اولین شب زندگی مشترکت 
 و آخرین

 !شباش یکی باشد

چقدر درد دارد بعد از مدتها تشنگی، 
 جرعهای آب بیابی

 تمام
 ِ 

و همان لحظه با بیرحمی ، آن را از دستت 



 .بستانند
چقدر درد دارد به هر جایی که پا میگذاری، 

 بدبختی با
 !سرعت هر چه بیشتر از تو پیشی بگیرد

درد دارد کل آرزویت یک حصار  ِ  چقدر
 مردانه و لمس

یک تهریش باشد و هرگز از این آرزو 
 سیراب

 ِ 
 زبری

 !نشوی
ِٔ چقدر درد دارد اولین رابطه عاشقانهات، 

 آخریناش باشد



ِٔ و فقط برای یک شب، همه داراییات را 
 !ببازی

ِ  آن شب پایان دفتر زندگیام بود؛ یعنی از 
 آن به بعد دیگر
 !زندگی نکردهام

******* 

 «وفا»

شکر و پودر کاکائو را به شیر اضافه میکنم و 
 با همزن

 .دستی مخلوط مینمایم

 .یه لیوانم واس من بریز-
 .نیمنگاهی به او میاندازم-

 کی اومدی؟-

 .مشغول گرفتن آب گوشش با حوله است



 یه بیست دقیقهای میشه. بقیه کجان؟-
- خوابهبابات هنوز نیومده، مامان هم  . 

حوله را روی شانهاش میاندازد و به کانتر 
 .تکیه میدهد

 امتحانت چهطور بود؟-
محتویات شیرپز را توی لیوانها میریزم و 

 روی کانتر

 .میگذارم

 خودت چی فکر میکنی؟-

واال من در این یه مورد فکری نمیکنم. -
 کتاب که

 ل

 ِ  اون مدرسه رو گ



 ِ  دستت ندیدم؛ قبول شی باید در
 .گرفت

امسال، سال آخره. بعد عروسی عمرا  ِ -
 اسم درسو

 .بیارم
 .لیوانش را سر میکشد

شکرشو زیاد کردی! پس کی میخواین -
 عقدتونو دائم

 .کنین؟ لب کانتر مینشینم

یه چند باری علیرضا خواسته با مامان -
 .حرف بزنم

 .مامان میگه زوده، عجله نکنیم

 .به هر حال این شکلی هم که نمیشه-



- ندونه تو فقط جوش خودتو میزنیکیه که  . 

 .با لبخند ابرویی باال میپراند
 .اونکه صدالبته. حاال ببین چی کشف کردم-
نگاه مشتاقم موجب میشود چشمی دور و 

 اطراف
 :بچرخاند و با لحن خفهای بگوید

 !پنج روز دیگه تولدشه-
 .تولد کی؟ چشمغرهای میرود-

 به نظرت کی؟-
- شف مهم آها، حاال از کجا به این ک

 رسیدی؟

 !مخ عرفانو زدم-

عقل کل، مخ بچه که زدن نمیخواد. مهم  ِ -



 اصل کاریه
 .که عمرا روی خوش نشونت بده

صبر کن ببین چهجوری خودمو تو دلش -
 .جا میکنم

 ِٔ پایهای یه برنامهِ  دبش ردیف کنیم؟
 اونوخ چی به من میماسه؟-

اگه من و دنیا با هم ازدواج کنیم، از -
 دست یه

خواهرشوهر خالص میشی؛ درواقع اون 
 طفلک از دست

 !توئه اسماء راحت میشه
 .شانه باال میاندازم

 .خیلی هم دلشون بخواد-



 .با دست سر تا پایم را وجب میکند
واال من یکی که عمرا دلم همچین چیزی -

 !بخواد
آره برو لیاقتت همون دخترەدخترۀ -

 ازخودراضی و
 .افادهایه

- وسیت با اگه نمیخوای شب عر 
 دندونمصنوعی عکس

 !بندازی، بهتره مراقب حرفات باشی
 .ایـششششششششش-

شالی که کم مانده روی شانههایم بیفتد را 
 طوری بر

سرم میکشد که موهایم توی چشم و چالم 



 .فرومیروند

مثال اینو واسه دلخوشکنک کی سرت  ِ -
 انداختی؟ واال

آبروی هر چی محجبهس بردی. بذارش 
 زمین خیال

دتم راحت کنخو . 

 :در حال مرتب کردن موهایم میگویم

به جان خودت لنگ اجازەاجازۀ مامانم، -
 وگرنه من که

 !از خدامه
 .سرش با تأسف تکان میدهد

یعنی من موندم علیرضا چه کار خیری به -
 درگاه خدا



 !کرده که پاداشش شدی تو

میخوام جواب دندانشکنی بدهم که آیفون 
 به صدا

م نه یک به صدا درآمدن ِ  درمیآید؛ آن ه
 معمولی؛ هر که

هست، دستش را روی زنگ گذاشته و خیال 
 برداشتن

 .ندارد
 :محراب زیر لب میگوید

 بسم الله، این دیگه کیه؟-
به طرف در میرود. از روی کانتر پایین 

 میپرم. مامان

وحشتزده از اتاق بیرون میآید. از چشمان 



 پف کردهاش
خواب پریده میتوان فهمید با چه حالتی از . 

 .ِٔ محراب دکمه آیفون را میزند
 .نغمهس-

ِ  در ورودی را باز میکند و دلواپس تکیه 
 .میدهد به آن

طولی نمیکشد قامت نغمه در قاب در 
 .نمایان میگردد

به محض دیدن محراب، شمیم را در حصار 
 او میاندازد

و خودش گریان مشغول صدا زدن 
 !پدرشوهرش میشود

- بابا؟ رو به مامان، با  بابا، بابا، کجایی



 :التماس مینالد
 بابا کجاس؟-

مامان از حرکات او جا خورده؛ هنوز گیج 
 .است

نیومده از سر کار. چی شده؟ برا چی داری -
 گریه

 میکنی؟

نغمه بیحال، روی اولین مبلی که میبیند 
 .،مینشیند

دستانش را روی صورتش میگذارد و بلند 
 بلند گریه
ادرش، به گریه میکند! شمیم از گریه م
 .میافتد



 .محراب او را در حصارش تاب میدهد

نمیخوای بگی چی شده؟ مردیم از نگرانی. -
 اتفاقی

 واسه سهراب افتاده؟

سرش را به معنی "نه" تکان میدهد و هر 
 چه محراب

اصرار دارد از ماجرا سر درآورد، لب از لب 
 باز

 :نمیکند. فقط با التماس میگوید
 !تو رو خدا زنگ بزنین بابا زودتر بیاد-

ِٔ گریه نغمه آرامتر شده. هر چند دقیقه 
 یکبار، همراه با

آه، بینیاش را باال میکشد. همه ترجیح 



 دادهایم

سکوت کنیم، چون وقتی نغمه با آن جالل و 
 جبروت،

به این روز افتاده و زیر لب نفرین میکند، 
 قطعا رویداد

 .مهمی رخ داده

تاق را به آرامی میبنددمامان در ا . 

 خوابید؟-

 .آره، به زور-
یک ساعتی به همین منوال میگذرد. کلید 

 توی قفل
میچرخد. خانه به اندازهای توی سکوت 

 فرورفته که با



این صدا همه برمیخیزیم. او از ما هراسانتر 
 .است

پیش از اینکه لب بگشاید، نغمه گریه از سر 
 میگیرد

میسازد.  ِٔ و خود را روانه حصار او
 شاهرخخان ترسیده

 .او را از خود جدا میکند
 .چی شده بابا؟ مردم تا اینجا برسم ُ -

 !بدبخت شدم بابا-
 .محراب از کوره درمیرود

د حرف بزن دیوونمون کردی. دو ساعته ِ -
 همش اینو

 .رد زبونش کرده



 ِ و
شاهرخخان کف دستش را به عالمت 

 سکوت، مقابل

نغمه توضیح  محراب میگیرد و با نگاه از
 .میخواهد

نغمه سر در گریبان میشود و میان هق 
 زدنهایش

 :مینالد

 !سهراب نامرد رفته زن صیغه کرده-

سکوت فضا را در بر میگیرد. سکوتی که پر 
 از بهت

 .است، پر از ناباوریست
 زنشهید؟ شاهرخخان



 ِ 
 بیزبان؟ سهراب

 ِ 
 سهراب؟ سهراب

 .اولین کسیست که بهتاش را کنار میزند
- تما اشتباه میکنی بابا. سهراب اهل این ح

 برنامهها
 .نیست

ِٔ نغمه با همه دنیا هم که بد باشد، احترام 
 شاهرخخان را

 .نگه میدارد
یه مدت میشد شک کرده بودم بهش، -

 نمیتونستم



مچشو بگیرم. تا اینکه امروز زود از سر کار 
 .اومد

عجله داشت؛ موبایلشو گذاشت رو تخت و 
 رفت

فتم سراغ موبایلش. دیشب حموم. سریع ر 
 باالخره

تونسته بودم رمزشو پیدا کنم؛ اونم وقتی که 
 فکر میکرد

 .خوابم! پیاماشو که خوندم، دوزاریم افتاد

زنیکه براش نوشته بود "اول برو حموم بعد 
 "!بیا پیشم

 .تازه خیلی چیزای دیگه که روم نمیشه بگم
ِ  من احمقو بگو چرا زودتر نفهمیده بودم. یه 



 ماهی میشه

 !که اصال طرفم نمیاد، باید زودتر میفهمیدم

مامان و شاهرخخان سرخ میشوند. محراب 
 نگاه میدزدد

 :و من توی دلم میگویم

باریکال سهراب، این اگه زن بود که "
 تنبونت دوتا

 "نمیشد. خدایی حال کردم از جنمت

سهراب را میگیرد و  شاهرخخان برافروخته
 تنها یک

 :جمله میگوید

 .آب دستته بذار زمین جلدی اینجا باش-
محراب دستش را زیر چانهاش نهاده و با پا 



 روی زمین

 .ضرب میزند

مبل و چشمانش  شاهرخخان تکیه داده به
 .را بسته

نغمه خیره شده به نقطهای دور و مامان 
 توی آشپزخانه

 .است
صدای اعالن دقایق به کندی میگذرند. 

 پیامکم در این
سکوت، زیادی به چشم میآید. علیرضا هم 

 وقت گیر

 .آورده. قفل اسکرین را باز میکنم
 !ُِرند، بیشک بالی جان من است



 ِ 
 این شمارۀ یازده رقمی

قصد دارم پیام را نخوانده پاک سازم که 
 دیدن قسمتی از

 .آن، وسوسه خواندنش را به جانم میاندازد
« پیش تا االن که تولدت بود، از بیست روز 

 کلی با

خودم کلنجار رفتم واسه فرستادن این پیام. 
 برا تولد

امسالت برنامهها داشتم، اما نشد. واست 
 یه ماشین

گرفتم، برو نمایشگاه سیروان. همونجایی که 
 پارسال



نشونت دادم و گفتم هر وقت گواهینامه 
 گرفتی یکی از

ب اینا رو میندازم زیر پات. پولش حسا
 شده،

سندش هم به اسمت خورده. فقط مونده 
 امضای آخرت و

 ! «تحویل گرفتن سوئیچ و مدارک

قلبم تند تند میزند. نبضم از آن پیشی 
 .گرفته

 هومن ماشین به نامم زده است؟

بدترین حسهای دنیا به سمتم هجوم 
 میآورند. یاد بیست

روز پیش میافتم. کادویی که علیرضا گرفته 



 بود. یک
ب که میانش حرف التینپالک قل  Aبود. 

میدانستم وسعش بیشتر از این نمیرسد، 
 ولی خب با چه

رویی آن را به بقیه نشان میدادم و میگفتم 
 کادوی

نامزدم است؟ فردای آن روز پالک را 
 فروختم و با کل

 !مارک گرفتم

 ِ 
 پولش وسایل آرایشی

صدای آیفون، خبر از آمدن سهراب میدهد 
 و مجالی



ِ  برای پیشروی افکارم نمیماند. موبایل را 
 روی حالت

بیصدا میگذارم و به جمع ایستادگان ملحق 
 .میشوم

مامان از همه نگرانتر است، زیرا این حال 
 شوهرش

 .برایش تازگی دارد
سهراب با دیدن ما که مقابل در 

 ایستادهایم، روی پلهها
مکث کوتاهی میکند و سپس باال میآید. 

 .سالم میدهد

قط از من و مامان جواب میگیرد. پایش راف  

داخل خانه میگذارد. با دیدن نغمهای که از 



 چهرهاش

مشخص است گریه کرده، رنگ از رخش 
 .میپرد

 .نغمه پوزخند میزند
 کجا بودی؟-

 .سهراب خودش را نمیبازد

گفتم که یه کار مهم برام پیش اومده. تو -
 اینجا چیکار

 میکنی؟

داتر استِ  پوزخند اینبارش، پر ص . 

تونستی از زن صیغهایت دل بکنی؟ ٔ  -
 شاهرخخان دنباله

 .حرف نغمه را میگیرد



انکار و حاشا به کارت نمیاد. راست و -
 حسینی بگو

 .چه گندی باال آوردی

از تکان پوست گلویش درمییابم در حال 
 قورت دادن

ترسهایش است. خدا هیچکس را اسیر 
 چنین مخمصهای

 .نکند
مین دوخته میشود. سری نگاه سهراب به ز 

 که

شاهرخخان با تأسف تکان میدهد، 
 دردناکترین قسمت

 .ماجراست



 .سرتو بگیر باال-

 .سر سهراب پایینتر میرود که باال نمیآید

 .نشنیدی پسر؟ سرتو بلند کن-
بلند شدن سرش متقارن میشود با بلند 

 شدن دست

 !پدرش و نشستناش بر صورت او
ه میکند. مامان نام شاهرخخان را زمزم

 محراب

پیشانیاش را میفشارد و نغمه فاتحانه 
 .نیشخند میزند

مردی به ریش و درشت کردن عضالت -
 .نیست

مردی به اینه که یه غلطی نکنی جلو 



 بزرگترت سرت
پایین باشه. زن داری، بچه داری، کار داری، 

 خونه

زندگی داری، همهشون مبارکت باشه؛ این 
ٔ  وصله

امنت؟ناجورو کی گذاشته تو د  

سهراب قدمی به جلو برمیدارد. جرأت به 
 خرج میدهد و

 !انگشت اتهام سمت نغمه میگیرد
همین زن، خودش این نونو گذاشت تو ٔ  -

 !کاسه من

 .نغمه جیغ میزند
 .خجالت بکش سهراب-



 .پدرش به او شهامت بخشیده
 ِ 

 گویی سیلی

اونی که باید خجالت بکشه تویی، نه من. -
 تو که

زندگیمونو ریختی رو دایره، بذار باقیشو من 
 .بریزم

ِٔ زنی که همه عزت و غرور یه مرد رو زیر 
 پاش خرد

میکنه؛ زنی که از آبروی یه مرد سوءاستفاده 
 میکنه و

سوارش میشه؛ زنی که به جای اینکه شأن و 
 منزلت



مردشو ببره باال، با رفتارای زنندهش باعث 
 میشه همه

؛ زنی که نشده یه اونو زنذلیل خطاب کنن
 بار بیتوقع تن

بده به خواستههای مردشو سر وظایف 
 زناشوییش، هر

دفعه یه چیزو طلب کنه؛ یه روز بگه فالن 
 طال رو

میخوام؛ روز بعدش بگه اگه ماشینمو عوض 
 نکنی حق

نداری پاتو بذاری تو اتاقم؛ یه بار بگه اگه 
 فالن سفر

 ...رو با فالن خالهخانباجی نریم



ه صورتش میکشد و به جای ادامه ِٔ دستی ب
 حرفش،

 .الالهاالالله میگوید

تو خودت چارەچارۀ دیگهای نذاشتی. من -
 نمیتونم

هرشب هرشب واسه چیزی که وظیفهته 
 !بهت باج بدم

آره، یه بار تو عمرم جنم خرج دادم و یکیو 
 صیغه

کردم؛ دیدم اینجوری واسم خیلی ارزونتر 
 !آب میخوره

همم مرد بودن یعنی چیتازه االن دارم میف ! 

ِٔ گالیههایش را بازگو میکند. نغمه طلبکار را 



 شسته و

پهن مینماید، از پدرش عذرخواهی کرده و 
 پس از

 .رفتنش در را میکوبد

ِٔ هر کس نگاهش را به سمتی سوق میدهد 
 تا با نغمه

 .سرشکسته چشم در چشم نشود

زنان دیارم که میپندارند با قلدربازی و گربه 
 دم

کشتن، توانستهاند همسرانشان را  حجله
 مثل موم توی

دستشان بگیرند، باید این را بدانند که مرد 
 جماعت موم



 .نیست
ذوق این را نداشته باشند که چون مردشان 

 توسریخور
است، جوابشان را نمیدهد و مطابق 

 میلشان رفتار

 !میکند، نمیتواند دچار لغزش شود

از اتفاقا درصد لغزش این مردان، بیشتر 
 .بقیه است

 گم شدهشان را در وجود

 ِ 
 چون سعی میکنند مردانگی

ِ  دیگری بیابند. با همین سر به زیریشان 
 کارشان را پیش



میبرند و جوری آب از زیر کاه رد میکنند که 
 روح

 .هیچکس خبردار نمیشود

 .سهراب مثال بارز این مردان است

من خودم حاال حاالها زمان میخواهم تا این 
به مسئله را  

 .خورد باورم دهم

** 

 «علیرضا»

سرم را به پشت میچرخانم. خطاب به عسل 
 و عرفانی

 :که در حال جنب و جوشاند، میگویم

یواشتر، چه خبرتونه؟ وایسین برسیم اونجا -
 بعد برین



 .رو اعصاب آدم

 .محراب صدای موزیک را کم میکند

 .چیکارشون داری، بذار خوش باشن-

 .آرام زمزمه میکنم
 .اینا همینجوریشم سوارم شدن-

 .با خنده سر تکان میدهد
اینکه برف میبارد، خوب است؛ اما اینکه 

 محراب برای

 ِ 
ِ  شام ما را به باغ کردان کرج دوستش 

 میبرد، نمیدانم

چه حکایتی پشتش نهفته. بماند که راضی 
 کردن دنیا چه



 .انرژیای از من گرفت
وفا از بین دو صندلی خودش را جلو 

دمیکش . 

محراب گاز بده دیگه مگه زائو میبری؟ -
 نیمرخ غرق

در اخمم را به طرفش برمیگردانم. با اشارۀ 
 سر

وادارش میکنم به درست نشستن. لپم را 
 میکشد و سر

جایش برمیگردد! بچهها دستشان را برابر 
 دهانشان

 .گذاشتهاند و ریز میخندند

صد بار گفتهام مراعات کند. وقتی او لپم را 



 میکشد،

بچهها دیگر قد نخود هم از من حساب 
 .نمیبرند

 نگاهی به فضای داخلی ویال میاندازم. بچهها
ذوقزدهاند؛ خیلی وقت است تفریح این 

 چنینی

نداشتهاند. گرمای داخل ویال متعجبم 
قبل از ما-میکند.   

 کسی اینجا بوده؟

 !امروز یه سر اومدم اینجاها رو مرتب کردم-
- دوبار رفتی و مجنونیا! این همه راهو 

 اومدی که چی؟
 .چند ضربه به شانهام میزند



 !ارزششو داره-
میوهها را شسته، مرغها را توی سس 

 خوابانده و

 .بساط کباب را هم از قبل آماده ساخته
زغال برای قلیان میگذارد. دنیا گوشهای 

 نشسته و
بچهها به همه جای ویال سرک میکشند 

 .محراب زغالها
ر از ما نی قلیان را را میآورد. وفا زودت

 !برمیدارد
ِ  با خشونت پنهانی، نی را از دستش 

 .میگیرم

 .برو اونطرف بشین-



 .چهرهاش برزخی میشود

 .چرا زور میگی؟ بدش من-

 .سرم را به طرفش خم میکنم

 !پاشو برو اون روی سگ منو باال نیار-
از جایش تکان نمیخورد. هر چند محراب 

 خودش را به

حواسش به ما نیست، اما  آن راه زده و مثال
 سنگ روی

 !یخ میشوم
 ویال که به حیاط دید ندارد، تراس

 ِ 
 ِ  قسمت پشتی

بزرگیست. منقل کباب هم آنجاست. قلیان 



 را برمیدارم و

 .از محراب میخواهم به آن مکان برویم
گلیم کوچک و زهوار دررفتهای زیرمان پهن 

 .میکند

طراحی تراس به گونهایست که برف، کف 
 زمینش

نمینشیند. سرمای هوا در کنار هیزمی که 
 محراب

 .روشن کرده، دلچسب است

ِٔ پس از مدتها رایحه دوسیب را به ریههایم 
 میفرستم. از

وقتی خودم را میشناسم، عاشق قلیان 
 بودهام، اما به



خاطر حضور بچهها از این لذت هم چشم 
 پوشیدهام؛

فقط مواقعی که خیلی پریشانم، سری به 
 .قلیانسرا میزنم

پسر کام گرفتنتو عشقه. همچین از ته  ِ -
 !دلهها

ِٔ گوشه لبم یکطرفه کج میشود. عرفان باالی 
 سرم نازل

 .میگردد

داداش به منم میدی؟ عسل ذوقزده باال و -
 .پایین میپرد

 !منم، منم میخوام-

ر که از برو اونور ببینم جوجه، دخت -عرفان: 



 این غلطا
 !نمیکنه

ِ  محراب بلند میخندد و برایش قلب 
 میفرستد. با سر نی،

 .توی کلهاش میزنم
االن مثال خودت خیلی احساس مردی -

 میکنی؟ برین تو

 .اینجا واینسین
پس بریم برفبازی -عسل:  . 

 .الزم نکرده، بیرون سرده-

بذار برن بازی کنن -محراب:  . 

 .پس لباس گرماتونو بپوشین-
 .هر دو هورا میکشند



 .عرفان-

 .بله داداش-
هوای این وروجکو داشته باش، هلش -

 .ندی
 .خب-

ُِ محراب مینشیند. نی را سمتش میگیرم. 
 پک اولش را

 .میزند

 .اگه سردته بریم تو-
 .نه، خوبه هوا-

به عقیدۀ عدهای غروب آفتاب زیباترین 
 تصویر طبیعت

است. من دوستش ندارم. کال هیچ غروبی 



ا دوستر   

ندارم. دلگیر است. حاال میخواهد غروب 
 آفتاب باشد، یا

 !عزیزانت و یا غروب جوانیات

 ِ 
 غروب زندگی

 سختت نیست؟-

 چی؟-

 .بزرگ کردن سهتا بچه قد و نیمقدٔ  -
 خودت چی فک میکنی؟-

 .به نظر من که خیلی مسئولیت سنگینیه-
 .آه میکشم

سنگین واسه یه لحظهشه؛ پدرم دراومده. -



انقد گاهی  

بهونه میگیرن و اذیت میکنن که دلم 
 میخواد برم یه

جایی خودمو گم و گور کنم، اما وقتی به این 
 فکر میکنم

مگه غیر از من کیو دارن، خجالت میکشم از 
 .افکارم

 .حلقههای دود را بیرون میفرستد

بچهها عاشقتن، خصوصا عرفان. با اینکه -
 مثل عسل

 .آویزونت نیست، اما جونش واست درمیره
 .لبخند خستهای کنج لبم مینشیند

منم جونم واسشون در میره. راستی تو کار -



 و بارت

 چیه؟

 .یه شرکت تجاریم -
 ِ 

 مدیر مالی

 .پس اوضاع روبهراهه-
 .هی، بد نیست-

آفتاب کامال غروب کرده. آسمان رو به 
 تیرگی میرود و

کنم. عجیب است که احساس سرما نمی
 محراب مسئولیت

 .به سیخ کشیدن را بر عهده گرفته
 .بیارشون، آمادهس-



سیخها را روی منقل میچیند و بادبزن به 
 دست، باالی

 .سرشان میایستد

 اینجا چقد باصفاست، مال کیه؟-
مال رفیقم داریوشه. البته برا پدرشه، منتها -

 از
اونجایی که تکفرزنده، کل اموال باباش به 

 این
اولین باره تو زمستون میام، میرسه. 

 تابستون ماهی دو
 .بار رو برنامه داریم

 ناراحت نشه با خودت یه ایل آدم آوردی؟-
نه بابا، بچه با عشقیه. ما و اون نداریم. ٔ  -



 دستت درد

 .ِ  نکنه اون گوجههارم بیار
 محراب، صدای

 ِ 
 سیخ گوجهها را برمیدارم. در چند قدمی

اسمم را جیغ  فریاد میشنوم! وفاست، مدام
 میزند! از

ِ  وحشتِ  صدایش بر خود میلرزم! سیخ از 
 دست فلج

شدهام رها میشود و یاابوالفضل گویان، به 
 داخل

 .میروم

محراب پشت سرم میآید. وفا کنار در 



 .ورودی میگرید

پاهایم لمس میشود. عسل ترسیده؛ جیغ 
 .میزند

 .عرفان ماتش برده

ا خدا صدای هراسان محراب کنار گوشم که ی
 میگوید، از

بهتزدگی بیرونم میکشد. پاهایم میلرزد، 
 .قوتش رفته

خود را به او میرسانم. پشت دستم را به 
 چشمان خیسم

 :میکشم و مینالم

 .بکشین کنار-
بر روی زانو خم میشوم و پهلویش 



 مینشینم. هول

 .کردهام

 تند
ِ  دستش را میگیرم و به خود نزدیک 

 میسازم. نبض

دم. دستانش را از آرنج و سریعش میترسان
 به سمت باال

خم میکنم، طوریکه هنگام برگرداندن، این 
 حالتش حفظ

 .گردد

کف دستم را بر کف دستش قرار میدهم و 
 تمام

انگشتانش را به سمت داخل میبرم و مانع 



 برخورد آن
 .با صورتش میشوم

 .چشم میبندم بر روی رنگپریدگیاش

ِ  پشت دستش را به گونهای قرار میدهم که 
 صورت

 !ِ  طرفِ  مخالف دستش را لمس کند
 .دستانم سست شده، به شدت میلرزند

ِ  با دست دیگرم، پای چپش را که از من 
 دورتر است، از

زانو تا میکنم، به نحوی که کف پای او روی 
 زمین

 .باشد
ِ  بیخیالِ  روسری باز شدهاش میشوم و 



دمگر اهمیتی دار   

 این لحظه محراب موهایش را ببیند؟
به آرامی از همان طرفی که پایش را خم 

 کردهام، کمی

به پهلو متمایلش میسازم؛ برای این کار از 
 وزن خودش

 .کمک میگیرم

حاال پای چپش که خم کرده بودم، نزدیکتر 
 از پای

 .دیگرش به من است

دکتر میگوید این پوزیشن به او کمک میکند 
 تا حالت

ل به خود بگیردتعاد . 



 .ریههایم خالی از هواست؛ سرفه میزنم

چانهاش را نرم بلند میکنم و با مالیمت 
 سرش را کمی

 .به عقب میبرم تا راه تنفسش باز شود
 ِ 

 خیسش، بغض

 ِ  بیحال کنارش میافتم و دیدن شلوار
 !نطلبیدهای را وسط گلویم مینشاند

وفا درحالیکه میلرزد، باالی سرم ایستاده. 
دورترکمی   

از ما، بچهها را میبینم که به حصار محراب 
 پناه

بردهاند. محرابی که از همه شوکهتر است؛ 



 پلک
نمیزند، تکان نمیخورد، حتی بعید میدانم 

 نفس
بکشد. نگاه خیرهاش به دنیاییست که حاال 

 .آرام گرفته
مردمکهای گنگاش را دوخته به سقف و قادر 

 به حرف
 .زدن نیست

 اتاق گرمه؟-
ر گوشهایش هم از کار افتاده. عرفان انگا

 پایش را تکان
 .میدهد

 .داداش با توئه-



سرش را با گیجی به سمتم میچرخاند. نه 
 انگار زنده

 .است
 اتاق گرمه؟-

 میخوای چیکار؟-

 .یه پتو بده بخوابونمش اونجا-
 .بچهها را کنار میزند، به این سو میآید

 .باید ببریمش بیمارستان-
- اد. بیزحمت جاشو تو بیمارستان نمیخو

 اون اتاق
 .بنداز

چی داری میگی علیرضا؟ بیارش تو -
 ماشین. باید



 .سریع بریم بیمارستان

 :اعصابی برایم نمانده؛ داد میزنم
میگم نمیخواد. تو این خرابشده یه دونه -

 پتو پیدا میشه
 یا نه؟

از صدای بلندم جا میخورد. به اتاق میرود. 
 یک دستم را

پشت گردنش میگذارم و دست دیگرم را 
 زیر زانوهایش

 !میاندازم. خیس میشود

محراب، پتوی روی تخت را کنار میزند. زیر 
 لب تشکر

میکنم. اتاق را ترک میگوید. روی تخت 



 .میخوابانمش

ِ  کثیف شدن تشک، مرا تا مرز دیوانگی 
 پیش میبرد. دور

ِ  تا دور اتاق چشم میچرخانم. به سوی 
ضلعکمددیواری   

 بیسر و
 ِ 

 راستی، میروم. دربش را میگشایم. زندگی

سامان من هیچگاه حالت نرمال به خودش 
 نخواهد

 گرفت. گشتی میان

 لباسهای غریبه میزنم و گرمکنی از بینشان
برمیدارم. معلوم نیست چه کسی و چند بار 



 آن را تن
زده. شقیقه و پلکهایم را با هم میفشارم و 

 سمت دنیا

از وفا خواهش کنم شلوار او  میروم. میخوام
 را تعویض

کند، اما میانههای راه پشیمان میشوم. غرور 
 خواهرم

بشکند انگار غرور من شکسته. در کودکی 
 اگر

میدانستم چه روزهای شومی در انتظارم 
 هست و چه

ِٔ چیزهایی را به چشم خواهم دید، دوچرخه 
ٔ  قراضه



چهاردهام را سفت میچسبیدم و تف 
یایمیکردم به رؤ  

 .موتورسواری

ِ  شلوار خیسش را عوض میکنم! من 
 نابرادر. با پلکهای

بسته، با دستان لرزان، با یک گلوی پربغض 
 و چشمانی

 .که به جای اشک، خون از آن تراوش میکند

دست یخزدهاش را میان دستم میگیرم. 
 پیشانیام را

ِٔ روی آن میگذارم و ادامه ٔ خونگریه خفهام 
 را به آنجا

سازمروانه می . 



مظلومتر از دنیا ندیدهام. او فقط 
 .میخواست زندگی کند

این دختر قربانی حماقتهای من است، 
 قربانی بیفکری و

 .سادگی و خریتام

خیلی از کسانی که دچار بیماریهای سخت 
 میشوند،

تصادف میکنند یا یک اتفاق ناگوار برایشان 
 رخ میدهد،

گناهکار نیستند. بیشترشان تاوان 
 اشتباهات

اطرافیانشان را میدهند و این دردناکترین 
 نوع تقاص



 .پس دادن است
نگاهش هنوز به سقف خیره مانده. لب بر 

 پیشانیاش
 .میچسبانم

ببخش قربونت برم؛ اصال نبخش، فقط -
 .خوب شو

میمیرم وقتی این شکلی میبینمت. تقصیر 
 من بود که

 !اصرار کردم بیای؛ همه چی تقصیر من بود
. ریتم نبض و قلبش هم تنفساش آرام شده

 به حالت
ِٔ اولیه خود بازگشته. صورت معصوم و غرق 

 خوابش را



 .میبوسم و اتاق را ترک میکنم

هر کدام گوشهای کز کردهاند. وفا کنارم 
حالش-میآید.   

 چهطوره؟

 .خوابید-

 چرا نذاشتی ببریمش بیمارستان؟-

 .بار اولش نبود-
حاال نوبت محراب است که هاج و واج 

 :بپرسد
 یعنی چی؟-

ِٔ کاسهِ  سرم را میان دو دستم فشار 
 میدهم. عجب سر

 .پربالیی دارم من



بچهها گفتن بریم آدمبرفی درست  -وفا: 
 کنیم. دنیا

خواست بمونه تو ویال. گفتم تنهایی 
 حوصلهت سر

 میره، بردمش حیاط! نباید میبردم؟

نگاه عصبی و حیرانم، تا روی صورتش باال 
 - .میآید

اون مدتی که خبر مرگم تو ِٔ یعنی همه 
 تراس بودم، دنیا

آره خب، مگه چیه؟-تو حیاط بود؟   

 .مشتهای پیاپیام را به پیشانیام میزنم

 !صرع داره-

محراب از روی دیوار بر زمینُ سر میخورد. 



 وفا ناباور

 .دست جلوی دهانش میگیرد

 چی شد اینطوری شد؟-

 !وای وای وای-

ه از حمام سهالالنگاری تا چه حد؟ او که تاز 
 درآمده بود،

توی حیاط چه میکرد؟ مگر نمیداند نباید در 
 معرض

گشنمه!  -سرمای شدید قرار بگیرد؟ عرفان: 
 شام چی

 شد؟

محراب یک نگاه به تراس میاندازد و یک 
 .نگاه به من



 .سریع پا تند میکند

 .ر افتاده، برمیگردد

 ِ 
 دقیقهای بعد با س

 !همش جزغاله شدن-

خوریم؟پس چی ب -عرفان:   

 .گوجهها موندن، اونا رو واست کباب میکنم-

 :نگاهش پر از شرمندگیست. میگویم
 .بیخیال، اشتهامون کور شد-

******* 

 «حدیث»

تو این جهان که گونههای ریز میمیرن عشق 
 و جنون

 باید بمیره، منطقیش اینه



 «علیرضا آذر»

کتاب را میبندم و گوشهای میاندازم. تنها 
 انگیزۀ این

ایم شده درسروزه . 

دردناک است انگیزهای داشته باشی و تِ ه 
 تهاش،

انگیزهای برای رسیدن به آن انگیزه نداشته 
 !باشی

موهایم را بر شانهام میریزم. به یک 
 نسکاف ٔه داغ نیاز

 .دارم

صدای صحبت آرام مامان و بابا از توی 
 .سالن میآید



شنیدن نام علیرضا، پای رفتنم را سست 
یمیکند! از الال  

 .نردهها پایین را میپایم .مامان عصبیست
ببین همونطور که بیست و پنج سال -

 پیش گفتم،
 .خشم بابا از او پررنگتر است

حدیثو قاطی این بحث نکن. هر جا من -
 باشم، دخترم

 !هم اونجاست

یارکشی میکنی؟ بعد این همه سال اینه -
 جواب من؟

چیکار کنم خانم؟ تقصیر خودته! اگه همون -
 موقع



میذاشتی من کار خودمو بکنم، االن میالدم 
 !زنده بود

شنیدن نام میالد، گوشم را تیز میکند. از 
 همین فاصله

 .هم میتوانم ببینم لرزش دستهای مامان را

االالنم دارم میگم، بخوای آبرومونو بذاری 
 وسط و

، من یه حرفمون بشه نقل دهن این و اون
 لحظهام دیگه

 !تو این خونه نمیمونم. حدیثم میبرم
مرگ میالالد یه اتفاق بود، پای خرافاتو به -

 زندگیمون

 !باز نکن



 !منطقی باش، حق اوناس که بدونن-

االن؟ بعد بیست و پنج سال؟ تو روت -
 میشه؟

باعث و بانی این بیست و پنج سال هم -
 !تویی

 .مامان پوزخند میزند

- برو کار خودتو بکن؛ فقط دیگه  باشه برو،
 دور منو

 !حدیثو خط بکش

ِ ه  
مرگ میالالد خرافات نبود! مکافات بود! -

 میترسم از ت

 !این مکافات



 .مامان خشمگین برمیخیزد

 .بسه سجاد، انقد با این حرفا منو آزار نده-
 .لحن بابا عجز دارد

مامان که به این طرف میآید، فوری خودم را 
 توی اتاقم

زممیاندا . 

در مورد چه چیزی حرف میزدند؟ بابا برای 
 افشای

کدامین مطلب این همه پافشاری میکرد؟ 
 مطمئنم که

وسط بحثشان نام علیرضا به گوشم خورد؟ 
 علیرضا چه

ربطی به بحث آنها دارد؟ اصالال از کجا 



 معلوم منظورشان

 علیرضای خودمان است؟

یعنی موضوع تا این حد حیاتیست که 
 مامان حرف از

 رفتن میزد؟

نقش میالالد این وسط چیست؟ چرا بابا 
 فکر میکند مرگ

 او مکافات است؟
مغزم پر از سواالالت متعدد است، 

 درحالیکه جواب

هیچکدامشان را نمیدانم. کشوی پاتختیام را 
 .باز میکنم

قاب عکس را بیرون میآورم. به عادت 



 همیشه لبهایم را

روی عکس میفشارم؛ سپس آن را به روی 
بم انتقالقل  

 .میدهم

مامان میگوید آخرین عکسیست که از او 
 .داریم

 .میگوید دو هفته پیش از مرگش گرفته شده

 ِ 
ِٔ عکس را مقابل چشمانم میگیرم. پسربچه 

 ناز و شیرین
 پنج سالهای که از شدت خنده چینهای ریز
دور چشمش افتاده. برای ده هزارمین بار 

 دلم ضعف



 .میرود از بابت چال گونهاش

با اینکه او را ندیدهام، هر چند خاطرهای با 
 او ندارم،

 .همیشه پرستیدمش

برادری که اگر زنده بود، االن بیست و چهار 
 _ پنج

 .سال داشت

 .چقدر جای خالیاش خالیست

چقدر حرف تلنبار شده دارم برای گفتن به 
 او، اما

 .موضوع اینجاست از دسترسم خارج است

بار وحشتناکترین موردی که با هر 
 اندیشیدن به آن، تن



 !و بدنم میلرزد، نحوۀ مرگ اوست

طبق گفتههای مامان، میالد عادت داشت 
 خودش

غذایش را بخورد. میگوید اصال نفهمیدم چه 
 شد. در

عرض چند ثانیه برنج توی گلوی برادرم گیر 
 !میکند

نمیتواند سرفه بزند! رنگش کبود میگردد. 
 مامان هول

را گم میکند میشود. بابا دست و پایش . 

مامان توی گلویش آب میریزد. بابا با دست 
 به پشتش

 .میزند



مامان دست در دهانش فرومیبرد تا راه 
 گلویش را باز

 .کند

میالد پنج ساله بیقرار است. دست و پا 
 میزند. دهان باز

 .میکند برای بلعیدن ذرهای اکسیژن

 !ِ  جان میکَ  ند
 !جـــــان میدهد

ش میزند. میالد را بابا محکم بر سر خود
 .برمیدارد

توی بیمارستان دکتر خبر تمام کردن برادرم 
 .را میدهد

برادر پنج سالهام را یک قاشق برنج خفه 



 !کرد

درواقع قبل از رسیدن به بیمارستان، در 
 حصار بابا تمام

 !کرده بود

به راستی برای یک کودک چه مرگی 
 وحشتناکتر از

 این؟
******* 

 «دنیا»

فان گفتن مردانهای میآید. صدای آقا عر 
 متعجب به

 .عرفان مینگرم

 این اینجا چیکار میکنه؟-
 !واسم چندتا بازی گرفته بود، اونا رو آورده-



تو غلط میکنی بدون اجازەاجازۀ من -
 مهمون دعوت

 میکنی. مگه بزرگتر نداری؟

 :همانطور که به طرف در میرود، میگوید

 !غر نزن، پاشو یه چیزی بنداز سرت-

ش از ورود آنها به سالن، به اتاق میروم. پی
 از فکر

افتضاحی که ده روز پیش به بار آمد، دهانم 
 گس

میشود. فقط همینم مانده بود مقابل آنها 
 دچار حمله

 .شوم

در اندکی گشوده میگردد و وفا به داخل 



 .گردن میکشد

 اجازه هست؟-
با سر اجازه ورود میدهم. داخل میآید. پس 

 از
احوالپرسی، روسریام را روی موهایم مرتب 

 ساخته،

 .گره میزند

 .مهموننواز -

 ِ  پاشو بیا بیرون خانم
این پسره رو رد کن بره، به احترام توئه که -

 بهش
چیزی نمیگم. حالیش کن من به دردش 

 .نمیخورم



 .دستم را میگیرد

محراب خیلی دوست داره. چرا بهش یه  ِ -
 فرصت

 نمیدی؟
- م نمیخواد پای علیرضا به این ببین اصال دل

 ماجرا باز

شه؛ اگه دست از سرم برنداره، مجبور 
 میشم همه چیو

 .بهش بگم
ناامید اتاق را ترک میکند. دقیقهای بعد 

 دوباره در باز

 .میشود؛ اینبار توسط او

شما یاد نگرفتی اونی که تو اتاقه وقتی -



 جواب نمیده

یعنی دوس نداره کسی پا بذاره به 
 حریمش؟

دستی پشت گردنش میکشد و داخل 
 میشود. الی در را

باز میگذارد. شرمم میشود توی چشمانش 
 .نگاه کنم

ِٔ در فاصله چند سانتیام، روی دو زانو 
 مینشیند. بوی

 .سیگارش توی دماغم میپیچد

اینه رسمش؟ من که به همون بیمحلیهات -
 راضی

بودم؛ ده روزه گوشی خاموش کردنت دیگه 



 چیه؟ در

نشسته خودم را عقب میکشمِ  حالت  . 

 .برین بیرون تا واسه جفتمون بد نشده-
 .نیمنگاهی به در میاندازد

 .امروز اومدم حرفامو بزنم، باید گوش کنی-
برین بیرون، شما دارین به اعتماد برادرم -

 خیانت

 .میکنین

 .هر دو ابرویش را تا انتها باال میفرستد

من؟ من غلط بکنم به اعتماد علیرضا -
نت کنمخیا . 

حرفای منو گوش کن؛ اگه نظرت عوض 
 نشد، قول میدم



 !دیگه مزاحمت نشم

 .گوش میکنم-

اینجا نمیشه. به بچهها قول دادم -
 ببرمشون بیرون؛

 .اونجا حرفامو میزنم
 .عصبی میشوم

 برا چی اینا رو به خودتون وابسته میکنین؟-
حاال تو پاشو؛ قول میدم از این به بعد -

 برخالف میلت
نکنم کاری ! 

******* 

عرفان جلو نشسته و حس بزرگ بودن به او 
 دست داده

است. مدام تالش میکند در مورد مسائلی 



 که گندهتر از

 .دهانش است، اظهارنظر کند

برای یک لحظه محراب به پشت برمیگردد تا 
 جاده را

بنگرد. دوباره دچار همان احساس مبهم 
 !میشوم

مطمئن هستم او را قبال جایی دیدهام! او 
ٔ  یک غریبه
 !آشناست

بریم باغوحش؟ -عرفان:   

 .عسل روی صندلی به جنبوجوش میافتد

 .آره، آره ما رو ببر باغوحش-
 .عسل را سر جایش مینشانم



-  -زمستون مگه باغوحش میشه؟ عسل: 
 عمو تو رو

 !ِ خدااااااااا
 .از شدت لوسیاش به ستوه میآیم

- سل، خونه میریم دیگهباشه ع . 

عرفان از صندلی جلو خودش را به پشت 
 .میکشد

 !نترس عسل، هیچکاری نمیتونه بکنه-
اخمهایم را در معرض دیدش میگذارم، اما 

 واقعیت این

است او به جز علیرضا، از هیچ بنیبشری 
 .ابایی ندارد

مخالفت من راه به جایی نمیبرد؛ فعال این 



 دو بچه سوار

میتازندبر اسب مراد،  . 

هر جا بچهها -کجا میری محراب؟  -وفا: 
 .بگن

 .هر دو یکصدا میشوند

 .باغوحش-
 .محراب لپ عرفان را میکشد

 .پس پیش به سوی باغوحش ارم-
 -همونی که کنار پارک ارمه؟ محراب:  -وفا: 

 .آره
- خیلی دور نیست؟ -وفا:   

نه زیاد. کیلومتر چهار اتوبان  -محراب: 
 تهران کرجو



باکریهاتوبان  . 

 ِ 
 که بریم، بعد از پل ستاری، توی خروجی

چشمانم را میبندم تا شاهد دیدزدنهایش، 
 از توی آینه

 .نباشم. عرفان عجیب با او گرم گرفته
 .زودتر از آنچه فکرش را می کردم، میرسیم

کنار در ورودی وایسین تا من ماشینو  ِ -
 ببرم تو

 .پارکینگ و بلیط بگیرم
شانده. شالگردن عسل خودش را کامل پو

 عرفان را دور

دهانش میپیچم. آفتاب کمجان زمستان 



 ،اندک گرمایی به
 .زمین بخشیده است

روبهروی درب باغوحش، دو شیر سنگی 
 نصب

 .شدهاند

محراب با بلیطها به ما میپیوندد. به محض 
 ورود

تابلویی به چشم میخورد با مضمون "خرید 
 حیوانات،

وانات برای کسانی که میخواهند از حی
 باغوحش

 ".خریداری کنند

 .مردم هم چه دل خجستهای دارند



ِ سیر بازدید از حیوانات، به شکلی طراحی 
 شده که در

هنگام ورود تا خروج ما، در یک مسیر 
 خاص میشود

 .ِٔ از کلیه حیوانات بازدید نمود
تا به حال این حجم از خوشحالی بچهها را 

 ندیده بودم؛
 .چقدر برایشان کم گذاشتهایم

عسل دستش را برابر دهانش میگیرد و 
 ذوقزده

 :میگوید

 .وای میمون ،چقد زشته-

شامپانزهس عموجون -محراب:  . 



همون میمونه دیگه -وفا:  . 

احساس میکنم قبال اینجا آمدهام، 
 درصورتیکه اولین

 !بارم است
با شنیدن نعرۀ شیرها، بچهها به آن سو 

 میشتابند. ما

مهم به دنبالشان کشیده میشوی . 

ِٔ به گفته محراب، شش ماده شیر و پنج 
 شیر نر، در

چهار قفس کوچک زندگی میکنند. محراب 
 یکی از

 .شیرها را نشان میدهد

تو رو خدا ببین کار سلطان جنگل به کجا -



 کشیده؛

ِٔ عجب قیافه افسردهای هم به خودش 
 .گرفته

 .عسل پفک توی دستش را جلو میگیرد

 عمو از اینا بدم بخوره؟-

- مو اینا پفک نمیخورننه ع . 

دوس ندارن؟ -عرفان:   

نه ممکنه تو شکمشون نینی  -محراب: 
 داشته باشن و

 !بمیره
ِٔ و تازه توجه من جلب میشود بر روی 

 نوشته باالی
 .قفسها



از غذا دادن به حیوانات، خودداری "
 ."نمایید

اینا  -پس اینا چی میخورن؟ محراب:  -وفا: 
 خوراکشون

 !االغه
وا؟ -وفا:   

یکی از شیرها میایستد و پشتش را به ما 
 .میکند

 :محراب دست بچهها را میکشد و میگوید

 !زود باشین، بیاین اینور-

بچهها هیجانزده میشوند. عسل پای محراب 
 .را میچسبد

وای عمو، میخواست ما رو بخوره؟ محراب -



 با خنده
 .سر تکان میدهد

نه خوشگلخانم، وقتی شیر اینجوری -
یوایمیسه، یعن  

میخواد جیش کنه، اگه نمیاومدین اینور 
 خیستون

 !میکرد

ِٔ صحنه دستشویی کردن شیر، با آن صدای 
 بلند، پس از

مدتها لبخند بر لبم مینشاند. بچهها از خنده 
 کبود

شدهاند. لبخند محراب نیز با دیدن لبخندم 
 .جان میگیرد



ِٔ حس و حالم شبیه کسانیست که حافظه 
 خود را از دست

عد به مرور زمان، قسمتهایی از دادهاند. ب
 خاطراتشان

 .را به یاد میآورند

 !صدای حیوانات

 !نگاههای محراب
قسم میخورم این صحنه را یک جایی 

 !دیدهام

 .عرفان بازوی محراب را میکشد

 .بریم پنگوئنهارم ببینیم َ -
 .گل پسر اینجا پنگوئن نداره-

 .لبهای عرفان آویزان میشود



 .ای بابا چرا؟ من عاشقشونم-
آخه تو این هوا اونا زنده  -محراب: 

 .نمیمونن
میبینم که برای وفا چشم و ابرو میآید و وفا 

 دست

 .بچهها را میچسبد
بیاین بریم اونطرف طاووسا رو نشونتون -

 .بدم
یه دونه از پرهاشو میکنی واسم؟ -عسل:  ! 

یه دونه چیه، دوتا میکنم -وفا:  ! 

خارج میشوند، محراب چشم از  وقتی از دید
 مسیر

 .رفتنشان برمیدارد



 سردت نیست؟-

 .نه-
ِٔ به خواسته او کنار دریاچهای میرویم که در 

 مجاورتاش

 .رستورانی دایر است

 بریم اونجا یه چیزی بخوریم؟-
 .بهتره زودتر حرفاتونو بزنین-

ِ  در قسمت کناری بیرون رستوران، قصد 
 دارم روی

چرمش را درمیآورد و نیمکتی بنشینم. کت 
 روی نیمکت

 .میاندازد! متعجب نگاهش میکنم

 .کتتونو بردارین-



 !بشین، نیمکت سرده-
با دست کنارش میزنم؛ دوباره آن را پهن 

 مینماید و با

کشیدن کیفم، وادارم میکند به نشستن. 
 خودش هم

 .آنطرفتر مینشیند
االن مثال تکلیف خودم و دلم چیست که 

 نگران این
ادا سردش شود؟هستم مب ! 

 چرا انقد از من بدت میاد؟-

 کی گفته؟-

 .الزم نیست کسی بگه، کامال روشنه-

اگه براتون روشنه چرا همش دور و -



 برمین؟ صورتش
 .رنگ میبازد

یعنی واقعا از من بدت میاد؟ نفسم را در -
 قالب آه

 .بیرون میرانم
 .نه-

 .چشمانش آرام گرفته، اما خودش نه

- نی؟چرا انقد پسم میز   

چند متر آنسوتر، دختربچهای زمین میخورد. 
 مردی

بلندش کرده و با عشق در حصارش 
 میگیرد. البد پدرش

 .است



من اصال آدم مناسبی برای ازدواج با شما -
 .نیستم
 چرا؟-

 .به هزار و یه دلیل-
 میشه یه دونه از اون هزار و یه دلیلو بگی؟-

 .من مریضم-

-  ٔ ین منو یعنی همه این مدت، به خاطر ا
 از سرت وا

کم چیزیه؟-میکردی؟   

 .دنیا... دنیاخانم منو نگا-

به جای نگاه کردن، سرم را تکان میدهم 
 یعنی

 "حرفتو بزن"



مریضی داریم تا مریضی. از نظر من تو یه -
 آدم

سالمی. منتها باید داروهاتو به موقع بخوری 
 و یه خرده

 !پرهیز غذایی داشته باشی
 .پوزخند میزنم

یعنی واسه شما مهم نیست من صرع -
 دارم؟

یه جوری میگی صرع انگار چیه. من از چند -
 جا

پرسوجو کردم؛ طی چهار _ پنج سال این 
 بیماری با

کمک دارو خوب میشه. چرا گرهای که با 



 دست باز

میشه رو به دندون میکشی؟ شرم دارم، اما 
 .باید بگویم

 .ممکنه... بچهم هم بیمار باشه-

غلیظ میگویدبا حیرتی  : 

 کی گفته؟-

 .خیلیا-

خیلی غلط کردن اون خیلیا! این احتمال -
 فقط پنج

 .درصده، یعنی همون صفر

 .گولم نزنین؛ مریضم، خنگ نیستم-

من غلط بکنم همچین فکری بکنم. خیلی -
 از بیماران



صرعی جزء نوابغن. یکی از اونا 
 !دایستایوفسکیه

 .این اسم را تا به حال نشنیدهام
 کی؟-

دایستایوفسکی. یه نویسندەویسندۀ خیلی -
 معروف که

هیچوقت به فکر درمان خودش نیفتاد؛ 
 چون این بیماری

رو جزئی از سرنوشت خودش میدونست! 
 به عقیدۀ اون

وقتی حمله بهش دست میداد، حسش 
 مثل این بود که به

بهشت رفته! یه جورایی سر حد بین زندگی 



 و مرگو

ج میکنه، یه درک میکرد. میگفت وقتی تشن
 چیزایی

میبینه و میشنوه، که چشم و گوش سالم، 
 از درک اون

 لذتبخش، در برابر
 ِ 

 ناتوانن! میگفت با اینکه اون دقایق
 کوفتگیای که به

دنبالش میاد، خیلی کوتاهه، اما به هیچوجه 
 حاضر نبود

 !اونو با نعمتهای این دنیا عوض کنه
چه جالب. یکی مثل من اون دقایقو به -



م تعبیرجهن  

 .میکنه، یکی به بهشت

 .این دیگه مربوط میشه به زاویه دید آدمأ  -
ِٔ از جیب شلوارش، جعبه کوچکی بیرون 

 .میآورد

مستقیم نگاهش نمیکنم، منتها از زیر چشم 
 حرکاتش را

 .میبینم

اون شبی که رفتیم ویالی کردان، کلی -
 .برنامه داشتم

کیک سفارش داده بودم. میخواستم یه تولد 
 بهیادموندنی
 !برات بگیرم



ِٔ آنچه را که میبینم باور ندارم. حلقه 
 طالسفید زیبایی که

برق تکنگینش، از برق چشمهای او بیشتر 
 !است

چه میشود آدمی به نقطهای میرسد که 
 تولدش را به

 خاطر نمیآورد؟

همون شب میخواستم از علیرضا -
 !خواستگاریت کنم

نفسهای سوختهام را به آرامی بیرون 
 .میدهم

 .مورمورم شده

از سرمای بهمن ماه نیست؛ از برودت 



 جملهایست که او

به جانم انداخته. تنها چیزی که میدانم این 
 است، باید

بروم. برمیخیزم. دستش مچم را اسیر 
 !میکند

رعشه بر جانم میافتد. نگاه گریزانم را به 
 سمتش سوق

 .میدهم

ریشاش به این زیبایی بوده یاهمیشه ته ... 

مادر ندارم واسم پا پیش بذاره؛ جسارتمو -
 !به دل نگیر

میخواهم دستم را آزاد سازم؛ محکمتر 
 !میچسبد



 .ولم کنین-

با من ازدواج میکنی دنیا؟ حاضری دنیام -
 ...شی تا

نمیگم دنیا رو، اما دنیای خودمو به پات 
 !بریزم؟

از یکدیگر اشکهایم برای حمله به صورتم، 
 سبقت

 .میگیرند

میذاری دستت کنم؟ سرم را به طرفین -
 .میجنبانم

 !من شما رو کجا دیدم؟-

حیرت میکند از جوابی که خودش نوعی 
 .سوال است



 ها؟-

 .چقد قیافهتون برام آشناس-

یعنی چی؟ میدونی چند بار همدیگه رو -
 .دیدیم

 ...نه نه، قبل از اینکه ببینمتون-
دد. چیزی داخل ِٔ ذهنم مغشوش میگر 

 کاسه سرم وول

 .میخورد

احساس عجیبی دارم؛ ترس، هیجان، 
 .ناباوری

صدای حیوانات، مردی که دستم را محکم 
 گرفته و

 !نوازش میکند



به یکباره پدیدهای همچون آذرخش از تنم 
 عبور میکند؛

 .خشکم میسازد؛ میسوزاندم

ِٔ درست است، من همه این اتفاقات را در 
 !خواب دیدهام

قابل باور است! خدایا این چه بازیایست غیر 
 راه

 انداختهای؟
یعنی من ماهها پیش از اینکه محراب را 

 ببینم، مهمان
 خوابهایم بوده؟

حتی صدای حیوانات، باغوحش، چه بالیی 
 سر من



 آمده؟
نکند تبدیل شدهام به یک انسان 

 ماوراءالطبیعی که

 خودم خبر ندارم؟

یچ چه دلیلی دارد او را که از قبل ه
 پیشزمینهای از

چهرهاش در ذهنم نداشتهام ،در عالم رؤیا 
 مشاهده کنم؟

 !آن هم به این صراحت و آشکاری
از گرمای دستش روی صورتم، تکان سختی 

 .میخورم

حالت خوبه؟ چرا اینطوری نگام میکنی؟ -
 دست



مرتعشم را از میان دستش بیرون میکشم و 
 از او

 .فاصله میگیرم

 .حرف بزن دنیا، یه چیزی بگو-

به حنجرهام التماس میکنم برای بیرون 
 فرستادن

 .صدایم

فراموشم کن، من اونی نیستم که فکر -
 .میکنی

خشم بر چهرهاش غالب میشود. گرۀ کور 
 میان دو

ابرویش میافتد. صدایش را باال میبرد و 
 دستانش را از



 .دو طرف میگشاید

- ن بهم چرا یه کاری میکنی حس خر بود
 دست بده؟

یک کلمه بگو حالم ازت به هم میخوره، این 
 همه

آسمون ریسمون بافتن نمیخواد. خسته 
 نشدی انقد

 بهونه تراشیدی؟
 اینکه قبال ازدواج کردم هم بهونهس؟-

 ...آره بهو-
شنیدههای گوشش توسط مغزش آنالیز 

 میشود؛ قدمی به

 .جلو برمیدارد و چشمانش را ریز میکند



 .لکنت میگیرد
 سـ... سر کارم گذاشتی دیگه؟-

وقتی میگم به دردت نمیخورم، یعنی دلیل -
 محکمی

 .پشتش هست
پا تند میکنم. میدوم. در نیمههای راه، 

 نگاهی به پشتم
 .میاندازم

ِٔ با دستش لبه نیمکت را گرفته و سخت 
 نیست فهمیدن

اینکه برای جلوگیری از افتادنش، توسل 
 .کرده به آن

ده و کمرش تا شده شانههایش فروافتا



 .است
من نمیتوانم با گذشتهای که دارم، به ازدواج 

 حتی فکر

 !کنم

 ...اگر بیشتر میماندم
 ...اگر بیشتر میپرسید
 ...اگر از طالقم میگفتم

 ...اگر از دلیالش میپرسید
***** 

 «وفا»

هدفون را از توی گوشم بیرون میکشم. 
 شالم را سر

یروز که میکنم و از تخت پایین میپرم. از د
 نغمه



شرش را کم کرده، خانه در آرامش فرورفته 
 بود؛ حاال

 ...این صداها
سهراب حتی خودش دنبال نغمه نیامد. 

 :گفت

فکراتو بکن، از این به بعد من اینم. اگه "
 تونستی با

 "!همین این سر کنی، برگرد سر زندگیت

 .مامان کنار اتاق محراب ایستاده

 چی شده؟-

میدهد سرش را با تأسف تکان . 

من از دست شما به کدوم  -شاهرخخان: 
 بیابون سر



بذارم؟ پدرم دراومده تا دو مترتون کردم، 
 حاال شدین

بالی جونم. از هر کدومتون باید یه جوری 
 بکشم. اون

از اخویت که مردونگیش تازه سر از تخم 
 درآورده، اینم

از تو که حصار گوشم، هر غلطی دلت 
 میخواد میکنی،

به خیال اینکه هیشکی خبر نداره. بدبخت 
 من به روت

نمیآوردم تا حرمت بینمون نشکنه، اما 
 میبینم روت

بازتر شده. دیگه همچین چیزی نبینم؛ 



 ببینم تشریف
 !ِٔ میبری باال، طبقه خودت

قدمی به جلو برمیدارم. محراب سرش را 
 .پایین انداخته

 .اتاق توی دود غلیظی فرورفته است
، جاسیگاریای میبینم که همیشه روی پاتختی

 زیر تخت

پنهان بود؛ اینک لبریز است از فیلترهای 
 .نیمهسوخته

شاهرخخان به اتاق خودش میرود و دربش 
 را محکم

 .میکوبد

ِٔ محراب گوشه تخت مینشیند؛ البته بگویم 



 میافتد، بهتر

 .است
آرنجهایش را به زانو تکیه میدهد و کف 

 دستانش را بر

 .سرش میگذارد

ر را میبندم و پنجره را میگشایمد . 

حق با باباته؛ چی شده یه دفعهای دوتا -
 داداش دل و

جیگردار شدین؟ حکایت این جاسیگاری 
 چیه؟

سکوت پیشه کرده و دو زانویش را آرام به 
 .هم میکوبد

 .کنارش مینشینم



نمیخوای بگی امروز چه اتفاقی افتاد؟ اون -
 از دنیا که

ز تو. بحثتون بیخبر گذاشت رفت؛ اینم ا
 شد؟ به دنبال

 .آهش، سیگار دیگری روشن میکند
 دیوونه شدی پسر؟-

پلکهایش را بر هم میفشارد و عمیق پک 
 .میزند

سیگار را از میان انگشتانش بیرون میکشم. 
 حرکتی

 .نمیکند
حرف بزن محراب. تو که هیچوخ ناامید -

 .نمیشدی



میگفتی باالخره دلشو به دست میارم. به 
 همین زودی

 جا زدی؟

 .سرش را اندکی به سمتم متمایل مینماید

 همیشه ت

 ِ  چقدر این دو گوی نمناک، محراب خس و
 !سرسخت را مظلوم کرده

**** 

تکهای از پرتقالی که پوست کنده را جدا 
 میکند و به

 .سمتم میگیرد. آن را توی دهانم میگذارم

دنیا و عسل برای چی رفتن خونه ٔ  -
 همسایه؟ رشتههای

روی پرتقال را توی پیشدستی میریزدسفید  . 



 .البد میخواسته ما راحت باشیم-

 !چقد مسخرهس-

 .حرکت دستانش متوقف میشود

 چی مسخرهس؟-

اینکه به خاطر نیم ساعت خلوت کردن، -
 مجبوری

 !ِٔ خواهرتو بفرستی خونه همسایه
اوال که من نفرستادم و خودشون رفتن. -

 بعدم جدیدا
میزنیاخیلی داری با کنایه حرف  . 

باید امروز حرفهایم را بزنم .هیچگاه به سراغ 
 اتومبیلی

که هومن برایم گرفته، نرفتم. هنوز هم 



 تماسهایش مبنی
بر تحویل گرفتن ماشین ادامه دارد. چرا 

 وقتی یک

غریبه اینگونه برایم خرج میکند، باید چنین 
 شرایط

سختی را تحمل کنم؟ لیاقت من خیلی 
 !باالتر از اینهاست

علیرضا باید یه تصمیم اساسی واسه -
 زندگیمون

 .بگیریم
کارد و پرتقال را توی بشقاب میگذارد و 

 حواسش را

 .معطوف من میسازد



من... چه جوری بگم... نمیتونم با بچهها -
 تو یه خونه

 !زندگی کنم

اخم چهرهاش را میپوشاند. موهایی که بر 
 پیشانیام

 .ریخته را کنار میزنم

، منم مثل هر کس دیگهای ببین علیرضا ِ -
 دوست دارم

یه زندگی مستقل داشته ٔ باشم. خواسته 
 زیادیه؟

ما با هم حرف زدیم، قرار گذاشتیم. تو -
 شرایط منو

میدونستی. من قول زندگی مستقل به تو 



 .نداده بودم
 االن این حرفا از کجا آب میخوره؟

منم مثل همه حق دارم خودم نوع -
 زندگیمو انتخاب

 !کنم

- نوع زندگیتو چند ماه پیش انتخاب  تو
 کردی. بعدم انقد

لقمه رو تو دهنت نچرخون، واضح حرفتو 
 .بزن

من اشتباه کردم علیرضا، خودتو خیلی -
 دوست دارم،

خونوادهتم دوست دارم، ولی باید به فکر یه 
 زندگی



 !جداگونه باشی

 .پوزخند میزند
اون موقع که گفتم اگه منو انتخاب -

ازمیکنی، نمیتونم   

بچهها دل بکنم؛ اون موقع که مامانت 
 وایساد گفت این

دختر اهل همچین زندگیای نیست، گفتی 
 نه قبول میکنم؛

اون موقع کلهت داغ بود؟ چشات کور بود؟ 
 گوشات کر

 بود؟ تازه چش و گوشت باز شده؟
ِٔ میدانم اشتباه از من بوده. همه فاکتورها 

 را کنار گذاشته



یم، هر مردی که بودم. به عقیدٔە آن روزها
 نمیدانست

خیانت چیست، یعنی ایدهآل. درصورتیکه 
 حاال میفهمم

-فقط چشم و دل پاک بودن، کافی نیست. 
 باشه تو حق

داری، حاال خودتو بذار جای من. منم دلم 
 میخواد واسه

شوهرم لباسای باز و خوشگل بپوشم و 
 دلبری کنم، تو

خونه همش آرایش داشته باشم، موهامو 
م. بهباز بذار   

نظرت تو خونهای که پسر داره میشه 



 !اینطوری گشت؟
از صبح تا شب که من خونه نیستم، واسه -

 کی

میخوای لباس باز بپوشی؟ بعدم مرگ 
 نیست که چاره

نداشته باشه، لباس خوشگالتو نگهدار واسه 
 خلوت

 .خودمون. واسه شب که میخوایم بخوابیم

 !تیرها یکی پس از دیگری به سنگ میخورند
علیرضا خودتم میدونی این خونه واسه پنج -

 نفر
 .کوچیکه

واسه بار چندمه دارم بهت میگم؟ قرار  ِ -



 نیس اینجا
 .زندگی کنیم، به فکر یه جای بزرگترم

انگشتانم را در هم میپیچم و نگاه از 
 .چشمانش میگیرم

خب حداقل دوتا واحد مستقل بگیر که -
 هم من راحت

 !باشم، هم اونا پیش خودمون بمونن
با یک جست ،برمیخیزد. از الی در نگاهی 

 به سالن
میاندازد و وقتی از خواب بودن عرفان 

 مطمئن شد، در

 .را میبندد

نمیدونم خودت میفهمی چی داری میگی، -



 یا از عمد
میخوای اعصاب منو خرد کنی. من پول 

 رهن یه واحد و

ت تو میگی به زور دارم جور میکنم، اونوق
 دوتا واحد؟

اصال به این فکر کردی سهتا بچه تو یه واحد 
 جداگونه

 میخوان چیکار کنن؟

 دنیا پس چیه؟-

 .نفسهای عصبیاش کشدار میشود
یه نفر میخواد مواظب خود دنیا باشه، حاال -

 من بچهها

 رو بسپارم دستش؟



 :دستش را میگیرم و با التماس میگویم

- ونه، علیرضا، عموت که خیلی مهرب
 بفرستشون

 !اونجا! به خدا عموت خوشحالم میشه
 .دستم را پس میزند

عموم خوشحال میشه؛ به نظرت زنعموم -
 هم خوشحال

میشه؟ پدر مادر باال سرشون نیست، 
 داداششون که

 .نمرده آوارٔە این خونه اون خونه شن
 .عموت که غریبه نیست-

 .صدایش را باال میبرد

- خونوادۀ آدم،  تو این دور و زمونه، به جز



 همه

غریبهن؛ عمه و دایی و خاله و عمو هم 
 .نداره

بفرستمشون اونجا که زنعمو لقمههای 
 پارههای تن منو

بشمره؟ تا خواستن یه ذره بازی کنن، 
 دمشونو قیچی

کنه؟ تا یه کوچولو جیکشون دراومد، بزنه تو 
 سرشون؟

 تو اینو میخوای وفا؟
هل چرا موضوع به این مهمی را اینقدر س

 میپنداشتم؟

رو برمیگردانم .چانهام را میچسبد و وادارم 



 میکند توی

 .چشمانش بنگرم

 بگو چی تو اون مخت میگذره؟-
 .باید شجاعت به خرج دهم

علیرضا تو باید یه شرایط نرمال واسه -
 زندگی من

 .فراهم کنی

عصبی شده است. این را سرخی چشمانش 
 میگوید؛ این

و این را را فک منقبض شدهاش میگوید؛ 
 فشار دستش

 .دور چانهام میگوید

شرایط نرمال از نظر تو چیه؟ کنار گذاشتن -



 برادر
خواهرام؟ تو با چشم باز منو انتخاب کردی. 

 اگه ننه
بابام یکیشون زنده بود، با خیال راحت 

 میرفتم پی

زندگی خودم. حاال نمیتونم. اگه یه شب 
 وقت و بیوقت

عرفان  حمله به دنیا دست بده چی؟ عسل و
 میتونن به

دادش برسن؟ عسل اگه از من جدا شه، 
 .دق میکنه

عرفان تو سن حساسیه؛ باید حواسم به 
 تکتک کاراش



باشه. کافیه من از اینا چشم بردارم، تا هر 
 کدومشون یه

 .جور گند بزنن به آیندهشون

 .بلند میشوم
پس من چی؟ آرامش من واست مهم -

 نیست؟ او هم
 .بلند میشود

من که دارم همه کار میکنم واسه -
 آرامشت. تو تا حاال

از من یا بچهها بیاحترامی دیدی؟ کسی از 
 گل نازکتر

بهت گفته؟ همیشه نسپردم اگه بچهها 
 اذیتت کردن، به



خودم بگو؟ من دیگه چیکار باید میکردم که 
 نکردم؟ داد

 .میزنم

 ...من نمیتو-

 .دستش را جلوی دهانم میگیرد

- ه؟ بچه بیدار میشههیس، چه خبرت . 

 .دستش را از روی دهانم کنار میزنم

تا موقعی که همه یه جا باشیم، همه ٔ  -
 انرژیتو میخوای

صرف اونا کنی؛ منم طاقت این شکلیشو 
 .ندارم

دستانش دو طرف بدنش میافتد. عجز دارد 
 وقتی



 :میگوید

خداوکیلی همهتون دست به دست هم -
 دادین منو

رت من چه گلی به ِ  بچزونین. االن به نظ
 سرم بگیرم؟

بگو همونو میگیرم. فقط قبلش به نمه فکر 
 .کن

بچهن، میفهمی؟ بچه. به غیر از من 
 .هیشکیو ندارن

مسئولیتشون با منه. تا وقتی سر و سامون 
 نگرفتن،

 .باید زیر بال و پر خودم باشن
مانتوام را تن میزنم و شالم را آزاد روی 



 موهایم

 .میاندازم

- ن و خونوادهتپس تو بمو . 

 .رخ به رخام میایستد

- 

ِ  چرا اوقاتمونو تلخ میکنی؟ تو که میدونی 
 من آدم

شونه خالی کردن از مسئولیتم نیستم. برا 
 چی با این

 حرفا اعصابمو خطخطی میکنی؟

برو کنار علیرضا. بشین قشنگ فکراتو -
 بکن. یا من یا

خونوادهت! ببینم اونقدری که نسبت به 
 اونا



یت داری، نسبت به زنتم احساسمسئول
 .داری

 .گردنش را خم میکند، تا همقد شویم

 االن این یه تهدید بود؟-
 .هر چی اسمشو میذاری، بذار-

 :صورتش هیچ انعطافی ندارد وقتی میگوید

نگو یا من یا خونوادهت. تو اگه منو -
 نداشته باشی،

باباتو نداشته باشی، داداشتو نداشته باشی، 
 یه مادر باال

ست. اینا به غیر من هیشکیو سرت ه
 !ندارن

غرق در بهت، زل میزنم به او. هیچ نرمشی 



 در

 .چشمانش نیست

 حرف آخرته؟-

اول و آخر نداره. تو هم االن حق نداری جا -
 بزنی. مو

به مو شرایطمو واست توضیح داده بودم. 
 زندگی

بچهبازی نیست امروز دلت یه چیز بخواد، 
 فردا یه چیز

دیگه. وقتش رسیده که پای انتخابت 
 وایسادنو یاد

 !بگیری
******* 

 «علیرضا»



ِٔ دنبالش نمیروم. همه عمر سعی کردهام 
 با اطرافیانم

 .مدارا کنم و آنها را از خود راضی نگهدارم

 خودم زدهام؛ از خواستههایم زدهام؛ اص

 ِ 
 از خوشی ال از

خودم زدهام که آرامش شوم برای همه. اما 
 وقتی

یشود، خب نمیشودنم . 

وقتی به هر سو میروی، به در بسته 
 ...میخوری

وقتی مصیبت و سختی و درد، جزء الینفک 
 زندگیات



 ...شده

وقتی نمیرسد آن پایان خوشی که انتظارش 
 را

 ...میکشی

وقتی نمیشود روزگارت آنطور که پیشبینی 
 ...میکردی

وقتی کسی نیست برای درآوردن خستگیات، 
 قدمی

 ...بردارد
وقتی به جای سبک کردن بارت، هی بار 

 روی بارت

 ...میگذارند

چگونه میشود دلت رفتن نخواهد؟ کندن 



 نخواهد؟ بریدن
 نخواهد؟

بریدن از تمام آدمها! خواهر و برادر و 
 !همسر ندارد

یک جایی که فقط خودت باشی. حتی شده 
 !دو روز

 .دو روز برای خودت زندگی کنی

 .خواهر

 ِ 
 بدون فکر بیماری

 .ِٔ بدون غصه کمبودهای برادر
 !همسر

 ِ 



 بدون غر زدنهای تمامنشدنی
کمی به خودت بیندیشی. ببینی آخرین 

 باری که دکتر
رفتهای چند وقت پیش بوده است! اصال 

 چند سال پیش

 !بوده است
ِٔ یعنی در همه این سالها نیازی به دکتر 

 نداشتهای؟ سرت
درد نکرده؟ دلت درد نکرده؟ کمرت درد 

دندانتنکرده؟   

درد نکرده؟ معدهات درد نکرده؟ دست و 
 پایت درد

 !نکرده؟ قلبت درد نکرده؟



پس مردم برای چه به دکتر مراجعه میکنند؟ 
 برای همین
 .دردها دیگر

 .من است یا بیکسیام، نمیدانم

 ِ 
 از سگجانی تنها چیزی

که میدانم این است، من یاد نگرفتهام 
 دردهایم را بیرون

بریزم. آنها را در درون خودم سهقفله 
 مینمایم. به همین

 .خاطر است اغلب اوقات خستهام

میدانم تجمع این دردها، عاقبت مرا از پا 
 .خواهد انداخت



گوشهایم را تیز میکنم. گویی آنطرف دیوار، 
 یک نفر

 .حالش از من خرابتر است

ِ  تن کوفتهام را دنبال خودم میکشم. صدا 
 .از زیر پتوست

لو میروم. توان ایستادن ندارم؛ همانجا ج
 .مینشینم

 .عرفان-

 .پتو را کنار میزنم. صورتش خیس است
 خواب بد دیدی؟-

دستم را میگیرد؛ کفاش را میبوسد! نه یک 
 بار، نه دو

 !بار، هفت بار



به خودم میآیم؛ دستم را میکشم و بلندش 
 .میکنم

 این چه کاریه پسر؟-
و با صدای خودش را توی حصارم میاندازد 

 بلند
 .میگرید

دستم را پشتش میگذارم و او را به خود 
 .میفشارم

اجازه میدهم کمی آرام گیرد. خیلی کم 
 پیش آمده این

 .ِ  پسرک مغرور، این چنین گریه کند
دستم را بر شانهاش میگذارم و او را از خود 

 فاصله



 .میدهم

 چته عرفان؟-

 :با صدای تودماغیشده میگوید
- ذیتت کردیم؛ میدونم پسر میدونم خیلی ا

 !بدی بودم
 !میخوای تنهامون بذاری؟

 کی همچین حرفی زده؟-

 !خودم شنیدم-

من گفتم تنهاتون میذارم؟ کف دستش را -
 بینیاش
 .میکشد

 .تو نگفتی، زنداداش گفت-
 .ای داد بیداد



داداشی به خدا قول میدم دیگه اذیتت -
 نکنم. دیگه

ن موهای عسلو نمیکشم. دیگه دهن به ده
 .آجی نمیذارم

ِٔ اصال پاهای عسل هم میبوسم! فقط ما رو 
 نفرست خونه

 !عمو

دستم را الی موهایش میبرم و کف سرش 
 .را میخارم

 .هیچوخ همچین کاری نمیکنم-

 .فینفین میکند

زنعمو دوسمون نداره، هر وقت میخوایم -
 به وسایلش



دست بزنیم، ما رو میبره تو آشپزخونه و 
 دعوامون

گه اونجا بریم ،میمیریممیکنه! ما ا . 

میدونم، میدونم باالخره تو هم ازمون خسته 
 میشی و

تنهامون میذاری. زنداداشم از ما خوشش 
 نمیاد. به

خدا ما کاریش نداریم. فقط یه بار غلط 
 کردم بهش گفتم

موهاشو بذاره داخل و تو خیابون سلفی 
 !نگیره

چگونه باید این پسری که میلرزد را آرام 
 سازم؟



هایش را درک میکنم. بوسهای بر ترس
 پیشانیاش

 .مینشانم و پیشانیام را به آن میچسبانم

من نمیدونم چی باعث شده فکر کنی -
 همچین نامردیای

در حقتون میکنم. یه چیزی میگم دلت 
 قرص شه، تا

 تکتکتونو نبینم، همهمون تو یه
 ِ 

 روزی که عروسی

خونه زندگی میکنیم. زنداداشم باید بشینه 
 فکراشو

 بکنه. تنها چیزی که میتونه ما رو از



هم جدا کنه، مرگه! حاال هم پاشو برو آجیت 
 و عسلو

 .صدا کن میخوایم با هم پیتزا درست کنیم

**** 

 «حدیث»

 .خاله فکر کنم جاشو کثیف کرده؛ بو میده-

 .بلند میشود
- الن میامبیزحمت ببرش تو اتاق، منم ا . 

صدرای بازیگوش را حصار میکنم و به اتاقی 
 که خاله

 .گفت، میروم

در کمتر از چند دقیقه، با مایبیبی و 
 دستمال مرطوب

 .میآید



ِٔ همانطور که قربانصدقه پسرش میرود، 
 پوشکش را

تعویض مینماید. دستان کوچک و سفیدش 
 .را میبوسم

قربونت برم که انقد پاهاتو خوشگل تکون -
 .میدی

 چرا بزرگ نشدی تا خودم زنت شم؟

صداهای نامفهوم و بانمک از گلوی صدرا 
 خارج میشود

 :و خاله میگوید

 .عموش شو -

 ِ 
 ِٔ شما به جای بچه من، بیا زن



اون عموی ازخودراضیش فکر نکنم تا -
 شصت سالگی

 .هم بتونه کیس مورد نظرشو پیدا کنه

 اگه بگم پیدا کرده چی؟-
 جان مــــــن؟-

- س چیآره، پ ! 

 .به سالمتی، چشم مامانش روشن-
قرار بود بیایم خواستگاری که بابا فوت کرد -

 !و نشد

ولی همین روزا گوش به زنگ باش که 
 !خدمت برسیم

سخن خاله، چیزی فراتر از شگفتزدگی را 
 برایم به



 .همراه دارد. به خودم اشاره میکنم

 خواستگاری من؟-

 :صدرا را قلقلک میدهد و میگوید

 .بله-
 واسه برادرشوهرت؟-

 .لبخند میزند
 !چه شود! خاله و خواهرزاده بشن جاری-

 شوخیت گرفته؟-

 .تعجب میکند
 شوخی چیه دیوونه؟-

آخه، آخه اون که تا حاال نه اشارهای کرده، -
 نه حرفی

 .زده. اصال چیزی بروز نداده



 .بس که پیرامون آقاس-
ِٔ آزاد، پسر برنزۀ چشمعسلی که از لحظه 

 وصلت

ِٔ برادرش با خاله من، در عالم بچگیمان، با 
 دختران

 .فامیل، او را مرد رویاهای خود میدیدیم

صدرا در حصارش وول میخورد و پنجه 
 .میکشد

 نظرت چیه؟-
 مطمئنی؟-

 وا حدیث، اینم سواله میپرسی؟-

حیرت میکنم. آزاد پسر معقولیست! 
 همیشه برایش



 .احترام خاصی قائل بودهام
 چی میگی حدیث؟-

 !نمیدونم .پیشنهاد وسوسهبرانگیزیه-
من بهش گفتم تا وقتی حدیث کنکور نده، -

 نمیتونین
ازدواج کنین. اونم حرفی نداشت؛ گفت 

 نامزد میکنیم تا
 .هر وقتی که بزرگترا صالح بدونن

به فکر فرومیروم. اگر خواستگاری رسمی 
 کند، صد در

صد میتواند نظر مامان را به خودش جلب 
 .سازد

که با برادرش، یعنی همان  شرکتی



 شوهرخالهام تاسیس

کردهاند، مدتی میشود به سوددهی کالنی 
 .رسیده

 ریزۀ صدرا را -

 ِ 
 یه سوال بپرسم راستشو میگی؟ دماغ

 .میبوسم

 تا حاال از من دروغ شنیدی؟-
 هنوزم به علیرضا فکر میکنی؟-

 .تقالیم را به کار میگیرم تا عادی باشم
 .نه-

 واقعا؟-

ن سوال را خودم هم نمیدانم. جواب ای



 واقعیت این است،

او همیشه وسط افکار من است و جای 
 .دیگری نمیرود

احساس گناه دارم منتها در مرکز مغزم جا 
 خوش کرده

 !است
ضرباتی به در نواخته میشود و متعاقب با 

 آن، قامت
 .آزاد را میبینم

معذب شده، دست و پایم را گم میکنم. 
 .درست مینشینم

خونسرد به سوی ما میآید و موبایل  خیلی
 خاله را به



 .سمتش میگیرد

 .گوشیت کشت خودشو زنداداش-

 .ا  دستت درد نکنه-
به همان خونسردیای که آمد، میرود؛ بدون 

 اینکه
 !نیمنگاهی به من بیندازد

 .تماس توی دستان خاله قطع میشود
چشمان درشت شدهام را از مسیر رفتناش 

 .برمیدارم
- له این پسره به من عالقه داره؟ مطمئنی خا

 دستم را

 .میفشارد

آره بابا، بچهم هالکته. اینجوریشو نگاه -



 نکن،
شگردشه. فکر کنم همین روزا قراره شیرینی 

 شما دوتا

 !رو بخوریم

***** 

 « دنیا»

بیش از دو هفته است از محراب خبری 
 نیست. کاش

اصال نمیدیدمش. من که داشتم زندگیام را 
 میکردم؛ به

 .مرد جماعت کاری نداشتم

آمد و با حرفها و کارهایش، دلم را لرزاند و 
 !رفت

حاال که نیست، تازه میفهمم چقدر خو گرفته 



 بودم به
 !پیامهای یکطرفهاش

اینکه مدام با هیجان دستم را روی قلبم 
 میگذارم و

ِٔ صفحه موبایلم را روشن میکنم تا ببینم 
 تماس بیپاسخ یا

 !پیامکی افتاده یا نه
 آن لحظه برا

 ِ 
 .ناامیدی یم از هر چیزی دردناکتر است

بارها موبایلم را خاموش کردهام به این 
 امید که وقتی

روشناش کردم، پیامکی با مضمون چندین 



 تماس از
دست رفته برایم ارسال گردد! ولی واقعیت 

 این است او
 .به دستم نیامده، از دست رفت

م ِ  قطرۀ اشک ٔ سربار را، از گوشه چشم
 میگیرم و

اتفاقات آن روز برای هزارمین بار برایم 
 .تداعی میشود

مقابل آینه ایستاده بود و با موهایش ور 
 میرفت. شانه

را از دستش گرفتم. روی پنجههایم ایستادم 
 و موهایش

را به همان حالتی که خودم دوست داشتم، 



 .درآوردم

حاال نمیشد اولین روز زندگی مشترکمونو -
 بمونی
 خونه؟

نگاه ناراضیاش را دوخت به موهایی که به 
 روش خودم

 .باال زده بودم، اما اعتراضی نکرد
خودت که دیدی مامان گفت وقت دکتر -

 داره. حاال اگه

نبرمش میگه وزه خانم ببین شب چه 
 صفایی بهش داده

 .که حرف مادرشو پشت گوش میندازه

این حرف، آن هم با لحن مادرش، هر 



 دویمان را به

اداشتخنده و . 

تا تو برگردی حوصلهم سر میره. چیکار -
 کنم؟

 .استراحت-
مگه چیکار کردم که استراحت کردم؟ -

 دستش روی

قوس کمرم نشست و با لبخند پر مهر و 
 :شیطنت، گفت

دیگه چیکار میخواستی بکنی جونم؟ نگاه -
 دزدیدم و

 .مسیر بحث را عوض کرد

 .به علیرضا زنگ بزن بگو شام بیان اینجا-



- عا؟واق  

 .به چشمانم اشاره کرد
چشات داد میزنه چقد دلتنگشونی. بهش -

 بگو از مطب
برگشتنی، میرم دنبالشون. حاال هم ماچو رد 

 کن که

 !آقاتون پرانرژی بره و بیاد
خودم را در حصارش انداختم و گلویش را 

 .بوسیدم
دستی میان موهای خیسم فروبرد و عمیق 

 .نفس کشید
شانس آوردی دیرم شده دنیا، وگرنه -

 میدونستم چه



ِ  جوری ادبت کنم که یاد بگیری کی کجا رو 
 !ببوسی

ِٔ اولین مهمانی، در خانه خودم، آن هم 
 دستپخت خودم،

 .از تصورش به وجد آمدم
نخستین کاری که کردم، تماس با علیرضا 

 .بود
میگفت نمیخواهد خلوتمان را به هم بزند و 

 :من گفتم

- از این به بعد سالها وقت داریم واسه  حاال
 خلوت

 .کردن

خندهدار است؛ نه گریهدار است. ذرهای از 



 آینده و
اتفاقاتاش خبر نداریم، آن وقت جوش 

 روزمرگیمان را

میزنیم؛ غافل از اینکه ممکن است همان 
 روزمرگی،

 !روزی آرزو شود

برای اولین مهمانیام، چلوگوشت بار 
 .گذاشتم

خانوادهاش را دعوت کند، از کیان خواستم 
 قبول نکرد

 :و گفت

ول کن حاال وقت زیاده. امشب میخوام -
 خودمونی



 .باشه
 :همیشه میگفت

گوشه پلکت که میپره، میفهمم از یکی ٔ  -
 !ناراحتی

من پدر اونی رو درمیارم که باعث ناراحتی 
 !دنیام بشه

غذا در آشپزخانه پیچیده بود.  بوی
 شیشهپاککن

را نمدار کردم و گرد از  نداشتیم. دستمال
 وسایل نو

ربودم؛ وسایلی که ذرهای غبار رویش 
 نداشت و از

ِٔ تمیزی برق میزد. عاشق خانه صد متری و 



 .شیکم بودم

ظروف شام را آماده ساختم و کیان را 
 .گرفتم

 .جانم خانم-

 .غرولند مادرش را از آن طرف خط شنیدم

 .واه واه واه، حیا هم خوب چیزیه-

- ایین؟سالم، کج  

تازه از مطب دراومدیم؛ داریم میریم -
 بچهها رو
 .برداریم

 .باشه زود بیاین-
 به روی چشم. چیزی احتیاج نداری؟-

دستت درد نکنه، یه دونه نوشابه مشکی ٔ  -



 بگیر با
 .سس و گوجه خیار و کاهو

 .باشه عزیزم تا یه ساعت دیگه خونهایم-
نمیدانستم آن یک ساعت باقیمانده را چه 

 .کنم

خواستم تلویزیون ببینم، اما هنوز آنتناش 
 نصب

ِٔ نشده بود. خیره شدم به صفحه سیاهش. 
 مدتی طول

 .کشید تا توانستم از آن صفحه دل بکنم

به سراغ لوازم آرایشیام رفتم و به زیباترین 
 حالت

 .ممکن، خود را آراستم



یک ساعت و بیست دقیقه سپری شده بود 
 و هنوز در

 .تنهایی به سر میبردم
ِٔ روی مبل سه نفره دراز کشیدم و پیامکهای 

 هفته

ِٔ اخیرمان را خواندم. محتوای همه آنها، 
 شوق و ذوقمان

 .برای رفتن زیر یک سقف را نشان میداد
کیان را گرفتم. پس از بوقهایی ممتد، صدای 

 زنانهای

 :گفت

مشترک مورد نظر شما در حال حاضر -
 قادر به



یست. لطفاً بعداً شمارهگیری پاسخگویی ن
 .فرمایید

برای بار دوم گرفتمش. باز هم همان پاسخ 
 .را شنیدم

نگاهی به ساعت انداختم و این تاخیر دو 
 ساعته را پای

 .ترافیک گذاشتم
خودم را توی آشپزخانه سرگرم کردم تا زمان 

 .بگذرد
تماس سوم هم بیجواب ماند. خواستم 

 مادرشوهرم را

دمبگیرم، بیخیال ش . 

عجیبتر اینکه موبایل علیرضا خاموش بود و 



 انگار
کسی در خانه حضور نداشت تا تلفن را 

 .پاسخ دهد
 .دلشوره به جانم افتاد. آخ، امان از دلشوره

ِٔ مواظب باشید دلتان شور نزند، که قطع به 
 یقین حادث ه

 !ناگواری به دنبال خواهد داشت
کارم به جایی رسید که مادرشوهرم را 

چند بوق گرفتم.  

نخورده، تماس را رد کرد! دلشورهام 
 .دوچندان شد

کیان را گرفتم؛ به بوق دوم نرسیده، رد 
 !تماس داد



همانجایی که ایستاده بودم، نشستم. 
 موبایل توی دستم

بود و پشت سر هم شمارهشان را میگرفتم. 
 تا

اینکه عالوه بر علیرضا، موبایل کیان و 
 مادرشوهرم

 !نیز خاموش شد
را دلداری میدادم که اتفاقی نیفتاده و خودم 

 همه چیز

طبیعیست. منتها دلواپسی، چنان پریشانم 
 ساخته بود که

 .طول و عرض خانه را متر مینمودم

هوا تاریک شد. به هر ریسمانی که احتمال 



 میدادم،

 .چنگ زدم. دستم به جایی بند نبود

حالتتهوع داشتم؛ حالتتهوعی ناشی از دل 
 مضطربام و

غشوشامذهن م . 

لب پنجره ایستادم. راهپله را چند بار باال و 
 .پایین کردم

 .هیچ خبری از آنها نبود

زیر غذا را خاموش کردم. حال بدم به 
 چهرهام سرایت

 .کرده بود و رنگم به زردی میزد

 سالن باز شد. نگرا

 ِ 



 در قابلمه را سر

 ِ  نیام پر کشید. در
 .جایش نهادم و به سالن رفتم

قدم بلند، خودش را به من  کیان با چند
 .رساند

ِ  تفاوت کیان روبهرویم، با کیانی که چند 
 ساعت پیش از

 !در بیرون رفت، زمین تا آسمان بود

چشمانش مثل سابق از عشق نمیدرخشید. 
 این شدت از

 .برافروختگیاش را اولین بار بود میدیدم
 .شعلهور شده بود

 ِ 



 مردمکهایش، دو گوی آتشین

 .زبان در دهان چرخاندم

هیچ معلومه کجایی؟ گوشیت چرا -
 خاموشه؟

دست از خیرگی نگاهش برنمیداشت. هر 
 قدر گشتم،

نتوانستم اندکی از عطوفت سابق را، توی 
 صورتش پیدا

 .کنم. صدایم میلرزید

کیان... بچهها کوشن؟ داداشم؟ عقبعقب -
 رفت. دیوانه

شده بود، دور خودش میچرخید. اصواتی 
لبزیر   



 .زمزمه میکرد، که متوجهاش نبودم

مدام کف دستش را به پیشانیاش میکوبید. 
 حاال دیگر

عالوه بر صدایم، دست و پایم نیز دچار 
 رعشه شده

 .بود
 .چته کیان؟ چرا اینطوری میکنی؟ نعره زد-

 !حرف نزن! فقط حرف نزن-

نزدیک اپن شد. همانطور که از خشم 
 میلرزید، ظروف

و به زمین کوبید! از  روی اپن را برداشت
 صدای

ِ  گوشخراش شکستن، وحشت نکردم؛ 



 وحشت من از

حالت نگاهش بود؛ نگاهی که عصبانیت و 
 تنفر از آن
 !میبارید

مگر میشود؟ چند ساعت پیش مرا بوسیده 
 .و رفته بود

ِٔ کاسه آکروپال را پرت کرد به تابلوی روی 
 .دیوار

همان تابلویی که تصویری از طبیعت بود. 
تکیهزنی   

داده بر پرچین، با اردکهایی که توی آب شنا 
 میکردند و

گاو و گوسفندانی که هر کدام سمتی 



 .میچریدند

 .گریه اجازه نمیداد درست صحبت کنم

 .کیـ... کیان... چرا... نکن... نکن-

ِٔ مبل که به صفحه تلویزیون کوبیده شد، 
 زانوهایم

 ِ 
 عسلی

 .با زمین برخورد کرد! اشکم خشک شد
م باز ماند. صدایی از حنجرهام بیرون دهان

 .نیامد
ِٔ تلویزیون را دستمال کشیده بودم. به لکه 

 کوچک روی

عسلی رحم نکرده بودم. حتی نتوانستم یک 



 بار
 .تلویزیون جهازم را نگاهم کنم

بشقابِ  ها و ظروفی که حدیث، با وسواس 
 تمام انتخاب

کرده بود، هر کدام متالشی شده و گوشهای 
 خونگریه

 .میکردند

آمد. باالی سرم ایستاد. کاش یک نفر 
 گوشش را

میپیچاند و میگفت، زنت ترسیده، عربده 
 .نکش

موبایلم زنگ میخورد. در کمال حیرت آن را 
 برداشت و



پر قدرت کوبید به بوفه! شٔ  یشه جلوییاش 
 شکست و

روی وسایل تزئینی ریخت! موبایلم در آن 
 بحبوحه گم

 :شد. جیغ زدم

- یکنی کیان؟ وسایلمچه غلطی م . 

 .از بس نعره زده بود، صدایش خش داشت
آبروم پیش مامانم رفت دنیا. سکه یه پول -

 !شدم

استقامتاش را از دست داد و پخش زمین 
 .شد

جهیزیهای که با پول حروم باشه، باید -
 - !نابود بشه



خفه شو، هیچ میفهمی چی میگی؟ پول 
 حروم کدومه؟

 .مار

 پوزخند زد؛ زهرتر از زهرِ -
ِ  خبر نداری؟ رفتیم در خونهتون. دیدیم 

 پلیس ریخته
اونجا! داداشتو بردن! بهش دستبند زدن و 

 بردن! رفتیم
آگاهی! کاشف به عمل اومد آقا گاوصندوق 

 صاحب

کارشو خالی کرده و این وسایل همه از پول 
 !دزدیه

سوز سردی از تنم رد شد و به استخوانم 



 .رسید

مزخرف نگو. داداش من... تهمت نزن -
 .عوضی

 !کاش تهمت بود! کاش تهمت بود دنیا-

خودم با چشای خودم دیدم، از اولم -
 میدونستم آدمای

 !درستی نیستین

چیزی به از کار افتادن قلبم نمانده بود. 
 سرم را بلند

کردم. مادرشوهرم جلوتر ایستاده بود. 
 پشت سرش هم

اهم میکرد و در خواهر کیان که با تحقیر نگ
 مجاورتاش



چاووشی که از شرم سرش را پایین انداخته 
 .بود

 :به قول صادق هدایت
در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره »

 روح را

آهسته در انزوا میخورد و میتراشد. این 
 دردها را

نمیشود به کسی اظهار کرد. چون عموما 
 عادت دارند

قات که این دردهای باور نکردنی را جزء اتفا
 و

 . «پیشآمدهای نادر و عجیب بشمارند

من اما میگویم آتشی که در جهنم جسم را 



 میسوزاند و

خاکستر میکند، شرف دارد به آتش این دنیا 
 که قاتل

 .روح است

قط ٔ عا همه ما در زندگی با وقایعی مواجه 
 شدهایم که

همان لحظه به خدا گفتیم، کاش قبل از 
 اینکه این اتفاق

د، جانم را میگرفتی. همان جانی برایم میافتا
 که به

 .وقتش شیرینتر از عسل است

 دهانش را بر زمین تف کرد! روی فرش

 ِ 



 مادر کیان آب

 !هفتصد شانهام

زیر حصار کیان را گرفت وَ  او را از زمین 
 .کند

پاشو پسرم. این بیآبروها ارزش ندارن به -
 خاطرشون

خودتو از بین ببری. معلوم نیست ننه 
چی باباشون  

گذاشتن تو سفرهشون که شدن این! چقد 
 بهت گفتم

مادر، چقد گفتم این دختر به دردت 
 نمیخوره! حتما اون

گردنبندم هم که سه ماه پیش گم شد، کار 



 !این دخترهس
اشکهای کیان صورتش را شست و دل مرا 

 .کباب کرد

 .جلو رفتم. داشتم میمردم. دستش را گرفتم

- را نیست. به خدا داداش من اهل این کا
 از صبح تا شب

ِ  کار میکنه، جون میکنه، حتما یه اشتباهی 
 .شده

مادرش به آرزویش رسید. دستان ما را از 
 .هم جدا کرد

کیان را بردند. ضجههای مرا نادیده گرفتند. 
 مادر و

 .خواهرش فحشهای رکیک به ریشام بستند



نالیدم، التماس کردم، کیان را صدا زدم، 
 برنگشت،

نگاهم نکرد. دیگر از من دفاع نکرد. پشتم را 
 خالی کرد

 .و رفت

دور تا دورم را چشم چرخاندم. در عرض 
 پانزده دقیقه

زندگیام کنفیکون شد. زیر و رو شد، قیامت 
 .شد

چیزی داخل سرم جوشید. بوی تندی به 
 .مشامم خورد

دهانم قفل شد. اجسام پیش رویم، کوچک 
 و بزرگ شده



ه درآمدندو همه به رنگ سیا . 

چیز زیادی به خاطر ندارم، جز لرزش تنم و 
 .افتادنم

اولین حمله از همان شب چنگ انداخت بر 
 .جانم

هیچکس برای کمک نیامد. دکتر میگوید اگر 
 همان بار

اول که تشنج کردم، به موقع به بیمارستان 
 میرسیدم،

 .خوب میشدم

دوبار تشنج پشت سر هم، موجب شد 
 گرفتار صرع

 !گردم



ماریای که درد شد روی دردهایم. بیماریای بی
 که ناشی

 .از شوک عصبی بود
آن شب کیان را نداشتم، از آن شب به 

 بعد، عشقم خط
 .خورد از لحظههایم

**** 

 «وفا»

دستم را به پیشانیام میگیرم و عاجزتر از هر 
 زمانی

 :میگویم

 .آقا لطفا یه کم تندتر برین-
فشار  خیلهخبی میگوید اما دریغ از اندکی

 .روی پدال



 .با خشونت موهایم را زیر شالم میدهم
طوری با عجله از خانه بیرون زدم که 

 نفهمیدم چگونه
 !کفشهای مامان را پوشیدهام

همراه با لرزش موبایلم، میلرزم. تماس 
 بابا، دومین

شوک امروزم است؛ مدتهاست تماسی با 
 .من نداشته

را ندارم، پاسخ نمیدهم. ولکن  حوصلهاش
ت. بارنیس  

دوم استرسام را چال میکنم .نکند صدایم 
الو-بلرزد؟  . 

 !سالم دخترم-



 .سالم-

 خوبی بابا؟-

ابروهایم از تعجب به پیشانیام میچسبند. 
 خیلی کم پیش

 .من باشد

 ِ  آمده این لحنِ  پدرانه، از آن
 .خوبم-

 !خوبه که حداقل تو خوبی-

قطعا حکایتی پشت این جمله نهفته است. 
ددلم میخواه  

تماس را پایان دهم و تا رسیدن به مقصد، 
 چشمانم را

 .ببندم، اما میپرسم



باز خورشید از کدوم طرف دراومده -
 جهانخان یاد

 دخترشون افتادن؟

زخم نزن دختر، من به اندازەاندازۀ کافی -
 .داغونم

ِٔ گرد خستگی، سراسر صدایش را به احاطه 
 خود

 .درآورده

باز نریمان اذیتت کرده؟ چقدر صدای -
 .آهش بلند است
 .نریمان... رفت-

اتومبیلی از ما سبقت میگیرد و راننده 
 مشغول فحش



 .دادن به آن میشود

 کجا رفت؟-

 خبر نداری تو؟-

 از چی؟-
رو عقد کرد و از این خونه رفت! بدون  -

 اینکه
 ِ 

 اون زن
رضایت ما براش مهم باشه. نمیدونم کجا 

ههامواسه بچ  

کم گذاشتم که برا حرفم تره هم خرد 
 !نمیکنن

 .پوزخند میزنم



نریمانو نمیدونم، واسه من همیشه کم -
 .گذاشتی

 پسرۀ ناقصالعقل دیوونه شده؟
 !با آفاق بحثشون شد، زد تو گوش اون-

 .این دیگر ورای تصوراتم است
 واقعا؟-

 .هی روزگار-

 حاال کی رفته؟-

 .یه هفته پیش-
- به سنگ بخوره، سرشکستهبذار بره سرش   

 .برمیگرده
آفاق حالش خیلی بده. تو این یه هفته، -

 سه بار رفته



 !ِ  زیر سُ رم
 :مامان میگوید

 نفس بدی گرفته بودم،
 ِ 

 سر حامله بودن تو، یه تنگی»

زنگ زدم بابات بیاد منو ببره بیمارستان. 
 کارو بهونه

 . «کرد و نیومد

جنینی به نظرم احساساتم به بابا، از همان 
 سرچشمه

 .گرفته

 .اون بادمجون بمه، طوریش نمیشه-
 .رسیدیم آبجی-



 !نگاهم به سر در کالنتری میافتد
وفا بیا بهمون سر بزن. بریز دور گذشتهها -

 رو، حاال

 !هر چی بوده

 .فکرم درگیر تماس یک ساعت پیش است

باشه بابا میام؛ فعال قطع کن، کار مهم -
 دارم. خیلی هم

نخور. این لقمهایه که خودش ِٔ غصه نریمانو 
 واسه

 .خودش گرفته. خداحافظ

 .قسمت قرمز صفحه را لمس میکنم

 .این محیط سرشار از انرژی منفی است
مقابل میز مردی که لباس سبز به تن دارد 



 و نمیدانم

 .درجهاش چیست، میایستم

 .سالم آقا، خسته نباشید-

 .نگاهش را از برگههای روی میز، جدا میکند
 .سالم، امرتون-

احساس میکنم حالت نگاهش ناخوشایند 
 .است

 .موهایم را به زیر شال انتقال میدهم

ببخشید من، یه ساعت پیش با گوشی -
 نامزدم تماس

گرفتم، از همکاراتون گفتن آوردنش این 
 .کالنتری

 اسم نامزدتون چیه؟-



 .علیرضا، علیرضا همت-

. گوشی را برمیدارد و اسم علیرضا را میگوید
 ضربانم

 .توی حلقم میکوبد. برمیخیزد
 .دنبالم بیاین-

کیفم را روی شانهام مرتب مینمایم. در 
 اتاقی را باز

کرده و پس از من، داخل میشود. احترام 
 نظامی

 :میگذارد و میگوید

 .قربان نامزد علیرضا همت هستن-

ترسیده سالم میکنم. خیلی جدی پاسخام را 
 .میدهد



ست، میگویدبه مردی که همراه من ا : 

 .بیرون باش-
هیچگاه نمیتوانستم تصور کنم، روزی با یک 

 سرگرد

نیروی انتظامی، در یک اتاق در بسته قرار 
 خواهم

 .گرفت. به صندلیها اشاره میکند

 .بشینید-
 .روی نزدیکترین صندلی به او، مینشینم

گفتین نامزد علیرضا همت هستین؟ -
 برعکس

دارد چهرەچهرۀ جدیاش، چشمان مهربانی . 

بله جناب سرگرد، چی شده؟ علیرضا اینجا -



 چیکار

 میکنه؟

 از ایشون شکایت شده؟-
 به چه جرمی؟-

اتهامش هنوز ثابت نشده، پس نمیشه -
 .گفت مجرم

 جرمِ  چی؟ اتهام چی؟ ِ -

 !دزدیدن دستهچک آقای محمود جلیلی-

 .زهرخند میزنم

دزدی؟ علیرضا؟ محاله جناب. همچین -
 چیزی

 .غیرممکنه

اهش با صالبت روی صورتم چرخ نگ



 .میخورد

 .مشخص میشه-

مشخص میشه چیه؟ کامال مشخصه. نامزد -
 من نمیذاره

یه دونه نمازش قضا بشه، بیشتر از هر کی 
 رو حالل و

حروم حساسه. هزاری هم که شما بگی 
 متهمه، چیه،

 .چیه، این وصلهها بهش نمیچسبه

این آقا اونقدرا هم که شما ادعا دارین، -
و طاهر طیب  

نیست. حاال از چیزی خبر ندارین، یا هم 
 اینکه



شگردتونه. بهتره یه نگاهی به این پرونده 
 !بندازین

زانوانم میلرزد؛ رگهایش دچار انسداد شده 
 .است

ِٔ دستم را به لبه صندلی میگیرم و بلند 
 .میشوم

ِٔ همانطور که صفحات پوشه سبز رنگ را 
 ورق میزند،

 .توضیح میدهد
علیرضا همت. حدود سه سال پیش به -

 جرم دزدی

دستگیر شده و به مدت شش ماه محکوم 
 !به حبس



 :چشمانم تار میگردد. بیرمق زمزمه میکنم

 .دروغه، نه امکان نداره-

خانم منی که اینجا نشستم، وقت برای -
 شوخی با شما

ندارم. در ضمن خودتون سواد دارین، 
 .بخونین

عذاب جهنم  پدربزرگم میگفت، آسانترین
 این است که

کفشهای آهنین به پایت میکنند؛ از شدت 
 داغی آن

کفشها، مغزت داخل جمجمهات ذوب 
 میشود. و اینک

 .چقدر ملموس است ذوب شدن مغزم



کفش آهنینی به پایم نکردهاند؛ همپایم 
 .آتشم زده است

ِ  مرد خوشتیپ سبزپوش، صندلیاش را 
 عقب میدهد و

 .بلند میشود
- ن خوبه؟خانم، حالتو  

لیوانی آب مقابل چشمانم میبینم. سرم را 
 به طرفین

 .تکان میدهم و روی همان صندلی میافتم
ِ  به دَ وران افتادن سرم به درک، اینکه او 

 مرا دور زده،

 .بیش از هر چیزی زجرم میدهد
حقیقتی به این مهمی توی گذشتهاش بوده 



 و کتمان

 کرده؟

 .میخوام ببینمش-

 .فعال نمیشه-

درماندهام را به سمتش سوق میدهمنگاه  . 

خواهش میکنم. باید ببینمش، فقط پنج -
 دقیقه. قول

 .میدم بیشتر نشه

پس از چند ثانیه مکث روی صورتم، سرباز 
 را صدا

 .میزند و خواهان آوردن علیرضا میشود

با پا بر زمین ضرب میگیرم. حال چه کنم با 
 این



 آبروریزی؟
شده،  ِٔ پوست گوشه لبم را که کمی خشک

 .جدا مینمایم

انگشتم را روی محلی که میسوزد، میگذارم؛ 
 سرخ

 .میگردد

در مدت زمانی که سرباز رفته تا او را بیاورد، 
 با خود

تمرین میکنم ابتدا کدام ناسزا را بر 
 .صورتش بکوبم

به محض دیدنش میایستم. گامی به جلو 
 .برمیدارم

چشمانش پر از رعب میشود. دومین قدمام 



شمرا با خ  

 .برمیدارم
دستانی که اسیر دستبند شده را مینگرم؛ 

 عمیق، با

 .پوزخند
هر دو دستش را مشت میکند. حاال دیگر به 

 چند

 .قدمیاش رسیدهام

ِ  شرم، جانشین ترس چشمانش میشود. 
 شرمی که مهر

 .تأیید میزند به پروندۀ سیاهش
 تو اینجا چیکار میکنی؟-

دست لرزانم را باال میبرم و کشیدەکشیدۀ 



 محکمی توی

 .گوشش میخوابانم

واقعا من اینجا چیکار میکنم علیرضا؟ -
 دزدی؟ سری

که به جهت سیلیام به چپ متمایل شده را 
 .راست میکند

 .دروغه-

 دروغه؟-

 .واسم پاپوش دوختن-

سه سال پیشم واست پاپوش دوخته -
 بودن؟ سوی

حالت چشمانش خاموش میگردد. 
 چهرهاش ناباور



 .است
 .چرا بهم نگفتی؟ صدایش بغض دارد-

 !به خدا میخواستم بگم-
 .فریاد میزنم

 کی؟ِ -

دستهای اسیر دستبندش را روی سرش 
 .میگذارد

تو کی هستی علیرضا؟ دستت تو جیب -
 این و اون بود

 و من دم از پاکیت میزدم؟

جریان اصال این شکلی نیست، توضیح -
 .میدم

ه جای بدنم زبانه میکشدخشم از هم . 



 روت میشه؟-

به سوی در خروجی گام برمیدارم. صدایم 
 میزند؛

برنمیگردم. دستم را توی هوا تکان میدهم و 
 آنجا را

 .ترک میگویم
بیحواس میروم. به سربازی تنه میزنم. 

 متوجه نیستم

 .چه بلغور میکند

کسی نامم را میخواند. پدر حدیث است. پر 
 شدهام از

 .گالیه

 شما میدونستی عمو؟ میدونستی و اومدی-



 خواستگاری؟

 .مسئلهای نیس بابا، حل میشه-

 .سرم را باال و پایین میکنم

آره، صبر کنین تا حل شه. صبر کنین تا -
 !حل شه

و در جهت مخالفاش، به قدمهایم سرعت 
 .میبخشم

***** 

 « علیرضا»

من با کسی سر جنگ ندارم، منتها نمیدانم 
 بقیه از جانم

میخواهند چه . 

 مرد درد داشت؛ اما درد بدتر از آن،

 ِ 



 سیلیاش برای من

چشمانش بود که گویی به یک موجود 
 چندشآور

 .مینگریست

میخواستم خودم حقیقت را بگویم. بدون 
 کم و کاست؛

آنگونه که هست. باطناش را بگویم؛ نه 
 ظاهری که

 .برای همه هویداست
دست دست کردم و دستم اسیر پوست 

 .گردو گشت

ِٔ در باز میشود و صحنه سه سال پیش، 
 مقابل چشمانم



 .تکرار میگردد
قسم خورده بودم آخرین بارم باشد که 

 گذرم به این سو

میافتد، که اگر افتاد، خودم نفسم را ببرم. 
 حاال دوباره

گذرم افتاده و من حتی نمیدانم ماجرا 
 .چیست

چانهام قرار میگیرد و آن را دست عمو زیر 
 به باال

 .هدایت میکند

 :بیاینکه صورتش را بنگرم، میگویم
 .به امام حسین دروغه عمو-

 .شانههایم را میگیرد و تکان میدهد



پس اونی که باید شرمنده باشه، تو -
 نیستی، یکی

 .دیگهس

**** 

به راستی بر من چه شد و چه گذشت که به 
ٔ  ورطه

 تباهی کشیده شدم؟
یراد از تربیتام بود؟ از ناخلفیام؟ از ا

 سادگیام؟ یا از

 خوشباوریام؟

 .اینها مهم نیست؛ مهم پایانش است
 .پایانی که به بیآبرویی ختم میشود

 .پایانی که به بیاعتمادی ختم میشود
پایانی که به انگهای بعد از آنش ختم 



 .میشود

ِٔ مسئولیت... شاید در نگاه اول، یک کلمه 
 هفت واژهای

ه نظر بیاید. اما این ظاهرش است. باطنی ب
 وحشتناک

دارد. به کارهایی وادارت میکند که به خواب 
 هم

 .نمیتوانستی ببینی
وام ازدواج  با پساندازی که از قبل داشتم و

 دنیا، بیش

 .از نصف جهازش را تهیه نمودم
پانزده میلیون کم داشتم. قرار شد به 

 .حسابم وام بردارم



زن در انبار کاهضامن برایم شد سو . 

 .هیچکس نبود یا اگر بودند، بهانه آوردند

ِٔ به خانه عمو رفتم. هنوز سر صحبت را باز 
 نکرده بودم

 .ِ  که درد دل زنعمو باز شد
از ٔ معامله اخیر عمو میگفت که ضرر 

 دادهاند و وضع

مالیشان را آشفته ساخته، چنانکه ممکن 
 است خانه را

 .برای فروش بگذارند
میدم ماجرا آنطور که زنعمو بعدها فه

 میگفت، بحرانی

نبود. آن روز حرفی از تقاضایم به میان 



 .نیاوردم
قرار بود پسرعمهام فریبرز برایم پول جور 

 کند. پس از

چندی زنگ زد و آب پاکی را روی دستم 
 .ریخت

به مشکل من که رسید، دست همه تنگ 
 .شد

در یکی از گرمترین روزهای تیرماه، داشتم 
 سوار

 .موتورم میشدم، کسی نامم را خواند

 .سامان بود، پسر کارفرمایم

 داشتی میرفتی؟-

بله، مشکلی پیش اومده؟ خندید و چند -



 ضربه به

 .شانهام زد

نه پسر چه مشکلی، ولی فکر کنم تو یه -
 مشکلی

 .داری

 .مشکلو که همه دارن-

آره تو راست میگی، اما مثل اینکه مشکل -
 .تو جدیه
 چهطور؟-

چند وقته حواسم بهت هست. همچین -
 .میزون نیستیا

ِ  کاش آن روز به جای کشیدن آه، راهم را 
 میگرفتم و



 .میرفتم

دیدی گفتم یه چیزی هست. مالیه یا -
 غیرمالی؟

 فرقش چیه؟-

فرقش اینه، مشکل غیرمالیت فقط به -
 خودت مربوطه،

 !اما اگه مالی باشه شاید بشه یه کاریش کرد
 مثال چه کاری؟-

 .حاال میگم بهت-

مرا در خماری حرفش گذاشت و رفت. تمام 
 شب فکرم

 .را به خود مشغول کرد

دنیا هم از یک طرف پایش را بیخ گلویم 



 گذاشته بود

برای کامل کردن جهیزیه. گویا خانوادۀ کیان 
 مدام به او

فشار میآوردند برای برگزاری هر چه زودتر 
 .مراسم

یدم. اهل چند روز بعد دوباره سامان را د
 کار نبود، فقط

به درخواست پدرش گاهی به کارگرها سر 
 میزد. عمدا

جلوی چشمانش آفتابی شدم تا شاید حرفی 
 .بزند

 .همانطور هم شد

 در چه حالی رفیق؟-



 .رفاقتی با او نداشتم

 .شکر خدا-

 مشکلت حل شد؟-

خرسند از اینکه سر صحبت را باز کرده، 
 :گفتم

 .نه-
 چقد احتیاج داری؟-

- ونزده میلیونپ . 

عصر ساعت پنج و نیم بیا همین پارک -
 روبهرویی

 .حرف بزنیم

دقایق نمیگذشتند. گاهی برای رفتن به 
 سالخخانه چقدر



عجله داریم. نه سالخخانه نه، جهنم مناسبتر 
 .است

عجب شتابی داشتم برای رفتن به جهنم. 
 پس از نیم

 .ساعت آمد و کنارم نشست

 خیلی وقته منتظری؟-

- یستمهم ن . 

 خب، گفتی پونزده تومن احتیاج داری؟-

 .آره-
 .من که این پولو ندارم، ولی... بابا داره-

باهاشون حرف زدم، گفتن فعال دستشون -
 .خالیه

 !خالی بسته، یه گاوصندوق داره تا ته پره-



به هر حال به من که اینطور گفتن. -
 نمیتونم که برم

 .گاوصندوقشونو خالی کنم

 !اتفاقا باید این کارو بکنی-
 .بیحوصله دستم را به صورتم کشیدم

 سر کارمون گذاشتی آقا سامان؟-

 !نه اتفاقا، کامال جدیام-
راست میگفت؛ هیچ اثری از شوخی توی 

 چهرهاش

 .نبود
از بچهها شنیدم که واسه جهاز خواهرت -

 !لنگ پولی
ِٔ دخترو که نمیشه بیجهیزیه فرستاد خونه 



 بخت. فردا
ار جور سرکوفت بارش میکننهز  . 

هیشکی از مشکل من خبر نداره. از کدوم -
 بچهها

 شنیدین؟

 .بماند! چیکار میکنی؟ ترش کردم ُ -
 شما در مورد من چی فکر کردی؟-

 به این پول احتیاج داری یا نه؟-
 گیرم که آره، ولی به چه قیمتی؟-

 .خیال میکردم دل و جیگر داری-

 واسه دزدی؟-

-  ٔ ادن خواهرت خونه بختواسه فرست . 

 .کم آوردم، سکوت کردم



علیرضا بابام هر روز معاملههای میلیاردی -
 .میکنه

پونزده میلیون واسش پول خورده. به خدا 
 پول

خورده. فکر کردی همچین رقمی از 
 گاوصندوقش کم

 بشه، میفهمه؟
 .بلند شدم

 .نمیدونم هدفت چیه، ولی عوضی گرفتی-
 .دنبالم آمد

- چی میگم، نمیگم که دزدی گوش کن ببین 
 کن؛ اون

پولو از گاوصندوق بردار، چند ماه دیگه 



 دوباره بذار

 !سر جاش. به عنوان قرض حسابش کن

 قرض زوری؟-

وقتی یکی داره و نمیده، وقتی یکی میتونه -
 از دستت

بگیره و نمیگیره، باید دست بکنی تو 
 !جیبش

 .با لحن تندی مقابلش ایستادم
- دیدی که همچین نمیدونم چی از من 

 فکری در موردم

کردی. به حرمت آقا ماجدی حرفتو نشنیده 
 .میگیرم

گوش کن علیرضا، منظورمو بد برداشت -



 .کردی

 وقتی با اون پول کار تو راه میفته، انصافه تو

گاوصندوق بابای من خاک بخوره؟ بابا 
 غریبه که این

حرفو بهت نمیزنه، من دارم میگم. یه قرض 
 که در

ماه برش میگردونیعرض پنج  . 

سوار موتورم شدم و با گفتن "من نیستم" 
 از آنجا

 .گریختم

دروغ است اگر بگویم به پیشنهادش اصال 
 فکر نکردم،

اما هر بار در تالش بودم ذهنام را از این 



 موضوع خالی

کنم، تا اینکه یک روز دنیا، گریان از خانه ٔ 
 خواهر کیان

 .آمد
دلیالش را جویا شدم، نم پس نداد. زیاد که 

 اصرار کردم
 :،میان گریه گفت

دخترۀ بیشعور بهم تیکه میندازه. مادرش -
 کم بود،

 .خودشم اضافه شده

عزیزم من که بهت گفتم یه گوشتو در -
 کن، یکی رو

 .دروازه. به حرفای خاله زنکی محل نذار



 .مظلومیت آن روزش کار دستم داد

- که نمیدونی چی میگن.  آخه داداش تو
 برگشته بهم

 .میگه بیاین زودتر برین سر خونه زندگیتون

میگم هنوز عجلهای نداریم. میگه عجله رو 
 بهونه

نکن، میدونم نتونستی جهازتو کامل کنی؛ 
 هر چی مونده

لیست کن، هر کدوم یه تیکهشو میخریم. 
 چاره چیه،

 !دست شکسته وبال گردنه دیگه

بیستم جهازم داداش مگه نگفتی تا 
 آمادهس؟ پس چی



شد؟ به خدا دیگه خجالت میکشم بس که 
 این مسئله رو
 .به روم میارن

برادریام را زخم زد. تقصیری نداشت، 
 خودش زخمی

بود، منتها زخمی که زد، پرده کشید بر 
 .عقلم

به کیان بگو کاراشو ردیف کنه، تا آخر این -
 هفته

 !جهازت تکمیله

 .و به سامان پیام دادم

**** 

چک پانزده میلیونی را به طرفش گرفتم. 
 تاریخاش برای



 .پنج ماه دیگر بود
 این دیگه چیه؟-

برا تضمینه. اینکه بدونی هر غلطی االن -
 دارم میکنم،

 .از سر ناچاریه؛ اسم دیگهای روش نذاری
ِٔ برگه چک را از وسط تا کرد و توی جیب 

 پیراهنم
 .گذاشت

- د این کارا چیه؟ من اگه بهت اعتما
 نداشتم، نمیذاشتم

پات به خونهمون وا شه .رمزشم چهل و پنج 
 پنجاه و
 .چهاره



 .بیشتر از ترس و دلهره، عذابوجدان داشتم
 .ِ  عذابوجدان خیانت به اعتماد پدرش

چهار بار در طول مسیر بازگشتم، اما با فکر 
 اینکه به

دنیا چه قولی دادهام، نتوانستم بیخیال 
 شوم. سامان

 :گفت

- اتاق، یه کمد قهوهایه؛ درشو با طرف چپ 
 این کلید

 .باز میکنی؛ گاوصندوق اونجاست
کلید را کف دستم گذاشت. دستم لرزید. 

 سریع مشتاش

 .کردم



 .کاش خودتم میاومدی، دلم شور میزنه-

من باید برم بیرون مراقب باشم کسی -
 !نیاد تو

و چرا عقلم قد نداد بگویم من بروم کشیک 
 بدهم و تو
 .برو داخل

هنگام گذر از چارچوب در، پایم سست شد 
 .خواستم

 .برگردم، به داخل اتاق هلم داد
االن دیگه نمیشه برگردی. انقد لفتش نده، -

 برو کارو
 .تموم کن

ِٔ حق با سامان بود. دسته تراولها، با نظم 



 روی هم چیده

شده بودند. پانزده میلیون برداشتم و از 
 آنجا بیرون

 .زدم

ِٔ بدون اینکه از وجود دوربین مداربسته ٔ 
 گوشه اتاق،

 .خبر داشته باشم

بدون اینکه از عواقب خبطی که کردهام، 
 خبر داشته

 .باشم
ِٔ بدون اینکه از دسیسه چیده شده، خبر 

 .داشته باشم

بدون اینکه از نامردی سامان، خبر داشته 



 .باشم
چقدر احمق بودم که نفهمیدم اینجا بیعلت 

 کسی برای

 .کسی قدم خیر برنمیدارد

چقدر ابله بودم که خیال میکردم موضوع به 
 این

سادگیهاست؛ پول را برمیدارم، آب از آب 
 تکان نمیخورد

 .و در موعد مقرر، سر جایش میگذارم

 .کاذب همان سم مفرط است

 ِ 
 خوشبینی

توی راهروی دادگاه، وقتی قاضی حکم نهایی 



 را صادر

 .کرد، سامان را دیدم

فاتحانه بر لب داشت. از غفلت  لبخندی
 سرباز استفاده

 :کرد و توی گوشم گفت

از وقتی که تو زیر دست بابا کار میکنی، -
 روزم شده

سیاه، شبم شده سیاه. اسمت از زبونش 
 نمیافتاد. مدام

تو رو تو سرم میکوبید. اینکه جنم داری، 
 اینکه با سن

و سال کمت خرج سه نفر غیر از خودتو 
 .درمیاری



صه اینکه به خاطر تو ازش حرفا شنیدم. خال
 بهش گفتم

پدر من انقد سنگشو به سینه نزن، ارزششو 
 !نداره

گفت من آدمشناسم، گفتم پس صبر کن 
 ببین همین پسر

 !چه جوری تو زرد از آب درمیاد

 .بند بند وجودم از هم گسیخت
کیان دنیا را رها کرد و مقصرش من بودم. 

 خواستم

کور کردمابرو درست کنم، چشم  . 

میگویند تخممرغ دزد است که میشود شتر 
 دزد .من



تخممرغی ندزدیده بودم، غرق شده بودم 
 توی حماقت و

گمان میکردم از گاوصندوق آقا ماجدی دارم 
 پول قرض

 !میگیرم

حرفهایش هنوز هم که هنوز است توی 
 گوشم زنگ

 .میزند

علیرضا تو بهم ثابت کردی روزگار زیادی -
 خراب

نمیشه به کسی اعتماد کرد.  شده. دیگه
 سامان همیشه

بدتو میگفت، میزدم تو دهنش و میگفتم 



 جوهر ەۀ این

پسر با همه فرق داره. آره جوهرت فرق 
 داشت؛ گرگ

بودی تو لباس میش! از خودت یه اسطورۀ 
 پاکی ساخته

 !بودی، درحالیکه ذاتت خیلی پلیده
گفت درد من پولی که برداشتی نیست. تو 

 اعتمادم را
دزدیدی و سر این موضوع تا قیامت مدیون 

 .من هستی

 .ِٔ همه مدارک بر علیهام بود
هیچکس ادعای من مبنی بر دخالت سامان 

 را نپذیرفت،



 :به غیر از پدرش که گفت
من میدونم سامان تو ماجرا نقش داره، -

 اما این چیزی
کنه. بر فرض مثال یکی از گناه تو کم نمی

 بهت گفت برو
به ناموس اونی که بهت اعتماد داره 

 .دستدرازی کن

شرایطشم برات مهیا کرد. تو باید این کارو 
 !بکنی؟

حتما قرار نیست از شرارت و پست بودنها 
 .چوب خورد

ِ  درد چوب سادگی و زودباوری، مهلکتر 
 .است
**** 



 «حدیث»

ده آینده از هر کی پرسیدم کجایی، گفتن آین
 واسه بعضیا

 گلوبنده

 ِ 
جوک میگه، میخنده آیندۀ امسال من 

 بغض
 تو، تو کدوم آیندهای ،مظنون پرونده؟

 «علیرضا آذر»

بیگناهی علیرضا خیلی زود ثابت گشت. 
 منتها این ماجرا

 .برایش گران تمام شد
وفا حاضر نیست حتی توی صورتش نگاه 



 کند. علیرضا

با اینکه شکستهتر از همیشه شده است. 
 کارفرمایش

بابت تهمتی زده از او دلجویی کرد، علیرضا 
 دیگر پیش

 .او برنگشت
امروز بابا بدون اینکه به ما بگوید، آنها را 

 برای ناهار
دعوت کرده است. نمیآمد. شرم داشت به 

 خاطر گناه

 .نکرده و گناهی که قبلترها کرده
میز ناهار را تازه میخواهیم جمع کنیم که 

ٔ  سر و کله



عمه و بچههایش پیدا میشود. با حرص به 
 مامان

 :میگویم

اینا بو کشیدن اومدن؟ نکنه تو خبرشون -
 کردی

 مامان؟

 .سینی چای را به دست میگیرد

من چیکار دارم مادر. عمهت زنگ زد، -
 داشتیم حرف

میزدیم، صدای بچهها رو شنید فهمید 
 .اینجان

 .وای مامان از دست تو-

حالش بهتر شده بود، کنار دنیا مینشینم. 



 ولی دوباره به

ِٔ هم ریخته. سر قضیه پیشآمده، اوضاعش 
 وخیمتر شد

گمان نمیکردم روزی برای آزادی برادرش .
 به بابا

التماس کند. آبروریزی این بار چیزی به جز 
 یک کینه و

 .مسخرهبازی احمقانه نبود

 .علیرضا بلند میشود. عمه پا روی پا میاندازد

- ود نیومده داری میری؟قدم ما سنگین ب  

 .کار دارم-

حاال یه نیم ساعت بشین ببینیم دوباره چه -
 گندی باال



 !آوردی
واقعا مزخرف است اینکه میگویند با باال 

 رفتن سن و

مو سپید کردن، شعور و درکیات هم باال 
 میرود. به نظر

من عدهای از میانساالن فقط ریش و مو 
 سپید کردهاند؛

ِٔ و اال بینش و خردشان از یک بچه ده ساله 
 هم پایینتر

 .است
 .بابا از کوره درمیرود

ملوک یه امروز خونه موندیما، اعصابمونو -
 به هم



 .نریز
عمه ساکت و علیرضا تا بناگوش، سرخ 

 .میشود

برای آوردن میوه به آشپزخانه میروم. دنیا 
 پشت سرم

 .میآید

 .تو برو بشین، خودم میارم-
یدهد به یخچالتکیه م . 

بذار زودتر میوه رو بخوریم، پاشیم بریم. -
 دیگه طاقت

 .دیدن نگاهاشونو ندارم

 .آه میکشم
معلوم نیس اینا فامیلن یا دشمن. آخه -



 نیش زدن به
 همخون افتخار داره؟

 .البد دیگه-

 از وفا چه خبر؟-
 .افتاده رو دندۀ لج-

 .حاال من باهاش حرف میزنم-

- شته باشه. البته اونم حق فکر نکنم فایده دا
 داره،

علیرضا باید از قبل همه چی رو بهش 
 .میگفت

هر کسی ممکنه تو زندگیش به بیراهه -
 بزنه. مهم اینه

 .دیگه اون خطا رو تکرار نمیکنه



من و تو اینو میدونیم؛ من و تویی که با -
 علیرضا

بزرگ شدیم. وفا فقط چند ماهه اونو 
 - .میشناسه

شه دست رو دست اینطوری هم که نمی
 .گذاشت

تو همین روزا میرم خونهشونو باهاش -
 .حرف میزنم

 !دنیااااااااا، دنیاااااااااا-

صدای بلند علیرضا، هر دویمان را هراسان 
 .میکند

شتابان خود را به سالن میرسانیم. علیرضا 
 با دیدن ما



 :میگوید

 .یاال دنیا، راه بیفت بریم-
ول حرف یعنی توی پنج دقیقهای که ما مشغ

 زدن

 بودهایم، چه اتفاقی افتاده؟
 .فرزاد برمیخیزد. به سمت او خیز برمیدارد

کجا؟ تا تکلیف انگشتر من معلوم نشه، -
 هیشکی حق

 !نداره جایی بره
 .بازوی مامان را میچسبم

 چیشده؟ بابا کو؟-

 .تلفنش زنگ زد، رفت باال-
عرفان برو کاپشنتو بپوش -علیرضا:  . 



ل عسل را تنش خودش خم میشود و شن
 میکند. در

 .همان حالت به دنیا خیره میشود

 .آماده شو-
دنیا همانند من گیج شده. فرزاد باالی سر 

 علیرضا

 .میایستد و چند ضربه به شانهاش میزند

 .بلند شو-
علیرضا زیر لب الالهاالالله میگوید و قد 

 .راست مینماید

 چی میگی تو؟-

غریبهها به درک، کارت به جایی  -فرزاد: 
 رسیده از



 خودی هم میزنی؟

فک علیرضا قفل میشود. چشمانش حالتی 
 ترسناک به

خود میگیرد و پشت دستش را به سین ٔه 
 .فرزاد میزند

اگه دندونات تو دهنت اضافی نکرده، برو -
 .کنار

خواهیم دید -فرزاد:  . 

دستش را روی جیب علیرضا میگذارد! یکه 
یخوریمم . 

تمومش کن فرزاد، االن داییت  -مامان: 
 .بیاد شر میشه

اجازه بده زندایی، انگشترمو درآوردم و -



 گذاشتم رو

ِٔ دسته مبل؛ االن نیست. به نظر شما غیب 
 شده یا من

 !دروغ میگم؟

 .دنیا دست بچهها را میگیرد

 .بریم-
 تمام، دستش را توی جیب پیراهن

 ِ 
 فرزاد با گستاخی

ندعلیرضا میک ! 

ِٔ بیشتر از این نمیتوانم خودداری کنم؛ 
 گوشه پیراهن

 .فرزاد را میکشم



 .چه غلطی داری میکنی االغ؟ بیا اینور ببینم-

بیشرمانه به کارش ادامه میدهد. علیرضا 
 ایستاده،

 .حرکتی نمیکند

اشک در دیدگانش میرقصد. لبش را به 
 دندان کشیده و

از تکانهای گلویش میتوان حدس زد، چه 
دار بغضمق  

 .میبلعد

فرزاد که از پیراهن او ناامید میگردد، سراغ 
 جیبهای

شلوارش میرود! رقتانگیزترین صحنهایست 
 .که دیدهام



عرفان دست دنیا را پس میزند و خودش را 
 به فرزاد

میرساند. با مشت و لگد به جان پاهای او 
 .میافتد

غیرت کودکانهاش ستودنیست وقتی 
 :میگوید

- و ول کن. صبر کن حاال ولش کن، داداشم
 دوتایی

میزنیم میکشیمت، جنازهتم میندازیم تو 
 !چاه دشویی

فرزاد داغ میکند. با لحن تندی خطاب به او 
 :میتوپد

 !دزدت -



 ِ 
 ِٔ تو هم یکی میشی لنگه همین داداش

یک آن سکوتی تلخ و گزنده فضا را در بر 
 .میگیرد

نگاه طوفانی علیرضا، رنگ میبازد. ماتش 
 میبرد،

ژمرده میشود، میمیردپ . 

عرفان همچون بچه شیر حمله میکند. پشت 
 پاهای او

 :لگد میزند و میگوید
خفه شو، خفه شو دزد خودتی. زود باش -

 بگو غلط
 .کردم تا به گه خوردن ننداختمت



 اونجا چه خبره؟-
ِ  صدای بلند، از آن باباست. باالی پلهها 

 ایستاده. همراه
فریبرز از پلهها پایین میآیند. چشم 

 میچرخانم، علیرضا

 .را نمیبینم

 چه خبرتونه معرکه گرفتین؟-

فرزاد عقب میرود. بابا دست نوازش بر سر 
 عرفان

میکشد. عرفانی که خصمانه زل زده به فرزاد 
 و بیصدا

 .میگرید

 چیشده عموجون؟-



عرفان با انگشت فرزاد را نشان میدهد و با 
 لحن

میگوید پرکینهای : 

این، این جیبای داداش منو گشت و -
 .بهش گفت دزد

بابا آرامآرام سرش را به سوی فرزاد 
 .میچرخاند

 .چهرهاش برزخی میشود

 فریبرز اون انگشتر فرزاد نیست؟-

این را مامان میگوید. نگاه همه خیرۀ 
 انگشت فریبرز

 .میماند

 !آره. رو دسته مبل بود، برداشتمٔ  -



کردن به دیگری را نداردهیچکس روی نگاه  . 

 چرا انگ این ننگ تمام نمیشود؟

فرزاد چشمانش را میبندد و سرش را 
 میفشارد. بابا

ِ چکی در خور هتاکیای که مرتکباش شده، 
 روی

 :صورتش میخواباند و با غیظ میگوید

 تو چیکار کردی ابله؟-
 سالن را ترک میکنم. علیرضا کجا رفت؟

ن حیاط، سفیدپوش شده است. زمستا
 امسال چقدر

طوالنی شد. چرا تمام نمیشود؟ مسیر حیاط 
 .را میدوم



 .نیست، رفته
طرف چپ کوچه را مینگرم. اثری از او 

 .نیست
طرف راست... از پشت میبینمش. دستش 

 را به دیوار

ُِ گرفته و با قدمهای کند، در حال دور شدن 
 .است

 .دنبالش میدوم

 .علیرضا، علیرضاااااا-

س چرا نمیایستد؟محال است نشنود؛ پ  

پایم لیز میخورد. با احتیاطتر میدوم. حاال او 
 ایستاده و

 .من در چند قدمیاش هستم



دستش را بر سینهاش نهاده و به سختی 
 !نفس میکشد

 .رنگپریدگی صورتش میترساندم

 خوبی علی؟-

 :روی برفها مینشیند و بیرمق میگوید

 !قلبم... یه جوری میزنه-

*** 

سیمه به طرفم میآیدبابا با دیدنم، سرا . 

 کجا بودی حدیث؟-

چند نفس عمیق میکشم تا خود را بازیابی 
 .کنم

علیرضا، اون بیرونه. حالش بده، باید -
 ببریمش

 .بیمارستان



 یا اباالفضل، چش شده؟-
 .نمیدونم-

 .سریع سوئیچ منو بیار. بدو-

ِٔ دسته کیفم را میچسبم و سوئیچ را از آویز 
 جلوی در،

 .برمیدارم
سوالهای تمامنشدنی بقیه را بیجواب 

 میگذارم، اما

 .نمیتوانم بیخیال دنیا شوم
کجا میری با این عجله؟ علیرضا طوریش -

 شده؟

 .نگران نباش، یه کوچولو فشارش افتاده-
 .دلواپسیاش کامال قابل رؤیت است



 .راستشو بگو حدیث-

 .دروغم چیه. حاال میری کنار من عجله دارم-

 .منم میام-

- یای کی بچهها رو آروم کنه؟ خیالت تو ب
 راحت، تندتند

 .بهت زنگ میزنم
 .او را با آشفتگیهایش تنها میگذارم

این دختر که معلوم است جانش برای 
 برادرش

ِٔ درمیرود، چرا تمام نمیکند این فاصله چند 
 ساله را؟ بابا

در مجاورت ما، ماشین را نگه میدارد. پیاده 
 .میشود



یگیرد و کمکش میکند زیر حصار علیرضا را م
 سوار

 .شود

 .عمو بیزحمت منو برسون خونه-

چی چی رو برسون خونه ،نمیبینی -
 وضعیتتو؟

 .من خوبم، طوریم نیست-

 .از صدات معلومه-
 .برم خونه استراحت کنم، بهتر میشم-

 .بابا نیمنگاهی به او میاندازد
آره با این دردی که تو داری میتونی -

 .استراحت کنی
ارستان، دیگه حرفم نباشهمیریم بیم . 



نمیدانم سکوت علیرضا بابت چیست. 
 حرفشنویاش از

 .بابا، یا دردی که دارد
دکتر پس از معاینه برایش نوارقلب و 

 آزمایش خون
 .مینویسد

فکر نمیکردم موضوع اینقدر جدی باشد. 
 مسئول

آزمایشگاه گفت تا آمدن جواب آزمایش 
 حداقل دو ساعت

 .طول میکشد

ابا، علیرضا روی یکی از تختهای به اصرار ب
 اورژانس



 .دراز کشیده و چشمانش را بسته

اگر قبلترها بود شاید حرفهای بسیاری برای 
 گفتن

داشتیم. حاال نه من سخنی پیش میکشم و 
 نه او کالمی

 .همصحبتم میشود

 .با دنیا حرف میزنم، نگران است
سر به زیری و مظلومیت علیرضا، قلبم را 

 فشرده

را دهان فرزاد را پر خون نکرد؟ میکند. چ
 عاقبت پس

از دو و نیم ساعت، جواب آزمایش آماده 
 .گردد



برگهها را همراه با نوارقلب، روی میز دکتر 
 .میگذارم

 :عینکاش را کمی جابهجا میکند و میپرسد

 چه نسبتی با بیمار دارین؟-

 .دخترعموشم، اون آقا هم پدرمه-

 .بابا را نشان میدهم که کنار علیرضا نشسته
سابقه بیماری قلبی دارین؟ بابا به جای ٔ  -

 علیرضا جواب

 .میدهد

نه دکتر، این پسر هنوز سنی نداره قلبش -
َ رض  مرض پ 

 .داشته باشه

برگهها را زیر و رو میکند و با خودکار، 



 یادداشتی روی
 .آن مینویسد

- شبختانه اول فکر کردم ح ٔ مله قلبیه؛ خو
 حملهای در کار

 .نیست
پس دلیل حال بدش چیه دکتر؟ -بابا:   

بیمار شما دچار سندروم قلب شکسته -
 !شده

هر سه تعجب میکنیم. تا به حال اسم این 
 بیماری را

 .نشنیده بودم
حاال اینی که میگی چی هست دکتر؟ -بابا:   

بذارین واضحتر بگم. توی این وضعیت، -



 قلب واقعا

ه دچار ضعف عضالنی و نمیشکنه، بلک
 عملکردی میشه

ِٔ و حالتی مثل سکته قلبی رو تجربه میکنه، 
 که این

ِٔ خودش ناشی از تاثیرات موج پردامنه 
 استرس، روی

 !قلبه

دکتر اینی که میگی خطرناکه؟ -بابا:   

خطرناک که... به هر حال باید مراقبت -
 .کنید دیگه

ِٔ قلب با بقیه اندامهای بدن فرق داره، 
ره؛ گاهیحساست  



 .حتی یه حرف میتونه اونو از کار بندازه

 :اینبار من میپرسم
 مطمئنین حمله نیست؟-

بله .حمله از بسته شدن کامل عروق قلب -
ٔ  به وسیله

لختههای خونی ایجاد میشه، اما توی 
 سندروم عروق

بسته نمیشه؛ اگرچه جریان خون کند میشه. 
 اینجا که

ط تنها من هیچ شریان بستهای نمیبینم. فق
 چیزی که

هست اینه که افزایش بیش از حد آدرنالین 
 باعث شده



 قلب، به طور موقت، تاکید میکنم به طور

 ِ 
 ِ  بطن پایینی

موقت فلج بشه و به این شکل به 
 حفرەحفرۀ باالیی

 !فشار بیشتری وارد شه

 .طفلک علیرضا

حاال باید چیکار کرد دکتر؟ -بابا:   

- هیجان  استراحت داشته باشن، استرس و
 رو از

خودشون دور کنن. انشالله که بعد از چند 
 هفته

بهبودیشونو به دست میارن. داروهایی که 



 مینویسم هم

 .مرتب و سر وقت مصرف کنن

علیرضا سکوت کرده و نگاهش را دوخته به 
 - .زمین

احتماال این چند وقت اخیر، خبر بدی چیزی 
 شنیدین؟ یا

نها اینکه استرس و فشار داشته باشین؟ ت
 کاری که

میکند، فشردن پلکهایش بر هم است. 
 :میگویم

 .بله دکتر-
دکتر به صندلی تکیه میدهد .روی صحبتاش 

 با



 .علیرضاست

ببین جوون، واقعیت اینه که مغز، دستگاه -
 عصبی و

قلب، در ارتباط تنگاتنگی با هم قرار دارن. 
 وقتی هر

عاملی باعث استرس یا ناراحتی بشه، 
 هورمونهایی تو

بدن ساخته و به داخل خون ترشح میشن 
 که کار اونا

هیجانی کردن بدنه. این هورمونها ضربان 
 قلب و

انقباض اونو باال میبرن. دلیل اینکه میگفتی 
 قلبم یه



جوری میزنه، همینه. علم پزشکی ثابت 
 کرده شکستن

 !دل واقعیته

 دکتر این چیزا جنبه روحی داره، تو  ٔ-بابا: 
 آزمایش که

یشهمشخص نم . 

نه اتفاقا! وقتی دل میشکنه، توی قلب -
 پدیدهای رخ

میده، مثل یه خونریزی کوچیک، یا یه 
 جراحت که حتی

 !ِٔ میتونه منجر به سکته قلبی بشه
با نهایت بهت و ناباوری دستم را برابر 

 دهانم میگیرم و



خیره میشوم به او. سنگینی نگاهم را 
 .احساس میکند
نج پلک بر هم زل میزند توی چشمانم و با ر 

 .میگذارد

******* 

« زنگ را میفشارم« دنیا . 

 کیه؟-

 .سالم انیس خانم، دنیام-

 .سالم عزیزم بیا تو-

پا توی حیاط میگذارم. در را میبندم و همین 
 که

برمیگردم، با او رخ به رخ میشوم! از 
 ظاهرش پیداست

 .قصد بیرون رفتن دارد



 .دست میبرد به شالی که دور گردنش بسته

از مدتها یک اعتراف وحشتناک به پس 
 احساسم
 .بدهکارم

 !چقدر دلم برایش تنگ شده بود

گاهی تا با کسی رو در رو نشدهای، نمیدانی 
 چقدر

دلتنگاش هستی و من تازه پی به احساسم 
 !بردهام

نگاه میگیرم از مردمکهایی که غم پشتش 
 .نهفته

دست توی جیب پالتوام میکنم و از کنارش 
 .رد میشوم



ر شیرین است داشتن مردی که چقد
 .همپایت باشد

 .این روزها مرد و همپا مگر پیدا میشود
 .انیس خانم به گرمی استقبال میکند

 وفا کجاس؟-

تو اتاقشه. چی شده دنیا؟ این دوتا سر -
 چی دعواشون

 شده؟

 اجازه میدین باهاش حرف بزنم؟-
 .آه میکشد

 .البته-
پشت در اتاقش میایستم و چند ضربه به 

ن میزنمآ . 



 .صدای انیس خانم را از پشت سر میشنوم

 .چی شد محراب؟ برگشتی-

 .یه چیزی تو اتاقم جا گذاشتم-
دستگیره را پایین میکشم و قبل از اینکه 

 سرم را به

سمت او بچرخانم، وارد میشوم. برخالف 
 انتظارم، از

 .صدای باز و بسته شدن در، بلند نمیشود

پتو را روی سرش کشیده و خود را به خواب 
 .زده

وفا میدونم بیداری. زیاد مزاحمت نمیشم؛ -
 دو کلمه

 .حرف میزنم و میرم



 .پتو را از رویش کنار میزند؛ البته با اکراه
لب تختش مینشینم. خود را به سمت باال 

 میکشد و تکیه

میدهد به بالش پشت سرش. از کجا باید 
 شروع کنم؟

- فاقی که افتاد، واقعا متاسفم. به خاطر ات
 دیدی که همه

چی پاپوش بود. من بهت حق میدم، اما 
 گمونم علیرضا

 .به اندازەزۀ کافی تنبیه شده باشه
دنیا چهطور روت شد پاشی بیای اینجا؟ -

 این یکی
پاپوش بود، دزدی سه سال پیش چی؟ اون 



 روز که

اومدین خواستگاری و از وجناتش گفتین، 
 فکر نکردین

مه چی روشن میشه؟ه  

من کی از وجنات علیرضا گفتم؟ اصال از -
 اول تا آخر

 خواستگاری، یک کلمه حرف زدم؟

 .ولی میتونستی حقیقتو بگی-

 .عجب بیمنطق شده است این دختر

نه نمیتونستم. خودش باید این کارو -
 میکرد، وگرنه

 .باید قیدشو میزدم
 .سرش را از پشت به تاج تخت میزند



- م نمیشه چیا شنیدمهنوزم باور  . 

میدونم. هر چقدر االن بخوای سخت -
 بگیری حق

داری. علیرضا اشتباه کرده گذاشته کار به 
 .اینجا بکشه

باید همه چی رو بهت میگفت، اما نگفتنش 
 همش از

 .ترسه. ترس از دست دادنت
 !من نمیتونم با یه دزد زندگی کنم-

ِٔ آخ، امان از این کلمه سه حرفی. وجودم به 
کشیده آتش  

میشود، وقتی چنین صفتی پشتبند نام 
 برادرم، قد علم



 .میکند

یه بار نشستی پای حرفاش؟ یه بار گوش -
 شدی واسه

شنیدن درداش؟ علیرضا اگه خطا رفت، 
 واسه پول رو

پول گذاشتن نبود، واسه بلند کردن ارتفاع 
 ماشینش

نبود، واسه دوبلکس کردن خونهش نبود، 
 واسه پر

ش نبود، واسه سفرای کردن حساب بانکی
 دور دنیاش

نبود. من کارشو توجیه نمیکنم، هیچوخ 
 .توجیه نمیکنم



منتها اشتباه کرده. هیشکی نمیتونه مدعی 
 بشه تا حاال

خطایی ازش سر نزده. هر تضمینی بخوای 
 بهت میدیم،

 ِٔ قضیه سه سال پیش تو همون سه سال
ُِ پیش مرد. علیرضا بیشتر از همه تاوان 

 داده. من بهت

این اطمینانو میدم که دیگه خطایی ازش 
 .سر نمیزنه

 .این دفعه رو ببخش
نه دنیا ،نمیتونم. علیرضا چی داره که -

 نظرم عوض
 شه؟



میشه بگی منظورت از "چی" دقیقا چیه؟ با -
 لحن دور

 :از ادب و بیحوصلهای میگوید
پاشو برو دنیا؛ آدم به خاطر کسی میجنگه -

 که

ارزششو داشته باشه. من و داداشت دیگه 
 .تمومیم

 .بلند میشوم. مقابلش میایستم
اینکه بخوای ببخشیش یا به هم بزنی، -

 فقط به خودت

مربوطه. هیچ اجباری در کار نیست. گفتی 
 علیرضا چی

داره به خاطرش نظرم عوض شه، خواهرم 



 دیگه، بهم

برخورد. فهمیدم منظورت از چی چیه. هنوز 
 .بچهای

بخش اینو میگم، مونده تا عقلت برسه. ب
 اون چیزی که

به نظر تو یه مردو مرد میکنه، به نظر من 
 بیارزشترین

دارایی یه آدم میتونه باشه. اون روز وقتی 
 میخواست

 .بگیرتت، هیچی در موردش نگفتم
بذار حاال بگم. علیرضا کسیه که جونش 

 واسه

خونوادهش درمیره. عسل و عرفانو تنهایی 



 بزرگ
کرده. با اینکه جای پدر و مادر پر شدنی 

ٔ  نیست، همه
تالششو کرده تا کمبودی نداشته باشیم. 

 اهل عیاشی و
رفیقبازی نیست، با دود و دم هم کاری 

 نداره. نگاه
ناپاک من به نامحرم افتاده، نگاه اون 

 نیفتاده. دست و
صدا روی زن جماعت بلند نمیکنه. اخالقشم 

 که نیازی

. حاال اگه به نظر تو اینا چیزی به گفتن نداره
 نیست،



 !بگرد دنبال کسی که چیز داشته باشه
کیفم را از روی زمین برمیدارم و اتاقش را 

 .ترک میکنم
محرابی را میبینم که روی مبل تک نفره 

 نشسته و زل
ِ  زده است به من. نمیدانم از کی خیره 

 .بوده به در اتاق
د نبود انیس خانم توی سالن، موجب میشو

 برای رفتن
 .لحظهای تعلل نکنم

ِٔ اینبار که از کنارش میگذرم، دسته کیفم را 
 .میچسبد

 .خودم میرسونمت، داره برف میاد-



صدا... چقدر گیرا و دلنشین بودن صدای 
 یک مرد،

 .میتواند دل بلرزاند

من که میگویم بیش از چهره، صداست که 
 باعث کشیده

 .شدنت به سمت یک مرد میشود

ه آرامی از دستش خارج میکنمکیفم را ب . 

 .علیرضا تو کوچه منتظره-

کفشهایم را میپوشم. آمدنم اشتباه بود .این 
 ذهنیت را به

خورد باورم داده بودم که کمکم دارم 
 .فراموشش میکنم

حالم از روز جدایی با کیان هم بدتر است! 



 به خصوص
که فهمیدهام او ابتدا به خوابهایم راه پیدا 

 کرده و سپس

قلبم. هر لحظه با تداعی این موضوع، مو  به
 به تنم

 .سیخ میشود

از وقتی آن خوابم را به خاطر آوردهام، 
 محبتی

ِٔ پشت سرم میآید. من و او دو وصله ناجور 
 هستیم، پس

دیگر پی ام آمدناش برای چیست؟ میایستم، 
 اما

 .برنمیگردم



میشه لطف کنی و برگردی خونه؟ با صدای -
 گرفتهای

 :میپرسد

 چند وخ زنش بودی؟-

 !یه روز-
وصفناپذیر چنان توی قلبم ریشه دوانده که 

 دائم میگویم

 خدایا حکمتت از این کارها چیست؟

این روزها به قدری بغض بلعیدهام که 
 ماهیچههای

 .گلویم عضالالنی شده است

به طرفش برمیگردم. خوب نگاهش میکنم. 
 به احتمال



 .زیاد آخرین دیدارمان است

م و مرگ لبم را بوسید به خودم سرطانی شد
 آمدم انگار

تویی در من بود این، کمی بیشتر از دل به 
 کسی بستن

علیرضا آذر»بود  » 

 .خداحافظ-

 .به سوی در خروجی پا تند میکنم
 .دنیا-

 .آخرینها همیشه دردناکترینها هستند
 .آخرینها همیشه پر بغضترینها هستند
 .آخرینها همیشه عذابآورترینها هستند

شممان خورد به هم، صاعقه زد، پلکم چ



 سوخت نیزهای

جمجمهام را به گلوبند تو دوخت سرم انگار 
 به جوش

 آمد و مغزم پوسید
خنکای لطیفی زیر پوستم میدود. میترسیدم 

 آرزو به دل
 .بمیرم

علیرضا پیاده میشود و به سمتم میآید. 
 بیشتر از همه

 .دلم برای او میسوزد

 چی شد؟-

اه گلویم جوالالن میدهد، بغضی که در شاهر 
 مانع از



حرف زدنم میشود. سرم را به طرفین تکان 
 میدهم و

 .زودتر از او سوار تاکسی میشوم

*** 

 «وفا»

 .زانوهایم را در حصار میگیرم

مگه نمیخواستی بری سفارت؟ سه کنج -
 .اتاق مینشیند

 .امروز حوصله ندارم-
 .پلک روی هم میفشارد

 .هستم-

- ی؟ جوابم میشود آه دیدیش اینجوری شد
 غلیظ و

 .کشدارش



 کی قراره بری؟-

 .آخر این ماه-
 .میزون نیستی-

 .سرش را باالال میاندازد

 .نیستم-
 .شبیه مردهها شدی-

 .شبیه مردهها شدم-

 دلتنگی؟-

 .یعنی بیست و شش روز دیگر
میتونی فراموشش کنی؟ دست میکشد بر -

 کل

 .صورتش

 .باید بتونم-
- 



ِ  چقد اینا آب زیرَ  کاهن. اصال نمِ  پس 
 نداده بودن دختر

 .یه بار ازدواج کرده
 .اخم میدواند میان دو ابرویش

 بری دیگه برنمیگردی؟-
سه چهار سال میخوام کالال از اینجا دور -

 !باشم
از همین االالن دلتنگش شدهام. من به 

 محراب خو

 .گرفتهام

تادن نمیدانم در این بلبشو ،دعوتنامه فرس
 دوستش دیگر

 !چه صیغهایست



اگه آب زیر کاه بود جاپاشو سفت میکرد، -
 .بعد میگفت

 .تو هم که هی طرفداریشو بکن-
 .سیگار آتشزدهاش را میان لبهایش میگذارد

 دقت کردی دقیقا چقد میکشی؟-

از میان لبهای نیمه بازش، دود حاصله را 
 بیرون

 .میفرستد

 .گفت یه روز زنش بوده-

- ه، تو هم باور کردی؟خالی بست  

 چرا باید خالی ببنده؟-

آخه عقل کل همچین چیزی اصال  ِ -
 شدنیه؟ مگه اینکه



همون شب اولیه از یارو ترسیده و فرار 
 !کرده

این را میگویم و بلند میخندم. گویی بدجور 
 به

غیرتش برمیخورد. پاکت سیگارش را چنان 
 به سمتم

پرت میکند که حس جر خوردن گونهام بهم 
ستد  

ِٔ میدهد. دست روی قسمت متورم 
 میگذارم. میدانم گوشه

 .تیز پاکت، روی پوستم خراش ایجاد کرده
 وحشی چرا به من میپری؟-

دهنتو جر میدم یه بار دیگه با خط قرمزای -



 من شوخی

 !کنی

 .نوک انگشتم را روی پوستم میکشم
چالق شی الهی. فعال که داری خط قرمزتو -

 دور میزنی

دیو فلنگو میبن . 

 .بندازش بیاد-
 چیو؟-

 .با دست پاکت را نشان میدهد
بسه دیگه تو هم فقط بلدی خودتو تو دود -

 .خفه کنی

نغمه میگفت این دوستت که میخوای 
 باهاش همخونه



بشی، با خواهرش زندگی میکنه. نیمنگاهی 
 روانهام

 .میسازد

 خب؟-

چه طور میتونی سه چهار سال با یه دختر -
 زیر یه

نی و طوریت نشه؟سقف زندگی ک  

بهتر که بشه. من فقط دارم دنبال یه -
 چیزی میگردم

 .بتونم فراموشش کنم
میتونی. به قول شاعر، از دل برود هر -

 آنکه از دیده
 .برفت



 .دستهایش را بر سینه چلیپا میکند

 داری با زندگیت چیکار میکنی وفا؟-

بعد از شنیدن حرفام، هنوزم از من -
 طلبکاری؟

 لپ مطلبو بگو، میخوای چیکار کنی؟-
میگم باید مستقل شی؛ فقط به این -

 شرطه که

 !میبخشمت. به هر حال منم دلم شکسته

 .پوزخند میزند
لعنت به اونی که تو رو نشناسه. از علیرضا -

 پرسیدی
دلیل کارش چی بوده؟ من که هنوزم رو 

 سرش قسم



میخورم. منتها نقل تو یه چیز دیگهس. تو 
 دنبال

هونهای واسه بریدنب . 

پاشو برو بیرون چرت و پرت نگو. بهونه، -
 .هه

اگر بخواهم با خودم صادق باشم، آری 
 .دنبال بهانهام

علیرضا هیچگاه نمیتواند زندگی ایدهآل 
 .برایم بسازد

همیشه درگیر خانوادهاش است و من 
 چقدر این

 .موضوع را سهل پنداشته بودم

یکند و هدیه ِٔ غریبهای برایم میلیونها خرج م



 تولدم
میشود اتومبیل؛ آن وقت نامزد خودم به 

 خاطر من قدمی

 .برنمیدارد
هر کس خودش آیندهاش را رقم میزند. 

 اجازه نمیدهم
 !علیرضا تباه شود

 ِ  آیندهام میان چهاردیواری
 «علیرضا»

پس از روزها نامش بر اسکرین موبایلم 
 میافتد. حق

 .دارم شتابزده جواب دهم

- فاوفا. الو و . 



 .باید با هم حرف بزنیم-
نمیتوانم هیجانم را کنترل کنم .حالت 

 درازکشم به

 .نشستن تبدیل میگردد
 حرف میزنیم. بیام دنبالت؟-

 .تو راهم، دارم میام اونجا-
مجال برای ابراز خوشحالی نمیدهد و قطع 

 .میکند

 :خطاب به دنیایی که زل زده به من، میگویم

 .وفا بود؛ داره میاد اینجا-

 .تبسمی مهمانم میکند
پاشم واسه ناهار یه چیزی درست کنم. تو -

 هم برو یه



 .دوش بگیر، وضعت افتضاحه

راست میگوید؛ حال و روز من خیلی وقت 
 است افتضاح

 .را رد کرده

دوش ده دقیقهای میگیرم و لباسهای 
 راحتیام را

ِ  میپوشم. بیخیال گرفتن آب موهایم 
 میشوم و به

حال سرخ کردن  آشپزخانه میروم. در
 .پیازهاست

 چی میذاری؟-

 .قیمه بادمجون-

 .بذار کمکت کنم-



 !نمیخواد، تو برو موهاتو خشک کن-
ِ  راستی... از کِ  ی دنیا نگرانم میشود؟ از 

 کی همکالمم

 میشود؟

ِ  اتفاقاتِ  پشتِ  سرِ  هم اخیر، ذهنم را از 
 این موضوع دور

ساخته بود؛ باید خیلی زودتر از اینها متوجه 
 .میشدم

 :با نواخته شدن زنگ، دنیا میگوید
 .موهاتو خشک کن، من باز میکنم-

ِٔ حوله کوچکی که دنیا برای خشک کردن 
 دستهایش از

آن استفاده میکند را روی موهایم میکشم و 



 با صدای
 .درب ورودی، گوشهای پرت مینمایم

 .سالم-

ب میدهد و مینشیند. پاسخم را زیر ل
 کنارش تکیه میدهم

به پشتی. دنیا به آشپزخانه میرود. مانتو 
 نازکش به

 .تعجب وامیداردم
 پالتو چرا نپوشیدی تو این سرما؟-

لبش را میگزد و پوزخند میزند. دنیا سینی 
 چای را

 .مقابلمان میگذارد و به اتاق میرود

 خوبی؟-



 .جوابم میشود نگاه خیرهاش

- وری نگام نکنسر جدت اینط . 

 .پوزخندش را تکرار میکند
 خجالت میکشی؟-

ِٔ ساقه موهایم، به شدت روی اعصابم 
 .است

 ِ 
 خیسی

 .آب است یا عرق شرم
 ِ 

 نمیدانم خیسی
 !بایدم بکشی، بایدم بکشی-

کاش اطرافیانم میفهمیدند چیزی که من 



 میکشم، دهها

 .برابر بدتر از خجالت است
- دمی مثل تو علیرضا من دیگه نمیتونم با آ

 .زندگی کنم

نگاه درماندهام را تا روی صورتش باال 
 .میکشم

 صدایم چرا اینقدر دورگه شده؟

یه فرصت بهم بده. به شرافتم قسم -
 .پشیمونت نمیکنم

 .ولی کردی-

 .یه خبطی بود تو گذشتهم-
 .مهمه-

 .میگم تو گذشتهس-



گذشته هر آدمی سنجاق شده بهش؛ ٔ  -
 .جدا شدنی نیست

موهایم میکشم پنجه الی . 

 .ولی مال خودشه، به خودش مربوطه-

 .طرز فکرت کامال اشتباس-

کاش من هم میتوانستم حقایق را توی 
 .صورتش بکوبم

 نمیخوای بهم اعتماد کنی؟-
بحث اعتماد نیست. تو نباید مسئله به ٔ  -

 این مهمی رو
 .ازم مخفی میکردی

خودم را سمتش میکشم. دستی که مدتها از 
 آن محروم



 .بودم را میان دستم میگیرم
 .اشتباه کردم، تو ببخش-

 .دستش را با خشونت بیرون میکشد

 .ازم انتظار بخشش نداشته باش-
به خاطر یه گناهی که تو گذشتهم بوده، -

 میخوای

 فرصتهای آیندهمو ازم بگیری؟

 .دست به زمین میگیرد و بلند میشود

یه خرده از وسایلم و لباسام اینجا مونده، -
دم اونااوم  

 !رو ببرم

 در برابر چشمان از حدقه بیرون زدۀ من، به

اتاقخواب میرود. پیشانیام را میچسبانم به 



 .پشتی
چرا تمام نمیشود مکافات دنیا؟ تا کی باید 

 بکشم؟ رمقی
برای برخاستن نمانده. هیچ چیز زندگیام 

 آنطور که باید
 .پیش نرفت

بیرون میآید. با یک نایلون بزرگ در 
به سمتدستش.   

درب سالن حرکت میکند. تنی که از درون 
 آش و الش

 .شده را بلند میکنم

 .صبر کن من هنوز حرف دارم-

نایلون را از دستش میکشم؛ آن را زمین 



 گذاشته،

 :میگویم

چرا کمر بستی به نابودی من؟ چرا -
 نمیذاری ببینم

دارم چه غلطی میکنم؟ ابروی راستش را باال 
 .میاندازد

- تو ثابت کنی؟میخوای خود  

 .اگه بذاری-
 .دست به سینه میشود

بسیارخب ،خواسته زیادی ازت ندارم، ٔ  -
 !فقط یه شرط

منتظر زل میزنم توی چشمانی که 
 .میدرخشد



میتونی برام یه زندگی مستقل بسازی؟ -
 زندگی که فقط

 خودم و خودت توش باشیم؟

انگار توی سرم توموری جا خوش کرده، وول 
 .میخورد

- این موضوع ما حرفامونو زدیمراجعبه  . 

 .ِٔ شانه راستش را تکیه میدهد به دیوار
 !تو حرف زدی، من قبول نکردم-

تو خیلی وقت پیش قبول کردی؛ همون -
 شب

 .خواستگاری

 !هر آدمی ممکنه اشتباه کنه-

االن حرف حسابت چیه؟ من همون -



 اولشم گفتم
نمیتونم برات زندگی مستقل بسازم، گفتی 

 مشکلی

 .نداری
یعنی من به اندازٔە خونوادهت ارزش -

بچه-ندارم؟   

شدی وفا؟ این چه سوال مسخرهایه 
 میپرسی؟ هر

کدومتون یه جوری تو دل من جا دارین. 
 قرار نیست

یکی جای اون یکی رو بگیره. تا روزی که 
 جون تو تنم

دارم، تا روزی که نفسم باال میاد، نوکر 



 چارتاتونم

 .هستم

- فقط مال من  نوکر نمیخوام، میخوام
 باشی. سه تا

 !هووی دیگه رو میخوام چیکار؟

هاجوواج میمانم. از همان ابتدا اینطور بود 
 یا اینطور

 شده؟

زده به سرت؟ به سه تا بچه میگی هوو؟ -
 اینا چه

 دخالتی تو زندگیمون دارن؟

 .من شرایطمو گفتم، باقیشو دیگه خوددانی-

 !گوش کن به حرفش، فکر ما رو نکن-



 .هر دو به سمت دنیا برمیگردیم

بسه هر چقد واسمون جون کندی. برو پی -
 زندگی

خودت. نگران بچهها نباش، خودم حواسم 
 بهشون

 .هست. تو نذار زندگیت از هم بپاشه

چگونه باید به او بفهمانم بیشتر از بچهها، 
 نگران خود
 او هستم؟

 .روی صحبتش با وفاست

-  دست شوهرتو بگیر برو هر جایی که
 خوشین. این

سه تا هوو هیچ مزاحمتی واسه زندگیتون 



 .ندارن
من یک شکست خوردهام. کسی که تمام 

 دویدنهایش

ُِ بیهوده بوده. کسی که آرامش برایش جزء 
 مَ ح  رمات

 .شده

نایلون حاوی لباسهایش را به دستش 
 .میدهم

ِٔ من نمیخواستم اینطور شود؛ منتها ادامه 
 این شکلیاش

 .را هم نمیخواهم

من دست کشیدن از بچههایی که چشم و 
 امیدشان هستم



 .را نمیخواهم

از دنیا که گذشت... عسل و عرفان را میان 
 جماعت

 .گرگصفت رها نمیکنم

عرفان ده برابر بیشتر از عسل به مراقبت 
 نیاز دارد،

وقتی هزاران خطر که یکی از آنها اعتیاد 
 است، در

 .کمین پسران این مملکت نشسته

یشوم؟ به درکبی همسر م ! 

به احساساتم پشت میکنم؟ باز هم به 
 !درک

من قبل از اینکه برای او همسر باشم، یک 



 .پدر هستم
پدر که به خاطر دلش از زیر بار 

 مسئولیتاش شانه خالی

 !نمیکند
از در کوچه که میگذرد، خود را به او 

 میرسانم. این

 .یکی را باید بگویم
-  ٔ گفتی  گفتم یه خبطی بود تو گذشتهم،

 گذشته هر آدمی

بهش وصله. گفتم ولی مال خودشه، گفتی 
 طرز

ِٔ فکرت اشتباهه. تویی که به خاطر اشتباه 
 گذشته من،



منو گذاشتی کنار، اشتباه نداشتی؟ چند روز 
 بعد

نامزدیمون جلو رامو گرفت، دوسپسرتو 
 میگم. گفت

فالن کردیم با هم، عکستو گذاشت جلوم، 
 عکست کنار

 .یه مرد غریبه
اساماسهاتو نِ  شونم داد؛ اساماسهایی که 

 من محرم روم

 !نمیشه واست بفرستم
من مرد نبودم؟ من غرور نداشتم؟ من 

 غیرت نداشتم؟

من رگ گردنم قلمبه نشده بود؟ منتهاش 



 زدم تو دهن

 .یارو گفتم دور و بر زنم دیگه نبینمت
چند وقت بعد زن سهراب جلو رامو گرفت. 

 گفت مراقب

 زنت باش، داره زیرآبی میره. بازم زدم تو

دهنش. تو این چند ماه اینا رو به روت 
 نیاوردم، چون

گفتم گذشته مال گذشتهس، به خودت 
 مربوطه، ولی

 ...تو
میرود. بدون اعتنا به حرفهایم میرود. چقدر 

 خوب که

 .بچهها مدرسه هستند



خیره میشوم به مسیر پیش رویش، تا جایی 
 که در پیچ

گم میشودکوچه  . 

 از کمر تیرها نباید گشتچشم بردار
 ِ 

 ِ  گاه چلهها رفتند از پی
 علیرضا بس کن

از کمان رفته برنخواهد گشت آسمان هیچ 
 سربلندی بود

از صعودی که نیست افتادم الاقل با تو بال 
 وا کردم

زندگی را اگر هدر دادم استخوان وفا به 
 دندانم



زوزه از سوز مثل سگ مردن زندگی چوب 
ی چرخمال  

 کرد

پِ  شتِ  پا پشت استخوان خوردن 
علیرضا آذر» » 

***** 

 «حدیث»

گوی کوچکی که تمام مدت به آن خیره شده 
 را از

 .دستش میکشم

 اصال حواست هست چی میگم؟-
وای حدیث کالفهم کردی، چرا دست از -

 سرم

 برنمیداری؟



 .تو حق نداری جا بزنی-
مثال رفیقم بودی، چرا نگفتی پسرعموت -

یکارهس؟چ ! 

 .پرروست دیگر؛ همیشه بوده
نه که قبلش اومدی باهام صالح مشورت -

 !کردی

 .موهایی که دورش ریخته را با کش میبندد

 االن مثال داری با کی لج میکنی؟-
مسئله لج نیست. آقاجان من دلم -

 نمیخواد با
خواهرشوهر برادرشوهر تو یه خونه زندگی 

 .کنم

- وهر همچین میگه خواهرشوهر برادرش



 انگار از اون
عفریتههای روزگارن. اینا کاری به کارت 

 دارن؟

 !حق من همچین زندگی نیست-

االن میشه موضعتو مشخص کنی. سر  ِ -
 ماجرای

 علیرضا میخوای جدا شی یا مستقل شدن؟

 .جفتش-

 .نه، این دختر دنبال بهانه است
 .وفا به خاطر من کوتاه بیا-

- ما؟ من تو چه اصراری داری به وصل کردن 
 اگر

ِ  جوش میزنم به خاطر علیرضاست. به 



 خاطر دل

شکستهاش، به خاطر مشکالت تمام 
 .نشدنیاش

 .چقدر زود اون آتیش تندت خوابید-

خودش را مشغول ورق زدن کتاب دم 
 .دستش میکند

حاصل سه ساعت حرف زدنم با او هیچ 
 .است

چگونه میتواند اینقدر راحت از علیرضا 
 بگذرد؟

نزدیکش میشوم و دست گرد شانهاش 
 .میاندازم

اگه ازت خواهش کنم از خر شیطون میای -



 پایین؟
شانهاش را عقب میکشد و به یکباره فوران 

 .میکند

وای وای وای، دیوونهم کردی. من از دست -
 شماها

 .آسایش ندارم که
مات و مبهوت خیرەخیرۀ موبایلی هستم که 

 روی

 .اسپیکرگذاشته و بوق میخورد
 !الو-

شنیدن صدای او آخرین چیزیست که به 
 عقلم خطور

 .مینماید



علیرضا مگه من با تو حرفامو نزدم؟ چیه -
 هر روز هر

روز یکیو میفرستی پی م؟ پر واضح است 
 چقدر جا

 .خورده

 کیو فرستادم من؟-

حدیثو... میدونی چند ساعته مخ منو -
 خورده؟ بابا من

ل نکن با دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم. خیا
 فرستادن

 !این و اون نظرم عوض میشه
در حیرت این وقایع سریع، میمانم. با 

 گیجیای که از



 :ِٔ اعمال شاقه  او نصیب حالم شده، میگویم
 .کسی منو نفرستاده، من خودم اومدم-

خودت برا چی اومدی؟ چرا تالشٔ  میکنی -
 رابطه ما از

هم نپاشه؟ این کاراتو پای چی بذارم؟ مگه 
 چهار

سال زیر گوش من وزوز نکردی بزرگترین 
 آرزوم اینه

به پسرعموم برسم؟! مگه چهار سال نگفتی 
 بدون

علیرضا ال میشم، بل میشم، میمیرم؟! مگه 
 شب پاگشا

به من نگفتی علیرضا گناه داره، تو بدجنسی 



 به دردش
نمیخوری. آقاجان من خودمو کشیدم کنار، 

 مگه این

 ...همه واسش لهله نمیزدی؟ بیا و

باقی خزعبالتش را سیلی که توی دهانش 
 میزنم، قطع

 !میکند

شوکه زل زده به من. باور ندارد دست 
 رویش بلند کرده

 باشم. خودم هم باور ندارم. وحشتناکترین
ِٔ جای ماجرا صفحه روشن موبایل است. 

 ثانیههایی که
متوقف نمیشوند گویای این هستند علیرضا 



 هنوز پشت

 .خط است

کان دارد حرفهای این دیوانه را چند درصد ام
 نشنیده
 باشد؟

صدای نفس از هیچکداممان درنمیآید. در 
 نهایت اینمن

هستم که مستطیل قرمز پایین صفحه را 
 .لمس میکنم

بلند میشوم. انگشتم را سمتش نشانه 
 .میروم

تو یه بیشعوری، یه دیوونه، یه روانی، یکی -
 که وقتی



ست. قاتی میکنه دیگه هیچی جلودارش نی
 من تو رو

 .رفیق دونستم که حرفامو بهت گفتم االغ

گلوی پر بغضم آزارم میدهد. قدم به سمت 
 .در برمیدارم

 .هراسان خودش را بهم میرساند

نفهمیدم یهو دارم چی میگم. عصبیم -
 کردی، هی گیر

 .دادی بهم. نفهمیدم دارم چه زری میزنم

بازویم را از چنگش بیرون میآورم و به عقب 
 هلش

 .میدهم

کجا میخوای بری با این حالت؟ من -



 .نمیذارم
 .برو کنار-

 .صبر کن حدیث، اصال غلط کردم-

 .برو کنارررررر-
شانههایم را میگیرد و وادارم میکند روی 

 .تخت بنشینم
بشین یه ذره اعصابت آروم شه. من میرم -

 بیرون،
 خب؟

پیش از اینکه واکنشی نشان دهم، اتاق را 
 .ترک میکند

یم را پی در پی به زانویم میزنم ،آرام مشتها
 .نمیگیرم



ِٔ دلم کندن دانه به دانه موهای وفا را 
 .میخواهد

ِٔ چقدر احمق بودهام همه احساساتم را 
 برای او روی

 .دایره میریختم. چقدر ابله بودهام

تمام این سالها اجازه ندادم علیرضا، ذرهای 
 به

احساساتم پی ببرد؛ زیرا غرور و عزتنفسم 
ایم مهمبر   

 .بود
ِٔ این دختر امشب همه تار و پود مرا از هم 

 .پاشید
دقایق میگذرند؛ بیقرارتر میشوم. رفتهرفته 



 کلهام داغ

 .میگردد. حرصم نمیخوابد

ساعت دیواری یازده و نیم را نشان میدهد. 
 باید بروم،

من دیگر اینجا کاری ندارم. سود آمدنم شد، 
 باختن

 .شخصیتم

راه افتاده، تشر میزنمبه وفایی که دنبالم  . 

 .برو تو که بدجوری از دستت کفریام-
آخه این وقت شب چهطوری میخوای -

 بری؟ وایسا به
 .محراب بگم برسونیمت

 .با خشونتی عیان، به سمتش برمیگردم



برو تو وگرنه هر چی دیدی از چش خودت -
 .دیدی

 .من حالم خوش نیس، بذار تنها باشم

- ا باشی؟ ساعت دوازده شب میخوای تنه
 .داد میزنم

 !به تو ربطی نداره-
هنگام آمدن، آژانس سر خیابانشان را 

 دیدم. به آن سو

 .گام برمیدارم

صدای اتومبیلی در نزدیکیام میآید. چرا 
 احساس میکنم

 دنبال من راه افتاده؟

سرم را میچرخانم. سمندی مشکی در حال 



 !تعقیبم است
 .عقبعقب میروم. حدسم درست بوده

ای نمیتواند حال االنم را توصیف هیچ واژه
 کند. رعب و

 .وحشت برای یک لحظهام است

شروع میکنم به دویدن. اتومبیل پشت 
 !سرم میآید

 .جیغ میزنم. پایم پیچ میخورد و میافتم

میخواهم برخیزم، نالهام زودتر از من بلند 
 .میشود

ماشین میایستد. نور چراغهایش چشمم را 
 میزند. در

 .جلو باز میشود



در همان حالت نشسته، تنم را عقب 
 .میکشم

 چی شدی؟-

این صدا... یک ضرب سرم را بلند میکنم. 
 وهمی در

کار نیست، خودش است. روی زانویش خم 
 .میشود

 پات پیچ خورده؟-
حاال که فهمیدهام اوست، ترس را کنار 

 گذاشته، گریهام

 .را آزاد میکنم. هول میشود

 خیلی درد میکنه؟-

 .ترسوندیم-



های از غم، پرده میکشد بر روشنایی الی
 .چشمانش

 .معذرت میخوام. پاشو زمین خیسه-

 .آرام شدنی در کارم نیست
حدیث... ببخشید دیگه. حاال پاشو سرما -

 .میخوری

 .نگاهم خیرۀ سمند مشکیست
 ...فکر کردم... فکر کردم-

 .رد نگاهم را میگیرد

 .ماشین همسایهمونه. نباید تنها میاومدی-

ت میکندقد راس . 

 میتونی بلند شی؟-

دستانم را برای برخاستن مدد میگیرم؛ 



 پاهایم یاریام
 .نمیکنند

در برابر چشمان شوکزدهام، دستی را 
 میبینم که به

 !سویم دراز شده

خیرۀ چشمانش میشوم؛ چشمانی که با 
 همیشه فرق

دارد، یا بهتر بگویم، حالت نگاهی که متغیر 
 است با
 !همیشه

ده، دست لرزانم را میسپارم تردید را پس ز 
 به دست

بزرگ و مردانهاش. دستم را میفشارد و مرا 



 باال
میکشد. من لنگ میزنم و او قدمهایش را با 

 من

 .هماهنگ میسازد

دستی که ارتعاش گرفته را فشار میدهد! 
 گرمای این

دست مردانه، چیزی نیست که از خاطرم 
 .برود

کمکم میکند سوار شوم. لرزش ناجوری به 
 جانم افتاده؛

به جان خودم، به جان دندانهایم، به جان 
 پلکهایم، به

 .جان دست و پایم



دست پیش میبرد و سیستم گرمایشی 
 ماشین را روی

 .آخرین درجه تنظیم میکند
زل زدهام به انگشتان یخزدهام؛ باز 

 .نمیشوند
عطر خاصی نزده، پس این چه رایحهایست 

 که به

 پرزهای بینیام چسبیده؟
ی عمیقی که میکشد را پای خستگی نفسها

 بگذارم یا
 عصبانیت؟

نگاههای زیر چشمیاش را احساس میکنم. 
 خدا لعنت



 .کند وفا را که حیثیت برایم نگذاشته

توقف میکند. پیاده میشود و پس از 
 دقایقی، با لیوانی

کاغذی در دست که بخار از آن بلند شده، 
 .سوار میشود

 .این چایی گرمت میکنه-
نگاهم همچنان به کف ماشین است. 

 دست دراز میکنم و

 .لیوان را میگیرم
سنگینی نگاهش را برمیدارد و استارت 

 .میزند

چرا پیش از اینکه بیرون بیایم، به بابا یا 
 آژانس زنگ



 نزدم؟
ِ ُِ این نزدیکی نفسم را میبرد. قصد دارم 

 لیوان را به
لبهایم برسانم، لرزش دستم، کار دستم 

 .میدهد

وان کاغذی رها میشود و محتویاتش کف لی
 ماشین

 .میریزد

او بیشتر از من دستپاچه میگردد و بیهوا 
 .ترمز میگیرد

 .صورتم را با دستانم میپوشانم

 .وای ببخشید، اصال نفهمیدم یهو چی شد-

 سوختی؟-



 .نه، ماشین کثیف شد-
 .فدا سرت. خوبه خودتو نسوزوندی-

 .اینبار آرامتر از قبل میراند
را رفیق شفیقم پته چهار سال و اندیام را ِٔ چ

 روی آب

 ریخت؟

چرا فکر نکرد من اگر میخواستم اعتراف 
 کنم، خیلی

 .وقت پیش این کار را کرده بودم

 .با نگرانی میپرسد
 چرا اینطوری میلرزی؟-

 .سـ... سردمه-

برای بار سوم توی این نیم ساعت، توقف 



 .میکند

رط سرم را توی گردنم فرومیبرم و از ف
 استیصال، پلک

 .روی هم میفشارم

گرمایی که دور تنم میپیچد، شوکهام 
 میسازد! چشم باز

میکنم. تنش در مجاورت تنم است! خم 
 شده به طرفم و

با تمام سخاوتاش، در حال پیچیدن 
 کاپشناش دور تنم

 !است
خدایا احیانا امشب که قصد گرفتن جانم را 

 نداری؟ زیپ



که دستهایم را کاپشناش را میکشد، بدون این
 از زیرش

 .خارج کند

جرأت به خرج میدهم و نگاه باال میکشم. 
 قلبم سقوط

میکند. به والله این علیرضا، علیرضای 
 .همیشه نیست

 .این نگاه کلی حرف دارد
موهایش را عقب میدهد و پس از بیرون 

 دادن نفس

 .عمیقش، به صندلی خودش برمیگردد

میخواهد ِ  وفایِ  نفهم بیشعور، با چه دلی 
 دل بکند از این



 مرد؟

علی دل کندنیست؟ علی کنار 
 گذاشتنیست؟

 گرم شدی؟-

 .نمیتوانم به نگاهم بفهمانم روی او نچرخد
 .اوهوم-

و پس از مدتها تبسم پرمهرش را به من 
 .اعطا میکند

ِ  عقل وفا در حال گل گرفتن بر سرش 
 است که خیال کرده

 !این لبخند فراموش شدنیست
 .مقابل ساختمانمان میایستد

 چرا رفتی خونهشون؟-



 .شماها حیفین-

 .پوزخند میزند
وفا میدونست... یعنی، از احساست خبر -

 ...داشت و

منتظر چشم میدوزم به او. کلمات را گم 
 .کرده است

 ...از دلت خبر داشت و-
 .جملهاش را اینگونه تکمیل میکند

حدیث تو چرا انقد خوبی؟ اصال این حجم -
ز مهربونیا  

چهطوری تو وجود یه نفر گنجونده میشه؟ 
 چهطور

 میتونی انقد بیکینه باشی؟



تعاریفش درونم را منقلب میسازد و امشب 
 شبیه

 .رؤیاست

دستم را از داخل بر زیپ میکشم و کاپشن 
 را به طرفش

 .میگیرم

 .مرسی-

دستم به دستگیره نرسیده، صدایم میکند و 
 یک قلب، در

بار قرار است طول یک ساعت، چند 
 فروبریزد؟

 عمو میگفت برا آخر این هفته قراره برادر-

 !شوهرخالهت بیاد خواستگاریت



 .چه شب پر ماجرایی شد امشب

 !میگفت... مثل اینکه تو هم حرفی نداری-

دستگیره میکشم و به آنی پیاده میشوم. 
 هدفش از گفتن

 این حرفها چه بود؟
 .حال دلم بد است یا خوب است، نمیدانم

 .این پسر باز مرا جادو کرده
بدون اینکه نیمنگاهی به پشت سرم 

 بیندازم، کلید را
 .توی قفل میاندازم

به محض بستن در، به آن تکیه میدهم و 
 قلبم را چنگ

 .میزنم



چند دقیقه طول میکشد تا صدای سایش 
 الستیکهایش را

 .با آسفالت بشنوم
دست به گلو میبرم؛ گلویی که خیس عرق 

 .است
م که سهل است، سر تا پایم خیس گلوی

 عرق است. و

 .ناجور بوی تنش را گرفتهام
**** 

 «دنیا»

هر چه میکنم نمیتوانم نسبت به تماسی که 
 مدتهاست

 .آرزویش را داشتهام، بیتفاوت بمانم
ِٔ به چه مرحله وحشتناکی رسیدهام من. 



 بدون ذرهای
تردید، آیکون سبز را به سمت راست 

 میکشم. حرف

قط موبایل را مقابل گوشم نگه نمیزنم، ف
 .میدارم

 .دنیا-

 .لب زیرینم را گاز میگیرم
 میشنوی صدامو؟-

 آه سینهسوزم دیگر این وسط چیست؟
 .پس میشنوی-

مشتم را مقابل دهانم میگیرم و خدا نکند با 
 یک صدا

 .دلت برود



نمیدونم اصال چرا بهت زنگ زدم. میدونم -
 این کارم از

عقل به دوره. نتونستم با دلم کنار بیام؛ 
 دلی که شنیدن

 .صداتو میخواست

قطرههای جا خوش کرده در دیدگانم، 
 طغیان

 .میکنند

 نمیذاری صداتو بشنوم؟-
دردناکترین گریه میدانید کدام است؟ 

 .بیصدایش
یه چیزی بگو المصب. بذار واسه آخرین -

 بار صداتو



 بشنوم. اصال دری وری بارم کن، فقط
 .سکوت نکن

گفت برای آخرین بار؟ شروع نشده کی به 
 پایان رسید؟

ببخش اگه مزاحمت شدم. فقط زنگ زده -
 بودم واسه

آخرین بار صداتو بشنوم. دارم میرم یه 
 جایی که دستم

بهت نرسه. یه جایی که هوات از سرم 
 .بیفته

نمیدونم کی برمیگردم؛ سه سال دیگه، پنج 
 سال دیگه؛

موقعامیدوارم تا اون  ... 



قسمت قرمز صفحه را طوری فشار میدهم 
 که رد

انگشت شستم روی آن میماند. طاقت 
 شنیدن بیش از

 .اینش را ندارم
پرت کردن گوشی به دیوار مصادف میشود 

 با شروع
 .گریهای سوزناک

 .عرفان سرم هوار میشود

دیوونه اینو واسه چی شکستی؟میدونی -
 چقدر پولشه؟

بندم. پیشانیام را به اتاق رفته و در را می
 میچسبانم به



ِ  دیوار و میان گریه، سر گالیهام با خدا باز 
 .میشود

 .گالیه از زندگیای که هیچگاه نرمال نبوده

تا بوده، عقده بوده، کمبود بوده، از دست 
 دادن بوده،

دل کندن بوده، داغ بوده، بیآبرویی بوده، 
 بیماری بوده،

 .دلشکستنها بوده

ن، بدتر همه چیز به چرا به جای درست شد
 هم میریزد؟

 چقدر دیگر صبر کنم؟

 ُِ یسْ ِ ٰ  ری"؟
ِ ر  



 ِ َ ِ َ َ  مْ  عالُ  عس
 ِ 

 مگر توی قرآنت نگفتهای "ان

 ُِ پس کجاست آن یسْ ِ  ٰ ری؟
حالم بد است. هیچ چیز نباشد، حال دل 

 .خوب باشد

 .حال دلم بد است

 .بد بودنی که قابل توصیف نیست
کرده بد بودنی که نفسم را تنگ . 

 .بد بودنی که بیقرارم ساخته
 .بد بودنی که زندگی را از چشمم انداخته

کجاست آن آرامشی که عمریست دنبالش 
 هستم؟ تا چند



سالگیام بدوم تا به آن آرامش برسم؟ اصال 
 آرامشی در

کار هست یا این خیال، سرابی بیش 
 نیست؟

داغ پدر و مادر و کیان تا ته دنیا برایم 
 کافیست. داغ

 ...محراب

من که داشتم زندگیام را میکردم. از کجا 
 آمد و قاپ دل

 پاره پارهام را دزدید؟
چرا وقتی رفتنی بود گذاشتی کار تا اینجا 

 بیخ پیدا کند؟
 تا اینجایی که زمینم بزند؟



چرا به خوابهایم راه پیدا کرد؟ خواب راحت 
 را هم برایم

 زیادی دیدهای؟

ایت خداااااااااا! خیلی وقت است صد
 نکردهام، چون

 .مدتهاست از من رو برگرداندهای

قرار است باقی عمرم اینگونه طی شود؟ در 
 همین

 بدحالی؟
ِٔ تازه توانسته بودم ماهیچه مچاله شدۀ 

 سمت چپ سینهام

ِٔ را کمی التیام بخشم. نگفته بودی قرار 
 است این ماهیچه



 .مچاله شده را بسوزانی

با سوختم که حاال کف حمام نشستهام. 
 .لباسهایی بر تن

با اشکهای خشک شدهای بر گونه. با اعتقاد 
 و باوری

ِ  که به فنا رفته. با تیغی که روی رگِ  دست 
 راستم، جا

 !خوش کرده

آدمیزاد هیچ خبطی را یک شبه مرتکب 
 نمیشود. از

مدتها قبل آن را توی ذهنش میپروراند. 
 تصمیم االن من

نیست، از وقتی کیان رفت، وسوسهاش 



تاد به جانماف ! 

خدا آرامش هیچکس را در خالص کردن 
 خودش

 .نخواهد
دست راستی که میلرزد را انتخاب میکنم 

 زیرا

شنیدهام درد کمتری دارد و به خاطر از 
 دست دادن

 .خون زیاد، در یک نوع خلسه قرار میگیرم

و زمینی که قسم خورد شکستم بدهد و 
 زمان چنبره زد

رعلیرضا آذ»کار به دستم بدهد  » 

** 

 « علیرضا»



 .بردار دیگه، مخمون رفت-
گچ دستم را با کاردک پاک میکنم و موبایلی 

 که داخل

 .نایلون فریزر گذاشتهام را جواب میدهم
 .الو-

 .عسل جیغ میزند

دادااااااش! عرفان موهای عروسکمو قیچی -
 .کرده

صد بار گفتهام به خاطر مسائل چرت و 
 پرت وسط کار

نمیرود زنگ نزنید. به گوششان . 

 .قطع کن عسل، گچم سفت میشه-

 داداش چرا دعواش نمیکنی؟-



سری برای عباس که با لبخند نگاهم میکند، 
 تکان

 .میدهم

 .اومدم خونه به حسابش میرسم-
تازهشم، دستامو بسته بود به ستون، -

 جورابای بد

بدشو گرفته بود جلو دماغم. االن حالم داره 
 به هم

 !میخوره

عسل جان من که االن دستم بهش -
 نمیرسه، به آجیت

بگو نگهش داره، چارتا لگد بزن بهش دلت 
 .خنک شه



 !آجی حالش خوب نیست، گریه میکرد-
 .فاصلهام را با عباس بیشتر میکنم

 چرا؟-

 .صدای عرفان جایگزین صدای او میگردد

داداش به حرفای این گوش نده، برداشته -
 صفحه ٔ اول

شیدهریاضیم جوجه ک ! 

 دنیا چرا گریه میکرد؟-

نمیدونم، به ستون نبسته بودمشا، -
 جورابامم الکی

میگه، زیاد بو نمیداد، سه روز پیش 
 !شستمش

عسل از آن طرف خط اعتراض میکند. تمام 



 حواس من

 .پی دنیاست
 عرفان میگم دنیا چی شده؟-

من از کجا بدونم داداش، باز قاتی کرده، -
 گوشی که

و کوبید به دیوار؛ بعدم واسش خریده بودی
 رفت تو اتاق

 !و کلی گریه کرد

سردردی که گریبانگیرم میشود را میتوانم 
 تاب بیاورم؛

 .تاب دردسر ندارم
 .گوشیو بده بهش-

 .تو حمومه-



 .صداش کن، کارش دارم-

 .داداش تازه رفت حموم-

 .عرفااااااان، صداش کن، کارش دارم-

- و هوی، هوی عسل، برو آجیتو صدا کن بگ
 داداش

 .کارش داره

استانبولی مقابل پایم را به سمت عباس 
 میسرانم و با

 .حرکت لب از او میخواهم زحمتش را بکشد

 هوی چیه پسر؟-

داداش تو همیشه طرف این دخترۀ -
 آبزیرکاهو نگه

 .میداری



عرفان تو دیگه بزرگ شدی، داره ده سالت -
 .میشه

 برا چی با اون بچه درمیفتی؟
- ه ی ک مارمولکیهداداش این بچ ! 

در این مورد حق با اوست. با قلدری 
 :میگوید

چیشد؟ آجیت کو؟ صدای عسل را -
 .نمیشنوم

 چی میگه عرفان؟-

 !میگه هر چقد صداش کردم جواب نداد-

 یعنی چی؟-
 !حتما زیر آب خوابش برده-

به حرف مسخرهاش، هر دو به قهقهه 



 .میخندند

 .عرفان خودت برو صداش کن-

 .اه َ -
- فاااااانعر  . 

ِٔ با پا روی تخته داربست ضرب میگیرم. 
 عباس با حرکت

چشم و دست، دلیل حالم را جویا میشود و 
 جواب من

 .جنباندن شانهام با اضطراب به باال است

مدت زمانی که طول میکشد تا عرفان 
 صدایم کند، برای

ِ  من چشم انتظار، طوالنیتر از یک ساعت 
 .میشود



داداش هر چقد صداش کردم، با مشت و -
 لگد به در

 !زدم، جواب نمیده! حتما با ما قهر کرده

اندامهایم از ترس تیر میکشد. کوتاه بودن 
 دستم از

 .آنجا، اعصابم را متالطم میکند
آها، گوش کن ببین چی میگم عرفان. -

 میبینی پایین در

یه ذره بازه، بخواب رو زمین داخل حمومو 
 .نگاه کن

برو عرفان، برو ببینم چه خاکی به سرم -
 .شده

 .عباس دست برداشته از مالهکشی



 چی شده؟-

 .نمیدونم عباس، هیچی نمیدونم-
 .عرفان نفسنفس میزند

آجی نشسته رو زمین، لباساشم تنشه، -
 داداش خون

 !دیدم تو حموم، زیاد بود

 .گویی مویرگهای قلبم به یکباره پاره میگردد

- امام غریبیا امام غریب! یا  ! 

طوری پایین میپرم که تخته برعکس و 
 محتویات

 .رویش، پخش زمین میشود

 داداش شیشه رو بشکنم؟-

نه، نه این کارو نکنی، میریزه رو سرش. -



 عرفان بدو،

سریع بدو مجتبی و زنشو صدا کن؛ خودم 
 زنگ میزنم

 .اورژانس
دستانم به اندازەاندازٔە گاز دادن موتور جان 

 .ندارند
به اندازٔە دیدن مسیر، سو ندارند چشمانم . 

تنم به اندازهای که بتواند روی موتور 
 بایستد، تعادل

 .ندارد
و خودم به اندازهای قوت ندارم که بتوانم 

 جسمم را از

 .زیر موتور بیرون بکشم



ِ  رویِ  زمینِ  خیسِ  اسفند ماه تهران 
 نشستهام و بر سر

 .خود میزنم

گریه سر آخرین باری که اینطور کودکانه 
 دادهام،

مربوط به هشت سالگیام است. پسر 
 همسایه به جای آب

به کفترهایم وایتکس داده بود و همه از دم 
 !مرده بودند

به هر ضرب و زوریست خود را از زیر موتور 
 بیرون

 .میکشم

قوزک پا و پهلویم به شدت درد گرفته، 



 طوری که

نمیتوانم موتور را بلند کنم. همانجا رهایش 
یممینما . 

 .خود را لنگلنگان، وسط خیابان میاندازم

دستم را برای تاکسیهایی که رد میشوند، 
 .بلند میکنم

 .راننده مقابل پایم میایستد

یارو چی زدی ورت داشته؟ یا نکنه هوس -
 دیه کردی؟

 .فوری توی ماشین جا میگیرم

 .برو آقا، جون عزیزت فقط برو-
تلفن خانه را کسی جواب نمیدهد؛ مجتبی 

ا میگیرمر  . 



 .الو-
 مجتبی... مجتبی دنیا با توئه؟-

 .آره-
 اورژانس رسید؟-

 .آره االن تو حیاط بیمارستانیم-
 چه غلطی کرده این دخترەدخترۀ بیفکر؟-

 .نگران نباش علیرضا، خوب میشه-
 .صدایم را پایین میآورم

 رگشو زده؟-

... - 

 مجتبی رگشو زده؟-

 .آره-
 .سینهام را چنگ میزنم

خاک تو سر من که دارم شب و روز واسه -



 اینا سگ
 .دو میزنم

 .آروم باش علیرضا، طوری نمیشه-
 کدوم بیمارستانید؟-

همین بیمارستان سه تا کوچه باالتر، پایین -
 .چهارراه

 .راننده نگاه پرترحمی به سویم میاندازد

 .خدا بد نده داداش-

کف دستم را به چشمانم میکشم و 
 .شانههایم میلرزد

میلرزد از بابت دلی که شکسته. میلرزد از 
 بابت

 .برادرانههایی که جریحهدار شده



من که خودم را، آبرویم را، زندگیام را، 
 آیندهام را، همه

را فدای آنها کردهام، چرا راضی نمیشوند؟ با 
 هر قدمی

 مفصلهایم به هم، دردم را بیش

 ِ 
 که برمیدارم، ساییدگی

 .از پیش ازیاد میبخشد
سراسیمه به سویم میآیدمجتبی  . 

 چیکار کردی با خودت علیرضا؟-

 کجاس؟-

 .ِٔ خدمه مردی از پشت صدایم میکند
هوی عمو این چه وضع اومدن به -



 بیمارستانه؟
 .اشارهاش به لباسهای گچی و کثیفم است

 .بازوی مجتبی را تکان میدهم
 کجاس؟-

 .اورژانس را نشان میدهد
 ِ 

 قسمت سمت چپی

یاش رفتهرفته بیشتر با پایی که لنگزدگ
 میشود، به آن

 .سمت میروم

پرده را کنار میزنم. دو پرستار زن و یک 
 مرد، دور

 .تختی جمع شدهاند



میبینمش، چشمانش نیمهباز است. مچ 
 دست راستش

 .بانداژ شده
دکتر را کنار میزنم. اعتراض یکی از زنها بلند 

 .میشود

بفرما بیرون آقا، اینجا چیکار میکنی؟ -
یستمعلوم ن  

 ...اومده بیمارستان یا
ِٔ مردمکهایش توی کاسه چشمانش دودو 

 .میزند

رعب و وحشت چاشنی عدسیهایش 
 میشود. دست از

خیرگی نگاهم برنمیدارم. بغض دارم؛ 



 نمیتوانم حرف
 .بزنم

مچ بانداژ شدهاش یعنی تمام جان 
 .کندنهایم، هیچ

 ...من... من-

پشت دستم را طوری بر دهانش فرود 
 میآورم که

پرستارها از ترس جیغ میزنند! دست 
 سالمش را برابر

 .دهانش میگیرد، خشمم فروکش نمیکند

قبل از اینکه دوباره به او حملهور شوم، دکتر 
 شانهام

 .را میگیرد و با تشر از آنجا بیرونم میاندازد



ِٔ سوزش و سنگینی وحشتناکی روی قفسه 
 سینهام

احساس میکنم! انگار فیلی روی سینهام 
 !نشسته

سرم، نمیدانم گیج میرود، سبک است، 
 !نمیدانم

از سردی عرقی که روی تنم نشسته دچار 
 رعشه

 !میشوم

ِٔ قلبم را چنگ میزنم. دردی کشنده و 
 طاقتفرسا از قفسه

سینهام، به مقصد گردن و بازوی چپم 
 !انتشار مییابد



 !چانهام مثل آهن میشود

افتادنم را میفهمم و تصویر تاری از مجتبی 
ه اینکه ب  

 !سو میدود

** 

 «وفا»

حرف من اینه... تو به چه حقی همچین -
 کاری کردی؟

 .باید مرد باشی تا حال منو بفهمی-
 .خواهشاً تو یکی اسم خودتو مرد نذار-

 .دلیل این همه عصبانیتتو نمیفهمم-

نفهم! بیخود کردی عکسا و پیامامونو -
 .نشونش دادی

 میخواستی به چی برسی؟ که اونو نسبت به



 من

 بیاعتماد کنی؟
اون که خیلی از دوست داشتن دم میزد، -

 چهطوری

 گذاشت از چنگش در بری؟

به تو مربوط نیست. فقط بگو چرا همچین -
 غلطی

کردی؟ صدایش اوج میگیرد. موبایل را از 
 گوشم فاصله

 .میدهم

احمقی که نمیفهمی... هیچوخ نفهمیدی -
 چقد دوست

فر دارم. خودت میدونی قبل تو با صد ن



 دیگه هم بودم؛

همهشون رفتن پی زندگی خودشون. اصال 
 کاری

بهشون داشتم؟ نه، چون برام مهم نبودن. 
 اما تو برام

مهمی. منو سوزوندی، خواستم یه جوری 
 .بسوزونمت

 .انگشتم را روی شیشه میکشم
 .خیلی نامردی-

 !مخلصتم-

 .عصبی نفسم را بیرون میدهم

- اقل از من بدت میاد، متنفری، قبول؛ ال
 برو ماشینتو



 !تحویل بگیر
انگشتم روی شیشه میخشکد. یعنی 

 هدیهاش هنوز

 پابرجاست؟
وفا یه روز بیا بریم سندشو امضا کن، -

 نترس هیچ
توقعی هم ازت ندارم. اونقد برام باارزشی 

 که اگه اراده

 !کنی ده تای این ماشینو میندازم زیر پات

خوب است دیدی به لبهای کش آمدهام 
 ندارد. بله،

این است! هر کس خودش ارزش خودش 
 را تعیین



میکند. من اگر با علیرضا میماندم، تا 
 هشتاد سالگیام هم

 .نمیتوانست ماشین به نامم بزند
 ...فکر نکن کاری که کردیو فراموش-

باز شدن بیهوای در، هراسانیام را به دنبال 
 .دارد

قطع کرده، روی تخت میاندازمموبایل را  . 

 .یک تای ابرویش را باال میپراند
 با کی حرف میزدی؟-

 .دوستم بود-

 .لحنش به استهزاء آغشته شده
اوهوم، پ واس چی دستپاچهای؟ سرم  َ -

 را چپ و



 .راست میکنم

 نه نه، چه دستپاچهای. کاری داشتی؟-
 .چشمان تنگ شدهاش را از رویم برمیدارد

- برداشتی؟شالگردنمو تو   

از روی جارختی، شالگردنش را به سمتش 
 .میگیرم

 .اخم در هم میکشد
 .بار آخرته بیاجازه میری اتاقما-

 .شالگردن را وارسی میکند

حاال واس من قیافه نگیر، بیا کمک کن -
 چمدونامو

 .ببندم
زیاد آبمان توی یک جوب نمیرود. اکثر 



 اوقات در حال
موضوع  بگو مگو هستیم، ولی نمیتوانم این

 را کتمان

 .کنم که به وجودش عادت کردهام

پیراهنش توی صورتم میخورد. بیتوجه به او، 
 شلوار

لیاش را تا میزنم و توی چمدان میگذارم. 
 برای اولین

 .بار توی این مدت، خندهاش را میبینم
خدایی خیال کردم االن میخوای کلی  ِ -

 الفاظ رکیک در
آدم  ِ  خور خودت بارم کنی. مظلوم میشی

 میخواد شاخ



 .دربیاره

 .بازدمم را بیرون میفرستم
 .دلم واست تنگ میشه-

 نه بابا؟-
 .پیراهنی که به طرفم پرت کرده را تا میزنم
منم دلم واستون تنگ میشه. به هر حال -

 تو این مدت
 .به هم انس گرفتیم

از این به بعد سکوت خونه واقعا دیوونهم -
 .میکنه

متم نشانه میروداینبار جورابهایش را به س . 

 .جمع کن این اداها رو بهت نمیاد-

 .خیرۀ صورت برنزهاش میشوم



غمی که توی چشمانش وسعت یافته را 
 .همه فهمیدهاند

وانمود میکند برای رفتن ذوق دارد، منتها 
 کیست که

 .باور کند
**** 

 «حدیث»

برای فرار از دست غر زدنهای تمام نشدنی 
 مامان،

 .سینی حاوی برنج و قرمهسبزی را برمیدارم

با آرنجم تقهای به در میزنم و بهٔ  وسیله 
 همان آرنج،

 .دستگیره را پایین میکشم

توی این سه روزی که از بیمارستان برگشته، 



 سر جمع

به اندازٔە یک وعدۀ کامل غذا نخورده است. 
 پافشاری

 .بابا آنها را بند اینجا کرد
در اتاق مهمان ساکن  دنیا و بچهها و من،

 شدهایم و او

 .در اتاق من

هنوز از شوک اتفاقات اخیر خارج نشدهام. 
 تشخیص

ِٔ دکتر حمله قلبی بوده. میگفت شانس 
 آورده سکته را رد

 !کرده

وقتی به این فکر میکنم، سکته در چند 



 قدمی علیرضا

بوده، خود به خود چشمانم پر و خالی 
 .میگردد

طرف مورد فشار قرار بیچاره قلبی که از همه 
 .گرفته

سینی را روی پاتختی میگذارم. به عادت این 
 سه روز،

ساعدش را روی چشمانش گذاشته و کالمی 
 با کسی

 حرف نمیزند. حتی نخواسته کسی را ببیند،

 .علیالخصوص دنیا

علیرضا، ساعت چهاره، پاشو یه چیزی -
 .بخور



 .مقداری خورش روی برنج میریزم

- گونه بهت نمیاد مرد، این رفتارهای بچه
 .پاشو

تنها واکنشی که نشان میدهد، برداشتن 
 ساعد از روی

 .چشمانش است

 .پاشو اینو بخور به جاش شام نخور-
مثل تمام این سه روز، آه است که از پس 

 .آه میکشد
دنیا میخواد باهات حرف بزنه، من -

 نذاشتم، گفتم بذار
چند روز بگذره. خیلی حالش بده ،پشیمونه. 

تیوق  



فهمید چه بالیی سرت اومده، انقد دستشو 
 کوبید به تخت

که بخیههاش باز شد و مجبور شدن از اول 
 .بخیه بزنن

دستش را مشت میکند و سیب گلویش 
 .جابهجا میشود

قاشق را پر کرده، به سمت دهانش 
 میگیرم. به چشمانم

 .نگاه میکند؛ هول میشوم
 .بخور دیگه-

مینشیند. ِٔ با فشردن دستش به لبه تخت، 
 بالش را پشتش

 .مرتب میکنم



ِ  اولین قاشق را به زور نگاه ملتمسم، 
 میبلعد. دومی را

 .با دست پس میزند
سماجت بیفایده است؛ وقتی خودش 

 نخواهد، هیچکس
 .حریفش نمیشود

مامان بدون در زدن، خودش را توی اتاق 
 .میاندازد

 .نخورد؟ سرم را باال میاندازم-
- من نکن. میدونی  دختر انقد خون به دل

 چند وقته دارم

خالهتو دست به سر میکنم؟ االن زنگ زده 
 بود کلی



گالیه کرد، خب حق داره بنده خدا؛ اون 
 هفته بهشون

 .وقت داده بودیم بیان

 .مامان جان شما برو، حرف میزنیم-

تو اصال حرف حالیته؟ میدونی چندمین -
 خواستگار

 درست حسابیه داری روش عیب میذاری؟

 من کی عیب گذاشتم مادر من؟-

 تخت
ِ  چشم و ابرو برایش میآیم یعنی که ادامه 

 نده. لب
 .مینشیند

علیرضا تو یه چیزی بهش بگو؛ این بچه از -



 تو
حرفشنوی داره. بهش بگو لگد نزنه به بخت 

 .خودش

این آزاد همه چی تمومه، میتونه 
 .خوشبختش کنه

دیگه چی میخوای دختر؟ خاطرتم که 
 .میخواد

مامان، خواهش میکنم تمومش کن، -
 خب؟ نگاهش

 .موزیانه میشود

من که میدونم پای یه نفر در میونه. بهش -
 بگو بیاد

باهاش آشنا شیم؛ ببینیم اصال به درد 



 دخترمون میخوره

 .یا نه
ِٔ ریشه شالم را دور انگشتم میپیچم و سرم 

 را تا حدی که

ِٔ جا دارد، زیر میاندازم. رشته موهای حاصل 
 از ع

 ِ 
 رق

چسبیدۀ به گردنم، اعصابم را به هم 
 میریزد. مامان

 :همانطور که بلند میشود، میگوید

فکراتو بکن؛ یا به اون طرف میگی بیاد -
 خودشو



نشون بده، یا همین هفته خالهت اینا 
 !میان

مامان میآید، شعله میشود، داغ بر جانم 
 میزند و

 .تشریفش را میبرد
ا ندارمتوان کندن چانه از سینهام ر  . 

در موقعیتی قرار گرفتهام که حتی خجالت 
 میکشم دمم

 .را روی کولم بگذارم و بگریزم

 یه لیوان آب میدی؟-
باالخره حرف زد! چقدر صدایش گرفته و 

 خشدار شده

 .است



با دستانی که تعادلشان را از دست 
 دادهاند، لیوانی از

پارچ پر میکنم و به سمتش میگیرم .تعللش 
 در گرفتن

ن، سبب میگردد سرم را بلند کنملیوا . 

چند وقتی میشود نمیتوانم به تفسیر 
 .نگاهش بپردازم

ُِ درست از آن شبی که وفا پشت تلفن، مِ  
 شتی اراجیف

واقعی نشخوار کرد. از همان شب طور 
 دیگری نگاهم

میکند؛ طوری که برایم غریبه است؛ طوری 
 که دست و



 .پایم را گم میکنم
و یک نفس باال میرودلیوان آب را میگیرد  . 

الی در باز میشود و دنیا به داخل سرک 
 میکشد. به آنی

خون به چشمان علیرضا میدود و زیر لب 
 :میغرد

 .بگو بره بیرون-
 .برمیخیزم

دنیا جان، گفتم که االن وقتش نیس، بیا -
 بریم چند روز

 .دیگه میای حرفاتو میزنی

 .مژههای خیسش،َ  از نو تر میشود

نمیتونم حدیث، چند روز دیگه نمیتونم -



 .صبر کنم

 .باید همین االن حرف بزنم، دارم میترکم
 !برو بیرون-

چقدر خشم پشت این دو کلمه خودنمایی 
 میکند. دست

 .دنیا را میچسبم

بیا بریم، لج نکن االن حال و روز خوشی -
 نداره. بذار

 .حوصلهش بیاد سر جاش

ت؛ کار گوش دنیا به حرفهایم بدهکار نیس
 خودش را

 .میکند

 .من نمیخواستم بالیی سرت بیاد-



 .علیرضا پتو را کنار زده، مقابلش میایستد

برو بیرون اعصاب ندارم میزنم لت و  ِ -
 !پارت میکنم

به یاد ندارم علیرضا با احدی اینچنین حرف 
 زده باشد،

 .چه برسد به دنیا

میخوای بزنی، بزن، اما بیرون نمیرم -دنیا:  . 

ا خروش میکند و کمربندش را از علیرض
 شلوارش

 !بیرون میکشد
 خطرناکش، دستم را برابر دهانم

 ِ 
 با دیدن چهرۀ برزخی



 .میگیرم و عقبعقب میروم

کمربند را دو دور، دور دستش میپیچد و 
 اولین ضربه

 !را میزند

سه ساله دارم همه جور اداتو تحمل میکنم -
 چون

با خودمو مقصر حالت میدونستم. یه بار 
 خودت فکر

کردی من اگه شدم دزد، اگه افتادم زندون، 
 اگه ننگ این

بیآبرویی خورد رو پیشونیم، همش به خاطر 
 تو بود؟ به

خاطر خوشبختیت، به خاطر اینکه نیای 



 جلوم گریه کنی

و بگی خواهرشوهر مادرشوهرم متلک بارم 
 .میکنن

 .ِٔ ضربه دوم را روی بازویش میزند
- تی با گرفتن جونت تو نگران منی؟ میخواس

 جون منو

 بگیری؟
دنیا در جا خشکش زده؛ پذیرای ضربات 

 کمربند است و

 .اشک میریزد
ِٔ سومین ضربه را محکمتر از دو ضربه قبلی، 

 روی

 .پهلویش میزند



تو که میدونستی همه زندگیمی، تو که ٔ  -
 میدونستی

جونم برات درمیره، االغ چهطوری تونستی 
 همچین

ودت گفتی خودمو حماقتی بکنی؟ با خ
 میکشم علیرضام

 ککش نمیگزه؟

 .چهارمین ضربه روی ران پایش فرود میآید

یه لحظه فکر نکردی اگه بالیی سرت -
 میاومد، من

زودتر از تو مرده بودم؟ میخواستی اون دوتا 
ٔ  بچه

 بیپدر مادرو آوارۀ این خونه اون خونه کنی؟



 .من خسته شده بودم-

پنجمین ضربه را بر دست دنیا میزند، که 
 مطمئنا

 .دردناکتر از بقیه است

خسته شده بودی؟ بیشتر از من؟ چیکار -
 کردی که

خسته بشی؟ ننه بابا از دست دادی، من از 
 دست

ِٔ ندادم؟ شوهرتو از دست دادی، من سر 
 قضیه تو، بیشتر

از خودت داغون نشدم؟ همیشه 
 شرمندهت نبودم؟ واس

خم به ابروی شماها نیاد، گفتم  خاطر اینکه



 گور بابای

زندگی مشترک. میگی خسته شدی، از صبح 
 تا شب

میچپی تو اتاقت، تو به این میگی خستگی؟ 
 پس اونی

که من میکشم چیه؟ تا حاال تن و بدنت درد 
 گرفته؟ شده

از زور کمردرد شب تا صبح مثل مار به 
 خودت بپیچی؟

 شده به خاطر چکی که سر ماه داری و
 مایهشو نداری،

آب خوش از گلوت پایین نره؟ تو به چی 
 میگی



 خستگی؟

به اینجا که میرسد، اشکهای علیرضا از هم 
 پیشی

 .میگیرند

بابا همه دردا رو که نمیشه جار زد. چرا ٔ  -
 فکر میکنید

اونی که آه و ناله نمیکنه، دردش از اونی که 
 همه چی

رو میریزه بیرون کمتره؟ من دیگه ظرفیتم 
کمیله. اگهت  

به انگیزه باشه که من ده برابر بیشتر از تو 
 انگیزۀ

خودکشی دارم. االن به نظرت اینی که من 



 میکنم،

زندگیه؟ همه منو مقصر حال بد خواهرم 
 .میدونن

پسرعمهم برگشته جلو داداش کوچیکم 
 جیبامو میگرده،

بهم میگه دزد. زنم میگه یا من یا 
 خونوادهت میذاره

م تیغ میکشه رو رگش، چون ِٔ میره. خواهر 
جون با همه  

کندنام، سگدو زدنام، خسته شدنام، 
 نتونستم اون

زندگیای که میخواد و واسش جور کنم. اونی 
 که باید



 !خودشو بکشه منم، نه تو

کف دستش را به صورتش میکشد؛ ما را در 
 بهت

 .حرفهایش میگذارد و میرود

دنیا فرومیریزد؛ حصارش میکنم؛ حرفی 
مبرای آرا  

 .کردنش ندارم

علیرضا از هم پاشیده؛ این را قلبی میگوید 
 که با او

 .بنای ناسازگاری گذاشته
**** 

 «وفا»

خیره میشوم به مردمانی که هر کدام پشت 
 نقابهای



خونسردشان، قصهای برای گفتن دارند. 
 دردی برای

 .گفتن دارند

در راه بازگشت از فرودگاه هستیم. محراب 
 را راهی

. نتوانست بماند و با خودش کردیم و رفت
 و دلش

یکی شود. درواقع فرار کرد. کاری که خیلی 
 از ما در

 .برخورد با احساساتمان انجام میدهیم
شاهرخخان با انگشتان دست آزادش، 

 پلکهایش را
میفشارد. از میان دو صندلی خود را جلو 



 .میکشم

 گریه میکنین؟-

 :بدون اینکه برگردد میگوید
ببین میتونی واسهمون حرف دربیاری -

 .بچهجون
اشکال نداره، گریه کنین. منم دلم واسه -

 محراب تنگ

 .میشه

 هیشکی هم نه تو؟-

از این به بعد مجبورم به جای اون با  َ -
 .شما کَ  لکل کنم

 .مامان چشمغره میرود. لپش را میکشم

مثال داری اینجوری تربیت کج و کولهتو -



 ماسمالی

 میکنی؟

ش را تکان میدهد و با دلخوریای که سر 
 ذرهای از آن

 :کاسته نشده، میگوید

تقصیر خودمه که سرخود بار اومدی. واسه -
 خودت

 .میبری، میدوزی، پاره پوره میکنی

اشارهاش به ماجرای من و علیرضاست. 
 مثل تمام این

 .چند وقت ترش میکنم

بسه دیگه مامان، انقد به روم نیار. ما دوتا -
 آدم عاقل



و بالغیم که خودمون تصمیم گرفتیم واسه 
 .آیندهمون

 .پوزخند میزند
 .نمردیم و معنی عاقل و بالغم فهمیدیم-
ِٔ شاهرخخان از گوشه چشم نگاهمان 

 میکند. هیچگاه

در مسائل مربوط به ما دخالت نکرده. تکیه 
 میدهم به

صندلی. بحث با مامان راه به جایی نمیبرد. 
 تهش ختم

و بیفکری من میشود به خیرهسری . 

واقعا چرا هیچکس خوشبختی حقیقی را 
 تمام و کمال



 ندارد؟
چرا هیچ دو زوج خوشبختی را اطرافم 

 نمیبینم که به
 معنای واقعی کلمه خوشبخت باشند؟

مثال همین بابا و آفاق؛ ظاهرشان را فاکتور 
 بگیریم،

باطنش باباییست که سالها پیش به زنش 
 خیانت کرده و

اه استزبانش همیشه کوت . 

یا همین سهراب و نغمه؛ کسی که از بیرون 
 نغمه را

ببیند، میگوید چه زن سفیدبختی. اما شوهر 
 همین زن



 .سفیدبخت، یکی دیگر را صیغه کرده بود

نریمان و زنش که نم ٔ یدانم نامش چیست؛ 
 فاصله سنی

وحشتناکی که دارند، مگر اجازه میدهد روال 
 زندگیشان

 عادی باشد؟

مامان و شوهرش، هر دو همه ِٔ دخترخاله 
 چیز تمام؛

 .دختر کوچکشان سندروم داون دارد

 .دوستم سارا، شوهرش معتاد است

ِٔ پسرخاله محراب، در آقایی و خوشاخالقی 
 زبانزد است،

اما زنش دست هر چه زن و مرد بددهن 



 است، از پشت
 .بسته

 ِ  کوچک خودم، با زنداییام لیلی و مجنوناند؛
 ِ 

 دایی

ِٔ پسرشان به خاطر مهریه باالی هزار سکه، 
 دو سال

 .است توی زندان آب خنک میخورد
امیرحسین رفیق فاب محراب؛ پس از پنج 

 سال به

دختری که عالقه داشته رسیده و حاال دو 
 سال از

زندگیشان نگذشته فهمیدهاند دختر سرطان 



 دهانه ٔ رحم

 .دارد

معصومه دخترعمویم؛ از حق نگذریم، 
ش،شوهرش آر   

 غرغرو و

ِ  پسر قابلیست، اما باید تا وقتی که 
 مادرشوهر

بداخالقش زنده است، در یک خانه زندگی 
 .کنند

ِٔ همسایه سابقمان، نیلوفر و احسان، هیچ 
 مشکلی با هم

نداشتند؛ میشد گفت دو زوج عاشقپیشه 
 .بودند



سالهاست بچهدار نمیشوند و مدام از این 
 مطب به آن

 .ِ  مطب گز میکنند
ل وسیعی از زوجین که یکی از پایههایو خی  

 .خوشبختیشان لق میزند

کلید میاندازم توی قفل. چراغهای خانه تماما 
 روشن

 !است
خم میشوم و بند کفش پاشنهبلندم را باز 

 میکنم. از

صدای برخورد در یخچال، وحشتزده راست 
 !میایستم

سرم را به طرف آشپزخانه میچرخانم. بطری 



 آب را سر
گویدمیکشد و می : 

 !تشنهم بودا-
زمان و مکانها را توی ذهنم کنار هم 

 .میچینم

 مگه االن... نباید تو هواپیما باشی؟-

 .سوار نشدم-

 چرا؟-

نوک انگشت شستش را چند بار به سینه 
 .میزند

 گیره المصب، کجا برم؟-

کفش پاشنهبلندم را برمیدارم و پرت میکنم 
 .به طرفش



ما  بیشعور پس نصف شبی مرض داری َ -
 رو مَ چل

 خودت کردی؟

ِٔ پاشنه تیز کفش، به کتفش اصابت میکند. 
 با صورتی که

 .از درد جمع شده، به سمتم خیز برمیدارد
 .آدمت میکنم وحشی-

** 

 « علیرضا»

ِٔ از دیروزی که خانه عمو را ترک گفتم، حالم 
 .بدتر است

خیال میکردم اگر نبینمشان خوب میشوم، 
 ...اما
ی به کارم نمیآیددردم این است تنهای . 



دردم این است نگرانی برای آنها، با پوست 
 و گوشتم

 .عجین شده

دردم خواستگار همه چی تمام حدیث 
 !است

 .دردم این است ایدهآل عمو و زنعموست

دردم این است هیچگاه نتوانستم ایدهآل 
 .کسی شوم

دردم این است پا به بیراههای گذاشتم که 
 میپنداشتم

 .راست است

دردم این است ...آری... درد اصلیام این 
 ...است



ِ  کوبشِ  بیامان این قلب، برایم تازگی دارد! 
ٔ  وسط همه

بیچارگیهایم فقط یک عشق کم بود که آن 
 هم سر

 .برآورد
توی آینه خیره شدهام به خودی که نفس 

 کشیدنش هم

 .بیخودیست
منتظر یک شب طوفانیام در به در ساعت 

 ویرانیام پای

م داغ پشیمانیام مثل خودت درد ِٔ خود
 خیابانیام با همه

بیسر و سامانیام باز به دنبال پریشانیام 



 مرد فرو رفته

 در آیینه کیست؟

تا که مرا دید به حالم گریست ساعت 
 خوابیده حواسش

به چیست؟مردن تدریجی اگر زندگیست 
 طاقت فرسودگیام

 ِ ِ  ویران شدنی آنیام من که منم جای
 ِ 

یهیچ نیست در پ  

 ِِٰ ِ ِ  کسی نیستم گیج تماشای
 ِ 

 کسی نیستم میوۀ طوبی

کسی نیستم مزۀ لبهای کسی نیستم 



 دلخوش گرمای کسی

 نیستم آمدهام تا تو بسوزانیام
 خسته از اندازەاندازۀ جنجالها

از گذر سوق به گودالها از شب چسبیده به 
 چنگالها با

گذر تیر که از بالها آمدهام با عطش سالها 
یتا تو کم  

 عشق بنوشانیام

 « علیرضا آذر»

بوی سوختگی به آشپزخانه میکشاندم. اثری 
 از

تخممرغ کف تابه نمانده و عالوه بر سیاهی، 
 دود حاصل



 .از آن فضای کوچک آشپزخانه را فرا گرفته
تابه را برمیدارم و داخل سینک پرت میکنم. 

 انگشت
اشارهام میسوزد. برخورد آب به تابه، دود 

 حاصله را

برابر مینماید چند . 

ِٔ دستانم را دو لبه سینک میچسبانم و با 
 خم گشتن به

 .جلو، زل میزنم به تصویر اسفناک روبهرویم

دستی روی شانهام قرار میگیرد. نمیترسم، 
 فقط تعجب

 .میکنم

برمیگردم، دنیاست. قصد رفتن دارم، 



 مقابل پایم زانو

 .میزند. میگرید

-  ببخش داداش، غلط کردم! میدونی چند
 وقته دلم

واست تنگ شده؟ اینکه حصارم کنی، اینکه 
 حصارت

 !کنم

چرا زودتر از خستگیهات نگفتی؟ چرا 
 همیشه باهام راه

اومدی؟ چرا همش کوتاه اومدی؟ کتک 
 دیروزتو باید

خیلی وقت پیش میزدی. داداش غلط 
 کردم، همه ٔ این



 !روزا و ماهها و سالها غلط کردم

پاهایم  سرش را خم میکند برای بوسیدن
 .خودم را کنار

میکشم. لب میگزم. نگاه پرم را میدوزم به 
 سقف و از

زمین بلندش میکنم. و تنش را میکشم 
 میان تنی که از

 .بیپناهی، در خودش فغان کرده
** 

 ...پــــــــــــایــــــــــــان بـــــــخــــــش اول ادامه دارد
 )پنج سال بعد(

 «وفا»

زیر غذاهای آماده را روشن میکنم تا گرم 
 .شوند



ِٔ هنگام خروج از آشپزخانه میبینمش؛ 
 گوشه سالن در

حال صحبت با موبایلش است. صبر میکنم 
 تا تماسش

تمام شود. موبایل را که توی جیبش 
 میگذارد، به آن

 .سو میروم

 با کی حرف میزدی؟-
از بچههای کارخونه بود؛ یکی از دستگاهها -

 مشکل

یدا کرده، باید برمپ . 

 .پوزخند میزنم
 این وقت شب؟ ِ -



مشکل مگه شب و روز حالیشه؟ سرم را با -
 تأسف

 .میجنبانم

فکر نمیکنی دیگه این دروغا به کارت -
 نمیاد؟ دستی

 .برایم در هوا پرت میکند
 .برو بابا-

لبخند تصنعی به جمع میزنم، اما در برابر او 
 سخت

 .میشوم

شام دعوت کردما،  یه شب خونوادهمو َ -
 اد باید همین

 امشب بری دنبال یللیتللی؟



یللیتللی چیه؟ یه ساعت دیرتر شامو -
 بخورین، جلدی

 .برگشتم
به طرف جمع حرکت میکند. نامش را 

 - .میخوانم

 .هومن

خودش را به نشنیدن میزند. عذرخواهی 
 کرده و وعده

 .برگشت تا یه ساعت دیگر را میدهد
یه ساعت او به  شرمم میشود بگویم این

 !پایان نمیرسد
شرمم میشود بگویم مدتهاست به این 

 کارهایش عادت



 !کردهام

 :به محض رفتن او به مامان میگویم
 .من برم میزو بچینم-

نه مادر صبر کن بذار هومنم بیاد. گفت تا -
 یه ساعت

 .دیگه برمیگرده

 .حاال شاید کارش طول کشید-

- تا بیادفعال که گشنه نیستیم، صبر میکنیم  . 

بغضم را با گرفتن آرین در حصارم، سرکوب 
 .میسازم

 .دست به سینهریزم میکشد

 چقد خوشگله عمه، میدیش به من؟-

پسرک سه و نیم سالهام را به حصار 



 میفشارم. کپی

 .برابر اصل محراب است
 .عمه گوشتو بیار-

مشتاق سرم را به طرفش خم میکنم. با 
 صدای خفهای

 :میگوید

یادت که نرفته برا تولدم قراره از اون -
 ماشین شارجیا

 بخری؟
 .نه قربونت برم، یادم نرفته-

 .لبخند نمکینی میزند
میدونستم یادت نمیره. بذار ببینم چند -

 روز مونده تا



 ...تولدم
 .با انگشتانش شروع میکند به شمارش
یک، دو، سه، هفت، نه، چهار، پنج، -

 !نوزده، بیست
را نشانم میدهد کف هر دو دستش . 

 !آها، اینقد مونده-
لپش را آرام گاز میگیرم و توی گوشش 

 :میگویم

 .قربونت برم فندوق-

 .آی آی آی، تو جمع پچپچ نداریما-
آرین برای اینکه حرص دنیا را درآورد، 

 اصوات
 .نامفهومی توی گوشم پچ میزند



اوایل ازدواج محراب و دنیا، در مقابل او 
 معذب بودم؛

دم هم دو ماه پیش از او با هومن زیرا خو
 ازدواج کرده

 .بودم
ازدواج علیرضا و حدیث همه چیز را عوض 

 کرد. از

ِٔ همان موقع رابطه من و دنیا هم زمین تا 
 آسمان متحول

 !گشت و برای یکدیگر خواهر شدیم

عمه دستت درد نکنه میخوای واسم -
 ماشین شارجی

بخریا، اما زیاد پول میدی تا از ماشین 



تی گندهترهس  

 !باشه
همراه با لبخند، پلکهایم را روی هم 

 .میگذارم

یک ساعت از رفتن هومن میگذرد. معلوم 
 نیست

دوباره چه حیلهای سوار موبایلش کرده که از 
 دسترسم

خارج شده. کاش امشب دعوتشان نکرده 
 بودم. دنیا و

محراب در جریان مشکالتمان هستند؛ از 
 شاهرخخان

 .خجالت میکشم



پس کجا موند این شوهرت؟ - مامان:  

کارش طول کشیده، بهتره ما شاممونو -
 .بخوریم

 .ِٔ برای بلند شدن، دست به لبه مبل میگیرد
 برا چی بلند میشی مامان؟-

 .بذار بیام کمکت-
نه مامانجان، شما بشین همه چی -

 .آمادهس
مرغها را توی دیس میچینم. دنیا سینی را 

 روی سینک

 .میگذارد

- الن میارمبرو بشین، ا . 

 .ِٔ درب قابلمه برنج را برمیدارد



محراب و آرین مغزمو خوردن. بذار دو -
 دقیقه از

 ت؟

 ِ  گوش
دستشون نفس بکشم. راستی چی ِ -

 میگفت در

 .خصوصی بود

 .میخندد

البد هدیه تولدشو سفارش میداد، آره؟ با ٔ  -
 چشمان گرد

 .شده نگاهش میکنم

 از کجا فهمیدی؟-
وای وفا من موندم این بچه به کی کشیده -



 انقد
پرروئه؛ به هر کی میرسه میگه باید فالن 

 چیزو

 .بگیری. حاال از تو چی میخواد؟ لبخند میزنم
 .ماشین شارژی-

 .لبش را گاز میگیرد
واویالال، اشتهاشم عین باباش زیاده. چند -

 وقت پیش

عمو واسه هستی ماشین شارژی خرید، این 
 بالال گرفته

هم از اون موقع عقدۀ ماشین شارژی 
 گرفته. طفلی

علیرضا از ترس این نمیتونه واسه بچهش یه 



 تیکه
لباس بخره. یه لباس مجلسی واسه هستی 

 گرفته بود،

از این دنبالهدارا. خودشو زد به در و دیوار 
 که منم از

این میخوام. آقا هر چقد گفتیم پسر از اینا 
 نمیپوشه، به

فت. داداشم مجبور شد گوشش نرفت که نر 
 واسه اینم

بگیره. حاالال جالبترش اینه محراب هر چند 
 وقت یه بار

آرینو مجبور میکنه اون لباسو بپوشه و 
 برقصه! یعنی



 .قشنگ گند زده به تربیت من

 :شاهرخخان پس از تشکری مفصل میگوید

 .بشین باباجان، محراب میزو جمع میکنه-
 .محراب دست به شکمش میکشد

عین  -عین بادکنک؟ محراب:  - آرین:
 .بادکنک

 .روی صندلی بپر بپر میکند

 .آخ جون بابا پاشو بترک، زود باش-
کف دست محراب، پشت گردن پسرش 

 .فرود میآید

چه وضعه شکمه محراب؟ -دنیا:   

پدر راضی نیستم از این لطفها در حق من -
 .بکنین



 .انقد خوردم، از جا بلند شم ترکیدم
لب میزندمحراب به آرامی  . 

 !دکتر گفته دوقلوئه-

دنیا چشمغره میرود و من مدتهاست با 
 دیدن هر زوج

 .عاشقی حسرت به دوش میکشم

به کمک دنیا میز را جمع میکنیم. ظروف را 
 توی

 .ماشین میچینم

آنطرف محراب و پدرش شطرنج بازی 
 .میکنند

آرین مهرهها را به هم میریزد و صدای 
 محراب را



 .درمیآورد

دستم را میفشاردمامان  . 

 هنوز خبری نیس؟-

دیگر حالم به هم میخورد از این سوال 
 .تکراری

من یه متخصص خوب سراغ دارم،  -دنیا: 
 آدرسشو

 .بهت میدم
دنیا با سینی چای به نشیمن میرود و من 

 برای بار هفتم
هومن را میگیرم. بیشرف خودش را از 

 دسترسم خارج

 .کرده



- زدم، حالم از بس که دارو خوردم و آمپول 
 هر چی

 .دکتره به هم میخوره

میگن یه دکتر هست، هفتاد  -مامان: 
 سالشه؛ نصف

سال آمریکاس، نصف سال ایران؛ کارش 
 .حرف نداره

حاال از منشیش وقت میگیرم تا ببینیم خدا 
 .چی میخواد

مامان مگه نرفتم؟ تا حاال به بیست تا -
 دکتر آزمایشامو

نشون دادم؛ وضعیت تخمدانام افتضاحه، 
 هر چقدم آمپول



 .میزنم افاقه نمیکنه

 .مامان آه میکشد

 هومن چی میگه؟-

 .اون که دیگه بیخیال شده-
 !من شده

 میگویم بیخیال شده، نمیگویم بیخیالِ -

 مادرشوهرت چی؟

 .هیچی مامانجان، چی میخواد بگه-

نمیگویم هر بار میآید، یک ساعت تمام روی 
ممخ  

پاتیناژ میرود که مشکل از من است و نباید 
 خودخواه

باشم. باید قدر ریخت و پاشهای هومن را 



 بدانم و خودم
 !برایش آستین باال بزنم

غصه نخور عزیزم، خدا بزرگه. نذر  -مامان: 
 کردم

ببرمت مشهد. الهی خدا حاجتمونو بده، هر 
 سال سفرۀ 

 .حضرت رقیه میندازم

- صهاینه دیگه مامانم، چه غ . 

نمیگویم دلم لهله میزند برای این موجود 
 چند

 .کیلوگرمی

نمیگویم خندههای آرین را که میبینم، دلم 
 .آب میشود



نمیگویم وقتی آرین از شیرینکاریهای هستی 
 حرف

ِٔ میزند، کاسه چشمانم پر میگردد. خیلی 
 وقت است دیگر

 .خیلی مسائل را به خیلیها نمیگویم

م میخورد، سرم ِ  پوست خیاری که به صورت
 را به بلند

 .کردن ،وادار میکند. محراب است

 پس کجا موند هومن؟-
 .گوشیش آنتن نمیده-

زل میزند به من. مدتهاست با ترحم به 
 .تماشایم مینشیند

 .آرین ارتباط چشمیمان را قطع میکند



بابا، زود باش زنگ بزن با هستی حرف -
 .بزنم

ا محراب شمارهگیری میکند. آرین موبایل ر 
 از او

 .میستاند و روی اسپیکر میگذارد

 .الو-
صدای علیرضا میپیچد و نگاه من به پایین 

 سقوط

 .میکند

 .دایی گوشیو بده هستی-

 سالمتو خوردی پسر؟-

 .خب سالم، گوشیو بده هستی-

هستی بابا، بیا با آرینبال حرف بزن. -



 .صداش کن آرین

آرین روی موبایل خیمه میزند و پاهایش را 
 دراز

یکندم . 

 سقلی؟ دلم غنج میرود برای ِ -

 ِ 
 هستی ...چطوری پ

 .صدای نازش

 .آ...ین، آ...ین-
آرین میخندد و مشتهایش را پیاپی به 

 .زانویش میکوبد

بلد نیست حرف بزنه! هستی عمه میخواد -
 واسه من



ماشین شارجی بخره، از مال تو هم 
 گندهتر. دلت

 !ِ  بسوزه! وَ  و وَ  و وو
ای پدرسوخته -محراب:  . 

مَ  ... دود و... ع چلَ -هستی:  ! 

 اه، چی میگی حالی نمیشم. درست َ -آرین: 
 .حرف بزن

وا مامان اون بچهس، نمیتونه که  -دنیا: 
 درست حرف

 .بزنه
 .آرین به قهقهه میخندد

 .آره فقط بلده بگه ای چیه-
 .صدای علیرضا میآید



 دایی دختر منو مسخره میکنی؟-

***** 

نگاهی به ساعت میاندازم؛ سه و ده دقیقه 
 .است

 .هومن هنوز برنگشته

خدا میداند چقدر دلم برای حدیث تنگ 
 شده. برای

خواهرانههایمان، شیطنتهایمان، 
 نصیحتهایش در مقابل

بیفکریهایم. دلم لک زده برای دیدنش، 
 شنیدن صدایش،

ساعتها نشستن و گپ زدن در مورد تمام 
 پدیدههای
 .اطرافمان



مالفه را کنار میزنم و مینشینم .شبهایی که 
 هومن

نیست، هر کاری میکنم، خوابم نمیبرد. نه 
ٔ  که غصه

نبود او باشد، نه. فکر اینکه االن کجاست و 
 چه میکند،

 .موریانه میشود و میافتد داخل مغزم

قدم میزنم. سکوت خانه به ستوهم میآورد. 
 تنها

سمفونی این سکوت، تیکتاک 
ت که برساعتدیواریس  

 .بیچارگیام دامن میزند
ِٔ خدا هم با من سر لج گذاشته. همه 



 آرزویم را که یک
 .بچه است از من دریغ کرده

میدانم کارم بیهوده است، باز هومن را 
 .میگیرم

ِ  چهطور ممکن است یک نفر شش ساعت 
 تمام از

 دسترس خارج شود؟

الویتهای زندگیام آفت شدند و افتادند به 
 جان

 !خوشبختیام

تنها چیزی که این لحظه نمیخواهم 
 تنهاییست. دلم یک

حصار مردانه میخواهد. سر بگذارم روی 



 بازویش و
سردردهایم را همانجا تسکین بخشم. 

 نوازشم کند و با
بوسههایش مرهم روحی که مرز افسردگی را 

 رد کرده،

 .باشد
داراییای که در این سالها به دست آوردهام 

 را بر زمین

 .میریزم

وئیچ سراتوام که هر سال هومن مدلش ِ  س
 را عوض

 .میکند

 .سند خانهای که در آن سکونت دارم



سند ویالی شمال که پدرشوهرم سر عقد، 
 به عنوان

 .زیرلفظی بهم داد

سهام یک دانگ از کارخانه و چندین 
 سرویس طال که

 .جایشان همیشه داخل جعبه است

ِٔ چقدر احمق بودم که همه خواستهام از 
 !دنیا اینها بود

این لحظه به چه کار من میآیند؟ حال بدیام 
 را درمان

 میکنند؟

االن اگر به سند خانه بگویم حصارم کن، 
 میتواند؟



ِ  سوئیچ قادر است دست نوازشی بر سرم 
 باشد؟

سرویسهای طال با بوسههایشان، مرهم 
 بیمهریای که

 دیدهام، میشوند؟

کدام سند و بنچاق و قباله و قولنامه قابلیت 
 محبت کردن

 دارد؟

اوایل برایم جذابیت داشتند؛ سفرهای 
 داخلی و خارجی،

 .مهمانی و ریخت و پاشها

اینقدر توی عِ  قدههایم غرق شدم نفهمیدم 
 کی هومن از



من فاصله گرفت، که هفتهای دو سه شب 
 بیرون از این

 !خانه میخوابد

ارم. همیشه با پول خفهام قدرت اعتراض ند
 کرده و حاال

که این پول برایم ماهیتاش را از دست 
 داده، او دیگر

 !ِ  آدم جواب پس دادن به من نیست
برایم خرج میکند، همیشه برایم خرج کرده. 

 فقط کاش

 !میفهمیدم محبتهایش را کجا خرج میکند

***** 

 «دنیا»

 ِ 



طبق معمول، شاخِ  بزُ ِ  ٔ آرین، توی پاشنه 
ایم فروپ  

میرود. با حرص آن را برمیدارم. در پی 
 یافتن مکانی

برای پرتابش، چشمم به محراب میخورد که 
 بچهتر از

هر بچهای شده. آن را به سمتش نشانه 
 .میروم

 .درست میخورد پشت گردنش

و  دستش را روی محل اصابت میگذارد
 درحالیکه

 .چهرهاش از درد جمع گشته، برمیگردد

 .اوه اوه اوه-



بخندی شیطانی، چاشنی اخمش میکندل . 

 .شب نشونت میدم-

 .اکثر تهدیدهایش از این قبیالند
ِٔ خانه ما با میدان جنگ هیچ تفاوتی ندارد. 

 چرا یک فرق

اساسی دارد. آنجا به دشمن حمله میکنند، 
 اینجا به
 !خودی

کوسن مبلها و بالشهای موجود در اتاق را 
 وسط سالن

 .ریختهاند

جان محراب، عرفان هم آرین افتاده به 
 کمک دستش



 .است
عسل خسته شده، نشسته و محراب به 

 هیچ یک از

 .پسرها امان نمیدهد
 .یواشتر، سرم رفت-

 . اه، آجی چقد غر میزنیَ -عرفان: 

قربون دهنت پسر، پدرمو  -محراب: 
 .درآورده

محراب تو رو خدا آرومتر، پایین آدم -
 .زندگی میکنه

آخرش باباتاینا از دست ما سر به کوه و 
 .بیابون میذارن

 :از زیر مشت و لگد آرین، میگوید



 .نترس اونا عادت کردن-
 .این یکی را راست میگوید

آرین بیش از حد با او راحت است. متنفرم 
 از این حجم

راحتی که سبب میشود موهای پدرش را 
 بکشد و با

 .مشتهای بیجانش، به جان او بیفتد

اه اعتراض میکنم، محراب میگویدهرگ : 

مشتهایی که پسرم میزنه درد نداره، انگار -
 داره نازم

 .میکنه

 :من اما میگویم

نمیفهمی دیگه، روش باز میشه، یعنی باز -



 شدهها،

خدا فردا پسفردا به دادت برسه؛ همچین با 
 مشتهای

جوندارش بیفته به جونت، دل من خنک 
 !شه

میکندو خودش را این چنین توجیه  . 

من تا دست رو بابام بلند نکردم که بچهم -
 بکنه. االنم

 .هر بالیی سرم بیاره تا هفت سالگی آزاده

 .آجی-
برمیگردم طرف عسلی که کتاب به دست 

 .گرفته

آجی به اینا بگو ساکت شن، فردا امتحان -



 دارم،

 .نمیتونم بخونم
آتیشاتو سوزوندی تازه یاد امتحانت -

 افتادی؟ اگه
ی برو تو اتاق بخون. صدای این راست میگ

 سرخوشا

 .خدا رو شکر هیچ وقت قطع نمیشه

 .کتاب را روی زانویش میکوبد

 !تو اتاق حوصلهم سر میره-
بس که درسخونی. هستیرم میآوردین -

 خب، دلم

 .واسش تنگ شده

 .عمو زنگ زد، رفتن اونجا-



 داداش چطوره؟-

 .بد نیس-
 گردنش خوب شده؟-

 .نه-
- یره؟چرا پس دکتر نم  

 .حرف گوش نمیکنه که-

آرین پشت محراب سوار شده و گوشهای او 
 را از دو

 .طرف میکشد

مامان تو هم بیا، خرسواری خیلی کیف -
 !میده

 آرین
 ِ 



 گردن

ِ  محراب در همان پوزیشنی که هست، 
 پس

 .میزند

 .خرسواری چیه بچه، اسبسواری-

 .دست به کمر، باالی سرش میایستم

بدبخت این دیگه کال سوارت شده، یه -
 کاری نکن تا

 .ابد نتونی از گردنت پیادهش کنی
 .آرین لبهایش را جلو میدهد

 !حسودخانم، چشت برنمیداره؟

 .ناباور دستم را جلوی دهانم میگیرم
 .ا واااا، بفرما تحویل بگیر-



محراب او را زمین میزند و با کله قلقلکش 
 .میدهد

- بگو، اما به مامانت  به من هر چی میخوای
 .نه

با... باشه... بابا... ولم... ولم کنُ  ... -
 .مردم

ُِ آرین از خنده رودهبر شده و به التماس 
ٔ  افتاده. شانه

 .محراب را میگیرم

 .ولش کن قلقلک بچهمو میبره-

 کجا میخواد ببره؟-

 .چه میدونم، اینطوری شنیدم-

بچه من قویتر از این حرفاس که با ٔ  -



بره قلقلک ! 

عرفان پشت محراب میپرد و او را زمین 
 .میزند

 .بدو آرین، بدو باباتو خفه کنیم-
آرین با هیجان و دندانهایی که روی هم 

 میساید، به

 .سمت پدرش هجوم میبرد

محراب نه تنها آرین، بلکه عرفان را نیز 
 .بدعادت کرده

روزهایی که تعطیل است، همین بساط را 
 .داریم

 تمام،
 ِ 



از زیر آنها نجات میدهد و با  خودش را
 بیرحمی

 .آرین را به جان عرفان میاندارد
صورتش خیس عرق است. درحالیکه 

 نفسنفس میزند،
 :میگوید

 .مدیریتشون کن تا برگردم-

 کجا به سالمتی؟-

انگشت اشاره و میانیاش را به لبهایش 
 .میچسباند

 .برم یه سوخت بدن بزنم-
 .چشمانم را باریک میکنم

- کشی، خب. کوفت بکشیکوفت ب . 



 :دماغم را میکشد و با چشمکی ریز میگوید

 !جوووووووووووون-

ِٔ از پشت، یقهٔ  آرین را میکشم؛ او را از 
 سینه عرفان جدا

 .میکنم و کشانکشان به اتاق میبرمش

 .میمونی این تو، بیرونم نمیای-

 .صدایش را توی گلو میاندازد

 !عرفاااااان، عرفان کمک-

رفان که پیدا میشود، غرزنان به ِٔ سر و کله ع
 تراس
 .میروم

محراب با لبخند به طرفم برمیگردد و به 
 قول خودش،



 .به افتخارم حلقههای دود بیرون میفرستد
ِ  پشت چشم نازک میکنم و خیره میشوم به 

 .حیاط

 .محراب-

 .هوم-

با هومن حرف بزن، بگو بیشتر حواسش -
 به وفا

باشه. بگو همه چی پول و بچه نیست. 
 خیلی داره واسه

 .وفا کم میذاره

ُِ پک ٔ بعدیاش عمیق و عصبی به همراه 
 جمع کردن گوشه

 .چشمانش است



من چه حرفی دارم با این جعل   ق بزنم؟  ُ -
 به اختیار من

 .بود، تا حاال کشته بودمش
 .قپُی نیا-

قپُی چیه؟ تو که تو دلم نیستی ببینی چه -
رهخب . 

 .از پشت تکیه میدهم به در پیویسی
یه چیزی سر دلمه، خیلی وقته میخوام  ِ -

 .بهت بگم
سیگار را زیر پایش له میکند و کنجکاو 

 خیرهام

 .میشود

من تو رو خیلی قبلتر از اون شبی که -



 اومدیم
 .ِ  خواستگاری وفا، دیده بودم

 .ابرو باال میپراند
- د؟نگفته بودی. چرا من چیزی یادم نمیا  

نمیدونم باور میکنی یا نه، اما من قبل از -
 اینکه

 .ببینمت، تو خواب دیده بودمت
برخالف انتظارم لودگی نمیکند و با حالت 

 خاصی به

 .خیرگی نگاهش ادامه میدهد

محراب، چرا اینطوری نگاه میکنی؟ باور -
 نکردی؟
 .چرا-



چشمم میافتد به پوست بازو و ساعدش که 
 دوندون

 .شده

 خوبی؟-

- ... آره، فقط یه جوری شدمآ . 

و بعد بازوی باز شدەشدۀ اوست که مرا به 
 حبس میان

آنها فرا میخواند و منی که با اشتیاق خود را 
 به ساحل

 .امنم میسپارم
***** 

 «علیرضا»

یاد کتاب اعتراف تولستوی میافتم که 
 دربارەدربارۀ خود



 .اوست
در یک برهه از زندگی قرار میگیرد که به 

یافسردگ  

 .شدیدی دچار میشود

توی آن کتاب میگوید، چهل سال صرف 
 کردم برای باال

رفتن از یک کوه؛ چهل سال لحظهشماری 
 کردم برای

رسیدن به قله. وقتی پس از چهل سال، با 
 پشت سر

گذاشتن تمام خستگی و سختیهای راه، 
 رسیدم به آن

باال، نوک قله، فهمیدم دستاوردم چیزی به 



 جز پوچی

 .نیست
فهمیدم زندگی کال یک پوچی بوده و پوچی 

 باقی خواهد
 .ماند

و من، علیرضا همت، در سی و چهار سالگی 
 رسیدهام

ِٔ به گفته تولستوی. زندگی پوچیای بیش 
 !نیست

هستی را بر صندلی جلو مینشانم و 
 کمربندش را

 میبندم. شروع میکند به ووجهوورجه. عاشق

 .ماشینسواریست



 .فرمان را میچرخانم

- ختر گلم با باباش، میخوان برن پیش د
 .مامانی

کف دستانش را به هم میزند و ذوقزده 
 .تکرار میکند

 .ما...ما... ما...ما-

بیشک برای هر مردی شب به دنیا آمدن 
 فرزندش،

بهترین شب عمرش محسوب میشود. این 
 قائده در

 .مورد من صدق نمیکند

 .آن شب عسل ٔ و عرفان خانه دنیا بودند
غ کشید. سراسیمه خود را به حدیث جی



 آشپزخانه
 .رساندم

ِٔ یک دستش را به لبه کانتر گرفته و دست 
 دیگرش را بر

 .شکمش نهاده بود

 جانم عزیزم... چی شدی؟-

 .تا شد. شانههایش را چسبیدم
 درد داری؟-

آی، آخ، وای علیرضا، وای خدا دارم -
 !میمیرم

 .هول کرده بودم

- و ماساژ بیا بریم یهکم دراز بکش، کمرت
 .بدم



 .دستم را محکم فشار داد

 .فک کنم وقتشه-

 .چی؟ هنوز که بیست روز مونده-

 .نمیدونم علی، باید بریم بیمارستان-
ترافیک سنگین، بر بیچارگیام دامن زده بود. 

 حدیث

روی صندلی پشتی، نه میتوانست بنشیند، 
 نه میتوانست

 .بخوابد. مدام به خودش میپیچید
 

- ز درد میمیرم؛ به خدا تا وای علی دارم ا
 صبح نمیرسم

 .من

هراسان نگاهش کردم که جیغی از درد 



 کشید. ترسیده

به سمتش خم شدم و حین نوازش 
 :گونهاش گفتم

 .نگو اینطوری دورت بگردم. خدا نکنه-
از درد به خودش میپیچید و کاری از من 

 .ساخته نبود

بغضم را قورت دادم. دیدن این حالش دل 
 شیر

 .میخواست

جیغ بزن حدیث، دستمو فشار بده. هر -
 کاری میکنی

 .بکن ولی تو خودت نریز
نگاهی به صف طوالنی اتومبیلها کردم و با 



 خشم و

 :غضب و التماس گفتم

تحمل کن عمرم. ببینم این بیصاحاب باز -
 .میشه بریم

سرم را از شیشه بیرون برده بودم و فحش 
 .میدادم

 .صدایش از زور درد میلرزید

 .گریه نکن علی جان، میتونم تحمل کنم-

گریه میکردم و خودم متوجه نبودم. با 
 شروع

جیغهایش، بی طاقت از ماشین پیاده شدم 
 و به سمت

 .یکی از رانندهها رفتم



آقا کی راه باز میشه؟ مریض بدحال دارم -
 .تو ماشین

گمون نکنم به این زودیا باز شه. دربی  ِ -
 تموم شده،

ریختن تو خیابونا و راه و  طرفدارای دو تیم
 .بستن

 .وسط خیابان داد زدم

 .لعنت به همتون، لعنت به همتون-
 .با...با-
 .بابا-

 ای چیه؟-
 .بچه به این کنجکاوی نوبر است

 .به اون میگن داشبورد-



روی بینیاش چین میافتد از لبخندی که 
 .میزند

 . داپب ُ -

 .من هم لبخند میزنم

 . آره بابا، داپب ُ -
حدیث را گرفتم. بیحال زمزمه کرد دست : 

 چیکار میکنی علی؟-

این راه حاال حاالها باز نمیشه، باید پیاده -
 .بریم

 .من نمیتونم-

 .دستم را به سمت بدنش بردم

 .حصارت میکنم-

 .خودش را کمی دور کرد



 .نمیشه علیرضا، میدونی چقد سنگین شدم-
 .برای اولین بار وسط خیابان سرش داد زدم

- بکنم؟ بذارم جلو  گی چه غلطیپس می
 چشام تلف

 شی؟

لبش که لرزید، پشیمان از باال رفتن صدایم، 
 جلو رفتم و

بلندش کردم. لباسهایش خیس بود. با 
 خجالت لب گزید و

 .سر پایین انداخت

به خدا خودمو کثیف نکردم؛ کیسه آبم -
 !پاره شده

ِٔ وحشتزده نگاهش کردم و یا فاطمه زهرا 



 .گفتم

نیه را هم از دست ندادمدیگر یک ثا . 

یک دستم را پشت گردنش گذاشتم و 
 دست دیگرم را زیر

 .زانوهایش انداختم

از البهالی صفهای طویلی که تمامی نداشت، 
 .میگذشتم

 :با گریه نالید
 .بذارم زمین علی، کمرت داغون شد-

برای آرام کردنش زدم به در شوخی و 
 همانطور که

اشک، همچنان از چشمانم فرو میریخت، با 
 خندهای



 :تصنعی گفتم
من پدر این پدر سوخته رو درمیارم. االن  ِ -

 وقت اومدن

 بود؟
نگو باباش دل پسرم میگیره. پسرم بابات -

 عاشقتهآ،

االنم از ترس اینکه نکنه بالیی سرت بیاد، 
 عصبیه. کف

دستش را که به صورتم چسبانده بود، 
 عمیق بوسیدم و

 .اشکم همان حوالی چکید
چی میگی واسه خودت، گور بابای بچه. تو -

 فقط واسم



 .مهمی

علی تو رو خدا باز خلقت تنگ نشهها، ولی -
 قول بده

ِ  اگه بالیی سر من اومد، عین جونت 
 مراقب پسرمون

 .باشی
گویی کسی به استخوان پاهایم پشت پا زد 

 که آنگونه

تادم. ِٔ رمقشان گرفته شد. کنار خیابان ایس
 لبه جدول
 .فروافتادم

 :با دیدن چهرۀ رنگ باختهام گفت
میدونم نیازی به گفتن نیست، بهترین -



 بابای دنیا
 .واسش میشی

حدیث من با توئه که بهترین میشم. بعد -
 تو علیرضایی

وجود نداره. اصال اگه میدونستم قراره 
 همچین بشه،

 .غلط میکردم بذارم حامله شی

هایم کشید و درحالیکه انگشتانش را زیر پلک
 از درد لب

 :میگزید، گفت

داشتن یه بچه از تو نهایت آرزوم بود. -
 پسری که

ثمرۀ عشقمونه. قول بده علی، قول بده تا 



 با خیال
 ...راحت

دستم را روی دهانش فشردم و تند و پشت 
 سر هم،

 .صورت و دستانش را بوسیدم

یه تو موندی از همهَ  دنیا واسم. بخوان ٔ  -
رم ازم تو  

 .بگیرن، آتیش میزنم این دنیا رو
 .با...با-

 .من جان میدهم برای مکث میان کلماتش

 .بابا-
 .پایم را نشان میدهد

 .بیا... اوجا-



ماشین را نگه میدارم. کمربندش را باز کرده 
 او را روی

 .پایم مینشانم
 !میشی بابا، میشی-

دماغش را عمیق میبوسم و ماشین را 
 .روشن میکنم

دست روی شانهام گذاشتعمو  . 

 .بیا بشین، سرمون گیج رفت-
نمیتونم عمو، سه ساعت گذشته، چرا یه -

 خبری ازش

 نمیشه؟
با وجود نگرانیاش، سعی داشت مرا آرام 

 .کند



 .محراب و دنیا رسیدند

 بچه رو کجا گذاشتی؟-
با عسل و عرفان فرستادمش پایین.  -دنیا: 

 هنوز خبری

 نشده؟
نه. دنیا به حرف من گوش نمیدن، بیا برو -

 راضیشون

کن عملش کنن. حدیث جون زایمان 
 .طبیعی رو نداره که

آخه داداش به حرف من که نیست، -
 دکترش البد

 .اینطور صالح دیده
 .دکترش غلط کرده-



زنعمو دستم را گرفت و وادار به نشستنم 
 .کرد

سر و صدا نکن االن همهمونو میندازن -
 .بیرون

اعت چهار صبح بود. شش ساعت بیشتر س
 میشد پشت

اتاق زایمان ایستاده بودیم. هر از گاهی 
 .جیغ میکشید

 .مرا صدا میزد، زنعمو را، خدا را

دنیا و زنعمو چند بار داخل رفته بودند و 
 میگفتند فعال

 .خبری نیست

با المشنگهای که راه انداخته بودم، دکترش 



 .بیرون آمد
بر جنون من، هیچ اخم و تخم او در برا

 .محسوب میشد

خانم ببرش اتاق عمل. تا تیکهتیکهش -
 نکنین،

دستبردار نیستین؟ اگه اینجوری قرار بود به 
 دنیا بیاد،

 .تا االن اومده بود
 .و جواب تکراری او

مگه جالدیم که تیکهتیکهش کنیم؟ من  ّ -
 کارمو بهتر از

شما بلدم، پس بهتره دخالت نکنین وگرنه 
 به حراست



یگم بیاد سراغتونم . 

ساعت نه و نیم صبح را نشان میداد. کیکی 
 که محراب

 .به طرفم گرفته بود را پس زدم
دوازده ساعت گریه و بیتابی و حرص 

 خوردن قوایم را

گرفته بود تا حدی که روی زمین پهن شوم و 
 پاهایم را
 .دراز کنم

در طول آن دوازده ساعت، چهار بار به دکتر 
 التماس

و را به اتاق عمل ببرند، اما هر بار کردم تا ا
 با لحن



 :بدی گفت
آقا شما دیگه شورشو درآوردی. فقط زن -

 شما طبیعی

 .زایمان کرده؟ بیست ساله کار من همینه

آدمایی بودن چهل و هشت ساعت یا 
 بیشتر تو اتاق

زایمان موندن. واال اونا هم واسه کس و 
 کارشون عزیز

 بودن، اما همچین جنجالی به راه
 نمینداختن. یه بار

دیگه نظم اینجا رو به هم بزنی میگم 
 - .بندازنت بیرون

 .پاتو از وسط راه جمع کن آقا



پایم را جمع کردم. رفت و آمد به بلوکزایمان 
 .زیاد شد

چند پرستار و دکتر داخل رفتند. هر پنج 
 نفرمان پشت

در بلوک ایستادیم. به هیچ کداممان اجازۀ 
 ورود

م سوالی میپرسیدیم، منتها ندادند. هر کدا
 دریغ از یک

 .ِ  جواب معین
همان شب پدر شدن از چشمم افتاد. 

 استرس و
بیقراریای که دوازده ساعت با آن دست و 

 پنجه نرم



کردم، بدترین حسی بود که تا آن لحظه 
 تجربهاش را

 .داشتم

همانجا عهد بستم این بچه، اولین و 
 .آخرینمان باشد
 چی شد دکتر؟-

پیشانیام را از دیوار جدا کردم و پلک 
 گشودم. خود را

 .به دکتر رساندم
 زنم چطوره؟-

 .پشت دستش را به عرق پیشانیاش کشید
یکی از سختترین زایمانهایی بود که دیده -

 .بودم



بچه به دنیا اومد؟ -عمو:   

 .زنم چطوره؟ دکتر به عمو نگاه کرد-

 .بله، به دنیا اومد-
بچه سالمه؟ -دنیا:   

 .بله، سالمه-
 .نفس راحتی کشیدم

 خدا رو شکر. خانم دکتر حال زنم خوبه؟-

این بچه همهمونو غافلگیر کرد، قرار بود -
 پسر باشه،
 .دختر شد

 .از کوره در رفتم. صدا توی گلو انداختم
گور بابای بچه هی واسه من بچه بچه -

 میکنی. من



دارم از زنم میپرسم، تو از اینکه قرار بود 
وپسر باشه   

ِ  دختر شده حرف میزنی؟ حدیث من 
 سالمه؟

پشت چراغ قرمز میایستم و گردنم را ماساژ 
 .میدهم

خشکیاش بیشتر شده، البته نه به اندازۀ 
 .دردش

بزاق دهانم را پایین میفرستم. درد گلویم 
 .فزونی مییابد

هستی دستم را میگیرد و ناخنم را نشان 
 .میدهد

 ای چیه؟-



 .ناخن-
 ای چیه؟-
 .دکمه-

 ای چیه؟-
 .ساعت-

 .به خودش اشاره میکند
 ای چیه؟-

 .تن ظریفش را به حصار بازوهایم درمیآورم
 .قشنگ بابا ِ -

 ِ 
 دختر

 .سرش را پایین انداخت

خانم دکتر زنداداشم چطوره؟ حالش  -دنیا: 



 خوبه؟

 .صورتش غم داشت

 !متاسفم-

به اندازٔە چند ثانیه در بهت و سکوت 
 .خیرهاش شدیم

- ه متاسفی؟ برو کنار میخوام یعنی چی ک
 .زنمو ببینم

ما هر کاری از دستمون برمیاومد براش -
 !انجام دادیم

 .این جمالت برایم آشنا بود
زنعمو به صورتش چنگ زد. عمو دست به 

 دیوار

 .گرفت. محراب خشمگین جلو آمد



بیا اینور خانم بره زنشو ببینه. دستت درد -
 نکنه،

 .قشنگ تبریک گفتی بهش

 .ایشون نمیتونن برن بخش زایمان-
با قلبی که هیچ اثری از کوبشهایش نمانده 

 بود،
 .برابرش ایستادم

یه دقیقه ببینمش، بعد واسه همیشه -
 گورمو گم

 .میکنم

رفتنتون چه فایدهای داره وقتی مریضتون -
 !تموم کرده

هستی در حصارم به خواب رفته. پتوی 



 مسافرتیای که

نم است را، همیشه صندلی پشتی ماشی
 رویش مرتب

 .میکنم

 عقب، توی خواب، سفت

 ِ 
 میخواهم بگذارمش صندلی

 .شلوارم را میچسبد

زنعمو کف سالن نشسته بود و جیغ میزد. 
 دنیا گریه

میکرد. محراب دست زیر حصار عمو 
 .انداخته بود

 ...به خاطر خونریزی زیاد و فشار خون باال-



اجازه ندادم حرفش کامل شود. مراعات زن 
 بودنش را

ِٔ نکردم. یقه گانش را چسبیدم و توی 
 :صورتش غریدم

پس تو چه غلطی میکردی؟ دوازده ساعت -
 اون تو چه

غلطی میکردین؟ داری مزخرف میگی. من 
 این خراب

شده رو رو سر تکتکتون خراب میکنم. 
 کنارش زدم و

به بلوک زایمان رفتم. تمام جوارحم 
 میلرزید. خشم و

ارید. پرستار راهم را سد دلهره از وجناتم میب



 .کرد

 .تنهای به او زدم و از کنارش رد شدم
به آرامی ترمز میکنم. پتو را از رویش 

 .برمیدارم
 .هستی بابا، پاشو رسیدیم-

بیشتر توی حصارم مچاله میشود. دستم را 
 میان

 .موهایش فرو میبرم

 ...بابایی، بلند شو. هستی خانم-
د. با پلکهایش کمی از هم فاصله میگیرن

 همان چشمان

 :مخمور میپرسد

 .ای چیه؟ لبخند میزنم-



 .شیشه ماشینٔ  -

 .به من اشاره میکند
 ای چیه؟-

 .آقا گرگه که میخواد یه لقمه چپت کنهٔ  -
دستم توانایی کنار زدن ٔ مالفه سفید را 

 نداشت، اما
 .عظیم

 ِ 
 کنارش زدم. غرق شده بودم در یک گنگی

ری بودصورتش سفیدتر از هر زمان دیگ . 

 .پلکهایش بستهتر از هر زمان دیگری بود
چهرهای که توی خواب معصوم میشد، 

 معصومتر از هر



 .زمان دیگری بود

 .به پرستار باالی سرش نگریستم
 کی به هوش میاد؟-

توی گوش همکارش چیزی گفت و اتاق را 
 .ترک کردند

 .دکتر جای آنها را گرفت

 !تنفس نداره-
نگاه وحشتزدهام روی حدیثم فرود آمد. 

 دستم را روی

 .صورتش گذاشتم؛ گرم بود

سرم را بر سینهاش نهادم و خواستم بگویم 
 خدایا

شکرت. گوشهایم تیز شد برای شنیدن 



 .ضربان قلبش

 !نشنیدم! نه صدای نفسی، نه ضربانی
بر شکمم گویی کسی مشت کوبید؛ از 

 .دردش تا شدم

چپم احساس درد وحشتناکی توی دست 
 کردم؛ انگار

 !ِ ِ  دارند دستم را اره میکنند
ِ  برخورد زانوهایم با سرامیکهای کف اتاق، 

 سکوت

 .سنگین را شکست

حملهای که با خودکشی دنیا نتوانسته بود به 
 سکتهای

ِ  کامل منجر شود، با گرفتن دستِ  بیجان 



 حدیثم، بر هدف

خود جامه عمل پوشانید ِٔ ! 

باور من رفتی و ِ  خدا به همراهت تمام 
 چشمانت نیفتاد از

سر من دیدارمان شد، روز قیامت جانم به 
 لب آمد ولی

جانت سالمت یادم بمان من ناخدایت 
 میشوم

 حال و هوایت میشوم

 دل دادهام به دریای تو

ِ  آرام جان در خاطرم افسانهای در قلب من 
 دردانهای من

ِ  جان سپردهام به راه تو عاشقترین لیال 



یخداحافظ ا  

آخرین رویا خداحافظ دلتنگ بارانم میری 
 نمیمانم بیعشق

 تو هرگز
زیبای دیوانه ای عشق ویرانه دیگر خداحافظ 

 یادش
بخیر رویای حصارت زیبای من یادم 

 فراموشت میری

 نمیمانی
ِ  با این که میدانی پایان دردی تو ماتم در 

 آیینه
 ای راز در سینه با من چه کردی تو؟؟؟

 .با...با-



 .بابا-
 ای چیه؟-

دستم را دور گلویم میپیچم. غدەغدۀ یک و 
 نیم ساله

خیال بیرون آمدن ندارد؛ دردش را عالوه بر 
 گلویم،

 .توی شانههایم ریخته. تکانم میدهد
 ای چیه؟-

دستم را روی چهار حرف حکاکی شده 
 .میکشم

امروز واسه اولین بار این بچه تو یک و نیم -
 سالگی

سل مادری صدا زد مامان. عرفان و ع



 نداشتن که یادش
بدن؛ از آرین یاد گرفته. گفت مامان آتیشم 

 زد. گفت

 ...مامان

سنگینی نشسته بر گلویم مجال حرف زدن 
 .نمیدهد

هستی پایش را روی سنگ سیاه میگذارد. 
 به طرف

خود میکشمش. جانم باال میآید وقتی 
 :میگویم

 !نکن بابا، مامانت اینجا خوابیده-
 .چشمان عسلیاش را توی چشمانم میدوزد

 .ما...ما-



مشتهایم را پی در پی میزنم به گلویم. آب 
 دهانم را

 .میبلعم؛ تا انتهای حنجرهام میسوزد

 با...با، این چیه؟-
 .امان از این بغض ورم کردۀ یک و نیم ساله
اینجا خونه یه مامان مهربونه. مامانی که ٔ  -

 عمرش قد

و ببینه. مامانی که تو نداد فرشته کوچولوش
 دنیا لنگه

نداشت. مامانی که اگه میموند... آخ 
 حدیث، چرا داغت

 سرد نمیشه؟ چرا هر روز بیشتر از قبل

میسوزم؟ اصال این حجم از بدبختی تو یه 



 آدم
طبیعیه؟ چرا انقد سگجونم؟ چرا نمیمیرم؟ 

 قراره بمونم

 و دیگه چیا رو به چشم ببینم؟

 ای چیه؟-
پسر بچهایست که گالب  سرمنشأ سوالش

 .میفروشد

گالبی میخرم و به دستش میدهم. دربش را 
 .باز میکنم

 .میخواهد بطری را سر بکشد

 .نکن بابا، اینجا رو بشور-
 .دو دستش را محکم دور بطری حلقه میکند

گالب میریزد و با دستان کوچکش غبار 



 .میروبد

کف هر دو دستم را روی سرم میگذارم و 
 خانهخرابیام

ا به تماشا مینشینمر  . 

*** 

 « وفا»

گاهی میدانی دیگر هیچ چیز درست شدنی 
 نیست؛

میدانی تالشی که میکنی بیهوده است؛ 
 میدانی راه به

جایی نمیبرد، منتها دلت شیره مالیدن بر 
 سر خودت را

 .میخواهد

هومن یه امروز واسه من وقت بذار؛ -



 .خواهش میکنم

 .به موهایش تافت میزند
- چ میدی ول نمیکنیاگیر سه پی . 

خواسته زیادیه میخوام شوهرم یه بار ٔ  -
 باهام بیاد

 خرید؟

انقد کار سرم ریخته وقت سر خاروندن -
 .ندارم

باشه خرید نمیریم، الاقل بیا بریم دکتری -
 که دنیا

 .معرفی کرده

قوطی تافت را روی میز توالت میکوبد و با 
 خشم به



 .طرفم برمیگردد

- چه زبونی بگم من  چرا حالی نمیشی؟ به
 بچه

 نمیخوام؟
تا سه سال پیش که خون منو کرده بودی -

 تو شیشه
 .واس خاطر بچه

 .شانه باال میاندازد

 .اشتباه کردم، حاال نمیخوام-
 .کت اسپرتش را بر آستینش میاندازد

 .هومن-

 .کارت بانکیاش را روی تخت پرت میکند

رمزشو که میدونی، هر چقد خواستی خرج -



 .کن

مدتهای مدیدیست سگ شدهام؛ سگی که 
 به هنگام

پارس کردن، با تکه استخوانی که به طرفش 
 پرت

 !میشود، خفهخون میگیرد

این بار فرق دارد. خود را به نفهمی زدن 
 .کافیست

تا اتومبیلش از پیچ خیابان میگذرد، خود را 
 به تاکسی

 .زرد رنگ میرسانم

 .آقا سریع برو دنبالش-
م میزنم و عینک دودی ماسکم را به صورت



 بزرگ را به
 .چشمانم

 .مسیری که میرود، مسیر کارخانه نیست

 .لطفا یه خرده فاصلهتونو بیشتر کنین-
میدانم چه بالیی به سرم آمده، فقط 

 میخواهم با چشم

ببینم تا در تنهاییهایم، رفتنهای وقت و 
 بیوقتش را

 .توجیه نکنم
پس از نیم ساعت رانندگی، مقابل پاساژی 

وقف میکندت . 

 .آقا همینجا منتظر بمونین برمیگردم-
 ای بابا خانم، قالمون نذاری؟-



هومن پیاده شده، میترسم گمش کنم. دو 
 تراول پنجاهی

 .به سمتش میگیرم
ماسکم را باالتر میکشم. صورتم را به طور 

 کامل

 .استتار کردهام
در حال صحبت با موبایلش است. با 

 احتیاط دنبالش
 .میکنم

ساژ، شلوغیااین پا  

 ِ 
 خوبی ش است؛ میان این جماعت

 .امکان ندارد متوجهم شود



از پلهبرقی باال میروم. این قسمت به 
 نسبت پایین،
 .خلوتتر است

باز مشغول حرف زدن با موبایلش میشود و 
 اطراف را
 .میپاید

پشت ستون بزرگ و پهنی خود را پنهان 
 .میکنم

 صدای بابا بابا گفتنهای کودکی، کنجکاوم
 میکند به

اطراف سرک بکشم. پسر بچهای که تاتی 
 تاتی میرود و

 !پدرش را صدا میزند



خشک میشوم، جوری که گویی به جریان 
 الکتریسیته

 .وصل شده باشم

اگر ماسک و عینک را از چهرهام بردارند، با 
 زنی

مواجه میشوند که چشمانش از حدقه بیرون 
 زده و با

 !دهان باز مرده است

عدۀ زیادی را به تماشا  شوق دیدارشان
 .واداشته

ِ  شوهرِ  من، مرد من، پسر بچهای که او را 
 بابا خطاب

میکند، توی حصارش چالنده و سر و 



 صورتش را غرق

 !بوسه میکند
ِ  دختر جوانی با یک سینی، حاوی بستنی به 

 آنها
 !میپیوندد

فاصله را کمتر میکنم. گل از گل هومن 
 .میشکفد

پسر بچه را سوار گردنش میکند و با دست 
 آزادش،

 !دختر جوان را به جلو هدایت میسازد

همانطور که خیره شدهام به ویترین 
 مغازهها، با فاصله

 .پشت سرشان حرکت میکنم



 .بابا من امروز کلی ماشین بازی موخوام-
 .هومن میخندد

 !تو جون بخواه، ماشین بازی چیه-
ی آنهاستصدای زن، آرامتر از هر دو . 

بابات که هر دفعه میاد پیشت کلی -
 .اسباببازی میاره

 .امروز فقط میخوام برات لباس بگیرم
چه خوش مشرب بوده شوهرم و 

من-نمیدانستم.   

 !امروز دربست در اختیارتونم
ِٔ عینکم را کمی باال میدهم. گوشه شالم را 

 به چشمانم
 .میکشم



چرا فکر میکردم احتماال با دوستدخترش 
جه خواهمموا  

 شد؟

زن و بچه دارد! بچهای که از وجود خودش 
 .است

پس برای همین عالقهای به بچه نشان 
 نمیدهد؛ خودش

 .یکی دارد، آن هم پسر
وارد لباس فروشی زنانه میشوند. دستم را 

 به دیوار
 .میگیرم

همین یک ساعت پیش به من گفت وقت 
 سر خاراندن



 .ندارد
دماز همان راهی که آمدهام، برمیگر  . 

چه ساده بودم من... نه، احمق برازندهتر 
 .است

یادم است اولین باری که به او شک کردم، 
 دو سال بعد

 .از ازدواجمان بود
 !ِ  شاسی ماشینم را بلند کرد، زبانم را کوتاه

گیر دادنهایم به بوی ادکلن زنانه و تار مویی 
 که روی

لباسهایش پیدا میکردم، منجر به این شد 
 خانه را به

امم بزندن . 



سرکوفتهایم برای دیر آمدنها و شب نیامدنها 
 و اساماس

بازیها و مکالمههای یواشکیاش که شروع 
 شد، یک

دانگ از سهام کارخانه را به دهانم کوبید و 
 !خفهام کرد

حاال که فکر میکنم، میبینم پس از 
 ازدواجمان هیچوقت

تاریخ تولد و سالگرد ازدواجمان را به من 
 تبریک

همیشه فراموش کردهنگفته.  . 

هدایایی هم که به نامم زده، درواقع 
 حقالسکوتی بیش



 .نبوده
هوا تاریک شده. نزدیک هشت ساعت 

 است توی
 .خیابانها پرسه میزنم. اشکهایم را ریختهام

گریههایم را کردهام. خودخوریهایم را به 
 خورد خود

خوراندهام. و بیچارگی از این بیشتر که 
 موبایلم یک بار

نخورده تا کسی جویای حالم باشد؟ زنگ 
 .حتی هومن

میخواهم دیر بروم؛ آنقدر دیر که نگرانم 
 .شود

 .چقدر مفلوک گشتهام من



زمانی عقیدهام این بود مرد آن است که 
 برای شریک

زندگیاش آسایش فراهم کند؛ اجازه ندهد 
 عقدۀ مادیات به

دلش بماند؛ بتواند زندگی مستقل برای او 
 .بسازد

حاال میگویم آسایش چندان هم مهم 
 نیست. مهم آرامش

 .است
مرد بودن به حرف نیست. مرد باید اصول 

 مردی را بلد

باشد. بفهمدت، درکت کند، محبت خرجت 
 .سازد



ِ  به خدا خر کردن ما زنها کاری ندارد. 
 .بدبخت محبتیم

اگر آن را از ما دریغ نکنند، غالم حلقه به 
 گوششان

 .میشویم

ب است. دهانم از شدت ساعت ده ش
 خشکی به هم

ِٔ چسبیده. و با همه دلچرکین بودنم، خاک 
 بر سرم که دلم

 !تماس و نگرانیاش را میخواهد
کلید توی قفل میاندازم. کفشهایم را هر 

 کدام به سویی

پرت میکنم. به عمرم این همه نگرانی در 



 یک نفر
 .ندیدهام

 روی کاناپه لم داده، پاهایش را دراز کرده بر
 میز؛ یک

کاسه چیپس حصارش است و مستند 
 پنگوئنها را

 !میبیند

از کنارش میگذرم. زیر چشمی نگاهم 
 .میکند

 کجا بودی؟-

 .در بیتفاوتترین حالت ممکن میپرسد

 .بیرون-
 .دوباره مشغول تماشای مستندش میشود



انتخاب خودم است. خودم این خفت و 
 خواری را

 .ِٔ خواستم، به ازای یک خانه مستقل
کی قرار است بفهمیم داد و قال و 

 عصبانیت مرد بابت

 .دیر رسیدن، یک موهبت است

کیف از دستم رها میگردد. باالی سرش 
 .میایستم

 امروز کجا بودی؟-
 .کجا باید باشم؟ کارخونه-

صدای خرد شدن ورقههای چیپس زیر 
 دندانهایش،

 .اعصابم را متشنج مینماید



 .زنگ زدم نبودی-

- دی که رفته بودم گمرکالبد وقتی زنگ ز  . 

کارش را بلد است. به هیچوجه رنگ 
 نمیبازد. دروغ

 .میگوید خوش بر و روتر از راست

 گمرک یا پاساژ؟-

هر قدر هم خوددار باشد، دیگر نمیتواند 
 خونسردی

 .پیشه کند
 .چیپس بعدی را به دهان میگذارد

من گفتم بریم خرید گفتی وقت ندارم، -
 ولی دربست در

دیگهای بودیاختیار کس  . 



چیپس را دیگر نمیجود. کاسه را از دستش 
 میکشم و

 .روی میز میگذارم

 .دیدمتون. هم خودتو، هم زنتو، هم پسرتو-

در همان حالتی که نشسته، سرش را به 
 طرفم

میچرخاند. با چشمان باریک شده و مرموز، 
 زل میزند

 .به من
 منو تعقیب میکردی؟-

 .زودتر از اینا باید این کارو میکردم-

لپهای پر بادش را خالی میکند. سکوتش 
 جریترم



 .میسازد

 .با پا، پاهایش را از روی میز زمین میاندازم
 .اشکهایم صورتم را خیس کردهاند

این بود رسمش هومن؟ بری یواشکی زن -
 بگیری؟

ازش بچهدار شی؟ پس تموم اون شبایی که 
 دیر

ی حساب کتاب کارخونه میاومدی و میگفت
 ریخته به هم،

ِٔ شبایی که اصال نمیاومدی، همه 
 مخفیکاریات واسه این

 بود که شلوارت دوتا شده؟
دست به سینه خیرهام شده؛ گویی در حال 



 تماشای تئاتر
 .است. کف دستانم را به سینهاش میزنم

 .یه چیزی بگو حیوون-
به سوئیچ روی میز چنگ میزند. این لحظه 

 رفتنش را

 .نمیخواهم، باید توضیح دهد
حق نداری فرار کنی. چه حرفی واسه گفتن -

 داری؟

من برا تو چیزی کم نذاشتم که حاال -
 !طلبکار شدی

 .مگه همه چی پوله؟ پوزخند میزند-

بهتره اینو از خودت بپرسی. مگه همه چی -
 پوله؟



 منظورت چیه؟-

سرش را سمتم خم میکند. نفسهایش توی 
 صورتم

 .میخورند

 واسه چی از اون پسره جدا شدی؟-

 .قضیه ما یه چیز دیگه بودٔ  -

 .نیشخند میزند
اگه پول واست مهم نبود، خیلی وقت -

 پیش باید
میفهمیدی چی به سر زندگیت اومده، نه 

 اینکه با دیدن
ِٔ گوشه اسکناس دست و پات شل شه و 

 خودتو بزنی به



 !بیعاری
 .مغزم میجوشد از حرارت حرفش

کاناپه برمیدارد؛ قصد رفتن  موبایل را از
 دارد. آن را از

 .دستش میکشم و پرت زمین میکنم

تو حق نداری جایی بری. همه درد من از ٔ  -
 همین

 .موبایله که یه سره سرت توشه

ِٔ نگاهی به الشه موبایلش میاندازد و با 
 خشونت هلم

 .میدهد

کارت به جایی رسیده واسه من گوشی -
 پرت میکنی؟



شده؟انقد روت باز   

 .درد کمرم اجازەاجازۀ تکان خوردن نمیدهد

عوضی تو حق نداشتی به من خیانت کنی. -
 حق

 .نداشتی منو انگشتنما کنی
 .چشمانش دو گوی آتشین شده

 تو خر کی باشی واسه من حق تعیین کنی؟-
خم میشود و جنازەجنازۀ موبایلش را 

 .برمیدارد
ِ  وقاحتش میسوزاندم. راه رفتن پیش 

 گرفته. نزدیکترین

شیء که کیفم است را میان پنجه میفشارم 
 و به سویش



پرت میکنم. توی سرش میخورد. چند ثانیه 
 دستش را

 بر آن ناحیه میگذارد و برمیگردد؛ با دو گوی
خونآلودی که هیچ شباهتی به چشم ندارند. 

 یورش
نخوردهام، میآورد به طرفم. کم از او کتک 

 ولی ضرب

دستش فقط در حد سیلی به صورتم بوده 
 نه لگد به
 !پهلویم

واسه من چیز پرت میکنی؟ خودم هارت -
 کردم، خودمم

اهلیت میکنم. زن و بچه داشتن من هیچ 



 ربطی به تو

 !نداره
لگدی که به رانم میزند، نفسم را میبرد و 

 نالهام را
 .برمیانگیزد

- گیرم به هیچ استطاعتشو دارم، دهتا هم ب
 احدالناسی

مربوط نیست. آخورتو پر کردم واسه من 
 .شاخ شدی

 .کور خوندی دیگه از این خبرا نیست

دستم را روی پهلویم میگذارم؛ توان 
 .برخاستن ندارم

تو یه حیوون بیصفتی که زن و زندگی -



 .نمیفهمی چیه
مقابلم، تکیه داده بر یک زانو مینشیند. کل 

 صورتم را

میگیرد و جمع میکند میان یک دستش . 

اسم خودتو گذاشتی زن؟ تو از اولم چشت -
 به پول من

 .بود، نه خودم
 .خفه شود نامرد، خفه شو-

سیلیهای پیاپیاش بر صورتم نازل میگردد و 
 چه موجود

 .رقتانگیزی شدهام من

یک کلمه دیگه گندهتر از دهنت نشخوار ٔ  -
 کنی،



 .کشتمت

ین چشم از نگاه برزخیاش میگیرم. نفر
 میکنم، پوزخند

 .میزند. میرود و در را پشت سرش نمیبندد

ضجه میزنم برای بیپناهی خودم. امشب اگر 
 تنها بمانم،

 .به صبح نمیرسم. کسی را ندارم جز محراب
 از
 ِ 

ِ  زنِ  تنها، زنِ  مرد آزرده زن از آینه سیلی 
 خورده زن

 دیگر دیده بازی از

 ِ  درد به خود پیچیده ته فنجان زن



ه به اتمام رسید سایه مرد به زن ِٔ نیم
 بازنگشت

سهم تفریح کسی دیگر بود بومرنگی که به 
 من

 یه
 ِ 

بازنگشت پرم از وحشت انکار شدن مثل 
 تنهایی

 دلقک قبل از موعد مثل یک

 ِ  پیر مثل یک پیری
 باد از کوچه

 ِ 
 پنجرەپنجرۀ غافلگیر مثل کفبینی



مثل نخ دادن یک کوچه به زن مثل یک زن 
 که پر از

تنهاییست پرم از وحشت انکار شدن وقت 
 ویران شدن

 این خانه چشم بیدار فقط آینه بود
شاهد غیبت زیبایی تو آخرین بار فقط آینه 

 بود
 «احسان افشاری»

 .چانهام را با انگشت باال میدهد

نچ نچ نچ، اون دیوث وحشی ارزش -
 ریختن این اشکا

 رو داره؟

 .زن و بچه داره-



- ه اومد چشمت روشن! اونوخ ک
 خواستگاریت گفتم این

پسر پنجاه تا روباه تو شکمش وول میخوره، 
 هیچ

کدومش به پست هم نمیخورن ،گفتی 
 میتونه منو به

 رویاهام برسونه؛ رسیدی؟

 .زخم نزن-

 چمدونت کجاس؟-

 .ترس برم میدارد
 میخوای چیکار؟-

صد در صد االن هوس مسافرت نکردم. -
 کجاس؟



- د این همه میام ولی نه با چمدون. بع
 سال نمیتونم

 .دست از پا درازتر برگردم

 :با غیظ میگوید
بدبخت یه نگاه به قیافهت کردی؟ مردی  ُ -

 خودت خبر

 .نداری
 .امشبو میام اما فردا برمیگردم-

کف دستی که محراب بر فرق سرم میکوبد، 
 دردناکتر از

 .کتکهای هومن است

 .خاک تو سرت، یعنی خاک تو سرت-

*** 

 « دنیا»



روف خشک شده را توی کابینت میچینم و ظ
 به سالن
 .میروم

 .بیا بشین مادر خسته شدی-
 :محراب زیر لب میگوید

 .اینم یه تکونی به خودش بده بد نیستا-
 .منظورش نغمه است

 .هیس، میشنوه، زشته-

 .ِٔ دسته مبل را میفشارد
به درک. چشات خستهس، برو باال یه ذره -

 .بخواب
- کردمنه بابا مگه چیکار  . 

شمیم به خاطر دنبال کردن آرین، زمین 



 .میخورد

 .محراب داد میزند

پا میشم لِ هت میکنما. بیا بتمرگ  ِ -
 .پیش خودم

آرین که غرورش مقابل شمیم جریحهدار 
 شده، به

 .آشپزخانه میرود و با ماهیتابه برمیگردد
اگه یه بار دیگه سرم داد بزنی خودم لهت -

 !میکنم

د شده به طرفش خیز محراب با چشمان گر 
 .برمیدارد

 .سهراب بازویش را میگیرد

بشین الزم نکرده با بچه دهن به دهن -



 .بذاری
آرین ماهیتابه به دست، به حصار بابا پناه 

 میبرد. با اخم

 :غلیظی محراب را مینگرد و به من میگوید

 .میخوام برم خونه دایی جونمٔ  -

 .الزم نکرده-

 !خیلیم الزم کرده-

 .به محراب میتوپم
 .دست گل توئهها-

آرین گیر نده، اعصاب داییت  -محراب: 
 نمیکشه چهار

 .نفری سرش هوار شین
 !نخیرشم، خیلیم دوسم داره-



این بلبلزبانیاش، حاصل سنگر گرفتن پشت 
 .باباست

 .ساکت، هیچی نگو-

-  -مگه من اللم که هیچی نگم؟ محراب: 
 .الل شی بچه

رفیت کشسانی لبهایش را تا جایی که ظ
 دارد، جلو

 .میدهد

 !خودت الل شی-

از خندەخندۀ سهراب، شیر میگردد .زبان 
 برای محراب

دراز میکند. محراب با حرکت انگشت و لبها 
 چیزی



 !میگوید که رنگ پسرم میپرد

هی بهت گفتم انقد لیلی به الالش نذار، -
 گفتی بچه باید

با پدر مادرش راحت باشه، عین رفیق 
 باشن. حاال

مونده آقا محراب. یه جونی ازت دربیاره که 
 .حظ کنی

 .آرین کنجکاو زل میزند به وفا
عمه االن مامانم از قوی بودنم تعریف -

 کرد؟ دیگر

 .نمیتوانیم جلوی خندهمان را بگیریم
مامااااااااان، زنگ بزن با هستی حرف -

 !بزنم، بخندیم



ِ  این بچه مریض است؛ مریض اذیت 
 .کردن دیگران

پا روی پا میاندازدنغمه  . 

خیال میکردم خاطرت بیشتر از اینا واسه -
 هومن

عزیزه .جدی اصال یه بارم نیومده دنبالت؟ 
 وفا سرش را

پایین میاندازد و سهراب برای زنش 
 .چشمغره میرود

 اسکناس داشته باشه، کامش شیرین -
 ِ  آدم یه خونه پر

نباشه به چه دردی میخوره؟ پول جلوی 
 چشاتو گرفته



د عزیزم. دیگه چیزی نمیدیدیبو ! 

نغمه همیشه بیمالحظه است. محراب نگاه 
 طوفانیاش را

 .به آن سمت پرتاب میکند
سهراب پاشو این و از اینجا ببر، من -

 اعصاب ندارم،
 .یه چی بهش میگما

سهراب که معلوم است میخواهد حرف 
 نغمه را رفع و

 :رجوع کند، میگوید

 ...منظور نغمه این بود که-

اب جملهاش را تکمیل میکندمحر  . 

 .هر چی بود قشنگ گرفتیم-



عوض اینکه پشت همدیگه دربیاین،  -بابا: 
 دارین به هم

 .نیش میزنین؟ مرحبا به شما
 .محراب بلند میشود

پاشو بریم یه مدت باال باش. شر این  ّ -
 بچهرم یه مدت

 .از سر کچل من باز کن
ِٔ با چشم از من تقاضا دارد دنباله حرفش را 

 .بگیرم
 .آره وفا جان، بلند شو خونه خودتهٔ  -

 .ممنون، اینجا راحتترم-

 .محراب دستش را میکشد

 .بیا ببینم چه لفظ قلمم حرف میزنه-



توی این چند سال هومن و وفا کم دعوا 
 .نداشتهاند

محراب تا به حال با اخم و تخمهای من 
 دندان سر

گذاشته، منتها اینبار هیچ کس  جگر
 نتوانست مقابلش

بایستد. وفا را به پزشکی قانونی برد و با اخذ 
 وکیلی،

دادخواست طالق را تنظیم کرد. به عقیدۀ او 
 هومن

هیچگاه مرد زندگی نبوده و به وفا گفته اگر 
 این دفعه

هم به حماقتش ادامه دهد، باید برای 



 همیشه دور او را

 .خط بکشد

*** 

« لیرضاع  » 

 .منشی صدایم میزند

 .آقای علیرضا همت، بفرمایید داخل-
این  ِ  عاقبت پس از مدتها کلنجار رفتن با

 درد، از سر

 .اجبار به دکتر مراجعه کردهام
 .سالم-

 .سالم، بفرمایید بشینید-

 .ِٔ روی کاناپه چرم جا میگیرم
 مشکلتون چیه؟-

 .گردنم درد میکنه-



 سرما خوردین؟-

 .نه-
ا باریک میکندچشمانش ر  . 

 فقط گردنتون؟-

 .گلومم درد میکنه-

 .بیا جلو ببینم جوون، دهنتو باز کن-
چوب مخصوصش را روی زبانم میگذارد و 

 خیره

میشود به ته گلویم؛ سپس آن را به سطل 
 زباله

 .میاندازد

شما هیچ مشکلی نداری، چیز خاصی هم -
 تو گلوت



ندیدم. دقیق میتونی بگی کجای گردنت درد 
نه؟میک  

 .دستم را روی قسمت جلوی گلویم میگذارم

 .اینجا-
 این درد تو خوردن و نوشیدنتم تاثیر داره؟-
نه. فقط وقتی میخوام آب دهنمو قورت -

 بدم، احساسش
 .میکنم

 او رفت و با خود برد شهرم را
 تهران پس از او تودهای خالیست

 رویاهای دور ا

 ِ 
 آن شهر ز دست حاال فقط یک مشت



 بقالیست
عینکش را برمیدارد و با دستمال کاغذی 

 شیشهاش را

پاک میکند؛ دوباره آن را بر چشمهایش 
 .میگذارد

میتونی بیشتر توضیح بدی؟ دستم را بر -
 روی

 .حنجرهام قرار میدهم

خیلی وقته یه چیزی اینجاس، یه چیزی که -
 رو گلوم

سنگینی میکنه. یه چیزی مثل یه بغض 
 همیشه تو

کنم این بغض گلوم هست! احساس می



 داخل گلوم به این

طرف و اون طرف حرکت میکنه. خیلی سعی 
 کردم بیاد

بیرون، اما همیشه همینجاس. دردش از 
 گردنم میزنه به

 .شونههام

او رفت و با خود برد یادم را من ماندهام با 
 بیکسیهایم

 خب دست کم گلدان و عطری هست

 قربان دست اطلسیهایم

 .دستهایش را چفت هم میکند

 از کی اینطوری شدی؟ ِ -
 .تقریبا یه سال و نیم پیش-



 پس چرا االن به ما مراجعه کردی؟-
دردش دیگه داره خیلی آزارم میده، اگه -

 قابل تحمل

 .بود االنم نمیاومدم
یهو اینطوری شدی یا تحت تاثیر یه اتفاقی -

 بوده؟
 .دستم ٔ را روی قفسه سینه مشت میکنم

- شوکه  بعد از فوت همسرم بود. اولش
 شدم. بعد هر

کاری کردم نتونستم گریه کنم. یه سال و 
 نیمه همش

بغض دارم، ولی خیلی عجیبه یه قطره اشک 
 هم از



 !چشام نمیاد

 .خیلی متاسفم-

 .ممنون-

همه این نشونههایی که شما گفتی، ٔ  -
 .عالئم گلوبوسه

 .به گمانم قرار است رکورددار دردها شوم
 گلوبوس؟-

- قیقش مشخص همون غمباد. علت د
 نیست. بعضی از

متخصصا عقیده دارن مشکلی با هماهنگی 
 ماهیچههای

درگیر تو بلعیدن وجود داره، ولی از من 
 میشنوی،



دوای درد تو گریهس. یه شوک دیگه احتیاج 
 داری تا

 !برگردی به روال قبل
در سکوت گوش میدهم به صحبتهای او در 

 مورد فواید

 .گریه

میکند. از اینکه ِٔ از اینکه اضطراب را کم 
 باعث تخلی ه

احساسی میشود. از اینکه اشکهای 
 احساسی، مواد

سمی که در خون تجمع یافته را دفع میکند 
 و در

صورت انباشته شدن احساسات منفی، 



 فشار خون باال

میرود و تبعات بعدیاش، مشکالت قلبی و 
 .سرطان است

 !ِٔ گریه هم دست درد به سینه من زده
 او رفت و با خود برد خوابم را

دنیا پس از او قرص و بیداریست دکتر 
 بفهمد یا نفهمد

 باز
 عشق التهاب خویش آزاریست

 «علیرضا آذر»

وقتی مقابل در میایستم، پدرشوهر دنیا 
 قصد داخل شدن

دارد. احوالپرسی میکنم و به خاطر زنگ 



 موبایلم از او

 .میخواهم منتظر من نماند

 .الو-
- اداش؟کجایی د  

 .اومدم دنبال هستی-
 دکتر چی گفت؟-

 .هیچی، گفت تو از منم سالمتری-

 .دادااااااش-

 .جانم-

واسه شام نمونیا؛ یه غذای جدید از -
 اینترنت کشیدم و

درست کردم. عرفان میگه بدمزهس، اما 
 اون که آدم



 .نیس، از حسودیشه
عسل دوازده سالهام، همانی روزی که 

 حدیث رفت،

تنه مسئولیتهای خانه را به بزرگ شد. یک 
 دوش

 .کشیده

 .باشه عزیزم، تا یه ساعت دیگه خونهم-
اون آرین بال گرفته رو نیاریا، فردا امتحان -

 دارم،

 .نمیذاره بخونم
 .خیلهخب، فعال-

ِٔ زنگ واحد طبقه دوم را فشار میدهم. 
 طولی نمیکشد در



گشوده میشود توسط... آخرین باری که 
 دیدمش چهلم

هستی از حصار او خود را به  حدیث بود.
 طرفم دراز

 .میکند

 .با...با-
از جلوی در کنار میرود تا داخل شوم. اثری 

 از دنیا و
آرین نیست. من آرامم اما او هول شده 

 .است
 با...با، ای چیه؟-

وفا را میگوید. من اگر میدانستم این بچه 
 توی



کنجکاوی به کی کشیده است، خوب میشد. 
 چهر ەۀ

از شرمش را پشت هستی پنهان سرخ شده 
 .میکند

 .با...با-
منتظر جوابش است .دستانم را به سویش 

 .دراز میکنم

با اشتیاق خود را به حصارم میسپارد. کف 
 دستش را به

 چین

 ِ 
تهریشم میکشد و با همان لحن شیرین و 

 بینی



 :خورده میگوید

 .اوخ-
 عمه کو؟-

 .با انگشت به حمام اشاره مینماید
 .آین... قیخ-

 .به خود میفشارمش
 .قربونت برم-

 ای چیه؟-
 .مژه-

 .میخندد

 !ژوژه-

اگر حدیث بود و شیرینزبانیهای دخترکش را 
 میدید،



مطمئنا روزی صدبار برایش غش و ضعف 
 .میکرد

 .با...با-
 .بابا-

َ  فا... موس... م-  ! ف 

 .نمیفهمم که چی میگی بابا-
یا حوله را سر و صدای آرین و دنیا میآید. دن

 بر موهای
آرین میکشد و آرین طبق معمول عنقبازی 

 .درآورده

 .مرا که میبیند، با عجله به سمتم میدود

 .خم میشوم و او را نیز حصار میکنم

داییجون مامان منو از تو جوب پیدا کرده؟ -



 ابروهایم
یعنی -باال میرود و با دهان نیمهباز میگویم: 

 چی؟

 !آخه همش دعوام میکنه-
- الم داداش، بچه تو باز سالمتو خوردی؟ س

 با سر
 :جواب دنیا را میدهم و از آرین میپرسم

باز کجا رو آتیش زدی پدرسوخته؟ حق به -
 جانب شانه

 .باال میدهد
 !هیچجا رو، فقط به هستی گفتم توله-

به لبخندی که تا پشت لبهایم راه یافته، 
 اجازۀ بیرون



 .آمدن نمیدهم و اخم میکنم
- ؟چی گفتی  

 .توله-
هستی ذوقزده اوله اوله میکند .دنیا با 

 خشونت آرین را

 .از حصارم پایین میآورد
وای داداش، چیکار میکنی با سه تا بچه؟ -

 این یکی
برا عذاب این دنیا و آخرتم بسه. محراب 

 پرروش کرده،
 .االن دیگه نمیتونه حریفش شه

 .بچهس دیگه-
 چی گفت دکتر؟-



 .یه مشت قرص داد-
- ش نندازیا، سر وقت بخورشونپشت گو . 

چشم. دستت درد نکنه بابت هستی، من -
 .دیگه برم

 .آرین از پایم آویزان میگردد
 .منم میام-

االن نه، یه روز دیگه میبرمت -دنیا:  . 

همین االن میخوام برم؛ حصارم کن دایی -
 .جون

بنا به سفارش عسل، اصراری برای آمدنش 
 ندارم. دنیا

دا میکنددست او را از پایم ج . 

داییت االن خستهس، حوصله نداره. امروز -



 به انداز
ەۀ کافی خون منو تو شیشه کردی، الزم 

 نکرده برای
 .اونجا رو هم آباد کنی

کف زمین ولو میشود و شروع میکند به 
 گریه و داد و

 .بیداد. هستی را در حصارم جابهجا مینمایم
 .گریه نکن دایی، بیا بریم-

گریه کدومه داداش، همش هوچیبازیه. -
 این چهجور

گریهایه که یه قطره اشک از چشاش نمیاد؟ 
 وفا قربون

 .دستت ببرش اتاق، من اینا رو راهی کنم



دختری که زمانی اعصابش نمیکشید با 
 بچهای همکالم

شود، با نرمش، به نحوی با آرین برخورد 
 میکند که من

به شخصه متعجب میشوم. از اولین 
ظهای کهلح  

 .دیدمش، متوجه کبودی صورتش شدم

 چش شده؟-

 کی؟-

 .با چشم، به مسیر رفتنش اشاره میکنم
 .آها، با شوهرش دعواش شده-

 کتکش زده؟-

 .با حرکت سر تایید میکند



 !داره طالق میگیره-

 .نمیتوانم بهت صدایم را مخفی سازم
 چرا؟-

این چرا بیاختیار به زبانم آمد. به دنبال 
 جواب سوالم

ِٔ نمیمانم. بیربطترین مسئله من، مسائل 
 .مربوط به اوست

*** 

 « وفا»

این روزها شعر دکتر شریعتی را بارها با 
 خود مرور

 .میکنم

شگفتا! وقتی که بود نمیدیدم، وقتی که »
 میخواند



نمیشنیدم. وقتی دیدم که نبود. وقتی 
 !شنیدم که نخواند

چه غمانگیز است که وقتی چشمهای سرد و 
درزالل،   

برابرت میجوشد و میخواند و مینالد، تشنهٔ  
 آتش باشی

نه آب. و چشمه که خشکید، چشمه از آن 
 آتش که تو

ِٔ تشنه آن بودی، بخار شد و به هوا رفت، و 
 آتش، کویر

 را تاخت و در خود گداخت و از زمین

ِٔ آتش رویید و از آسمان بارید، تو تشنه آب 
 گردی و نه



 ِٔ تشنه آتش، و
 ِ 

 نبودن
بعدِ  عمری گداختن از غمِ    

کسی که، تا بود، از غم نبودن تو میگداخت. 
 و تو

آموختی که آنچه دو روح خویشاوند را، در 
 غربت این

آسمان و زمین بیدرد، دردمند میدارد و 
 نیازمند، بیتاب

 . «یکدیگر میسازد، دوست داشتن است

بهترین روزهای نوجوانیام را سر هیچ و پوچ 
 .باختم



احب آپارتمان دویست و پنجاه حاال من ص
 متری، یک

دانگ از کارخانهای که هومن سهمم را 
 برداشت و

پولش را به حسابم واریز کرد، یک ویال توی 
 شمال و

اتومبیلی که قبلترها آرزویش را داشتم و 
 چندین

سرویس طال هستم. من پنج سال از 
 زندگیام را به اینها

باختهام. احساس میکنم فقیرترین آدم روی 
 .زمینم

بدبختترین آدم روی زمین که شوهرم یکبار 



 هم به دنبالم

 نیامد. تالشی نکرد برای
 برگرداندنم. مدت طالقمان را کش نداد. در

کوتاهترین زمان ممکن حق و حقوقم را 
 پرداخت و

ِ  طالقم داد! آسانتر از آب خوردن. و این 
 آسانی برایم

ی سختی به دنبال داردگران . 

درواقع با این کارش به من لطف نکرد، به 
 اطرافیانم

فهماند چه موجود بیخودی هستم، که حتی 
 ارزش این

را ندارم یک مرتبه با توپ و تشر بگوید 



 برگرد سر
خانه زندگیات. و روزهاست دارم به این فکر 

 میکنم او

که تا این حد از من منزجر بود چرا زودتر از 
 شرم

 .خالص نشد

میدانستم از خیلی قبلترها ارتباطمان ته 
 کشیده، منتها نه

 .به این شدت
شاید برای کسی که از بیرون به من مینگرد، 

 با آن
دارایی، حسرت در دلش النه کند. برای 

 خودم هیچ



است. هیچ است چون دلخوشیای نمانده، 
 هر آنچه مانده

 .سرشکستگیست

ی باشم میخواستم من طالق بگیرم. من اوی
 که اعتراض

دارد. من اویی باشم که خسته شده، که 
 بریده،

 .میخواستم من تمام کنندۀ این ارتباط باشم

هومن ماتم ساخت. به همهمان ثابت کرد 
 زودتر از من

خسته شده، بیشتر از من اعتراض دارد. او 
 تمام کنند ەۀ 

این ارتباط شد. اینکه طالق بگیری، بحثش 



 جداست،

دهند، سرافکندگی دارداینکه طالقت  . 

آن گونه که او حقوقم را داد، حتی بیشتر از 
 حقوقم،

برای همه یک معنا داشت، میخواست به 
 هر نحوی

شده زودتر از وجودم خالص گردد. و قطعا 
 در جاد ەۀ 

زندگانی فرمان را بد پیچاندم و آن جایی که 
 باید

میایستادم، ترمز نکردم و توجهی هم به 
 عالئم راهنمایی

نداشتم و ناجور به بیراهه زدم که عاقبتم 



 !شد این

*** 

ِٔ با پاشنهِ  پا در را میبندم. از صدای باز و 
 بسته شدن

 .در، چشمهایش را میگشاید

 تویی؟-
پالستیکهای خرید را روی اپن میگذارم و 

 میوهها را به

یخچال انتقال میدهم. پیش از اینکه حرکتی 
 بکنم،

یدارد. پوزخند زرورق کباب را از رویش برم
 .میزنم

 .بدبخت-
سالهاست یک گوشش را در کرده و دیگری 



 .را دروازه

مایحتاجش تأمین باشد، تمام سرکوفتها را 
 به جان

ٔ  میخرد. با افسوس نگاه میکنم به خانه

برادرم. خانهای که اکثر لوازمش را فروخته و 
 آنچه

برایش مانده یک فرش شش متری سوراخ 
 سوراخ

رختخواب و یخچال و  است با یک دست
 .اجاقگاز

کف زمین اما دیدنیتر است. پاکت سیگار، 
 ته

سیگارهایی که روی سرامیک خاموش کرده 



 و

سیاهیاش بر جای مانده! حتی به خودش 
 زحمت نداده

 .از زیرسیگاری استفاده کند
زرورقهای بریده شده، لولههای توخالی 

 خودکار و

چندین فندک درب و داغان که هر کدام 
 یک قسمتش

 !شکسته

کل زندگی برادرم میان این چند وسیله 
 .خالصه شده

روزنامهای کف زمین پهن میکنم و نان و 
 کبابها را



 .داخل آن میچینم. هجوم میآورد به غذا

 !از دیشب هیچی نخوردم-
 .اشکم فرو میچکد

شمارٔە رستورانه رو که زدم به گوشیت، -
نگفتم مگه  

هر روز بهشون زنگ بزن، گشنه نمون؟ با 
 دهان پر

 :میگوید

زنگ زدم، چرتم برده بود. یارو زنگو زده و -
 برگشته

بود. وقتی هم گرفتمشون گفتن دیروقته، 
 .نیومدن

 ساعت چند زنگ زدی؟-



نمیدونم، یک و نیم بود، چند بود. خودت -
 چرا

 نمیخوری؟
شودهر بار او را میبینم، اشتهایم کور می . 

 تا کی میخوای این شکلی ادامه بدی؟-
 .از باالی چشم نگاهم میکند

 میذاری غذامونو کوفت کنیم یا نه؟-

سکوت میکنم تا غذایش را بخورد، دیشب 
 .گرسنه مانده

دو لقمه بیشتر از گلویم پایین نمیرود. هر 
 بار به اینجا

میآیم، جنازهام به خانه میرسد، بس که 
 میشویم و



 .میسابم

وفِ  کثیف ٔ انباشته شده داخل کاسه ِ  ظر 
 سینک، خشک

گشتهاند و شستنشان سخت. ماشین 
 ظرفشویی را هم

الی زرورق دود کرد. سطل آشغال بوی گند 
 .گرفته

 یه آشغالم نمیتونی بذاری دم در؟-
 .کتری رو بذار رو گاز یه چایی بیار-

 .اسکاج را روی سینک پرت میکنم
- برداشته. خسته نشدی؟ کثافت دور و برتو 

 نریمان با
 .توأم



اگه اومدی دوباره به جون من غر بزنی راتو -
 بکش
 .برو

دستم را به پیشانی میگیرم. نریمان توی 
 این سالها پیرم

کرده. بارها فرستادمش برای ترک و هر بار 
 پس از

چند ماه یا چند روز اعتیادش را از سر 
 .گرفته

ازدواج غیرمنطقیاش، گند زد به آیندهاش. 
که زنی  

ُِ چهارده سال از او بزرگتر بود؛ مدام ارد 
 میداد و انتظار



داشت هر چه میگوید، نریمان بی برو برگرد 
 .قبول کند

اوایل به خاطر پول با هر ساز او میرقصید؛ 
 تعصب کار

دستش داد. زنش روابط آزادی با مردها 
 داشت و

مراعات نریمان را نمیکرد، تا اینکه پس از 
 یک سال و

 اندی از هم جدا شدند. و سهم نریمان از
سوختن جوانیاش شد آپارتمانی که در آن 

 .زندگی میکند

ِٔ برگشت به خانهِ  پدریاش، منتها آفاق سر 
 آن سیلی



دلچرکین بود و تصمیم گرفت تالفی کند. از 
 خانه راندش

به امید سر به راه و پشیمان برگشتنش. اما 
 همیشه

نمیدهد وقایع مطابق پیشبینی ما روی . 

نریمان دیگر هیچوقت به آن خانه 
 .بازنگشت

خدا نگذرد از کسی که در بیکسیهایش 
 جوانیاش را الی

 .زرورق پیچید

بابا و آفاق روزی صد مرتبه خود را سرزنش 
 .میکنند

برای جبران اشتباهشان همه کار کردهاند، 



 در نهایت

 .ناامید شده و از نریمان دست شستهاند
روزی که محبتهای مادرم نریمان میگوید آن 

 را سیلی

کردم و توی صورتش کوبیدم، این روزهایم 
 .رقم خورد

من اما رهایش نکردهام. هنوز امید دارم به 
 .بهبودیاش

هر چند چیزی از زیباییاش نمانده. هر چند 
 چیزی از

اندام ورزیدهاش نمانده. هر چند دندانهای 
 جلویش را

ن ریخته. هر چند دیگر شباهتی به نریما



 ندارد، من
 .هنوز امید دارم

یه ذره به خودت رحم کن، به من رحم -
 کن. بذارش

 .کنار

میخوام ترک کنم، به خدا میخوام ترک -
 کنم، بهم

 .فرصت بده

 .داد میزنم

کی؟ چقد دیگه وقت بدم؟ چند ساله این ِ -
 حرفا رو

تکرارِ  میکنی؟ این مدت تو، تو این چند 
 سال نگذشته؟



 .بر سرش میکوبد
- ابا به خدا خودم خسته شدم. حالم بده، ب

 پدر مادر
 .خودم تو روم نگاه نمیکنن

بهشون حق نمیدی؟ جا گذاشتی واسه تو -
 روت نگاه

 کردن؟

 .میذارم کنار، به جون تو میذارم کنار-

تمام این سالها با این قسم مرا عالف 
 .خودش کرده

این دفعه میخوام ببرمت یه جای توپ. نهُ -
 ماه

الم میای بیرونمیخوابی، س . 



 .نه مااااااه! به ماه دوم نرسیده، مردم ُ -
این دیگه با خودته، یا میمیری، یا میای -

 عین آدم

زندگی میکنی. نریمان، نری دیگه از پول 
 .خبری نیستا

چشمانش پر میشود، اما چیزی نمیگوید. 
 من این

 .حقارتش را نمیخواهم

پ ک کوچکی از جیبش میافتد. آن را چنگ 
م ومیزن  

 :وحشتزده میپرسم

 این چیه؟-
 .بدش من-



 گفتم این چیه؟-

 .هروئینه دیگه-

 :این هروئینه؟ بیحوصله میگوید-
 .بده ببینم-

پ ک را مقابل چشمانم میگیرم. این مخدر 
 خانهخرابکن

بدبخت کراک -را توی اینترنت دیدهام. 
 میکشی؟

 کراک چیه؟-

خر خودتی. االغ این دیگه هروئین نیستا، -
 بدنتو

میپوسونه، کرم تولید میشه زیر پوستت. 
 یکی دستتو



بکشه از جاش کنده میشه! پاشو همین 
 امروز تو

 .بیمارستان بستریت میکنم
 !بابا به خدا هنوز نکشیدمش، بار اولمه-

 .خفه شو، خفه شو قسم دروغ نخور-

 .به جون تو قسم دروغ نمیخورم ِ -
 .آره تو گفتی، منم باور کردم-

ستانش میگیرد و از ته دل سرش را میان د
 .آه میکشد
 .هی خدا-

دلم برایش میسوزد، همیشه دلم برایش 
 .سوخته

 .خودداریام برای گریه نکردن، بیتاثیر است



نریمان چرا آدم نمیشی؟ من چیکار کنم -
 دست از این

مواد برداری؟ بیا برو چند ماه بستری شو، 
 به جون

ِٔ خودت همه دار و ندارمو میزنم به نامت! 
 خونه،

ماشین، هر چی تو بخوای، فقط آدم شو. 
 هر بار میام

اینجا از زندگی سیر میشم، داری خودتو ما 
 رو

میکشی. مصرفت رفته باال، اینطوری پیش 
 بری زیاد

 .دووم نمیاری



بهتر، اصال انقد میکشم تا بمیرم. مرگ -
 شرافت داره

 .به این زندگی سگی
از مدتها قبل یأس در پیش گرفته. گریه 

یکنم و وقتیم  

میبینم اخم جوابگو نیست، به التماس 
 .میافتم

بازتاب تمام گریهها و التماسهایم میشود 
 پودر سفیدی

 !که الی زرورق میریزد

به این نتیجه رسیدهام واقعا نمیفهمد. اصال 
 حرف توی

 .کلهاش نمیرود

*** 



 «دنیا»

 پشت شیشه، چشمم را میگیرد. داخل
 ِ 

 ِ  بلوز شلوار لی
ویمبوتیک میش . 

 چهطوره محراب؟-

 واسه هستی؟-

 .آره-
چشم چپش را جمع میکند و سرش را تکان 

 .میدهد

 .خوشگله-

 .انگشتم را سمت لباس میگیرم
 این چنده؟-



 .قابل شما رو نداره-

 .خواهش میکنم-

 .دویست و نود-

محراب کارت میکشد و من به تماشای باقی 
 لباسها

 .میپردازم

 بریم خانم؟-
 .نایلون لباس را به دستم میدهد

این شلوار واسه آرین خوب نیست؟ -
 نگاهی به

 .حوالیاش میکنم

 .وا! آرین کو؟ به پشت برمیگردد-

 !همین جا بود-



از بوتیک بیرون میزنیم. نگاه سرگردانمان را 
 توی

اطراف میچرخانیم. دستم را روی قلبم 
 .میگذارم

 وای محراب، آرین کو؟-

طرف باز میکند و سرگشته دستانش را از دو 
 به این

سو و آن سو میرود. یافتن آرین در این 
 مرکز خرید

شلوغ، همچون پیدا کردن سوزن در انبار 
 .کاه است

گریهام میگیرد. محراب خود را به من 
 .میرساند



 .من میرم پایین، تو هم اینجاها رو بگرد-

 کجا رفته این بچه؟ اومد داخل مغازه یا نه؟-

اطراف را میپاید نگاه نگرانش . 

 .نمیدونم اصال، حواسم پرت شد-
در جهت مخالف او میدوم. کوبشهای قلبم 

 یک ضربان
عادی و معمولی نیست. دلشوره زیاد دوام 

 .نمیآورد
میبینمش. دست در دست دختربچهای 

 مقابل یکی از

بوتیکها ایستاده. خم میشوم و دست به زانو 
 .میگیرم

میکنم.  میان نفس زدنهایم خدا را شکر



 قوت از پاهایم

سلب شده. تا مرا میبیند، همراه دختربچه 
 به سمتم

 :میآید. نفس ندارم وقتی میگویم

 برا چی از کنار ما تکون خوردی؟-
مامان نگاش کن، باباش گم شده داره -

 !گریه میکنه

 .اوووووووف. محراب را میگیرم
 چی شد دنیا؟-

 .بیا باال پیداش کردم-
میدهد را واضح  صدای نفسی که بیرون

 .میشنوم

 .مگه دستم به این بچه نرسه-



 .روی دو پا مینشینم

 .بابات خیلی عصبانی بود-
مامان خانم من که جایی نرفتم، همینجا -

 !بودم خب
وقتی میای اینور نباید به ما بگی؟ -

 دختربچه شروع

میکند به گریستن. دست به موهایش 
 میکشم. به شکل

سته شدهزیبایی از دو طرف خرگوشی ب . 

گریه نکن کوچولو، گم شدی؟ سرش را به -
 عالمت

 .مثبت تکان میدهد

 اسمت چیه؟-



شایلین -آرین:  . 

وای وای وای چه اسم قشنگی. باباتو کجا -
 گم کردی؟

 .هر دو مشتش را روی چشمهایش گذاشته

 .نمیدونم-
در همین حین محراب میرسد. برخالف 

 تصورم، محکم
 .پسرش را به خود میفشارد

بابا، بابای شایلین گم شده. من بهش -
 گفتم تو خیلی

قوی هستی. گفتم وقتی تی َ کن بازی 
 میکنیم، تو

بروسلیرم میکشی! باباشو پیدا میکنی؟ 



 ترکیدن خندۀ 
محراب، جواز آزاد شدن خندهام را صادر 

 .میکند

دقایقی بعد توی اتاقک نگهبانی نشستهایم. 
 نگهبان گم

عالم کرده و شدن او را توی میکروفون ا
 همچنان

 .منتظریم خبری از پدر او شود

ِٔ آرین دست دور شانهِ  او انداخته و 
 مزخرفات

صدمنیهغازش را تحویل او میدهد. و جالبتر 
 اینکه

دختربچه گریه را فراموش کرده، با چشمان 



 گشاد

شده، اراجیف آرین را باور میکند. به 
 :شایلین میگویم

 .بستنیتو بخور-
رینرو میکنم به آ . 

تو هم کم چاخان کن، بستنیتو بخور آب -
 .شد

 محراب؟

دهانش پر است. سرش را به معنی "چیه" 
 .تکان میدهد

این بچه به کی رفته؟ خیلی دروغ میگه، -
 میترسم

 .بزرگ هم شد این شکلی بمونه



 .محتویات دهانش را میبلعد

بابا همیشه میگه آرین کپی بچگیهای -
 خودته. مگه من

دم؟االن دروغگو ش  

 !الله و اعلم-
چپچپ نگاهم میکند. شایلینی که ذوقزده 

 بابا میگوید،
موجب میگردد با لبخند مسیری که به آن 

 سمت میدود

را تماشا کنم. محراب و آرین به دنبال او 
 میروند؛ من

 !خاطرات

 ِ  اما گیر میکنم در گیر و دار



دهانم خالی از بزاق میشود. بستنی را به 
 سطل آشغال

ستم انتقال میدهمِ  کنار د . 

تا انتهای دنیا نمیشود او را ببینم و قلبم 
 بنای تندتر

 !تپیدن نگذارد
سرگرم تشکر از محراب است. کودکش را 

 زمین

 .میگذارد

چرا آرین باید صدایم کند و نگاه او را به 
 سمتم بکشاند؟

چرا محراب باید درست در این لحظه 
 مشغول صحبت با



او را نبیند؟ چرا  مُ  وبایلش شود و بهت نگاه
 باید شایلین

دست پدری که ماتش برده را به سویم 
 بکشد؟

و چرا من باید مقابل پای او برخیزم و با 
 صدایی که لرز

 بر آن افتاده، سالم کنم؟
جواب سالمم خیرگی نگاهش است. آمدن 

 محراب را

میبینم. خود را جمع میکنم و به آرین 
 :میگویم

 .بریم مامان جان، دیر شد-
معذرت میخوام، داشتم میگفتم،  -حراب: م



 ما

خودمون دنبال پسرمون بودیم، دیدیم 
 اومده دختر

 .گمشدۀ شما رو پیدا کرده

 ِ  نگاه کیان، از رویم برداشته میشود. آرین
 ِ 

 سنگینی

قهرمانبازی و قپُی آمدنهایش را شروع 
 .میکند

عمو شایلین خیلی ترسیده بود، داشت -
 .گریه میکرد

رفتم حصارش کردم، گفتم نترس من خیلی 
 قویام! بعدم



تنهایی رفتم واسش بستنی خریدم تا دیگه 
 !گریه نکنه

محراب با شیطنت چشمکی به آرین میزند 
 مبنی بر

اینکه هوایش را دارد و دروغش را برمال 
 !نخواهد کرد

شایلین با نگریستن به پدرش دوباره اشک 
 میریزد و

ی بزرگترها را ِ  امروز پسر من چقدر ادا
 .درمیآورد

اشکهای دخترک را پاک کرده و زمزمهای توی 
 گوشش

میکند. دخترک لبخند میزند و در جایی از 



 تاریخ، درست
لحظهای که به بودن این مرد نیاز داشتم، 

 نماند تا
 .اشکهایم را پاک کند

نمیخواهم موجب بدبینی محراب شوم. 
 دست پسرم را

میکند و میگیرم. با شایلین خداحافظی 
 .همپایم میگردد

 !آقا پسر-
خدا را شکر دستم در دست محراب نیست 

 تا متوجه
غیرعادی بودن نبضم شود. برابر ما 

 میایستد. مقابل



 .پایمان خم میشود
 .نگفتی اسمتو-

 .آرین-
 .زیرلب اسمش را تکرار میکند

 آقا آرین... میذاری حصارت کنم؟-
از چشمهای پسرم میفهمم بابت این آقا 

یدن، قند درشن  

دلش آب شده. لبخند پربغضی که به 
 صورتش میپاشم،

 .اجازۀ این همحصاری را به او میدهد
خودش را به حصار مرد غریبهای میسپارد 

 که

روزگاری پذیرای مادرش بود. و گاهی چقدر 



 تلخ و
دردناک است این ماجرای گرد بودن زمین. 

 گرد بودنی

 .که شگردش به هم رسانیدن است

سرکم را میان بازوانش نگه داشته جوری پ
 که اشک به

چشمانم شبیخون میزند. پلک روی هم 
 میگذارد و به

مدت یک دقیقه در همان حالت با پلکهای 
 بسته نفس

میکشد. طاقت دیدن این صحنه را ندارم؛ 
 چشم از آنها

 .برمیدارم



 .خیلی مردی آقا آرین َ -

پسرم هیچگاه تا این حد هیجانزده نشده. 
ند بهزل میز   

 .محراب

 .بابایی عمو به من گفت مرد-
 .محراب با لبخند دست به سر آرین میکشد

 .بابایی فدای مرد کوچولوش شه-
اینبار کمی قاطعیت در کالمم به خرج 

 .میدهم

 .من رفتم، بیاین دیر شد-

از اتاقک نگه ٔ بانی خارج میشوم. لحظه آخر 
 نگاه پر

ذر حسرتش را به من و خانوادهام میبینم. گ



 زمان گرد

 .سفیدی به کنار شقیقههایش پاشیده

عینکش را برمیدارد و با انگشت شست و 
 سبابه،

پلکهایش را میفشارد؛ پلکهایی که زیرش 
 .نمناک است

آخرین نگاه را به هم میاندازیم. دروغ است 
 بگویم

قسمتی از قلبم نمیسوزد، منتها لبخند 
 محراب و پسر

آتیشپارهام آب خنکی میشود بر این 
 .سوزش

*** 

هستی طبق معمول افتاده به جان موهای 



 .عسل

 .محراب با عرفان تیکن بازی میکنند

 .آرین هم بازی بدین-
آجی این پسرت همیشه جوگیر  -عرفان: 

 میشه، انقد

دکمههای دستکو فشار میده، همهشون از 
 .کار میافتن

 :توی گوش محراب میگویم
- به آرین باشه، میرم با داداش حواست 

 .حرف بزنم

 .صورت اخمآلودش را به سمتم میچرخاند

یه شب اینجا جمع شدیم، بذار خوش -
 باشیم، اوقاتشو



 .تلخ نکن
ببین چهجوری لهت کردم، حال  -عرفان: 

 .کن

 .تو کاریت نباشه، خودم میدونم چیکار کنم-
 .بلند میشود. آرین را سر جای خود مینشاند

- ا من برمیگردم میتونی پوز این ببینم ت
 داییتو به خاک

 .بمالی یا نه
 .با جیغ عسل گوشهایم را میگیرم

 .چته تو؟ گوشم رفت-

مگه نمیبینی آجی چهطوری موهامو -
 میکشه؟

خودت موهاتو نشونش میدی. وگرنه یه -



 چیزی

 .مینداختی روش

دنیا جان بیخیال این افکار سمی شو،  ِ -
 خب؟

- ن کلی با تو حرف وای محراب، دیشب م
 نزدم؟

 متقاعدت نکردم؟

نه، متقاعد نشدم، فقط انقد دلیل و -
 برهان آوردی،

 .مغزم هنگ کرد، خفهخون گرفتم

ِٔ روی نوک پاهایم بلند میشوم و یقه 
 پیراهنش را مرتب

 .میکنم



برو یه سری به غذا بزن، مواظب بچهها -
 هم باش

 .زیاد شلوغ نکنن

 آمیخته به خنده
نگ ساخته، با حرصِ  چشمانش را ت  

 :میگوید

شک نکن آرین ژن پررو بودنشو از تو به -
 .ارث برده

با تکخندهای به اتاق علیرضا میروم. منتظر 
 میمانم

نمازش را تمام کند. یادم است حدیث 
 همیشه هر

کاری داشت رها میکرد، دست زیر چانه 



 میزد و با

 .عشق به نماز خواندن علیرضا مینگریست

گوشه اتاق، همیشه ِٔ تخت دو نفرۀ 
 چشمانم را خیس

 .میکند

مگر جای عشق پر شدنیست؟ حاال هر 
 چقدر هستی شب

را تا صبح روی بازوی علیرضا بخوابد، جای 
 حدیث را

 میگیرد؟

 از سر و صدای بچهها به اینجا پناه آوردی؟-
 .قبول باشه-

 .قبول حق-



 .سجاده را جمع میکند

 .حرف دارم-

سجاده را روی پاتختی میگذارد و موهایی که 
 تقریبا جو

گندم شده را از روی پیشانیاش عقب 
 .میدهد

 .روبهرویم به حالت دو زانو مینشیند

 .جانم، من در خدمتم-

 تمام عص
 ِ 

 پی بانیتها و جوش آوردنهایش را به تن
 .میمالم

 چه خبر؟ کار و بار خوبه؟-



 .شکر-

 با بچهها چهطوری؟-
ریز میکند یک چشمش را . 

حرفتو بزن خواهر من. واسه پرسیدن  ِ -
 این چیزا که

 نیومدی؟
 .قول بده جوش نیاریا-

 .اوهوم، پس قراره جوش بیارم-
 .آب دهانم را میبلعم

 خسته نشدی از تنهایی؟-

تو واقعا دور و بر من تنهایی میبینی؟ نیم -
 ساعت

 واسه خودم وقت آزاد دارم؟



 .ته تهش که تنهایی ِ -
- یه نروحاش . 

 .سر و صدای بچهها میآید

 میدونم انقد گرفتاری و دلمشغولی داری که-

فرصت سر خاروندن نداری. میدونم بچهها و 
 هستی

تنهاییتو پر میکنن. میدونم عسل چقدر تو 
 کارای خونه

و نگه داشتن هستی کمک حالته. میدونم 
 داغ حدیث تا

 .وقتی نفس میکشی واست تازهس

-  ٔ ا رو میدونی. لپ مطلبو خوبه که همه این
 .بگو



 .نفسم را طوالنی بیرون میدهم
لپ مطلب اینه تو یکیو میخوای همراهت -

 .باشه
میان دو ابرویش خط میافتد. پیش از اینکه 

 مخالفتی

 :کند، میگویم

 .من شد دو سال -

 ِ 
 داداش

ِٔ قفسه سینهاش تکان میخورد از شدت 
 .آهی که میکشد

- بگذره  اینکه دو ساله، دویست سال هم
 این دل واسه



 !یکی دیگه دل بشو نیست
قربونت برم، میدونم کل دنیارم بگردی ٔ  -

 لنگ ه حدیث
پیدا نمیشه. حدیث یه دونه بود، تک بود. 

 اما باید
ازدواج کنی. هیشکی قد من خستگیتو 

 .نمیفهمه
 .مزخرف نگو پاشو سفره رو بنداز گشنمه-

تو این شش سال خیلی چیزا عوض شده. -
 وفا دیگه

اون دختر گذشته که کلهش باد داشت 
 .نیست

مشکالت زندگیش یه زن کامل ازش 



 .ساخته

 .با خشم مرا مینگرد
 چی تو سرت میگذره؟-

 .گرفتی منظورمو-

 .دارم خودمو گول میزنم که نگرفتم-

نچ، علی جان، بچه که نیستی باهات -
 .بحث کنم

- ا تو ندارممن بحثی ب . 

 .وفا-

اسمشو نیار، پروندهش خیلی سال پیش -
 .بسته شده

 .میخوام دوباره باز شه-

 :بدون مکث و تند میگوید



 .من نمیخوام-

 .بهت ثابت میکنم چقدر خانم شده-
 .بچه بود-

 !نامادری نمیارم باال سر بچهم-
 .هاج و واج نگاهش میکنم

 چی میگی علیرضا؟ نامادری چیه؟-

نمیدونی هر زنی غیر مادرِ  خود  یعنی تو ِ -
 بچه میشه
 نامادری؟

همین خانم روبهروی من وایساد گفت یا -
 من، یا

 .خونوادهت

 من بیمنطق شدهام یا او؟



وفا با همون چند باری که هستی رو دیده -
 عاشقش

 .شده

خواهشاً از این قضیه خودتو بکش کنار. -
 من تحمل

اینو ندارم یکی به دختر حدیث چپ نگاه 
نه. اگه یه بارک  

رو بچهم صداش بلند شه، تضمین نمیکنم 
 دیوونهبازی

 !درنیارم

 .زیادی رو هستی حساسی-

سعی در کنترل خشمش دارد، اما چندان 
 .موفق نیست



 ر من مادر نداره دنیا. همین جوریش قراره

 ِ 
 دخت-

حساستر از هم سن و ساالالش باشه، 
 اونوخ تو میگی

یبینی من روش حساس نباشم؟ عسل و نم
 تا با یکی

صمیمی میشم، احساس خطر میکنه و 
 حالش گرفته

 میشه؟

حاالال تو باهاش حرف بزن، شرایطتم -
 .مطرح کن

چرا نمیفهمی ما یه بار با هم به بنبست -



 رسیدیم؟

 .دیگه نمیرسین-

 .کف دستش را باالال میگیرد

خدا بیامرزدش، موندم تو حکمت خدا. -
 ولی چه میشه

که زندهای زندگی کنی کرد، باید تا روزی . 

 .شعار نده-

 .شعار نیست واقعیته-

 !پاشو غذا رو بکش، کم چرت و پرت بگو-
*** 

 .بس کن دنیا-
 .رو پیشنهادم فکر کن، بس میکنم-

 .نیشخند میزند
 ِ س



تو واقعا خیال کردی غیر حدیث میتونم به -
 ک

 دیگهای حتی فکر کنم؟

 «علیرضا»

لبخند میزند و برنجهایی را که از روی 
 شلوارم

برداشته، میخورد. نمیتوانم به این موجود 
 کوچک

 .دوست داشتنی اخم کنم

 ای چیه؟-
 .کرفس-

ِٔ هرگاه کلمه جالبی میشنود، ناز و نمکین 
 .میخندد



 !کففس-

مقداری خورش بر برنج میریزم. هستی روی 
 پایم وول

به میخورد. قاشق مرباخوری را نیمهپر 
 .دهانش میبرم

دهان کوچکش را باز میکند. کمی برنج بر 
 شلوارم

میریزد. دست پیش میبرد و برنجها را 
 .برمیدارد

 .اونا رو نخور بابا، بریز اینجا-
 .باز کن دهنتو-

انگشتش را بر سیب گلویی که تکان 
 .میخورد، میگذارد



 بابا؟-
 .بابا-

 ای چیه؟-
 تو به اون چیکار داری آخه؟-

به طرفین تکان میدهدسرش را  . 

 .باز کن بابا، چیزی نخوردی که-
قاشقی که به سمت دهانش دراز شده را با 

 دست پس

میزند و محتویاتش روی لباسم میریزد. 
 هنوز

نتوانستهام این عادت را از سرش بیندازم 
 که موقع

 .سیری نباید نمکدانشکنی کند



 دوباره دختر بدی شدی؟-

میکند و با سرش را به سمت شانه متمایل 
 سماجت

 :بیشتری میپرسد
 ای چیه؟-

 .گلو-

 .دستش را در آن ناحیه حرکت میدهد

 .نکن بابا قلقلکم میاد-
با فهمیدن این حقیقت، حرکت انگشتانش 

 بر گلویم را
شدت میبخشد. عسل موهایش را جلوی او 

 .تکان میدهد
 .ا  نکن االالن باز موهاتو میکشه-



- نگاه  داداش یه چیزی کشف کردم، فقط
 .کن

موهایش را برابر هستی تکان میدهد. 
 دخترکم با ولع

دستش را به سمت موهای او میبرد، منتها 
 به محض

تماس، چهرهاش جمع میشود و دستش را 
 .کنار میکشد

 .با تعجب نگاهشان میکنم
 .این چرا همچین کرد؟ عسل قهقهه میزند-
وای قربونت برم جوجه. داداش هستی از -

 موی خیس

 !چندشش میشه، اینو تازه فهمیدم



چند بار به همان منوال کارش را تکرار 
 میکند و هربار

عکسالعمل هستی همان است. محکم 
 میان بازوانم

 .میچالنمش

چقد نازی بابا. آخه من چهطوری تو رو -
 نخورم؟

*** 

 ای چیه؟-
 :با حالت خوابآلودی میگویم

 .هستی جان بگیر بخواب، بابایی خستهس-

 بابا؟-
 ها؟-

 بابا؟-



تا موقعی که در جواب بابایش، بابا نگویم، 
 حرفش را

 .تکرار خواهد کرد
 .بابا -

 ِ 
 جان

َ  و لوشُ ک-  .بق 
نه دخترم دارم میخوابم. اتاق روشن باشه -

 خوابم

 .نمیبره
 .روی سینهام خوابیده و مدام تکان میخورد

پاشو امشب برو با عسل بخواب. من باید -
 صبح زود



 .بیدار شم
 .نوک بینیام را پیچ میدهد

 .ممیخواِ -

با انگشتهایش پلک بستهام را میچسبد، 
 میکشد و رها

میکند. از صدای تولید شده، به وجد میآید! 
 روی بازویم

 .میخوابانمش

 اذیت میکنی بابایی رو؟-
 ای چیه؟-

دورت بگردم، ساعت دوازده شب وقت -
 خوابه، تازه

 داری میپرسی این چیه اون چیه؟



- یه؟ای چ  

سرم را به تشک میکوبم. چارهای ندارم، 
 باید بروم

ِٔ سراغ نقشه همیشگی. توی تاریک و روشن 
 اتاق، زل

 .میزنم به او

 وای وای وای، صدای چیه؟-

به این سو و آن سو نگاه میکند. لحنم را 
 خفه و

 .خوفبرانگیز مینمایم

هین، وای صدای هاپوئه، میگه اومدم -
 هستی رو

 !بخورم



فرط وحشتزدگی گشاد میشودچشمانش از  . 

ترسیده به حصارم پناه میآورد و خود را میان 
 بازوانم

 .پنهان میکند. زیر پتو جای میدهمش
 .چشاتو ببند تا هاپو بره-

 :بلندتر میگویم
برو خونهتون هاپو، ما اینجا هستی -

 نداریم. ببین اصال
 .صداش نمیاد

پلکهایش میلرزد. گاهی الیش را باز میکند و 
 دوباره

 .میبندد. پس از چند دقیقه خوابش میبرد

موهایش را کنار زده، لبهایم را به پیشانیاش 



 .میچسبانم

 .و این پوزیشن هر شبمان است

لعنت به دنیایی که باقی موند بعد از تو ای 
 تف به هر

چی که منو خندوند بعد از تو دنیا شکست و 
نگاهماز   

خوند بعد از تو مرگم منو از تختخوابش 
 روند بعد از تو

 «علیرضا آذر»

*** 

دنیا از تنهاییام میگوید. او که نمیداند تا 
 بودی برایم

دنیایی خاطره ساختهای. خاطراتی که 
 میتوانم تا پایان



ِ  عمر با آنها سر کنم. من بودن با خیال تو 
 را به همراهی

 .یک ایل آدم نمیدهم
زنی که با شوهرش قهره و پشت به حکم  -

 اون
 میخوابه، چیه؟

 حکم مردی که سر زنش داد میزنه چیه؟-

لبخندم را قورت دادم و با لحن حقبهجانبی 
 :گفتم

مرد که الکی سر زنش داد نمیزنه. البد اون -
 زنه یه

 .کاری کرده عصبی بشه

از باال کشیدن دماغش فهمیدم دارد گریه 



 .میکند

- رداریشو به شوهرش آدم وقتی خبر با
 میده، توقع داره

حداقل یه کوچولو قربونصدقهش بره، نه که 
 سرش داد

بزنه. خیال میکردم عین این فیلما حصارم 
 میکنی، منو

دور سرت میچرخونی، نمیدونستم این همه 
 !بیاحساسی

وقتی یک ساعت پیش خبر حامله بودنش 
 را داد، شوکه

، شدم و سرش داد زدم که چرا مراقب نبوده
 زیرا بدنش



ِٔ ضعیفتر از آنی بود که وظیفه حمل یک 
 بچه را به عهده

 .بگیرد
ِ  در همان حالت درازکش، دستم را از زیر 

 گردنش رد

 .کردم، اما او با جنبوجوشش مرا کنار زد

امشب رو زمین بخواب علیرضا، حوصلهتو -
 .ندارم

بدون توجه به تقالیش برای پس زدنم، از 
 پشت در

 .حصارش گرفتم

- 

ِ  باشه حدیث، میخوای قهر باشی، باش، 
 اما تا خود



 .صبح حق نداری از حصارم تکون بخوری

توی خودش مچاله شد و اشکهایش، بازویم 
 را خیس

 .کرد

ولم کن علیرضا، دلم گرفته، سرم هم درد -
 .میکنه

با کشیدن شانهاش، او را سمت خود 
 .برگرداندم

چشمان خیس و دلخورش را از من دریغ 
 .کرد

حدیث دکتر مگه نگفته بود تو کمخونی؟ -
ٔ  قد یه بچه

چهار ساله غذا میخوری، اونوخ میخوای بچه 



 به دنیا
 .بیاری؟ بدنت خیلی ضعیفه، من نگرانتم

دوباره قطرات اشک از چشمانش سقوط 
 .کرد

 .صداتو بلند نکن، دلم میشکنه-

نمیفهمید نگرانی برای او، با پوست و 
 گوشتم عجین

ام مردیست که دلش بچهای شده، وگرنه کد
 از عشقش
 نخواهد؟

آقا اصال من غلط کردم سرت داد زدم. -
 خب؟ من نوکر

جفتتونم. توله ببین نیومده چهجوری بین 



 من و مامانتو

 .به هم زدی. ما از این برنامهها نداشتیم
شانههایم را به عقب هل داد و با لحن 

 :شیرینی گفت

 .به بچه من نگو تولهٔ  -
نبود؛ نقطهضعفش را نشانه کوتاه بیا 

 گرفتم. بیهوا

پهلویم را چسبیدم و مثل مار به خود 
 .پیچیدم
 !آخ، آی-

 .به ثانیه نکشید با نگرانی بازویم را چسبید
علیرضا... چی شدی؟ صورتم را جمع کردم -

 و لب



 .گزیدم

 !کمرم... یهو گرفت-

دلخوری را فراموش و با حرکاتی هولزده و 
 پریشان،

ماساژ دادن کمرمشروع کرد به  . 

عزیزم چیکار کنم دردت آروم بگیره؟ برم -
 واست

مسکن بیارم؟ یا حوله داغ کنم بذارم روش؟ 
 ذوقزده از

 .نقشهای که گرفته، تیرم را به هدف زدم
 !هیچی فقط حصارم کن-

ِٔ موبایل را به وسیله شانه و گوشم نگه 
 میدارم. دنده را



 .عوض میکنم و بر سرعتم میافزایم

-  ٔ رم میرم هستی رو از خونه عمو بردارمدا . 

 میشه یه سر بیای اینجا؟-

 برا چی؟-
از پشت لباسشوییم داره آب میاد، -

 .نمیدونم چیکار کنم
 محراب هنوز نیومده؟-

نه، بعدم خودت که میدونی اون از این -
 چیزا سررشته

 .نداره
 .باشه، آچاراتو بذار دم دست، اومدم-

*** 

استقبالم میآیدآرین از توی راهپله به  . 

چرا هستی رو نیاوردی؟ توی حصارم -



 جابهجایش

 .میکنم

 .قراره تو رو ببرم پیشش-

 .صورتم را محکم میبوسد

 .آخ جون-
 .دنیا مقابل در ورودی ایستاده

 .سالم، خسته نباشی-

 .قربونت-

 .آرین را سمت خود میکشد
بیا پایین داییت از سر کار اومده، -

 .خستهس

پس چرا هر وقت بابام از سر کار میاد -
 ،شوتم میکنی



 حصارش؟

 :من میخندم و دنیا میگوید

- این داییت. زنگ میزنم محراب  اون باباته
 بره دنبال

 .بچهها، شامو دور هم باشیم
بمونه واسه یه شب دیگه. از خستگی نا -

 .ندارم
 .آرین به سالن میدود

 !عمه، عمه میخوام برم خونه دایی جونمٔ  -

نگاه سرزنشگر و مشکوکی به دنیا میاندازم. 
 لبخند

 :دستپاچهای میزند و میگوید

 .کفشاتو دربیار، بیا تو-



پیش از اینکه دلیل مسخرهبازیهایش را 
 جویا گردم،

داخل میشود. پر حرص دمی میگیرم و پا 
 توی نشیمن

میگذارم. برمیخیزد. سالم مضطربش را آرام 
 جواب

وممیدهم و به آشپزخانه میر  . 

از کجا آب میره؟ استکانها را توی سینی -
 .میچیند

برو اول یه دونه چایی بیارم، بعد نشونت -
 .میدم

 .اطراف لباسشویی را چک میکنم
 تو اینجا یه قطره آب میبینی؟-



فاصله را کم مینمایم و صدایم را پایین 
 .میآورم

فقط دعا دعا میکنم هدفت از این کارا اون -
 چیزی که

یگذره نباشهتو ذهن من م . 

سینی به دست میگریزد و تازه درمییابم چه 
 رودستی

 .خوردهام

 .دایی جون مامان میگه چاییت یخ کرد-

درد گردنم عود میکند. آن را میمالم و به 
 .سالن میروم

بابابزرگت یه چیزی واست خریده  -دنیا: 
 بود نشونم



 .نداد؛ برو ببین چیه
 .االن دایی جونم اینجاس، بعدا میرم-

 .یه دفعه دیدی شمیم اومد کادوتو برداشت-
بچه دچار تردید شده، با یک وای بلند، به 

 سمت در

حملهور میگردد. جرعهای از چای را نوشیده، 
 بلند

 .میشوم

 ا  کجا داداش؟-
 .باید برم دنبال هستی-

وا چه خجالتی شدی. خودت زنگ زدی -
 گفتی میخوای

با وفا حرف بزنی، حاال داری میری؟ گویی 



 حرکت فشار

 .خونم را روی دور تند میگذارند

 چی داری میگی؟-

ببخشید وفا جون، روش نمیشه مستقیم -
 ...حرفشو

نمیفهمم با چه حالی میان یاوهگوییاش 
 .میپرم

نه انگاری یه چیزی خوردی تو رو برداشته. -
 منو به

ِٔ بهونه خرابی لباسشوییت میکشونی اینجا 
 حرف تو دهنم

 بذاری؟
داغی سرم از موقعیتیست که در آن 



 .محبوس گردیدهام

کاش قبل اینکه دهنتو باز میکردی، یه ذره -
 به اون

 .مغزت فشار میاوردی

نمیفهمم با چه حالی از آنجا بیرون میزنم. 
 حتی سمت

وفا برنمیگردم تا شاهد شکسته شدن 
 .غرورش نباشم

همراه با حرکتم به جلو، سنگریزهای را زیر 
 پایم، به

نبال خود میکشانم. من به این حالبدیهای د
 هر روزهام،

 .معتاد شدهام



دیدن عمو در این ساعت از روز، توی چنین 
 مکانی،

 .ابروهایم را باال میپراند
 .آهسته به سویش گام برمیدارم

 .سالم-

 .دستی به صورت دلمردهاش میکشد

 .سالم پسرم-

 خوبین؟-

 چه خوبی باباجان؟-

دستم را روی در مجاورتش مینشینم و 
 سنگ قبر

 .میگذارم

روزی که حمد و توحید را یاد گرفتم، اگر 



 میدانستم

ِٔ باالی سر عزیزانم، لغلغه زبانم خواهد 
 شد، به جای

 .ذوق، خون گریه میکردم

 شنیدی میگن ه؟-

کاش فقط میشنیدم. بارها به چشم 
 .دیدهام

 !علیرضا، حرفای مهمی میخوام بزنم-

رخانمنیمتنهام را به سمتش میچ . 

موضوع چیه عمو؟ مستأصلتر از هر -
 .زمانیست

 عمو، اتفاقی افتاده؟-

 .کف دستش را پیاپی به پیشانی میزند



 از کجا بگم آخه؟-
 .آن است

 ِ 
 دستش میلرزد؛ بدتر از لرزش، سردی

 حالتون خوب نیست؟-

 !خیلی ساله که حال من خوب نیست-

 .بهتره برین خونه، دستاتونم یخ کرده-
- حرفامو نگم، دیگه هیچوقت  اگه امروز

 !نمیتونم
 انقد مهمه؟-

 !خیلی! قبلش ازت یه قولی میخوام-

 .جانم-

 !هستی رو ازمون نگیری-



امروز به اندازەاندازۀ کافی غافلگیر شدهام. 
 عمو دیگر

چرا باید -چرا قصد سردرگم کردنم را دارد؟ 
 همچین

 .کاری بکنم؟ با تردید به او مینگرم

- عمو؟چی میخواین بگین   

دقیق یادم نیست، ماجرا مربوط به -
 حدودای سی سال

 .پیشه
 .با دقت بیشتری گوش به حرفش میسپارم
وضع مالی بابات بد بود، وضع من از اون -

 بدتر. یه
قطعه زمین داشت اطراف تهران؛ جاش 



 پرت بود،
طوری که حتی کسی فکر نمیکرد فروش بره. 

 بابات
اونوقتا گرفتاری زیاد داشت؛ از من خواست 

 برم سراغ
زمین و به هر قیمتی شده بفروشمش. 

 گفت بیشتر از دو

میلیون تونستی بفروشی، بقیهش مال 
 .خودت. رفتم

خیلی سخت تونستم زمینو پیدا کنم. ما فکر 
 میکردیم

 زمین تو یه جای پرته؛ فهمیدم چند

سالی میشه اون طرفا ساخت و ساز میکنن. 



 یارو که
قیمتو گفت، برق از کلهم پرید. بیست برابر 

 پولی که
بابات گفته بود. گویا خیلی وقت بود دنبال 

 مالک اون

 !زمین میگشتن

عروق گردنم تیر میکشد. خوف دارم از 
 .ادامهاش

معامله انجام شد، چون از طرف بابات -
 وکالت تام

داشتم. با پولی برگشتم که تو خوابمم 
 .نمیدیدم

ردم راجع به این قضیه با آسیه خریت ک



 حرف زدم. از

خیلی وقت پیش پا رو خرخرهم گذاشته بود 
 که اگه

تکونی به زندگیمون ندم، میالد و برمیداره و 
 .میره

شیطون شد و افتاد به جونم! گفت داداشت 
 گفته دو

میلیون، تو ببر بیست میلیون بهش بده! 
 دعواهامون

ر امانته. باال گرفت. گفتم نمیتونم، خیانت د
 داد و بیداد

راه انداخت. قسم خورد اگه عین پول رو به 
 داداشم بدم،



دیگه رنگ اونو میالد و نمیبینم. شب و روز 
 رفت رو

 .مخم، مهربون شد، محبتاشو شروع کرد

خالصه که واسه خر کردنم بد ترفندی زد. 
 انقد گفت و

 !گفت تا خام حرفاش شدم

جنایتی باورم نمیشود. عمو نمیتواند چنین 
 در حق من و

 .خانوادهام بکند

تعجب نکن علیرضا، اون زن انقد زیر پام -
 نشست، تا

 !تونست رأیمو بزنه
به زور قد خمیدهام را راست مینمایم. کف 



 دست بلند

 .میکنم. سرم گیج میرود

 .بسه عمو، ادامه نده-
او هم میایستد. دستش را بر شانهام قرار 

 .میدهد

میکندچشمانش به صورتش سرایت  . 

 ِ 
 خیسی

بعد اینکه چند ماهی گذشت، با یک سوم -
 اون پول یه

ِٔ خونه گرفتم. باز التماس آسیه رو کردم که 
 بذاره بقیه

پولو به بابات بدم. پول خیلی زود چشمو 



 .کور میکنه

ِٔ دو ماه از رفتن به خونه ٔ جدیدمون 
 میگذشت، لقمه

حروم میالدمو خفه کرد! آسیه هنوزم به من 
 خرافاتی

میگه. ولی من میگم پر پر شدن میالد جلو 
 چشمم،

 !مکافاته

حفظ تعادل برایم مانند کشیدن چوب 
ٔ  کبریت، به بدنه

ِ  خیس قوطیست. همانقدر محال و 
 بیفایده. در جایی که

 .ایستادهام، مینشینم



یعنی تمام مدتی که بابای بیچارەبیچارۀ -
 من، تو گرمای

ِ  آفتاب، رو داربست جون میکند و عرق 
 میریخت، شما

با پولش تو حجرۀ فرش فروشیتون، زیر باد 
 کولر

 نشسته بودین؟
من پا تو مسیری گذاشته بودم که راه -

 !برگشت نداشت
 مخلوقات این زمین، له

 ِ 
 باورهایم زیر فشار بیرحمی

 .میشوند



وقتی از داربست افتاد مرد، عذابوجدان  ُ -
 نگرفتین؟

 .شانههایش خم میگردد

 !ببخش عمو! بگذر از سر تقصیرم-
 .پوزخند میزنم

چیو ببخشم عمو؟ حداقل نصفشو به -
 خودش

برمیگردوندین. چهطوری میخواین ازش 
 حاللیت

ُِ بگیرین؟ دنیا چی؟ من چی؟ اگه داشتم که 
 گه اضافه

نمیخوردم. زندگیش از هم پاشید. پنج سال 
 به خاطر



وفت شنید. مریضیش عذاب کشید. سرک
 مامانم یه عمر

 .با حسرت به طالهای زنعمو نگاه کرد
صورتشو با سیلی سرخ نگهداشت. عمو 

 چیکار کردی

 با ما؟
من همیشه خواستم کمکتون کنم! -

 !خودتون نخواستین

میایستم روبهروی کسی که هیچگاه 
 .نشناختمش

با پول خودمون میخواستین بهمون صدقه -
 بدین؟ وقتی

م بابت آپارتمانی که عمو به این فکر میکن



 سر عقد داد

و زنعمو با غرور سندش را تقدیممان کرد، 
 چقدر در

 برابر حدیث شرمنده شدم، میخواهم سرم
را به سنگ بکوبم. همیشه به خاطر الطافی 

 که در

ِ  حقمان داشت، احساس دین میکردم. من 
 حتی نتوانستم

برای حدیث آنطور که لیاقتش بود، خرج 
 .کنم

- هی چوب اشتباهاتمونو یه جای ماها گا
 دیگه

میخوریم. یه جایی که حتی فکرشم نمیکنیم. 



 تو این
سالها خدا خیلی سعی کرد منو به خودم 

 .بیاره
میالدم مریض شد، نفهمیدم. پسر دسته 

 گلم مرد،

نفهمیدم. تصادف کردم و تا دم مرگ رفتم، 
 .نفهمیدم

حدیثم دو هفته تو تب سوخت، نفهمیدم. 
 یه دهنه از

مغازههام آتیش گرفت، نفهمیدم. دختر 
 نازنینم، نور

ِٔ چشمم ،همه عمر و زندگیم، حدیثم رفت، 
 اونوقت بود که



 .فهمیدم، منتها دیگه روی گفتنشو نداشتم

بچههام جفتشون زیر یه خروار خاک 
 خوابیدن. زنم با

دیوونهها فرقی نداره. خودم خیلی وقته مردم 
 و جسدمو

این شکلیش  به دوش میکشم. هی روزگار،
 انصاف

ِ  نبود. حدیث من حیف بود خدا. به خودت 
 قسم حیف بود

ِ  چوب حماقت منو بخوره. حیف بود 
 بچهشو نبینه،

بزرگش نکنه. داغ دخترم هر دقیقه جیگرمو 
 .میسوزونه



وقتی به خودت نیای، وقتی مصیبتای 
 کوچیکو ببینی و

به خودت نیای، خدا با مصیبتای بزرگ به 
 خودت

ِٔ میاردت! حاللم کنین. همه دار و ندارمو 
 میدم، حاللم

 !کنین

ِٔ نطفه داخل گلویم رفته رفته بزرگتر میشود 
 و حجم

وسیعی از حنجرهام را اشغال میکند؛ باال 
 میآید و

میرسد به شاهراه گلویم. مردی که باورهایم 
 را لگدمال



کرد، با قدی خمیده دور میشود. و باالخره 
 پس از دو

دی، غدۀ جا خوش کرده وسط سال و ان
 حلقومم، خیال

بیرون آمدن به سرش میزند. دکتر گفته بود 
 یه شوک

دیگر نیاز دارم. میشکند بغضی که آرام و 
 قرارم را

گرفته! بغضی که دردش را در جای جای تنم 
 .ریخته

طرف راست صورتم روی نامش فرود میآید. 
 با دست

 .سنگ مستطیلی را حصار میزنم



گریه میکنم به جبران تک تک بلند بلند 
 لحظاتی که در

حسرت سبک شدن، بغض قورت دادهام. 
 هق

میزنم برای عشق پرپر شدهام. های های 
 میگریم برای

 .ِ  دختر بیمادرم
ِ  گورستان خالی از آدم، جرأت فریاد اعطا 

 .میکند

خواستی با گرفتن زنم، من به پول برسم؟ -
 اصال کل

دن به من، این تهرون هیچا، کرٔە زمینو ب
 فکر کردی



واسم ارزشی داره؟ واسه تو یکی که نمیتونم 
 زیر و رو

بکشم، خودت وسط دلم نشستی، ازش 
 .خبر داری

ِٔ همه جهان یه گوشه چشم حدیث من 
 میشه؟ آپارتمانهای

این شهر، یه لبخندش، یه علی گفتنش 
 میشه؟ آخه اون

 طفلی آزارش به کی رسیده بود؟

به اندازۀ دو  موبایلم مدام زنگ میخورد.
 سال دلم گریه

میخواهد. دقایق میگذرند. کالفه میشوم از 
 صدای



 .گوشخراش موبایل

 چیه؟-

کجا رفتی علیرضا؟ اون چه رفتاری بود -
 کردی؟

 .ترکشهایم به سمت دنیا پرتاب میشود
خجالت نکشیدی منو تو همچین -

 مخمصهای انداختی؟

من به درک، غرور اون دختر واست مهم 
 نبود؟

از چند ثانیه سکوت، میگوید پس : 

 داداشی، چرا صدات گرفته؟-

دیوونم کردین همهتون. میخوام از دست -
 شماها سر



به بیابون بذارم، از هر کدومتون باید یه 
 .جوری بکشم

 .پر از بهت زمزمه میکند
 داری گریه میکنی؟ کجایی؟-

 .دماغم را باال میکشم

 .سر خاک حدیث-

- م اونجا حرف برو خونه قربونت برم، میا
 .میزنیم

هیچ عجلهای برای رسیدن به خانه ندارم. 
 کاش عمر

فروشی یا بخشیدنی بود. مثال من، وقتی 
 هیچ انگیزهای

ندارم، برای چه باید قسمتی از این کرۀ 



 خاکی را اشغال

 کنم؟

چند متر جلوتر، مردی برای اتومبیلهای در 
 گذر، دست

تکان میدهد. از کنارش عبور میکنم، اما 
 وجود

زن بارداری که چسبیده به او ایستاده، 
 موجب میشود

 .دنده عقب بگیرم

*** 

 «وفا»

محراب پتو از صورتم کنار میزند. تند 
 اشکهایم را پاک

 .میکنم



من شرمندهتم، کارای دنیاس دیگه، گاهی -
 حساب کتاب

 .سرش نمیشه

 .با یک تک سرفه، صدایم را صاف مینمایم
 .بیخیال محراب، چه گیری دادی تو امشب-

 .پایین تخت مینشیند
دنیا سپرده از دلت دربیارم، اونم خیلی -

 حالش گرفته

بود. خودش خجالت میکشید باهات حرف 
 .بزنه

 .نامحسوس دستی به صورت خیسم میکشم
 .این حرفا چیه، چیزی نشده که-

 .لبخندی تلخ، لبهایش را به باال انحنا میدهد



- زی نشده چرا شام نخوردی؟اگه چی  

یعنی تا حاال پیش نیومده تو اشتها نداشته -
 باشی؟

 .چهرۀ متفکری به خود میگیرد

 .نه واال، حضور ذهن ندارم-
 .بس که شکمویی-

قاب عکس آرین را برمیدارد و خیره به آن 
 :میگوید

از رفتار علیرضا دلگیر نشو، گمون نکنی تو -
 یه عیبی

با خاطرههای حدیث داریا، نه، اون هنوزم 
 زندگی

 .میکنه



ِ  بغضم را میبلعم. دل شکستهام را میان 
 صندوقچه پنهان

 :میکنم و با صدای گرفته میگویم

نه بهش حق میدم. من کجا حدیث کجا؟ -
 قبل از اینکه

 .حرفی بزند، موبایلش زنگ میخورد

 جانم دنیا؟-

... - 

 .خیلهخب تو آروم باش، میاد-

... - 

- هس، بچه که نیستعزیز من مرد گند . 

... - 

هر جایی باشه تا یکی دو ساعت دیگه سر -
 و کلهش



 .پیدا میشه
 .ِٔ نگران میشوم از لحن آشفته محراب

 ای بابا، گریهت دیگه واسه چیه؟-
... - 

 چه بالیی آخه؟-

... - 

 .باشه من االن راه میافتم-
 .نفسش را طوالنی بیرون میدهد

- برهشامتو بخور برم ببینم اونجا چه خ ! 

ِٔ کاسه سرم را میفشارم. لحظهای صورت 
 جاخوردهاش

 .از مقابل چشمانم کنار نمیرود
حق داشت منی که بارها غرورش را شکسته 

 بودم، پس



 .بزند
من تا ته تمام فانتزیهای دختران هم سن و 

 سالم را

رفتهام و میگویم، گردش و سفر و باشگاه و 
ٔ  بقیه

مخلفاتش، تا یک مدت جذابیت دارد. وقتی 
 از پول و

آسایش اشباع شدی، وقتی دیدی آن اصل 
 کاری را

 !ِٔ نداری، به مرحله باال آوردن میرسی
*** 

 «دنیا»

ِ  لیوانِ  محتوی آب قند را کنار میزنم، 
 دوباره جلوی دهانم



 .میگیرد

ببین چهجوری از کاه کوه ساختی؛ این -
 هوچیبازیا چیه

بابا بنده خدا خواسته یه شب با  درمیاری؟
 خودش

 .خلوت کنه

چه خلوتی محراب؟ علیرضا از این کارا -
 .نمیکرد

تقصیر توئه دیگه، چقد گفتم راضی نیست -
 به این

 .وصلت. تو عمل انجام شده قرار دادیش

موهایم را میان پنجه مشت میکنم. هر قدر 
 ساعت



 .جلوتر میرود، ترس من فزونی مییابد

- و نیم هم گذشت، این کجا محراب سه 
 موند؟

انقد نگران نباش. اون خواسته با این کار، -
 مخالفتشو

 .نشون بده
 .نگاه از ساعت دیواری میگیرم

اصال سابقه نداشته تا این ساعت بیرون -
 باشه. وقتایی

 .هم که دیر میکرد، زنگ میزد

شاید امشب حالش خوب نبوده، نخواسته -
 .بیاد خونه

- میگیا! ندیدی هستی  یه چی واسه خودت



 رو با چه

مکافاتی خوابوندم؟ اون میدونه دخترش 
 چقد بهش

 .وابستهس

پتویی میآورد و روی آریِ ن خوابیده وسط 
 سالن،

 .میکشد

قبول کن علیرضا خسته شده. تو هم نباید -
 تحت فشار

 .میذاشتیش

 .با دستمالکاغذی، آب بینیام را میگیرم
- خالت من غلط بکنم دیگه تو این کارا د

 .داشته باشم



فقط بیاد بعدش خودش میدونه ازدواج 
 .بکنه یا نه

زانوهایی که میان بازوهایم گیر کرده را تاب 
 .میدهم

چه آبروریزیای به بار اومد. من دیگه -
 چهجوری تو

 روی این دختر نگاه کنم؟

ول کن حاال اینارو، کاریه که شده. چقد -
 دلم داره

 .ضعف میره

- ذا رو گازهبرو تو آشپزخونه، غ . 

عرفان پریشانتر از من، با شانههای افتاده 
 .وارد میشود



از سر شب تا همین االن، توی کوچه 
 کشیک داده. در

 .برابر نگاه مأیوسم سری تکان میدهد
اینطوری نمیشه آجی، باید برم خیابونا رو -

 !بگردم
تو تهرون به این بزرگی، کدوم خیابونو -

 میخوای

 بگردی؟
 .نیامده کفشهایش را میپوشد

نمیتونم دست رو دست بذارم، دلم آروم -
 .نمیگیره

بیا تو عرفان، اعصاب منو خرد نکن. سه و -
 نیم نصف



 شب چه کاری ازت ساختهس؟

 :محراب بشقاب به دست، میگوید

 چرا داد میزنی؟-

 .با حرص چشم از هر دویشان میگیرم
نصفه شبی میخواد راه بیفته تو خیابونا -

نبال داداشد . 

 :با دهان پر میگوید
 .انقد شلوغش نکنین، فردا پیداش میشه-

 .تو فقط بلمبون، خب؟ وارفته نگاهم میکند-
 االن مثال من نلمبونم، داداشت میاد؟-

التماس دلم را میکنم شور نزند. من از این 
 شور زدنها

 !خاطرۀ خوشی ندارم



شاید حق با محراب است، ما زیادی 
 .شلوغش کردهایم

او هم آدم است، میخواهد یک شب با 
 .خودش تنها باشد

 خب موبایلش را چرا خاموش کرده؟

عصری که با هم حرف زدین، چیز خاصی -
 نگفت؟

صداش گرفته بود. گفت میخوام از دست -
 شما سر

 .بذارم به بیابون
 .شوخی کرده بابا-

 بریم اونجا؟-
 قبرستون؟-



 .آره، شاید هنوز اونجاس-
- من نصف شبی جرأت ندارم زده به سرت؟ 

 برم
قبرستون. بعدم خیالت تخت، اونجا 

 .نمیتونه باشه
ِٔ صدای گریه هستی بلند میشود. به 

 .پیشانیام میزنم
 .وای-

عسل که از خواب پریده، سعی در آرام 
 کردنش دارد،

 .اما هستی فقط بابا بابا میکند
 .داداش برگشته؟ بچه را از او میگیرم-

 .نه-



میدهم. نوازشش میکنم. توی حصار تابش 
 صورتش را

 .میبوسم، آرام شدنی در کارش نیست

فدات شم عمه، چرا همچین میکنی؟ بگیر -
 .بخواب

 .هق میزند

 .هاپو... اوجا... بابا... بابا-

او را به خود میفشارم. موهایش پذیرای 
 .اشکهایم است

گریه نکن قربونت برم. هاپو رفت. عمو -
 محراب هاپو

ت. حاال بیا دوتایی بخوابیمرو زد، هاپو رف . 

جوری میگرید که گولههای اشک بر گونهاش 



 جاری

 .میگردد

نمیخوابه آجی، داداش بدعادتش  -عسل: 
 کرده؛ همیشه

 .تو حصار اون میخوابه
 حاال چه خاکی به سرم بریزم؟-

محراب با شکلکهای مختلف نمیتواند 
 .آرامش کند

عرفان او را سوار گردنش کرده، وعدٔە 
 خوراکیهای

 .خوشمزه میدهد، منتها هستی آرام نمیگیرد

بدش من بچه تلف شد. چی میخوای -
 هستی؟ چی



میخوای دردت به جونم؟ مدام زیر لب بابا 
 .بابا میگوید

 .محراب سرش را به سویم خم میکند

تو رو خدا ببینش. تو دیگه چرا گریه -
 میکنی؟

- نو روشن کن ببریم بگردونیمش. برو ماشی
 االن

 .نفسش قطع میشه
بی چون و چرا گفتهام را انجام میدهد. 

 عاقبت پس از

یک ساعت و نیم پرسه زدن در شهر، به 
 .خواب میرود

 .تماس عرفان قلبم را به تپش وامیدارد



 الو... داداش اومد؟-
هیچ رمقی توی صدایش نیست وقتی 

 :میگوید

- ؟نه، هستی چیکار میکنه  

حال کسی بهم دست میدهد که به او خبر 
 میدهند توی

قرعهکشی برندۀ ماشین چند صد میلیونی 
 شده، پنج

ِٔ دقیقه بعد زنگ میزنند و میگویند ببخشید 
 .اشتباه شده

 تازه خوابیده. آرین بیدار نشده؟-
 نه، کی میاین؟-

 .میایم تا یکی دو ساعت دیگه-



جای هستی را توی حصارم تنظیم کرده، 
م را سمتسر   

 .محراب میچرخانم

اگه تا ظهر پیداش نشه باید به پلیس خبر -
 .بدیم

 .چپچپ نگاهم میکند

 .قضیه رو جنایی کردی رفت-

یعنی میگی هیچ کاری نکنیم؟ سرش را به -
 افسوس

 .تکان میدهد
بدبخت خواسته یه روز تو خودش باشه، -

 اگه شماها
گذاشتین. حاال چو بندازین تو شهر که 



و داداش سی  

ِٔ چهار ساله ما گم شده. میخوای آگهی هم 
 بدیم تو
 .روزنامه

 .چرا که نه-

 .نگاه زیر چشمیای حوالهام میکند
یه بارکی بگو میخوای آبروی بیچاره رو -

 .ببری
سرم، دردش را توی چشمهایم ریخته. با هر 

 بار پلک
زدن، گویی کوه روی پلکهایم جابهجا میکنم. 

 هوا رو به

. پافشاریهای بیامانم، ِ  روشن شدن میرود



 محراب را در

ِٔ خانه عمو میکشاند. هستی را روی صندلی 
 .میخوابانم

 .زشته دنیا، مردم االن خوابیدن-

دیشب هم هی گفتی زشته زشته، نذاشتی -
 بهشون

 .زنگ بزنم؛ شاید یه خبری داشته باشن

چهرۀ مضطرب عمو موجب عذابوجدانم 
 .میگردد

- کسی افتاده؟چی شده دنیا؟ اتفاقی واسه   

ببخشید به خدا شرمندهم. چهجوری -
 بگم... شما از

علیرضا خبر ندارین؟ هر دو ابرویش را باال 



 .میدهد

 علیرضا؟-

دیروز عصر با هم صحبت کردیم، سر -
 خاک حدیث

 .بود. هنوز برنگشته
 .دستی به ریش سفید شدهاش میکشد

-  -یعنی چی که از دیروز برنگشته؟ محراب: 
 شرمنده

 .عمو شمارم زابراه کردیم

 !اتفاقا دیروز عصر سر خاک دیدمش-
 .با چشمان فراخ، زل میزنم به او

حالش چهطور بود؟ حرف خاصی نزدین؟ -
 پس از چند



 :ثانیه تعلل میگوید
 .نه، عادی بود-

 .امروز اگه برنگرده باید به پلیس خبر بدیم-
نگران نباش دخترم، میاد. پلیس واسه -

 چی؟ حتما

تنها باشه خواسته . 

 یعنی به پلیس نگیم؟-
 .نه بابا جان، حرف خندهدار میزنیا-

*** 

 «وفا»

انگشتم را روی زنگ میفشارم. پس از چندی 
 محراب

 گوشش را

 ِ  در را به رویم میگشاید. با حوله، آب



 .میگیرد

 .سالم-

 .سالم، بیا تو-

 :درحینیکه داخل میشوم، میگویم

 .ماشینتو دیدم، واست ناهار آوردم-

 .دستت درد نکنه، بذارش اونجا-

سینی را روی اپن میگذارم. چشمان 
 سرخش، بیخوابی

 .شب قبل را داد میزند

 .کاش آرین هم میآوردی-

آره خیر ببینی، میارم امروز نگهش داری. -
 با دنیا

عین کارد و پنیر شدن؛ کم مونده شکم همو 



 .سفره کنن

 وا؟ چرا؟-

- چه هم دنیا این روزا اعصاب نداره؛ این ب
 مدام میپیچه

 .به پر و پاش
 :به سختی میپرسم

 خبری نشد؟-

سرش را به باال تکان میدهد و خمیازه 
 .میکشد

 شبو نخوابیدی؟-

هستی مگه واسه آدم خواب میذاره. تا -
 نصفههای شب

 .تو خیابونا میگردونیمش



 .آهم را با فشردن لبهایم به هم، خفه میکنم
 .برو غذاتو بخور، سرد شد-

لیرضا تا این حد از ازدواج با من یعنی ع
 اکراه داشت که

 بیخبر بگذارد و برود؟
موبایلش زنگ میخورد. همانطور که به 

 حالت ایستاده،

قاشق برنج را به دهانش میبرد، آن را روی 
 اسپیکر

 .قرار میدهد

 جانم دنیا؟-

 کجا رفتی تو؟-

 .اومدم خونه یه دوش بگیرم-



 .لحن دنیا به شدت عصبیست
اینجا حموم پیدا نمیشد؟ محتویات -

 دهانش را قورت

 .میدهد

 .لباس نداشتم، االن میام-
 .من دارم میرم کالنتری-

 .قاشق توی دستش میخشکد

 کالنتری واسه چی؟-

به یکباره بغض دنیا منفجر میشود. گریه و 
 عقده و

 .ِٔ خشم، عناصر سه گانه صدایش هستند
 داداش من یه هفتهس برنگشته خونه، ِ -

 اونوخ میپرسی



واسه چی؟ از اول هم نباید به حرف تو و 
 عمو گوش

میدادم. هی گفتین زشته، هی گفتین 
 دست نگه دار، هی

 .گفتین صبر کن. بفرما اینم صبر

برگشت؟ خبری ازش شد؟ همون روز اول 
 باید میرفتم و

 .میگفتم گم شده

 .محراب پیشانیاش را ماساژ میدهد

 .مرد گنده که گم نمیشه-

- دتو زدی به نفهمی؟ وقتی اونجایی که خو
 باید باشه،

نیست، یعنی گم شده. خریت کردم تا االنم 



 دست رو دست

 .گذاشتم

تماس را از حالت اسپیکر خارج میکند و 
 موبایل را

 .کنار گوشش نگه میدارد

 .گوش کن االن دارم میام-

... - 

 .تو هیچ کاری نمیکنی. خودم میرم-
... - 

 .به جون آرین میرم-
... - 

 .بابا به جون تو میرم-
... - 

 .خیلهخب حواست به بچهها باشه-



 .موبایل را روی کاناپه میاندازد

 .ببین چه مصیبتی سرمون اومد-
 یعنی شما میگین اتفاقی واسش افتاده؟-

 .خمارش را باریک میکند

 ِ 
 ِ  چشمان سرخ

اولش خیال میکردم نه. حاال دیگه مطمئنم -
 یه چیزی

سه تا بچه رو ول کرده به شده. یه هفتهس 
 .امون خدا

 !اصال با عقل جور درنمیاد
پوست بازوهایم دون دون میشود. ترجیح 

 میدهم غیبتش



 .به خاطر فرار از من باشد، نه چیز دیگری
 .دنیا چقد عصبی بود-

آرین و هستی دیوونهش کردن. بیا یه سر -
 بهش بزن،

 .اومدنی هم این بچه رو با خودت بیار
*** 

 ِ 
 ِ  مرد سبز پوشی که چهار ستارۀ کوچک روی
سرشانهاش، نماد سروان بودنش است، 

 :میگوید

پس گفتین این آقای علیرضا همت یه -
 هفتهس نیومده

 .خونه

 .بله-



 شما چه نسبتی باهاش دارین؟-

 .شوهرخواهرش هستم-

 و این خانم؟-

 .محراب نیمنگاهی به من میاندازد

 !خواهرم-

از او میشنوم، تحت ثأثیر خواهرمی که 
 خودبهخود

 .اشک توی چشمانم جمع میشود
 این آقا اعتیاد دارن؟-

 .نخیر-
 .سروان چشمانش را تنگ میکند

با توجه به توضیحاتی که دادین، فرض -
 اینکه از خونه



 .فرار کرده باشه، مردوده

بله بچه کوچیک تو خونه داره. تازه -
 سرپرست خواهر

 .برادر کوچیکتر از خودش هم هست
 وضع مالیش چهطوره؟-

 .معمولی-

اونقدری داره که گیر آدمرباها افتاده -
 باشه؟ تازه

موضوع برایم جدیت پیدا میکند. خیلی 
 جریان را ساده

 .میپنداشتم

نه جناب سروان، چیزی برای دزدیدن -
 نداره غیر یه



 .ماشین

 ماشینش چیه؟-

 .پراید-
 مدارکش همراتون هست؟-

 .نه ولی میارم-
ودکاری روی میز میگذاردمرد کاغذ و خ . 

مشخصات ظاهری، شماره موبایل، شماره -
 حساباش

به همراه آدرس بانکی که توش حساب داره 
 رو اینجا

 .یادداشت کنید
 .من... نمیدونم اینا رو. باید بپرسم-

بسیارخب، هر چه سریعتر. فقط یه قطعه -



 عکس هم

میخوایم. آخرین بار کی باهاش تماس 
  خانمِ -داشته؟ 

. البته آخرین کسی که فهمیدم دیدتش من
 .عموش بوده

 .یک لنگه ابرویش را باال میفرستد
 کجا دیدتش؟-

سر خاک دخترش که، یعنی چهجوری -
 بگم، این

علیرضا دخترعموشو گرفته بوده که یه دو 
 سالی هست

 .فوت کرده

عکس و مدارک الزم رو بیارین. مایلم -



 صحبتی با

 .همسرتون و عموش هم داشته باشم

*** 

دقایق طوالنی دنیا را در حصارم میفشارم. 
 همنوا

میشوم با نوای سوزناک او. تمام این یک 
 هفتهای که

توی اتاقم چپیده بودم و به خیال خودم، 
 خود را به

بیخیالی زده بودم، دنیا داشته جان میداده. 
 یک نظر

 .کافیست تا پی ببری چه بر سرش آمده

ِٔ گونههایی که آب رفته، هاله سیاهی که 
 اطراف



چشمانش را فراگرفته، لبهای ترک خوردهای 
 که مدام

زبان روی آنها میکشد تا خشکیاش برطرف 
 .شود

موهای پریشانش را به زیر شال میفرستم. 
 محراب از

 .الی در به داخل سرک میکشد

وای دنیا دنیا دنیا، من از دست تو سرمو -
 به کجا

را اینطوری میکنی؟ نابود شدیا، بکوبم؟ چ
 حواست به

 خودت هست؟

اشکهایش را پاک میکنم. یکی هم باید باشد 



 اشکهای
 .مرا بزداید

 .برین دیگه معطل نکنین-
ِ  آرین با ظرف یکبار مصرف غذا، از 

 آشپزخانه بیرون
 .میآید

 .منم میام-

 .جایی نمیریم مامان، االن برمیگردیم-

 .پا بر زمین میکوبد
- گوها، منم میخوام بیامدروغ . 

 .محراب زیر لب غر میزند

هی تل تل کردی، این انتر باال سرمون -
 نازل شد. برو



 .با هستی بازی کن زود برمیگردیم
در کمال حیرت، آرین ظرف یکبار مصرف را 

 به زمین
پرت میکند و محتویاتش که شامل برنج و 

 تکههای ریز
شدەشدٔە کوبیده است، پخش زمین 

حراب بهمیگردد. م  

 .سویش یورش میآورد

 بیپدر، چه غلطی کردی؟-
خود را بینشان میاندازم. محراب قصد دارد 

 .او را بزند
 .برو اونور وفا من باید اینو آدم کنم-

با یک دست آرین را پشتم قایم میکنم و با 



 دست دیگرم

 .محراب را عقب میفرستم

 .کوتاه بیا، بچهس دیگه، نفهمید-

ب برای پسرش چک و باور نکردنیست محرا
 لگد

 !میپراند

این بچهس؟ این؟ اجدادمونو آورده جلو -
 !چشممون

 .دنیا داد میزند

بیا دیگه دیر شد. تازه یادت افتاده بچه ٔ  -
 بیشعورتو ادب

 کنی؟

محراب عقبعقب میرود و با حرکت انگشت 



 برای پسرش
ِ  خط و نشان میکشد. آرین آدم کم آوردن 

 نیست. به
ش را روی برنجها میگذارد ِ  حمایت من، پای

 و

 ِ 
 دلگرمی

آنها را به فرش میچسباند و با این عمل، 
 اعتراضش را

 !نشان میدهد
محراب مسیر رفته را برمیگردد. جیغ میزنم 

 و آرین را

میان تنم میکشم. لگدی که سمتش 



 میپراند، به پای من

 .برخورد میکند
آخ، خدا ذلیلت کنه محراب. اگه به این -

 بچه خورده
 .ِ  بود که سَ  قت میشد

 :محراب با لحن اغواگرانهای میگوید

شب که انداختمت تو حموم تاریک عر -
 زدی، دو تا

مارمولکم انداختم که تنها نباشی، حالت جا 
 !میاد

محراب و دنیا میروند. آرین را چاقو به 
 .دست میبینم

 این چیه بچه؟-



 .چاقو را توی جیب شلوارش جاسازی میکند

- انداختم تو حموم، با این چاقو  شب که بابا
 میخوام

مارمولکا رو از وسط نصف کنم. بعد بشینم 
 دمشونو

نگاه کنم که هی تکون میخوره! دیدی عمه 
 چه باحال

 میشه؟

باز شدن در اتاق و رؤیت آن سه نفر، 
 مهلت واکنش به

خزعبالت آرین را می گیرد. ابتدا عسل 
 سالم میکند و

ش است. سپس عرفانی که هستی در حصار 



 گذشته

پردۀ شرمی میان من و آنها میکشد. سرم را 
 پایین

 .میاندازم و آرام جوابشان را میدهم

*** 

 «دنیا»

با پاهایی چسبیده به زمین، احساس میکنم 
 توی فضا

معلق هستم! هوا چیزی بین روشنی و 
 !تاریکیست

کفشهایم را نمیدانم کجا جا گذاشتهام. روی 
 خاک بیابان

قعا من اینجا چه میکنم؟ راه میروم. وا
 چهطور شده سر



از اینجا درآوردهام؟ هر قدر چشم 
 میچرخانم، آشنایی

نمیبینم؛ یعنی کال جنبندهای نمیبینم. 
 .جلوتر میروم

نگاهم خیرۀ آسمان ترسناک است. ناگاه 
 پایم به چیزی

 .یک چیز نرم .گیر میکند
سرم را پایین میاندازم. مردی را روی زمین 

 میبینم که

وابیده! از دیدن گردن به باالی مرد که خ
 تماما قرمز

است، محکم جیغ میزنم، اما صدای جیغم 
 خارج



 .نمیشود؛ فقط حنجرهام را میخراشد
عجیب است که از او نمیترسم. روی دو زانو 

 .مینشینم

تمام صورتش خونیست. به اندازەاندازٔە یک 
 سر سوزن

ِٔ چهرهاش معلوم نیست. گوشه شالم را به 
شصورت  

 میکشم. خون که پاک نمیشود هیچ، بدتر

پخش میگردد. هر قدر پاک میکنم، خونها 
 کنار

نمیروند! تکانش میدهم، هیچ حرکتی 
 .نمیکند

نمیدانم زنده است یا نه؛ هیچ شباهتی به 



 کسی که جان

 .دارد، ندارد

چشمم میخورد به انگشترش؛ عقیق زرد 
 رنگی که

به بدجور برایم آشناست! وحشتزده سرم را 
 طرفین

تکان میدهم. بلند میشوم و عقبعقب 
 میروم. انگار از

آنجا فرار میکنم. دستی از پشت بازویم را 
 میگیرد و به

جایی پرتم میکند! هم احساس درد دارم، 
 .هم نه

سردم است؛ یک سرمای خاص. دستانم را 



 دور

بازوهایم حلقه میکنم. چیزی از لرزش بدنم 
 کاسته

نمیشود. محیط ناآشنایی که در آن قرار 
 دارم، ته دلم را

خالی میسازد. ولی نه، بیشتر که دقت 
 میکنم،

میبینم این محیط زیاد هم ناآشنا نیست. 
 گویی قبال آن را

 .جایی دیدهام! کجا دیدهام؟ به یاد نمیآورم

نگاهم را دور تا دور اتاق سبز رنگ 
 میچرخانم. هر

دارم. ناگاه  لحظه احساس سرمای بیشتری



 میرسم به

یک تخت؛ تختی که رویش موجودی شبیه 
 انسان

خوابیده! جلوتر میروم. مردی را میبینم که 
ٔ  لوله

اکسیژن در دهانش است و انواع و اقسام 
 دستگاهها به

بدنش وصل شده. باز هم جلوتر میروم. 
 ناخودآگاه

 زرد

 ِ 
ِ  نگاهم روی انگشتانش فرود میآید. نبود 

 عقیق



دکی قلبم را آرام میکندرنگ، ان . 

به یکباره چشمان بستهاش باز میگردد. چند 
 ثانیه

نگاهم میکند و دوباره میبندد. مورمورم 
 .میشود

قسم میخورم من این صحنه را قبال جایی 
 دیدهام! چه

بالیی دارد سرم میآید؟ علیرضا روی این 
 تخت چه

میکند؟ احساس غریبی بهم میگوید آن 
 صورت خونی

پیش دیدهام، به برادرم تعلق  که دقایقی
 .داشت



از خون صورتش خبری نیست، منتها 
 زخمهایش پا بر

جایند. تکانش میدهم، حرکتی نمیکند. 
 صدایش میزنم،

 .جوابم را نمیدهد

نگاهم باال میآید و روی مانیتور کوچک که 
 خطوط کج و

معوج در حال حرکت هستند، ثابت 
 میماند. ارتفاع

دای بوقش تندتر و خطوط رفته رفته کم و ص
 شدیدتر

میشود، تا جایی که آنچه میبینم یک خط 
 صاف است و



صدای بوقی ممتد که مو به تنم راست 
 !میکند

طولی نمیکشد که مردی پوشیده در لباس 
 سفید به

همراه دو زن هراسان به اتاق میآیند. سر و 
 صدای

عجیب و مخوف موجب میگردد دستانم را 
 روی

 .گوشهایم کیپ کنم

گاه شوک را برمیدارند. مرد سفیدپوش دست
 برمیگردد و

لبخندی به رویم میپاشد؛ از همان ته دل 
 .خالی کنها



ِٔ دستگاه شوک را بر سینه علیرضا میگذارد. 
 جسم

بیجانش نیمخیز میشود و به حالت اول 
 .بازمیگردد

زیاد شوکه نمیشوم، گویی میدانم این ماجرا 
 به کجا ختم

خاموش  خواهد شد. برق چشمان مرد
 .میشود

دوباره به من نگاه میکند. اینبار دیگر لبخند 
 .ندارد

انگشت زیر گردنش میکشد به معنی 
 "خالص" دستگاه

ِٔ شوک را برمیدارم. میخواهم آن را روی 



 سینه علیرضا

قرار دهم، اما جریان برق به خودم انتقال 
 مییابد و تنم

 .را دچار رعشه میکند

ِٔ مالفه سفید را روی جسم بیجان برادرم 
 .میکشند

قصد دارم دست دراز کنم تا مانع کارش 
 شوم. دستانم

 .فلج گردیده؛ دریغ از یک تکان اندک

دکتری چیزی روی کاغذ یادداشت میکند و 
 به یکی از

 .زنها میدهد

ِ  عقبِ  سر آن دو میایستم. از شیار میان 



 شانههایشان،

یبینم. حدس زده ِٔ نوشته روی کاغذ را م
 .بودم پایانش را

 .این سه کلمه برایم زیادی آشناست
 "حمل به سردخانه"

دیگر جیغ نمیزنم. میخواهم ادامهاش را 
 .ببینم

دنیا، دنیا جان، پاشو عزیزم، چرا همچین -
 میکنی؟

دستی به صورتم ضربه میزند. تصاویر مقابل 
 چشمانم

 .کم کم محو میشوند

 .دنیا... دنیا-



خراب نیمخیز میگردم. انگار تازه از با حالی 
 حمام

درآمدهام. تنم سراسر خیس است. 
 مردمکهای گشاد

شدهام را به سمتش سوق میدهم. لیوانی 
 آب مقابل

 .دهانم گرفته

یه ذره بخور چیزی نیست فقط خواب -
 .دیدی

چقدر راحت میگوید فقط خواب دیدی. 
 کاش میدانست

 .خوابهای من فقط خواب نیست

از اتفاقاتی که قرار است روی الهامیست 



 دهد. چرا

کلمهای باالتر از رعب و وحشت و هراس و 
 اوج ترس،

 ابداع نشده؟
حالتی که من دارم با هیچ کلمهای قابل 

 .بیان نیست
محراب را میبینم. لبهایش تکان میخورند. 

 دستی که

تکانم میدهد را درک میکنم. حس شنواییام 
 از کار
موقعیتی که درش  افتاده. هیچ استنباطی از

 هستم،

 .ندارم



به راستی بیداری من کجاست؟ خواب من 
 کجاست؟ چرا

باید یک خواب را دو بار ببینم؟ شش سال 
 پیش همین

 .کابوس را دیده بودم

حاال دیگر مطم ٔ ئن هستم فاجعه 
 وحشتناکی گریبان برادرم

 !را گرفته

ِٔ نوشته روی کاغذ... همانی که بود، "حمل 
 به

 "سردخانه

بینمش! باالی سرم ایستاده! با همان می
 صورت سرخ از



خون! مردی توی سرش میزند و به این سو 
 و آن سو

میدود. اسمش نوک زبانم هستا، نه، یادم 
 !نمیآید

تنها درکی که در این لحظه دارم این است، 
 افتادهام و

 !دست و پایم را به زمین میزنم

*** 

 «وفا»

رستان محوط ٔه سمِ ت راسِ ت حیاِ ط بیما
 میبینمش. روی

چمنها نشسته و سرش را به درختی تکیه 
 داده. باالالی

 .سرش میایستم



 اینجایی؟-
به همراه دماغی که باالال میکشد، پک 

 محکمی به

 .سیگارش میزند. روبهرویش مینشینم

 محراب... تو داری گریه میکنی؟-

سیگار الالی انگشتانش را گوشهای پرت 
 میکند و کف

دستش را روی چشمانش میگذارد. 
 شانههایش میلرزد

 !از گری ٔه بیصدایش
ای بابا چیزی نشده که اینطوری میکنی. -

 ...محراب

 .ببین منو



دستش را کنار میزنم. مژههایش خیس 
 .است

 .بچه شدی؟ صدایش عجب خشی دارد-
دو سال و نیمه خوب شده بود؛ بیماریش -

 تموم شده
نبود؛  بود؛ دیگه خبری از حملههاش

 داروهاشو قطع

 ...کرده بود. دیشب

دستش را روی گردنش میگذارد و سرش را 
 به اطراف

 .میچرخاند

 .دکتر گفت حالش خوبه-

اتفاقی واسه علیرضا بیفته اول از همه من -



 بدبخت
 .میشم. بیچاره میشم وفا

 .انقد نفوس بد نزن. برو پیش دنیا-
 خواب بود؟-

 .آره-
- دادای داد بیداد، ای داد بی . 

خودخوری نکن. دکتر گفت باید امشب -
 بمونه. اول

 .ببینش، بعد برو خونه، من میمونم
 .تن کوفتهاش را از زمین میَ کنَ د

مگه میتونم تنهاش بذارم. یه لطفی میکنی -
 امشب

 پیش بچهها باشی؟



 .نه من میمونم، تو برو حالت خوش نیست-
نبینمش که بدترم. الالاقل اینجوری خیالم -

رهراحتت . 

از کالالنتری چه خبر؟ دستانش را از دو -
 طرف باز

 .میکند

 .هیچی به هیچی-

امروز مردی را دیدم که به خاطر حال بد 
 همسرش گریه

میکرد. اگر هومن نصف عشق محراب را 
 داشت، با زن

و بچهاش هم کنار میآمدم. زندگی مرا به 
 سمتی سوق



 .داده بود که لهله میزدم برای ذرهای محبت

قتی صحبت از گرانترینها میشود، فکر چرا و
 همه سمت

 طالال میرود؟

به عقیدۀ این روزهایم، گرانقیمتتر و 
 باارزشتر و نایابتر

 .از طالال، محبت ناب است
نیاز مبرمی به این جنس دارم. چرا کسی 

 پیدا نمیشود تا
 جوابم را بدهد؟

محبت ناب کیلویی چند است؟ اشتباه 
 کردم، نایابها را که

یی نمیفروشند.ِ گَ رمش چند است؟ کیلو



 هر قدر باشد

 .خریدارم

من االالن یک زن میلیاردر هستم که سهمی 
 از محبت

 .واقعی یک مرد ندارم

من با شهامت تمام اعتراف میکنم، زندگیام 
 را

باختهام. علیرضا را داشتم، محبتش را 
 داشتم،

مردانگیاش را داشتم. منتها چشمانم پی طال 
 دو دو

 ...میزد. حاال طال را دارم و

*** 

خطاب به عرفانی که هستی را توی حصارش 



 تاب
 :میدهد، میگویم

 نخوابید؟-
سرش را به معنی "نه" باال میاندازد. ساعت 

 از دوی
بامداد گذشته. بیشتر از یک ساعت است 

 هستی را توی

خیابان میچرخانیم. پنج دقیقهای میشود که 
 گریهاش بند

 .آمده
 ای چیه؟-

نمیدونم که. وفا خانم این چیه  -عرفان: 
 واقعا؟



منظورش فرورفتگی و برآمدگیهای داخل 
 .گلوست

 .استخوان آن قسمت را لمس میکنم
نمیدونم حنجرهس، لوله گلوئه، مریه ٔ  -

 .چیه

لولهس هستی، حاال بگیر بخواب  -عرفان: 
 .دیگه

 .دوباره بیقراری از سر میگیرد

- نش را باال میآوردبابام... بابام کو؟ انگشتا . 

 .ایدَ دچ ندیدمچ َ -
دلم برای این طفل معصوم ریش میشود. 

 عرفان سعی

در آرام کردنش دارد. عسل و آرین روی 



 صندلیهای

 .پشتی خوابیدهاند، اما هستی بیتابی میکند
روزی نیست یاد حدیث نباشم. چه 

 سرنوشت تلخی

داشت این دختر. سرنوشت هستی از او 
 .هم تلختر است

گر علیرضا پیدا نشود؟ اگر بد پیدا شود؟ ا
 .خدا نکند

خیابان را از نظر میگذرانم. هیچ خبری 
 نیست. توی دلم

 .نجوا میکنم
پس کجایی علیرضا؟ شد نهُ روز! تو که از -

 این کارا



نمیکردی. کجایی که ببینی عزیزات آواره 
 شدن؟ دنیا

ِٔ افتاده گوشه بیمارستان. محراب میگه 
 ممکنه دوباره

ماریش عود کنه. عسل و عرفان آالخون بی
 واالخون

شدن. مگه نمیدونی دخترت چقد بهت 
 وابستهس؟ مگه

نمیدونی شبا غیر از حصار تو جای دیگهای 
 نمیخوابه؟

کجایی علیرضا؟ اشکهایم جلوی دیدم را تار 
 .کرده

 میشنوی گریههای دخترتو؟-

*** 



 «دنیا»

حتی این سوپ هم قابلیت از بین بردن 
نم راتلخی دها  

 .ندارد
 .نه دیگه نمیتونم-

 .بابا اخم کمرنگی میکند
 .چیزی نخوردی که-

 .از گلوم پایین نمیره-
ِ  همانگونه که من سر آرین را شیره میمالم، 

 رفتار

 .میکند

 .فقط دو قاشق دیگه-

 .اجازه بدین خودم میخورم-



 .قاشق را به دستم نمیدهد

با دو قاشق من بخور. دو قاشق تو، نیم -
 قاشق هم

 .نیست
چارهای غیر از اجابت خواستهاش ندارم. 

 بالش را پشتم
 .مرتب مینماید

 .تکیه بده، آها-
شرمندٔە محبتهای تمام نشدنیاش هستم. 

 خطاب به

محرابی که کمی آنطرفتر با آرین نشسته 
 :میگویم

 .برو عرفانو بیار تو-



روز، دخیل بسته به به عادت این یازده 
 کوچه تا شاید

ماشین علیرضا را ببیند ،منتها گمشدۀ ما 
 خیال آمدن

ندارد. وفا هستی را روی پاهایش گذاشته و 
 تکان

میدهد تا بخوابد. انیس خانم دستهای 
 عسل را گرفته و

اشکهایش را میزداید. هر از گاهی هم 
 :میگوید

من دلم روشنه. حاال ببین همین روزا -
میشهپیداش  . 

من هم میدانم پیدا میشود؛ با چه وضعیتی 



 پیدا شدنش
 .مهم است

عمو پیشانی به دیوار تکیه داده و چشم فرو 
 بسته. پنج

روز است به طرز عجیبی سکوت کرده. مدام 
 چشمانش

 .پر و خالی میگردد
توی روزنامه آگهی دادهایم. با هر زنگ تلفن 

 از جا
میپریم. چند روز پیش محراب خبر گم 

دنش را تویش  

پیجش منتشر کرد. نگاه که به صفحات 
 میاندازم، روحم



 ر

 ِ ج
 .ِ  واجر میشود. یکی از فیلمها را باز میکنم

ِٔ مربوط به دختر شانزده، هفده ساله 
 زاهدانیست که

سهیال نام دارد. صدای روی تصویر، این 
 :چنین میگوید

سالم. این دختر معصومی که تو این -
 عکسا میبینید،

دان زندگی میکرده و چند ماه پیش توی زاه
ٔ  از خونه

پدریش برای رفتن به دانشگاه خارج شده و 
 هرگز و



هرگز برنگشته. تو این مدت خیلی سعی 
 کردیم و به

اکثر کسایی که بالگر بودن، گفتیم. اما 
 متاسفانه

هیچکس برای انتشار این عکس و فیلم 
 .کمکمون نکرد

به مادر این دختر تو وضعیت روحی خوبی 
 .سر نمیبره

عاجزانه ازتون خواهش میکنم کمکش کنید 
 و این فیلم

رو منتشر کنید و اگر از این دختر اطالالعی 
 داشتید، با

 .این شمارهها تماس بگیرید. ممنونم ازتون



خبر دیگر مربوط به مرد پنجاه و هفت 
 سالهایست که

نزدیک سه ماهی میشود گم گشته. زیر 
 :عکسش نوشته

) ی که به حرف ٔه گچکاری و علیرضا محمود
 مسافرکشی

مشغول است، اوایل تیر ماه از محل 
 سکونتش با یک

دستگاه خودروی ال نود خارج و تاکنون به 
 منزل

 . )مراجعه نکرده است

وحشتناک است. ما توی این یازده روز نابود 
 شدهایم؛



چه میکنند آنان که گمشدەگمشدۀ چندین 
 ماهه دارند؟

صفح ٔه موبایل از اشکهایم خیس میشود. 
 محراب آن را

از دستم میکشد. نگاهش دنیایی از عجز و 
 .ناتوانیست

دکتر چی گفت دنیا؟ چی گفت بهت؟ -
 عسل از توی

 :آشپزخانه با صدای بلند میگوید
 !وای آجی-

 .چند ثانی ٔه بعد چهرۀ درهمش را میبینم

 چی شده؟-

- الی کرده آجی آرین چهار لیتری ریکا رو خ



 رو گلیم

 !آشپزخونه
به دنبال این حرف، آرین نمایان میشود، با 

 لباسهای
 !خیس و دستان کفآلود

خیلی دلم میخواهد دق و دلیام را سر یکی 
 خالی کنم و

چه کسی بهتر از او. دست به زمین گرفته، 
 .بلند میشوم

صبر کن بابا، تو االالن عصبی هستی -بابا:  . 

سمت او خیز  محراب زودتر از من به
 برمیدارد و بین

 .ما دو نفر، دیوار می رگ دد



برو اونور محراب. برو اونور کاری باهاش -
 .ندارم

 .دستانم را میگیرد

آروم باش قربونت برم. بچهس دیگه، -
 غلط کرد، شکر

 .خورد

 !شکر نخوردم که-

را بیحد، باالال میآورد. محراب با 
 چشمغرهای به او،

 کفرم

 :میگوید

- ه جا رو تمیز میکنمخودم هم . 

مامان ببین با دستام چه حبابهای -



 !خوشگلی درمیارم

همانجایی که ایستادهام، مینشینم و بر سر 
 و صورت

 .خود میزنم

چرا اینطوری میکنی آخه؟ نمیبینی حال -
 من بده؟

نمیبینی دارم میمیرم؟ عوض اینکه بشی 
 دلخوشیم،

 .داری پدرمو درمیاری

 :با لحن کنجکاوی میپرسد
 از تو قبر؟-

موهایم را از ته میکشم و خودزنی میکنم. 
 محراب



دستانم را مهار مینماید. با چشمان 
ِ ش زل میزند  تَ رَ 

 .توی چشمانم
ببخش عزیزم، این هر چی شده مقصرش -

 .منم

معذرت میخوام. تو فقط آروم باش، 
 میترسم حالت بد

 .شه

با صدای بلند میگریم. در ظاهر به خاطر 
 آرین ولی

اقع از غِ م نبوِ د برادرم. توی این یازده درو
 روز کل

 کنار آمدن با این



 ِ  سیستم زندگیام از هم پاشیده. من آدم
بچهها نیستم. لعنت بر دلی که مدام بد 

 .گواهی میدهد

 .محراب، آرین را تا کنار در خروجی میبرد

 :از همانجا میگوید
عسل بدو از تو اتاقت لباساشو بیار. -

 عرفان بیا ببرش

 .ِٔ خونه سهراب
آرین که زیر حصار محراب زده شده، لگد 

 .میپراند

اه، من نمیخوام برم اونجا. میخوام با  َ -
 هستی بازی

 .کنم



فقط الل شو، خب؟ بمونی  -محراب: 
 مامانت تیکه

 .تیکهت میکنه
ه ِ  سر پا لباسهای آرین را میپوشاند و ب

 :عرفان میگوید

بشینید پارک سر کوچه، زنگ میزنم -
 سهراب بیاد

 .ببرتش
عمو فقط نگاهم میکند. ساکت و صامت و 

 .پر از یأس
 .بابا دستم را میگیرد و روی مبل مینشاندم

محراب کاش نمیفرستادیش اونجا؛  -وفا: 
 اصال



 .دوست نداشت بره

دوست نداشتن اون مهمتره یا  -محراب: 
 حال دنیا؟

تی به دنیا اومد، گفتم ثمرەثمرۀ عشقمه، وق
 باید رو تخم

چشام بزرگش کنم. بفرما، ثمرٔە عشقمون 
 شده قاتل

 !جونمون

ِ  خیره میشوم به صورت غرق در خواب 
 .هستی

محراب غرزنان گلیم را به بالکن میبرد و 
 انیس خانم

مشغول تمیز کردن آشپزخانه میشود. 



 روزهاست به جز

ت و دلم به هیچ نگهداری از هستی، دس
 .کاری نمیرود

حتی دادن یک لیوان آب، دست بچهام. بابا 
 سمت آیفون

 .میرود

 بله؟-
... - 

 .بله بفرمایید-
 .رو میکند سمت ما

 !جناب سروان از آگاهی اومده-

تپشهای قلبم در هم ادغام میگردد. باز هم 
 حالت تهوع

 میگیرم. وفا هستی را میبرد تا سر جایش



جناب سروان را دعوت به  بخواباند. محراب
 نشستن

میکند، اما او حالت ایستاده را ترجیح 
 .میدهد

کسی باهاتون تماس مشکوکی نگرفته؟ -
نه، -محراب:   

 .هیچکس

 .ِٔ گوشه ابرویش را باال میفرستد
وقتی تماسی گرفته نشده، یعنی آدمربایی -

 نمیتونه
 .باشه

جناب سروان تو رو خدا پیداش کنین. -
 بچهش مدام



اره. حال همهمون بدهبیقر  . 

 .نگاه جدی اما مهربانی به من میاندازد
ما داریم همه تالشمونو میکنیم. از کل ٔ  -

 بیمارستانها،
سردخونهها، پزشک قانونیها و کالنتریهای 

 تهران
استعالم گرفتیم. فعال که هیچ خبری از 

 برادر شما
 !نیست

دستانم را مقابل دهانم میگیرم. لرزشهای 
 عصبیام

شده. عمو بچهها را در حصارش جای  شروع
 .میدهد



موبایلشو نتونستین ردیابی  -محراب: 
 - کنین؟

مجربترین تیممون هم نتونست این کارو 
 انجام بده و این

 .ِ  ثابت میکنه باتری گوشی ازش خارج شده
چون اگه باتری سر جاش بود، حتی در 

 صورت خارج

شدن سیمکارت هم میتونستیم ردیابیش 
 !کنیم

 .انیس خانم سینی چای را مقابلش میگیرد
 .ممنون-

 .امتناع میکند از خوردن
و اما یه موضوع عجیب دیگه. حساباشو -



 کنترل

کردیم؛ از همون تاریخی که مفقود شده تا 
 االن، هیچ

تراکنشی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم 
 صورت نگرفته

 !و این خیلی ذهن ما رو مشغول کرده

 .ترسیده زمزمه میکنم
 منظورتون چیه؟-

البته این هنوز یه حدسه. شاید پول به -
 اندازەاندازۀ 

کافی همراشون داشتن که یازده روزه از 
 حسابشون

استفاده نکردن؛ حتی واسه یه شارژ هزار 



 !تومنی
 .به من و عمو اشاره میکند

ظاهراً آخرین کسایی که باهاش در ارتباط -
 بودن،

شمایین. مطمئنین هر چی میدونستین 
بله-گفتین؟   

جناب سروان، من اون روز ازش پرسیدم 
 کجاست، گفت

 .ِ  خاک حدیث
 ِ 

 سر

چشمانش را تنگ میکند و این بار عمو را 
 مخاطب قرار



 .میدهد

حرفی هست که نگفته باشین؟ صحبت -
 خاصی اون

روز بینتون رد و بدل نشد؟ سرش را به 
 طرفین تکان

 .میدهد

 .نه-
- ن قضیه بسیارخب. فعال تا روشن شدن ای

 حق خروج

 !از تهران رو ندارید
*** 

 «وفا»

بیخوابی مرا به این اتاق میکشاند. اتاقی که 
 اولین بار



است پا توی آن میگذارم. اتاقی که بارها 
 شاهد

عاشقانههای حدیث و علیرضا بوده. حدیثی 
 که حاال زیر

خروارها خاک است و علیرضایی که معلوم 
 نیست کجای

ه نظرم را به خود این خاک. اولین چیزی ک
 جلب میکند،

 حدیث است که به دیوار روبهروی تخت

 ِ 
 ِ  عکس تکی

 .نصب شده. بینهایت دلتنگش هستم
رفاقتی که گند زدم به پایانش. این اعتراف 



 برای
 خودم هم عجیب است، روزگار بدون او کال

 .خاکستریست

 .پیراهن علیرضا را از روی جارختی برمیدارم
گوشهای مینشینم و آن را به خود میفشارم. 

 به انداز ەۀ 
 هر کدامشان

 ِ 
 موهای سرم دلش را شکستهام. با تداعی

 .قلبم تیر میکشد

 .وفا-

 ها؟-

چرا اون گردنبندی که واست گرفته بودمو -



 نمیندازی؟
 کدوم گردنبند؟-

 .واسه تولدت گرفته بودم-

 .پوزخند به بن لبهایم چسبید
- نبند یکی ندونه فکر همچین میگی گرد

 میکنه حاال چه

تحفهای بوده. یه پالک بود دیگه. بعدم اون 
 سر تا پاش

ِٔ مایه آبروریزی بود. آدم یه چیزی رو 
 نداشته باشه،

خیالش از داشتنش راحتتره. فروختم با 
 پولش چار تا

 .ِ کِ رم و رژ و این جور چیزا گرفتم



درک کردم نگاه شرمندهای که به پایین 
و سقوط کرد  

غرق لذت شدم از اینکه توانستهام 
 !تحقیرش کنم

پیراهن را به چشمانم فشار میدهم و 
 .شانههایم میلرزند

همراه روژین و مائده داشتم به خانه میرفتم 
 که صدایم

 زرد رنگی ایستاده بود. برایم

 ِ 
 کرد. در مجاورت تاکسی

 :دست تکان داد. روژین با خنده گفت

- معطل نکن برو شازده رو با لندکروزش . 



 .مائده پوزخند زد

خاک تو سرت. هومن هر روز با یه -
 ماشین میاومد

 ِ ِ ت داشت. حاال برو بشین، بوی گند
 ِ 

 دنبالت، دور بر

 .تاکسی هم گوارای وجودت
حرفهایشان چنان آتشی به جانم انداخت که 

 تا به
 .علیرضا رسیدم، توپیدم

 .تو اینجا چیکار میکنی؟ جا خورد از لحنم-
- . اومدم دنبالتخب.. . 

کی بهت گفت بیای دنبال من؟ -



 ابروهایش به پیوند هم
 .درآمدند

 مگه قراره کسی بگه؟-

 .با اکراه دست به سمت تاکسی گرفتم
خواهشا دیگه از این لطفها در حق من -

 .نکن
آبرومو جلو دوستام بردی. هر وقت 

 عرضهشو داشتی و

با ماشین خودت اومدی دنبالم که هیچ، 
نیا وگرنه کال . 

به خاطر بلند شدن صدایم، چند بار دهان 
 برای اعتراض

 .باز کرد، ولی صدایی از گلویش خارج نشد



تکان خوردن سیب گلویش را دیدم و نگاهی 
 که یک دنیا

 .رنجیدگی داشت

هومن تالفی تمام خریتهایم را سرم درآورد. 
 طوری آزار

 .روانیام داد که برای همیشه زبانم کوتاه شد

عزتنفس، محبتش، غیرتش و هر آنچه که 
 از او حق

 .داشتم، گرفت و مقابل پایم پول پاشید

خدا لعنتم کنه. هر چی سرم اومده حقمه. »
 من چیکار

« کردم با علیرضا؟ چیکار کردم با غرورش؟
 گوشی را



 .به گوشم چسباندم
 کجایی علیرضا؟ این سر و صداها چیه؟-

- یزی اومدم واسه بچهها خرید کنم، تو چ
 نمیخوای؟

 .نه را پر حرص ادا کردم
 .بگو دیگه، هر چی احتیاج داری بگو-

االن این هر چی که میگی یعنی چی؟ اصال -
 بگو ببینم

ته حسابت چقد داری که بخوای واسم هر 
 چی هم

 .بگیری؟ خش افتاد به صدایش
 تو به اینا چیکار داری. چی میخوای؟-

 .لج کردم از کم نیاوردنش



- لباس زمستونی میخوام. یه ست کامل 
 پالتو، شال،

هودی، کاله، کتونی. شماره پامم سی و 
 هشته. آهان،

کیف و سوشرت یادم رفت! فقط از این 
 بُنُ جال نخری که

 !میریزم سطآلشغال

عصر همان روز که سفارشاتم را جلوی 
 چشمم گذاشت،

از خجالت آب شدم. بدتر از خجالت، 
 عذابوجدانی بود که

اصال نفهمیدم آن روز پول  گریبانگیرم شد.
 داشت،



نداشت. از کسی قرض کرده بود یا نه. از 
 هر کدام

بهترینش را گرفته بود ،طوری که نتوانستم 
 بهانهای

 بتراشم! من جزای ظلمهایم به
علیرضا را پس دادهام، اما حتی نشد یکبار 

 از او
حاللیت بطلم. هومن بارها جلوی 

 خانوادهاش تحقیرم

میام داد، هم آزار روانیکرد. هم آزار جس . 

ِٔ کاش برسد روزی همه زنان و دختران 
 دیارم دریابند

وقتی یک مرد، مردانگی میکند و در برابر 



 توقعات بیش
از حدشان کوتاه میآید و زخمزبانهایشان را 

 به جان
میخرد، سوءاستفاده نکنند و دور برشان 

 .ندارد
من جنس مردها را به دو دسته تقسیم 

و طالمیکنم. طال   

 !هندی

علیرضاها همان طالهای کوچک هستند. 
 ریزند، به چشم

نمیآیند. وسوسهات نمیکنند. اما وای از 
 هومنها؛ طال

ِٔ هندیهای فریبنده. مقایسه ٔ علیرضا و 



 هومن مثل مقایسه

پالک کوچک طال با یک دستبندبزرگ طال 
 !هندیست

 ِ 
 هندی

ِ  هومنها گندهاند، دهن پر کناند؛ مثل 
 همان طالی

سنگین. ابتدا زرق و برقش چشمت را 
 .میگیرد

به خیال خودت حتی بهتر از طالست. ولی 
 مدتی که از

آن استفاده کردی، رنگ عوض میکند! تازه 
 میفهمی چه



کاله گشادی سرت رفته. علیرضا یا همان 
 پالک طال، با

اینکه کوچک است، با اینکه چشم کسی را 
 نمیگیرد، تا

 آخر دنیا ذاتش طالست. رنگ عوض
نمیکند. گذشت زمان قیمت و ارزشش را 

 نمیکاهد، بلکه
 .میافزاید

 .دستی تکانم میدهد

وفا... چرا گریه میکنی؟ با چشمان خیس، -
 نگاهش
 .میکنم

 کی اومدی؟ِ -



 از صدای گریهت بیدار شدم. چیزی شده؟-
 .بینیام را باال میکشم

- داره  خیلی بهش بد کردم دنیا، جیگرم
 .میسوزه

کنارم مینشیند. به گمانم منتظر تلنگری 
 بوده تا او هم

 .ببارد
همهمون بهش بد کردیم. خود من  ِ -

 .بیشتر از همه
یعنی االن داداشم کجاست؟ چیکار میکنه؟ 

 این را که
 .میگوید، گریهاش شدت میگیرد

 زندهس؟-



محراب هولزده در را باز میکند. موهای 
 ژولیده،

پف کردهاش نشان میدهد چشمان سرخ و 
 از خواب

 .پریده
 .چتونه نصف شبی؟ پیشانیاش را میفشارد-

 .پاشو دنیا، هستی بیدار شده-
 االن کجاست؟-

حصار عرفانه، آروم نمیشه، یه بند جیغ -
 .میکشه

لباساتو بپوش، بچهرم بپوشون میرم 
 .ماشینو روشنکنم

*** 

 « دنیا»



هر روزی که میگذرد و یک روز به روزهای 
بودنشن  

اضافه میگردد، بیشتر در اقیانوس وحشت 
 غرق

ِٔ میشوم. به راستی پانزده روز است همه ما 
 هستیم و

 علیرضا نیست؟

 .عرفان-

 .سرش را به سویم متمایل میکند

 .بیا تو-
برمیگردد، بدون اینکه توجهی به حرفم 

 .داشته باشد

 .جلوتر میروم و بازویش را میگیرم



 .پاشو دیگه-
- م تو. انقد میشینم تا ببینمشنه آجی نمیا . 

 .پاشو قربونت برم، اذیتم نکن-
اتومبیل عمو مقابل پایمان توقف میکند. باز 

 هم

 .شرمندهمان کرده

 .عرفان بابا، بیا کمکم-

سه نایلون خریدی که شامل میوه است، به 
 عرفان

میدهد و باقی را که مواد خوراکیست، 
 .خودش برمیدارد

- د کردین؟عمو برا چی این همه خری  

 .دلم نمیخواد کم و کسری داشته باشین-



کم و کسریای نیست. هر چی هم نباشه، -
 محراب

 .میگیره

 بیرون چیکار میکنین؟-
طبق معمول عرفان نشسته اینجا، اومدم -

 .دنبالش

 زنعمو چهطوره؟

 .سرش را به چپ و راست میجنباند

 .اون دیگه سر پا شدنی نیست-
همیشه دلم برای عمو سوخته. داغ میالد و 

 حدیثش یه

ِ  طرف، زنعمو هم که دیگر زن زندگی بشو 
 .نیست



ظاهر گشتن محراب و سهراب توی قاب 
 در، متعجبم

 .میکند. مشغول احوالپرسی با عمو میشوند

داری میری سهراب؟ اضطراب نگاهش را -
 احساس
 .میکنم

 !برمیگردیم-
 .این دفعه به محراب مینگرم

 کجا میرین؟-

 .حرکاتش دستپاچه است

یه ساعت جایی کار داریم، میریم میایم. -
 .شما برین تو

دقیق میشوم توی صورتش. چشمانم را 



 .باریک میکنم
کجا دارین میرین؟ نفسش را به بیرون -

 - .فوت میکند

 !از کالنتری زنگ زدن، داریم میریم اونجا
 .دستم روی قلبم مینشیند

-  ٔ پیداش کردن؟ یا فاطمه زهرا،  

 .نه-
 .راستشو بگو محراب-

چه دروغی دارم بهت بگم آخه؟ اگه پیداش -
 میکردن

 حال و روز من این بود؟

 .منم میام-

تو برو دنیا جان. قول میدم یه  -سهراب: 



 ساعته بریم و

 .برگردیم
 .عرفان نایلونهای خرید را زمین میگذارد

 .پس من میام-
ای بابا -محراب:  . 

را به دستم میدهد عمو خریدهایش . 

 .برین تو من همراشون میرم-
 ...آخه-

 .دست به تهریشش میکشد

عزیِ ز من، وفا کلی هنر کنه بتونه آرینو -
 نگه

 .داره

 .برو حواست به هستی باشه



 ر خانه به آن

 ِ آرام و قرار ندارم. از این س
 .سویش میروم

 .مامان-

برمیگردم سمت آرینی که در حال گزیدن 
 لب

است و قطع به یقین دسته گلی به زیرینش 
 آب

 !داده

 .سرم را به معنی "چیه" تکان میدهم

 داشتم جیش میکردم، یه ذره ریخت رو-

 !شلوارم

با چشمان گشاده شده، حجم وسیعی از 



 خیسی

 .را مینگرم

 االالن این به نظرت یه ذرهس؟-
با سرتقی و دست به سینه و طلبکار، زل 

 میزند

 به چشمانم. شلوارش را عوض میکنم و
 :میگویم

 .برو با گوشی عرفان بازی کن-
حرف از دهانم خارج نشده، گوشی عرفان 

 در

دست اوست. به اتاق بچهها میروم. از 
 دیدنشان

شگفتزده میشوم. اولین بار است توی 



 عمرم

 ل گریان را به حصار

 ِ عرفان را میبینم که عس

ریزدکشیده و او هم بیصدا اشک می . 

 ...بچهها-
 .عرفان انگشت میکشد روی اشکهایش

- 

 .عسل فین فین میکند

 آره آجی، منم دیگه چغلی عرفانو بهش-
 !نمیکنم

دیگر کشش این حجم از غم و غصه را 
 .ندارم

 ته دلم ندایی میآید، روزهای بدتری پیش رو
داریم. صدای مردها به گوش میرسد. به 



 سالن

ز وفا میگیردهجوم میبریم. عمو هستی را ا . 

 چی شد؟-

 .شانه باالال میاندازد

 .هیچی-

 .سهراب دست پشت گردنش میکشد

 تو بگو سهراب؛ چی گفتن بهتون؟ نگاه-
 مرددی به محراب میاندازد. سر از کارشان

 .درنمیآورم

 .چی شده؟ بگین-

 .سهراب با پا روی زمین ضرب گرفته

 !فقط قول بده به هم نریزی-

تندنفسهایم به شماره میاف . 



 .بگو سهراب-
 :پس از مکثی چند لحظهای میگوید

 !ماشین علیرضا رو پیدا کردن-

 .آب دهانم را پایین میفرستم
 ...پس خودش-

چرا سکوت کردهاند؟ مگر نمیدانند در حال 
 جان

 دادن هستم؟

 عمو خودش کجاست؟-

مثل اینکه یه بابایی ماشین  -محراب: 
 علیرضا

یس همرو میفروشه به یه موحد نامی. پل  

ماشینو از همین آدم گرفته. طرف 



 نمیدونسته
 .ماشین سرقتیه

میگفت نصف پول رو داده، اون بابا هم 
 قراره

چند روز دیگه مدارک ماشینو بزنه به نام 
 این

 !و باقی پولو بگیره

 .ِٔ دسته مبل را میفشارم
 یعنی چی؟-

چه اتفاقی داره میافته؟ -وفا:   

یعنی اینکه طرف پولو هاپولی  -سهراب: 
 کرده

رفته! هیچوقت هم برای گرفتن باقی پولش 



 و

 !تنظیم سند نمیاد
 .با استیصال سرم را میچسبم

 .وای... وای خدا-

 .خود را باالی سرم میرساند

 .پلیس سخت پیگیره اون یارو رو پیدا کنه-
چهرهشم شناسایی کردن. االن عکسش 

 دست

 .ِٔ همه نیروها هست
از تِ  رسِ  زنده شدن تصاویر خوابم، 

 جرأت ندارم

 .پلک روی هم بگذارم
*** 

 «وفا»



 .دیس برنج را از شاهرخخان میگیرم

 شما بشینید سر سفره؛ من به مامان کمک-

 .میکنم

 .تو بشین دخترم، بچهها خستهت کردن-
 دنیا گوشهای در خود فرو رفته و محراب توی

 .گوشش حرف میزند

ی منم میخوام کمک کنمبابای -آرین:  . 

 .شاهرخخان نمکدانها را به دستش میدهد

 آ قربون گل پسر خودم برم که همه رو زله  -
 !کرده

پارچ دوغ را از مامان میگیرم. آهسته 
 :میگوید

 امشبم میمونی؟-



اوضاع دنیا اصال خوب نیست. نمیتونم -
 تنهاش
 .بذارم
 .الو-

 .وفا پول بفرست واسم-

دصدایش هیچ جانی ندار  . 

 میخوای چیکار؟-

 .الزم دارم-

 .چهار روز پیش دو میلیون زدم به حسابت-

 !تموم کردم-
 چی؟-

 با برخاستن صدای موبایلم، پارچ را روی اپن
 میگذارم و موبایل را از جیب شلوارم بیرون



میکشم. نریمان است. به اتاق بچهها 
 .میروم

 .دست پیش هم گرفته که پس نیفتد

- ار کنم. حاال یه دو تموم کردم دیگه، چیک
 تومن هم بریز،

 .دستت درد نکنه

نریمان شورشو درآوردی. چیکار میکنی این -
 پوالرو؟

 :با لحن کشداری میگوید
 .اه، باز شروع شد َ -
 .صدایش اوج میگیرد

 .میگم تموم کردم-

 .دندان روی هم میسایم



بیخود کردی دو میلیونو تو چهار روز تموم -
 .کردی

 .من دیگه هیچ پولی بهت نمیدم-

 حرف آخرته؟-

 .حرف آخرمه-

گفتم نمیدهم. مگر دلم طاقت میآورد؟ 
 مانتو از روی لباسم

 :میپوشم. شاهرخخان با دیدنم میگوید

 .کجا شال و کاله کردی؟ بیا شام بخور-

شما بفرمایید، من یه کاری واسم پیش -
 .اومده

  چه کاری این وقت شب؟ِ -مامان: 

- رم پیش نریمانباید ب . 



 .محراب برمیخیزد

تماس را قطع میکنم و مشِ ت نشسته بر 
 پیشانیام را به

 .دیوار میچسبانم

 .وفا بدو شام-

 واجبه؟-

 .آره-
 اتفاقی افتاده؟-

پیش از اینکه سوار اتومبیلم شوم، 
 .شمارهاش را میگیرم

 .سالم آقای حیدری-

*** 

نفس حبس شدهام را آزاد میکنم و کلید 
 توی قفل



میچرخانم. اولین تصویری که با آن مواجه 
 میگردم،

 .نه-
 .حداقل بشین اول شامتو بخور-

 .سهممو نگه دارین، میام-

این اطمینان را بهم میدهد که تصمیمم 
 .درست بوده

زرورق توی یک دستش و فندک در دست 
 دیگرش

است. از میان همان لبهایی که لول ٔه 
 خودکار الالیش جا

 :خوش کرده، میگوید

 .میدونستم دلت طاقت نمیاره، میای-



ِ  با اشارۀ آرام سرم، سه مردِ  پشت در، 
 .داخل میشوند

نریم ٔ ان خشکش میزند. لوله خودکار از 
 .لبهایش میافتد

 .شوکه است

 تو چه غلطی کردی؟-
متاسفم، اون تو واست از بهشت خدا هم -

 .امنتره
 .اینبار دیگه کمتر از یه سال بیرونت نمیارم

- گه خوردی دخترەدخترۀ سلیطه تو . 

دو مرد، زیر حصارش را میگیرند و بلندش 
 .میکنند

 .نریمان به التماس میافتد



چرا با من این کارو کردی وفا؟ من -
 میمیرم. اصال برو

دیگه هیچ پولی ازت نمیخوام. به خدا دیگه 
 بهت زنگم

 .نمیزنم
 .دنبال مردها کشیده میشود

بهشون بگو وفا، بگو به خدا خودم فردا -
 میرم، امشب

نه. جون مادرت وفا امشب نه. من حالم 
 بده، به جون

 .خودت فردا میرم

مردها نگاهی به من میاندازند. با اشارۀ سر 
 از آنها



 .میخواهم او را ببرند. نریمان به گریه میافتد

عجب غلطی کردم بهت زنگ زدم. خدا -
 .لعنتت کنه وفا

ضاحت فحشهای رکیکی که بارم میکند، از ف
 شرمم میشود

 توی چشم مردها بنگرم. در جایم سقوط
میکنم. چشمِ  میدوزم به پودر سفید رنگ 

 بیجانی که
زندگی برادرم را سیاه کرد و جانش را 

 ستاند. موبایلم

زنگ میخورد. دستانم قدرت بیرون کشیدن 
 آن از کیفم را

قطع ندارند. دست آخر، صدایی که خیال 



 شدن ندارد،

 .وادارم مینماید آن را بیرون بیاورم

 .آیکون سبز را به سمت باال میکشم
 .سالم-

 !وفا بابا سریع بیا، سریع-

 چی شده شاهرخخان؟-

 !فقط زود بیا-

اضطراب و لرزش صدایش، ترس به جانم 
 میریزد و

 ...نکند
 خوابید؟-

 .اوهوم-
 .بذار ببرم سر جاش بخوابه-



 .نه همینجا خوبه-
خیلی بدعادتش کردی. تو این مدت پدر -

 همهمونو

 .درآورد

خیره می ٔ شوم به فرشته کوچکی که روی 
 سینهام به خواب

 .رفته و پیراهنم را توی مشتش گرفته

 .بچهها کجان؟ صداشون نمیاد-
محراب باز تو پشت بوم بساط کباب -

 چیده. رفتن کمک

 .اون. به نام تو شده، به کام محراب
خورم. مهرههای گردنم شروع کمی تکان می

 میکند به تیر



کشیدن. لب میگزم تا پی نبرد به دردی که 
 .حاملش هستم

دست که روی گردنم میگذارم، سراسیمه 
 .نزدیکم میشود

 چی شد؟-

بیست روز تو کما بودم. حاال حاالها -
 عوارضش باهام

هست. میخوای بیا هستی رو ببر، نمیذاره 
 .تکون بخورم

هستی دارد. دخترم  سعی در جدا کردن
 محکم پیراهنم را

چسبیده. هنگامی که دنیا او را به حصار 
 میکشد، صورت



ِ  خواب وروجکم گرفته میشود و اینبار به 
 لباس او

 ِ 
 غرق

چنگ میاندازد. بالش را پشتم تنظیم میکنم 
 و سنگینیام را

به تاج تخت انتقال میدهم. ماجراهایی که 
 از سر

گذراندهام، مثل یک خواب است. گاهی با 
 خود میگویم

نکند واقعا خواب باشد، اما به قدری واقعی 
 و ملموس

است که نمیتوان نام خواب را روی آن نهاد. 



 بار دیگر
 .مرور میکنم آنچه را که به سرم آمد

در راه بازگشت از سر خاک حدیث، زن و 
 مردی کنار

ند. ابتدا جاده، به انتظار ماشین ایستاده بود
 از جانبشان

گذشتم، ولی اوضاع زن موجب گردید مسیر 
 رفته را

بازگردم و سوارشان کنم. توی حال و هوای 
 دیگری به

سر میبردم. مدام اعترافات غیرقابل باور 
 عمو، توی ذهنم

تکرار میشد. کمی از معبر را طی کرده بودیم 



 که تیزیای

 !روی گردنم احساس کردم

کانی بخورم تا نوک فقط کافی بود اندک ت
 چاقو توی

گلویم فرو رود. با تهدید از شهر خارجم 
 .کردند

موبایلم زنگ میخورد. مرد کناریام آن را 
 .برداشت

باتریاش را درآورد و پرت کرد توی جاده. زن 
 دستور داد

نگه دارم. همان زنی که به خاطر دلسوزی 
 برای

بارداریاش که حقهای بیش نبوده، حاضر به 



نرساندنشا  

 بچهها. مرد
 ِ 

 ِ  شدم. ترسیده بودم؛ بیشتر از فکر نگرانی
پیاده شد. از ماشین بیرونم کشید. قصد 

 بردن ماشین را
داشت. با هم گالویز شدیم. گلویش را 

 چسبیده بودم و رها

ِ  نمیکردم. نفهمیدم چه شد. فقط یک دم 
 احساس کردم برج

 مغزم

 ِ 
میالد با آن عظمتش، به قصد نابودی و 



 متالشی

فرود آمد. در خون خود غلت میزدم. از آن 
 به بعدش را

دیگر نمیدانم چه شد. خود را در یک اتاق 
 سبز رنگ

دیدم. مردی باالی سرم ایستاده بود. 
 تصویری از خود

 مشاهده کردم که

در میان انبوهی از دستگاهها روی تختی 
 خوابیده. یک

لحظه چشمم خورد به مانیتور پیش رویم. 
 صدای سوت

ر دستگاه توی گوشم پیچید و دیدم کشدا



 خطی را که صاف

شد! این حالت که پیش آمد، به عالم 
 دیگری رفتم. این

حرفهای باور نکردنی برای هیچکس گفتن 
 ندارد. پیش

خود گمان میکنند تمامش زاییدٔە ذهنم 
 است، اما به والله

سوگند واقعیترین تصاویریست که دیدهام. 
 من آن لحظه

کردم! صحنه بیمارستان ُِم ٔ ردم! تمام 
 .تغییر یافت

تاریک گشت. هزاران نفر دیدم مقابلم 
 .ایستادهاند



وحشت کردم از حضور جمعیت 
 بیشمارشان. جمعیتی که

شاید بیش از ده هزار نفر بودند و چشم 
 همگی به من

 دوخته شده بود. از طرز نگاهشان خوف برم

رؤیت کردم. همانطور که خوابیده بودم، 
 دست روی

هام گذاشت و گفتشان : 

 !نگران نباش. میخوایم به آسمون ببریمت-
به دنبال این حرف، تخت شروع کرد مثل 

 آسانسور باال
رفتن. طبقات اول و دوم را طی کردیم. 

 همچون آسانسور



ِٔ شیشهای بود که دور و اطرافش دیده 
 میشد. از طبقه سوم

 ِٔ هم گذشتیم. به طبقه چهارم که
داشت. زیر لب گفتم یا فاطم ٔه زهرا و 

 مردی را کنارم

رسیدیم، لحظهای مکث کردیم و دیدم 
 مقابل چشمم آدمهای

خیلی قد بلند، لباسهای عربی پوشیدهاند و 
 روی نوک

پاهایشان راه میروند. برگشتم و از مردی که 
 کنارم بود

دلیل اینگونه راه رفتنشان را جویا شدم. با 
 اشارەاشارۀ 



را به سکوت واداشت. این مسیر دست م
 ادامه پیدا کرد و

به طبقات باالالتر رفتیم. ناگاه تخت ایستاد. 
 .چشم چرخاندم

بیابانی دیدم به وسعتی که در مخیالالتم 
 هم نمیگنجید. جایی

به مسافت تهران تا قم! بیابانی به این 
 عظمت. جمعیت

پیش رویم، بیش از چندین میلیون نفر 
 بودند. همه هم

ن به تن داشتند. عدهای دست به کف
 زانوهایشان گرفته

بودند و در حالت نشسته خود را به عقب و 



 جلو تکان

 .میدادند

جمعی هم چمباتمه زده و زانوهایشان را 
 حصار گرفته

بودند. گروهی آن طرف گریه میکردند و 
 تعدادی

هم حالت معمولی داشتند. و عجیبتر اینکه 
 نگاه همه به

میلیونها نفر، چهرۀ یکی من بود. از بین 
 بینهایت آشنا

میزد. من میان آن جمعیت حدیث را 
 !شناختم

جزء دستهای بود که داشت گریه میکرد! 



 خواستم بلند

شوم، خواستم به طرفش بروم، اما به تخت 
 .چسبیده بودم

لبهایم تکان میخوردند، منتها صدایی از آن 
 .بیرون نمیآمد

 واضحترین صدایی که شنیدم، صدای
 سوزناِ ک گری ٔه یک

کودک بود. صدایی که مدام توی گوشم 
 میپیچید. نمیدانم

خواندن ذهن بود، تلهپاتی بود، چه بود، 
 فهمیدم حدیث از

 آن صدا رنج میکشد. هر قدر صدای کودک
 شدت



میگرفت، چهرۀ حدیث گرفتهتٔر از قبل 
 میشد! از دیدنم

خوشحال نبود؛ تمام حواسش پی گریٔ ه 
 .کودک بود

حظهای صدای کودک قطع شد و تالالوت ل
 قرآن جای آن را

 .گرفت. دقیق یادم است، همین آیه بود

و نَ نُ ِ   زُ لِ مَ ن القُ رآِ ن َ »
ِٔ هِ للمؤِ م نین  ِ ِ شفاٌ ءَ وَ رحَ م ٔ  «ماُ هَ وال  ِ 

 آخر
همانطور که گوش سپرده بودم به صوت 

 قرآن، مرد

 :مجاورم گفت



 .اونجا رو نگاه کن-
شت گوشٔ ه تخت را نشان داد. خیره با انگ

 گشتم به آن

قسمت. سید روحانیای دیدم که اّ مامٔ ه 
 مشکی و شال سبز

 .ر تخت من، ایستاد

 ِ 
 داشت. قامتش بلند بود. جلو آمد و س

مات چهرەچهرۀ زیبا و چشمان درشتش 
 شدم. قسم

میخورم تا به حال مرد به آن زیبایی 
 !ندیدهام

م، دیدم دهانم قفل خواستم به او سالالم کن



 شده. سه مرتبه

سرم را جنباندم تا به او سالالم دهم؛ دهانم 
 باز نشد. سرش

را تکان داد و به این نحو، به پاسخم رسیدم. 
 صوت قرآن

هنوز پخش میشد. مرد باز هم جلو آمد. با 
 نگاهی که

روی من بود، به مرد حصار دستم، دستور 
 داد. با پشت

 :دست مرا نشان داد و با حالت تشر گفت

 !برش گردونید به دنیا-
تا این جمله از دهانش خارج گشت، خود را 

 روی تخت



بیمارستان دیدم. بلند شدم و نشستم. 
 پرستار با صدای بلند

 :گفت

 !مرده زنده شد، مرده زنده شد-

اشک گوش ٔه چشمم را میگیرم. هنوز هم 
 خیلی از اتفاقات

ت. اینکه چگونه از بیمارستان برایم مبهم اس
 قزوین سر

در آوردم و چرا باید انقدر دیر شناسایی 
 شوم. و خیلی

 !ماجراهای عجیب دیگر

حرفهای آن روز دکتر، هر نفس در گوشم 
 صدا میکند و



 :مو به تنم راست میشود. وقتی پرسیدم

 مگه من مرده بودم؟-

 !بله، شما فوت کرده بودی-
تکاغذی را نشانم داد و گف : 

اینم کاغذی که دست اون دو تا پرستار -
 .بود

اگه بین بیست تا بیست و پنج ثانیه قلب -
 انسان ایست

پیدا کنه، با شوک میشه برش گردوند؛ اما 
 از بیست و پنج

ثانیه به بعد، امکان برگشت وجود نداره و 
 طرف مرده به

 .حساب میاد. با هیچ شوکی هم برنمیگرده



د و ادامه دادچند ثانیه خیره نگاهم کر  : 

ایست قلب شما دو دقیقه و پنجاه و پنج -
 ثانیه طول

ِٔ کشید! و خب توی بیمارستان مرگ یه 
 مسئله کامال عادیه

ولی اون لحظهای که قلب شما ایست پیدا .
 کرد، یه

نجوایی توی گوشم گفت صبر کن، نرو. 
 درحالیکه اون دو

 تا پرستار رفته بودن. خیلی خوشحالم که
حمل »کاغذ این چنین بود.  نوشت ٔه روی

 «به سردخانه

 .برایم توضیح داد



برگشتی جوون. عمرت به دنیا بوده؛ معلومه 
 چشم انتظار

 !داری

 «پایان»

بخشهای پایانی واقعیست و با اقتباس از 
 تجربه ٔ نزدیک

 .آقای خرمیان میباشدOBE) ( به مرگ


