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 انینوشته فاطمه خاور|ییایرمان کابوس رو
 

 » خالصـــــه        « 
 

 ي پسراری طرفه و سامکی عشق کی ری آرام ، ساده و مهربان درگي ، دخترالی به اسم نازيدختر        
 . نهی ، پر از زخم و کینیاز جنس غرور و بدب

 ي و قبول کردن شرط ازدواج از طرف و به اهدافش مجبور به اطاعت از پدرشدنی رسي برااریسام        
 ی باعث انجام آن شرط میی آشنانی شوند ای رو به رو مالی نازي با خانواده ی شود و بر اثر اتفاقیم

 يایرو... ندارد  که خبر از اهداف شوم عشقشی در صورتدهی عشق رسنی کند به ای حس مالیناز.شود
 ارفکری که سامی سادگنی به همزی همه چی شود ولیم به کابوس وحشتناك لی تبداریبودن و داشتن سام

 ! چرخدی پاشنه نمکی ي روشهی ،چون در همستی کند نیم
 

 )  از متن رمانیقسمت        (
 

 ماند خوشگل بود و خوش ی مادمی... بار نی آخريبرا... کنم ی را نگاه ماریسام... کشم یدستم را م        
 ی مادمی... شدم فقط ظاهر داشتی ماند من عاشق آدمی مادمی...جذاب بود و عطرش خوش بو... پیت

 ! شود؟ی عاشق قلب مهربان و شعور و معرفت طرفش می کسدی ای مشیماند کم پ
 : کنمی دستم فرو مي را تومی زند ناخون های بار صدا منی اولياسمم را برا        
 آخه گوش بده به ی افتی ميدار... برمت ی خودم مي بري بعد هر جا بخوانی بشکمی ای بالیناز_        

 !من
 زنند، ی ممی شنوم که صدایم...  رودی معتضد دستش به سمت قلبش مي کنم ، آقایدر را باز م        

 ...می آی مرونی هم باطیاز ح... دومیم... زنم ی مرونیب
 را اری ساميصدا... دوم یم...ستیبرف قابل لمس هم ن... ستی ندیبرف سف... ستیبرف قشنگ ن        

 می دانم کجا و چقدر دور شده ام اما پاهاینم..... راابانیتمام خ... رو راادهیتمام پ... دوم ی شنوم اما میم
 !  حس و کرخت کردهیسرما تمام تن سردم را ب... کشد ی نمگرید

آتش .... کنمی برف ها سقوط مي روابانی جدول کنار خي و رورمی گی درخت ميدستم را به تنه         
 کیبا ... خوردی هم مي روکی چلکی چلمیدندان ها... لرزمیم... سوزدی عجب ممیاهایرو... شدهيسوز
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 ندارم ، سرم را ستاز سرما مردن را دو...رمی می سوز و سرما دارم منی نازك و شال نازك تر در ايمانتو
 : کنمیزمزمه م... کنم یآسمان را نگاه م... گذارمی درخت ميبه تنه 
 !! خدا_        
 ... شکندی بغضم منی چندمدانمینم        
 آخ_        
 . کشدی مری بار چندم قلبم تي برادانمینم        
 ! يوا_        
 .رمی گی کنم و در اوج سرما نفس میهق هق م        
 !! يا_        
 زنم تمام یزار م... استدهی فای هم نخورد، بي رومی که دندان هارمی گیلبم را محکم گاز م        
 ... ختهی که امشب به جانم رییدردها

 
  خواندینفسم بندِ تو و درد مرا م"        
  " ماندی به دلم مایبعد تو حسرت دن        

 
 ي سرد شده است، بخاری شوم، هوا حسابی مرهی خابانی به خنی ماشي بخار گرفته ي شهیاز ش        

 به او قول داده بودم امروز ش،ی و کارهانی کند، امان از دست نوشی تنم نمي به سرمای هم کمکنیماش
 می گوی بود مي جدو انسالی می بروم و جزوه ها را به دستش برسانم، رو به راننده که زندنشیحتما به د

: 
 

 . شمی مادهی جا پنیممنون، هم -        
 

 روم، شال ی منی نوشي شوم، به سمت خانه ی مادهی پنی دهم و از ماشیاسکناس را به دستش م        
 :ستمی ای صبرانه منتظر باز شدن در می زنم و بی کنم، زنگ را میگردنم را محکم تر م

 !سالم ، چه عجب -        
 !ونهی زدم دخیباز کن در و  -        
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 سرد شده، از پله ها باال ی شوم، دست و صورتم حسابی ماطی وارد حعی ، سرشودی باز میکیدر با ت        
 به استقبالم ی خندان و دوست داشتني با چهره شهی مثل همنی رسم نوشی که مي روم به در ورودیم
 : کنمی دوشم جا به جا مي ام را روی کوله پشتد،ی آیم

 جزوه آماده واست دی و من بایشی سر کالسا حاظر مونی در مهی آخرت باشه ي دفعه نینوش -        
 ؟؟؟يدی ، فهمارمیب

 چی خوردم، هی که من حرص میی خندد مثل تمام وقت هایم... الی خیب... سرخوش...  خنددیم        
 دستش را پشت نی همه دوام آورده ، نوشنی ای دوستنی انی هميبرا...  شدیوقت از دستم ناراحت نم

 :می شوی گذارد و هر دو وارد خانه میکمرم م
 ...فتهی سوما وظ؟ینی بی ماه من و مي بهانه رونی سالم، دوما بده به اکیاوال عل -        
 :می گوی دهد، کالفه می شک همچنان ادامه می بمی نگويزیاگر چ        
 ! سرم رفتگهیعه بسه د -        
 :ی دوست داشتنقی رفنیلبخندش را دارد ا        
 !امی منم االن می کم گرم شهی نهی کنار شومنیبرو بش -        
 ي آورم و روی رنگم را هم از تنم در می مشکيپالتو...  کنمیشال گردنم را از دور گردنم باز م        

 ی کنم و می است، اطراف خانه را نگاه مي چاختنی آشپزخانه مشغول ري تونی نوشنم،ی نشیکاناپه م
 :پرسم

 ست؟؟؟یمامانت ن -        
 : بردی باالتر می را کمشیصدا        
 . راحت باشستینه ن -        
 ی به دست به سمتم مینی سنی گذارم، نوشی مزی مي آورم و روی مرونی بفمی کيجزوه ها را از تو        

 ي و پوست سبزه اش، به چشمهادهیبه صورت کش...  کنمی خوش فرمش نگاه مکلی ، به قد بلند و هدیآ
 دوست دارم ، شی هاییبای ها و زیژگی را با تمام وقی رفنی کوچکش، ايها و لبینی رنگش، بيقهوه ا

 کنم و ی را دور فنجان حلقه ممی دهد، دستهای را به دستم مي گذارد و فنجان چای مزی مي را روینیس
 :می گویم

 . مثل آدم درس تو بخوننی جزوه ها بشنمیا -        
 : نوشدی را مي از چایکم        
 !ی گرم شکمیچشم مادربزرگ، بخور  -        
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 : اندازدی پا مي دهد و پا روی مهی تکخورم،ی مي از چايجرعه ا        
 ؟؟ي کردی مری سای روي توای ي درس خوند؟یخودت چ -        
 !  درس خوندن نداشتميحوصله ..راستش  -        

 
 ی محتی هم مدام نصنینوش... خواستی میاما دلم فراموش...  ما روشن بودي هر دوي برالشیدل        

دلم ... شودی سخت تر می و فراموششومی ببافم وابسته تر مای فکر کنم و روشتریکرد و معتقد بود هر چه ب
 باعث قدرت خواسته که خواسته و نانی نوشيبه تمام حرفها... به آن لحظه ...  به آن شبخواستیم

 یفکرها م... رمی گی مزی نگاهم را از مچدی پی دستم مي تويدرد... ساسم شد فکر نکنم اماگرفتن اح
 : کنندی سر و صدا کز می از مغزم بيروند گوشه ا

 ! با تو بودما؟؟یی کجا،يهو -        
 :می گوی و مدهمی کنم، دستم را ماساژ می نگاهش مجیگ        
 دم؟ی نشنی گفتی چ؟؟ی کنی حمله مکدفعهیچته  -        
 !ي خریلی بگم خدی باانی اون جري اگه برا؟؟ي حوصله نداری واسه چدمیپرس -        
 . ادبیب -        
 :دی گوی شود، نگران می دلسوز مشود،ی ميجد        
 ؟ی احساس خودت و نابود کننی با ايخوای می آخه تا ک،ی کنی اشتباه مي باورکن دارالیناز -        

 
  رسند؟یبغض ها کجا هستند که سر بزنگاه از راه م        

 
 ؟؟ي نابودیعنی طرفه کی گفته عشق یک -        
 :شودی رحم میب        
 درسته من ،يدی بار اون و دهی تو فقط يناز... محضي نابودیعنی طرفه کی عشق گم،یمن م -        

 ؟؟ی دونی می دونی ازش نميادی ززی تو چیازش حرف زدم ول
 !ی رو هزار بار گفتنای انینوش -        
 جفت چشم هی زودتر اون ی بهتره هر چي گوش کن ناز،ي تو به همش توجه کردنکهینه ا -        

 ي شاهزاده هی ازش ی بافای واال با روی و فراموش کنخی به قول خودت جذاب و ي و اون چهره یمشک
خوب و   احساسهی از ي تو دارونه،ی دارهی پدر عقل و در ملای و خای رو،ي سازی مدیسوار بر اسب سف

 !  جاني نازستی خوب ننی ، اي سازی منی عشق آتشهیخواستن 
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...  احساس خوب و خواستن را نیا...  را دوست دارممیاهای کامال درست است اما من روشیحرفها        
 :ردی گی دارم دستم را می خواهم ، شال گردنم را بر میم

 کجا؟؟ حرف حق تلخه؟ -        
 ! بحث و تمومش کننی انینوش -        
 بزن که تو گوشت زده یکی گفتن تو سر می از قدونهیآخه د...  عرضتی خاك تو سر بیعنی -        

 !باشه
 ...خندمیم        
 لسوف؟ی داشت فیچه ربط -        
 م؟ی ها نداشتهی مانی ضرب المثل تو اهی -        

 
 ي جشن نامزدشی ماه پکیدرست ...  استدهی فای بیول...  خواهد حواسم را پرت کندی مدانمیم        

 سرگرم بگو بخند م،ی به آن جشن رفتنی همراه نوشم،ی و همسرش بهرام بود که دعوت شددایپارم
 یاما وقت...  بودندیکوبی مختلف مشغول پاي که هر کدام با لباس هایی مهمان هايسرگرم تماشا... میبود

 تی نهایب..  اخم داشتتی نهای شد که بي مردي رهی وارد سالن شد، نگاهم خي باز شد و مرديدر ورود
و درست بعد از سالم و حرف زدن با بهرام درست ...  نداشتیحس... و نگاهش... حضورش سرما داشت

 باشم، نشد به فاوت تی ، نشد برمی که مقابلم نشست و آن ژست خاص را گرفت نشد نگاه بگیزمان
 ي بود، ابروهای داشت، پوست صورتش گندمي گوش دهم، قد بلندنی نوشي خنده دار و بامزه يحرفها
 برد، شی پا انداخت بود و جام شربت را به سمت لبهاي و نازکش مدام در هم گره خورده بود، پا رویمشک

 در قلبم تکان خورد، نگاهم را يزیچ...  دور کردشیجام را از لبها... نگاهش که به نگاهم افتاد مکث کرد
 دم،ی کشقی شد، نفس عمکی باالتر رفت و همه جا تارکی موزي گرفتم و درست همان لحظه صداعیسر
 توجه کند ی حتای کند و می به اعتراض هاي توجه انکهی دستم را گرفت و همراه خودش برد بدون انینوش

 و دمی کشرونی دستم را به زحمت از حصار دستش بم،یای پاشنه بلند راه بي کفشهانیعادت ندارم با ا
 : که کالفه گفتستادمیا

 ه؟یچ -        
 : و گفتمدمی عقب رفته بود جلو کشیشالم را که کم        
 ؟" رقصمی جور جاها نمنی من ای دونی تو نمه،یمرگ و چ "-        
 ؟"خب چرا " -        
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 :به اطراف اشاره کردم        
 ."نمی بشرمی من،ی رقصم نوشی نمی مرد نامحرمچی هيمن جلو" -        
 زی چکی تا به سمت مبل بروم که محکم به دمی شوم چرخشی منتظر غرغر هانکهیو بدون ا        

 و تمام دمی کشقینفس عم... اما مهم نبود... دیچی ام پینی بي تويسخت و محکم برخورد کردم، درد بد
 پر رنگ را يا و اخم هی مشکيدرست همان چشمها...  نگاهم را لرزان باال آوردمدم،ی عطر را بلعيآن بو

 اش برد و ی شلوار مشکبی را داخل جشی چند قدم عقب رفتم،دستهاعی سرد،ی و قلبم تند تر کوبدم،ید
 :منتظر نگاهم کرد، آرام لب زدم

 "دیببخش...ب "        
 : قلب من گفتتمی تند تر از ر خشک،،يسرد، عبوس، جد        
 "تکرار نشه "        
 ری آن نگاه و لحن سرد بودم، درگری و تا آخر آن جشن درگدم،ی بود که از او شنی تنها حرفنیو ا        

 می مختص همه است، او براي سردنی و بهرام، و حس کردم ادای با پارمی حتبشیرفتار و برخورد عج
 یبعد از آن مهمان  کنم کهی قدر توجه ام را جلب کرده بود، فراموش نمنی چرا ادانمیخاص بود، و نم

 صحبت کردن، دای خبر از حال و روز من شروع کرد در مورد بهرام و پارمی و بی اتفاقیلی خنی نوشیوقت
 ی توجه ام را جلب کرده بود ، او از او مي گفت که بدجوري از مشخصات مردشی صحبت هاانیناگهان م

 نی که نوشدی رنگم هم پرجانی از هیت حدی شادانمی کش آمد، نمي اراده به لبخندی بمیگفت و من لبها
 :دیپرس

 ؟ي خندی چرا مکدفعه؟؟یچت شد  -        
 : کوب قلبم نشدمفی کردم اما حردیو من لبخندم را ناپد        
  اش؟هی بابا، خب بقیچیه -        
 ی مرگم شده که لبخند دارم، مکی فهمد ی فهمد، می حالم را مقی شفقی رفنی دانستم ایو م        

 شد تا بالخره مجبور شدم راست و دروغ را به هم چمی سوال کرد و پاپیحساب... ستیدانستم دست بردار ن
 :ببافم

 ی صداش ماری بهرام سامدمی برخورد کردم که شني مردهی من با یخب راستش اون شب مهمون -        
 !زنه

 و من دی بلند خندي با صدانی داده ، نوشی من چه جوابی کردم که در برابر عذرخواهفیو تعر        
 :کالفه گفتم
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 خب مرض ، چه مرگته؟ -        
 احساسم را با يآن روز نتوانستم احساسم را پنهان کنم ، نتوانستم حسم را سرکوب کنم اما همه         

 زد و من مدام ی می حرفاری از سامی از سر بدجنسای یهم هر بار اتفاق نی نگذاشتم، نوشانی در منینوش
 دارم، ي حال و روزه که چدمی شدم، و بالخره فهمی رفت و رنگ به رنگ می افکارم سمت او مشتریب

 شوم،ی دلتنگ مدنشی شود و با ندی حالم خوب مدنشی با ددمی آن مرد به دلم نشسته، فهمدمیفهم
...  نهایدوست داشتن است ...  نهایحاال اسمش عشق است ...  مني است برای طور خاصکی دمیفهم

 و عطر خوش بو، به آن نگاه ه مرداني نهی به آن ستوانمی دانم نمی فقط مدانمی نه را نمایخواستن است 
اله  حویباز مشت...اما..  تر کندوانهی مرا هر روز داهای رودیشا...  مردانه اش فکر نکنمي به آن صداق،یعم
 :می آی مرونی شود از خاطره ها بی دستم مي

 !  هستاتی مرگهی تو امروزت يناز -        
 ؟؟ی گفتيزی تو فکر بودم ، چدیببخش -        
 :دهدی هوا تکان مي آورد و تویانگشت اشاره اش را به سمت م        
 ی باز به حرف من گوش مای ی کنی و فراموش مخی ي کهی و اون مرتي دی به حرفم گوش مای -        

 اونم احتماال با همون ه؟ی من به شما عالقمند شدم نظرتو ن چخی ي آقای گی بهش مي ری و ميد
 ... گهی میفتگی و خودشتیجد

 : آوردی را در ماری سامي کند و ادای را کلفت مشیصدا        
 !تکرار نشه -        
 :دی گوی و من با خنده ممی خندیهر دو م        
 و دمی که من شنیی واال تا جاده؟ی مي طورنی و ایمرض، مسخره، آخه آدم جواب عذرخواه -        

 با فکر گهی دای ي نازنی کنم ، اشکال نداره، ببی گن خواهش می جور وقتا منی ثابت کرده ااتیتجرب
 ...ایکردن به احساست پر و بال نده 

 : گذارمی تمام ممهیبا حرص حرفش را ن        
 

 که برم بهش من به شما م؟؟ی ادمنی من همچ؟ی شناسی تو من و نمن؟؟ی نوشی گی میچ -        
 عالقه دارم؟؟

 :نمی بی مشی را در چشمهاطنتیش        
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 لمای فنی مثل ايخوای مي گم نازی سوخت، می دلم نمي بودی آدمنی ، اگه همچگهی دنیهم -        
 عب نداره ی عاشقت بود ولقمی گم رفی که من مي اگه مردنش؟؟یماش ي جلوي و خودت و بندازيبر

 یفرج دی مدام آه و ناله کن ناز کن شاگهی هم که دي بخشمت، اگه زنده موندی شو بده من مهیحاال د
 بهت زل بزنه شهی و اون از پشت شی چند روز که تو کما باشهی کما، ي برو توي شنوی از من میشد، ول

 !فکر کنم جواب بده و عاشقت بشه
 :ي پردازالی همه خنی خندم به ایم        
 ! برمدی کم چرت و پرت بگو ، من بانینوش -        
 تو اون مغز پوکت ادی مفتهی خودشي کهی مرتهی بنده خدا، هی ،یکی همش یکجا؟؟ تو تنها بش -        

 تو اتاق خودم می تو اون دماغت پس برچهی پی می عطر تلخ و مست کننده هم ههی گه تکرار نشه، یم
 که اون عطر رم زای هم باز میی در دستشو،ي رو نشنوکهی اون مرتي که صداخونمیمن بلند بلند درس م

 ؟؟یتلخ توش گم بشه، موافق
 :ردی گی خندم، دستم را می راحت منی با نوشخندد،ی من مياز خنده ها... خندمیبلند م        
 .می درس بخونمیپاشو ، پاشو بر -        
 . برمدی وقته، بارینه د -        
 . بهترهمی رسونمت، باهم باشیخودم بعد از درس م -        

 
 نی را هم به اصرار نوشدای توانم مخالفت کنم، جشن پارمی نمگری ددی بگويزی دانستم اگر چیم        

 چی داشتند ، اما هی خوبی وضع مالنی با ما دارد، نوشيادی ها و اعتقاد آن ها فرق زیهمونرفتم واال م
 ي من که نه خواهريرا بی واقعقی بود، و رفیخاک...  دانستی باالتر و بهتر نمیوقت خودش و از کس

 .می شوی هر دو وارد اتاق م،يداشتم نه برادر
 شود اسمش را عشق گذاشت ی دانم مینم...  حس آشنا و خاصکی...  استزی دلم عزي برااریسام        

 .ستی نی راهی دانستم جز فراموشی حس را دوست داشتم و منیاما ا...  نهای
 

 روند، ی مای به سمت دراری اختی ب؟؟؟ي ادهی آمدند را دای که تازه به دنی کوچکيالك پشت ها "        
 ..! "اری اختیب...  دوستت دارمنگونهیا

 
 ) اریسام      (   
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 به هم زی دهم، همه چی مهی تکی صندلی کشم و سرم را به پشتی میبعد از اتمام جلسه نفس راحت        
 ختهیر

 تمام تالش ها د،ی آی از دست من بر نمي رود و در واقع کاری مشی پیکارخانه تا مرز ورشکستگ        
 پول درست و کی نداشتم، ی تمرکز کافگری ضرر، دي مانده، هر روز ضرر روجهی نتی بمی های خوابیو ب

 دای کند، ویدور م  تلفن همراهم افکارم راي تا کارخانه و خودم را نجات بدهم، صداخواستمی میحساب
 :دهمی حوصله جواب میبود، ب

 بله؟ -        
 ؟ی خوبياریسالم سام -        
 ؟يخوبم تو چطور -        
 کنم و ی مراعات منی گفت سرت شلوغه به خاطر همیست تنگ شده، بابا م فقط دلم وا،یعال -        

 شم؟؟ی پيای کنم، امشب می و داد نمغیج
 :  کنم خون سرد باشمی می دانم، سعی آشفته بازار نمنی دلم بگذارم در اي را کجادایو        
 ام؟یکجا ب -        
 :خنددیپر از ناز م        
 ! خودميخونه  -        

 
 داشته باشد؟ دی داشته باشد، اصال چرا باي مجردي دختر جوان خانه کی رمی توانم بپذیهنوز نم        
 :می گویفقط م
 . فعالرم،ی گی تماس مامیاگه خواستم ب -        
 تلفن زنگ ز،ی مي کنم روی کنم و پرتش می منتظر پاسخ باشم قطع منکهیتلفن را بدون ا        

 :خوردیم
 ؟! مقدمهیچ -        
 :دی گویدستپاچه م        
 .جناب مهندس امروز وقت حقوق کارگراس -        
 :می گویامروز مگر چندم بود؟؟ کالفه م        
 ! اتاقمادی بيبگو مختار -        
 .چشم -        
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 :دی آی مي کشد، بالخره مختاری مری تمی کنم،از درد معده ام تا استخوان هایتلفن را قطع م        
 . قرباندیخسته نباش -        
 بهرام اومده؟ -        
 !اوردنی نفینه هنوز تشر -        
  به حساب؟زمی بردی باای می داري حقوق کارگرا موجوديبه اندازه  -        
 : قدر خراب استنی ای نشان دهم وضع مالخواهمینم        
 .هینه قربان فعال که کاف -        
 .پس زودتر حقوقشون و بده -        
 . مونهی نمي موجودادی ماه و بدم زنیحقوق ا -        

 
 : سوزاندی را ممی معده ام گلودیاس        
 .باشه -        
 : گرددی آمده باشد بر مادشی را ی برود اما انگار حرفرونی از اتاق بخواهدیم        
 .می سفارش بددیه هم رو به اتمامه، با کارخونییقربان مواد غذا -        
 :دهمیخون سرد جواب م        
 .باشه برو به کارت برس -        
 جا را گل گرفت به نی در ادی برود باشی روال پنی رود، اگه به همی مرونی بیاز اتاق بدون حرف        

 سال پدرم مثل کوه پشتم بود ی سنی اي کشد، توی کنم مغزم سوت می که فکر ميطلبکارم جناب صفو
 ... روزهانیاما ا

 ی مگاری به سی کنم، پک محکمی آورم و با فندك روشنش می مرونی پاکت بي را از توگاریس        
 کارخانه را از دست نی انکهی کردم قبل از ای فکر مدی دهم، بای مرونی و دهانم بینیزنم و دودش را از ب

 ! خراب شودزیبدهم و همه چ
 حی شوم، ترجی کنم، وارد آپارتمان سوت و کور خودم می چرخانم و در باز می قفل مي را تودیکل        

 نی که اي بحث تازه اي خانه رفتن و کنار پدر بودن را بزنم، حوصله دیدادم تنها باشم و امشب هم ق
 ی را از تنم در مراهنمی پ وت اندازم ، کی کاناپه مي را روفمی را ندارم، کشودی هم نمالشیخیروزها بابا ب

 ي آب از البه الي قطره هارم،ی گی دوش آب سرد مری شوم، سرم را زی می بهداشتسیآوردم و وارد سرو
 ی تخت دراز مي اندازم و روی سرم مي حوله را روزد،ی ری و صورتم میشانی پي رنگم روی مشکيموها
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 سفارش غذا ي رود اما حوصله ی ضعف می شب بود، معده ام از شدت گرسنگازدهی کیکشم، ساعت نزد
 نچ کالفه زد،ی ری به هم مشتری تلفن همراهم اعصابم را بي بندم که صدای را ممیدادن را ندارم، چشمها

 : دارمی کنار تخت بر می عسلي را از روی و گوشمی گوی ميا
 بله؟ -        
 : کندی گوشم را پر مدای دلخور و ناراحت ويصدا        
 ؟؟ياریسام -        

 بله؟ -        
 ؟يومدیپس چرا ن -        
 : بندمی حوصله چشم میب        
 .گهی ددمیبهت گفتم خبر م -        
  آخه؟ي دی خبر می کگهی شبه، دازدهیساعت  -        
 : کشمی مقینفس عم        
 .نمتی بیفردا م -        
 :شودی و تند می عصبشیصدا        
 فردا ی گی می راحتنی خونه آماده و منتظر نشستم، اون وقت تو به انی اي من تا االن تواریسام -        

 نمت؟ی بیم
 . برو بخواب بزار منم بخوابم خستمدایو -        
 .امکان نداره، من منتظرم -        
 .نباش -        
 .اری ساممیما با هم قرار داشت -        
 : دهمی ام را ماساژ میشانی پگرمیت دبا دس        
 .داد نزن -        
 . خسته شدم،ی کنی کار کنم؟ تو اصال به من توجه نمیداد نزنم چ -        
 : خوابمیبه پهلو م-        
 . بخوابامیفردا شب م -        
 : شودیآرام تر م        
 قول؟ -        
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 .آره -        
 .ری شب بخزم،ی عزیباشه خوب بخواب-        
 .ریشب بخ -        
 بندم، کابوس ها را آماده به خدمت یچشم م...  کنمی پرت مزی مي کنم و روی را قطع میگوش        

 .نمی بیم
 

 ) الیناز        ( 
 

 تحان و؟ امي چه طور دادي نازی خداروشکر بد نبود تو چیپوووف چقدر سخت بود، ول -        
 : کنمی مقنعه ام را صاف ميجلو        
 .خوب بود -        
 .ي تا باز سرما نخوردنی ماشي زودتر تومیبر -        
 . رمینه تو برو من خودم م -        
 : کشدیکالفه دستم را م        
 . زدمخی بدو ،ی کنیتو غلط م -        
 :دی گوی کند و می را روشن مي بخارم،ی شوی منیهر دو سوار ماش        
  آش؟ای ي خوری میفرن -        
 . ندارملی کدوم، مچیه -        
 :دی گوی مي بندد با لحن بامزه ایهمان طور که کمربندش را م        
 زم؟ی عزي خوری پلو هم هست ماریسام -        
 :دی گوی خندم و با حرص میم        
 ؟ی کنی کوفت می زود بگو چ؟ی چیعنی ندارم لی مشتو،یمرض، ببند ن -        
 .خورمی خب بابا ، آش میلیخ -        
 ؟ي قدر تو فکرنی حاال چرا ان،یافر -        
 : کنمینگاهش م        
 ن؟؟ینوش -        
 هوم؟ -        
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  نامزد؟ایبه نظرت زن نداشت؟  -        
 :دی گویکالفه م        
 . اخموکهی خواد نداشته باشه مرتی خواد داشته باشه می توچه؟ مبه من و -        
 :می گویدلخور م        
 .نیاع نوش -        
 ي و فراموش کن تو تازه داری گم همه چی من م؟ی کنی تو بهش فکر مهی چنای و درد، انینوش -        
  متاهل؟ای مجرده ی کنیفکر م

 یی عالقه به جانیا...  استنی کنم، حق با نوشی مي بازمیبا انگشت ها...  اندازمی مریسرم را ز        
 ي ساده و بودم، مثل همه ي و دو ساله ستی دختر بکی کجا؟ من اری رسد، اصال من کجا و سامینم

 شهیمثل هم نی و لباس مارك دار نداشتم و ندارم، نوششی هزار جور آرای آن جشن لعنتيدختر ها
 یفراموش...  توانم فراموش کنمیاما من نم... ستی عالقه عاقالنه ننی زد، ایقالنه حرف م و عایمنطق
 کی فقط ی بعد از آن مهمانیعنی االن کجاست؟ یعنی دمش،ی دی مگری بار دکی کاش فقط ستم،یبلد ن

 ... معتضداریسام... اریلحظه به برخوردش با من فکر کرده؟ سام
 : شومی از افکارم دور مچدی پی دستم مي که تويبا درد بد        
 . تويباز که زد -        
 ی کنم نمی صدات می که من هر چي ری افکارت تا کجا مي تو، تونمی تو ابرا، ببیباز که رفت -        

 ؟يشنو
 ؟ی چیعنی -        
 ... بعد از لباس عروس و جشن و بزن و برقص و اتاق خواب ویعنی -        
 : زنمی مشی بازويحکم مشتم را روم        
 . ادبیمنحرف ب -        
 : دهدیبا خنده دستش را ماساژ م        
 ... حواس کنه، جزی قدر کر و کور و بنی تونه آدم و ای نمي فکرچیبشکنه دستت ، خب آخه ه -        
 . کنمای زنم لهت می منینوش -        
 : پرسمی زند که می راهنما مخندد،یبلند م        
 د؟ی حرف کشدای زبون پارمری از زمی مستقری غیی جوراهی شهیبه نظرت م -        
 ؟یچه حرف -        
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 .. عالقمند شدم واقعای ازدواج کرده نکرده؟ اصال من به که؟ی که چه جور آدمنیا... دونمیچه م -        
 ...ی ولگمی و منیمن متاسفم که ا -        
 : کنمینگاهش م        
 . شهی عروسگهیچند روز د -        

 
 : مانمیمات م        
 ؟ی کنی میشوخ -        
 .نه -        
 ی قدر ها هم که منی اي که دوستش داری کسي برای خوشبختي کنم، آرزوینا باور نگاهش م        

 شی و بعد برارمی را بگی کنم چشم ببندم و دست فراموشی میاما با تمام وجود سع... ستی آسان نندیگو
 : شنومی را منی نوشي که داشتم، صدايبا تمام حس بد...  کنمی خوشبختيآرزو

 ؟يناز -        
 : کنمی حوصله نگاهش میب        
 ؟؟یخوب -        
 : زنمیاما آرام لب م... ستمیخوب ن        
 .خوبم -        
 :دی گوی کنم، کالفه می کند، من اما هنوز مات نگاهش می ترمز مبانایکنار خ        
 .ي عالقه اشتباهه نازنیا -        
 : دارد سخت موافقمی را در زندگی کسیوقت... موافقم        
 .آره -        
 . خبر ندارميزیچرا ماتت برده ؟ دروغ گفتم من از چ -        
 :ردی می هم ميدینا ام...  گرددیآرزوها ها بر م... شودی دور م بديحس ها...  زنمیپلک م        
  مگه من مسخرتم؟ن،یواقعا که نوش -        
 .يری نميدی شندای و از پارمنی خواستم آمادت کنم اگه ایم -        
 . دمی دستش نديمن اونشب حلقه تو -        
 . داردشهی را همطنتشیش        
 .  خوب خوشگل و از دست ندهي خواسته فرصتای مدیخب شا -        
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 هان؟؟ -        
  مثل تو رو از دست نده افتاد؟یکی حلقه شو دستش نکرده که گمیم...  بابايا -        
 .ونهیبرو بابا د -        
 :دی گویبا خنده م        
 . چسبهی عشق تو منی که با امی آش بخورمی برم،یبر -        
 ؟ی چیعنی -        
 ي انرژشتری بای يدی چسبه، فهمی گن کشک خب؟ کشکم که با آش می عشق تو منیاالن به ا -        

 صرف کنم؟
 .نی واقعا نوشي مسخره ایلیخ -        

 
 و مامان وارد اتاق خوردی به در مي با تلفن همراهم هستم که ضربه اي اتاقم مشغول بازيتو        

 : دهدی را به دستم مي فنجان چاستم،ی ای به احترامش مشود،یم
 . راحت باشنیبش -        
 . دستت درد نکنه خانوم معلم -        
 ؟ي کردی کار می چزم،ینوش جان عز -        
 . کردم، از درس خوندن خسته شدمی مي بازمیبا گوش -        
 .ی شی خسته نمياریبه خودت فشار ن -        
 : پرسمیو م زنمیلبخند م        
 ومده؟یبابا ن -        
 .ي شام بخوريایچرا اومدم صدات کنم ب -        
 :دی گوی رود می و همان طور که به سمت در مشودیاز جا بلند م        
 .ي نازایزود ب -        
رم و  گذای نشسته می صندلي بابا که روي شانه هاي را رومی و با عشق دست هاشومیوارد سالن م        
 :دهمیماساژ م
 .دی خسته نباش،ییسالم بابا -        
 . باباجونشهی غدات سرد منی ، بشی سالمت باشزم،یسالم عز -        
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 کنم، ی بلندم را آزاد مي کنم و مو های را باز ممی شوم، کش موهایبعد ازصرف غذا وارد اتاق م        
 : نوشتهنی شنوم، نوشی تلفن همراهم را مي کشم که صدایدراز م

 ؟"ی خوبالیگودز"        
 :سمی نویبا خنده م        

 
 .ی مونیآره خوبم، بخواب صبح خواب م "        

 
 ی هر زندیچرا نبا"        
  زن جهان باشد ؟؟؟نیباتریز        
 ...ی مدتيدست کم برا        
 ... چند روزيدست کم برا        
 ....!! " جفت چشمکی يدست کم برا        

 
 ) اریسام        ( 

 
 : دی آی شوم که بهرام پشت سرم میوارد اتاقم م        
 ؟ی مرد حسابي کردری قدر دنیسالم، چرا ا -        
 .بانک بودم -        
 : آورمیکتم را در م        
 ؟یخوب -        
 :می گوی اندازم و می مزی مي و فندك را روگاریس        
 چه خبر؟ -        
 : زندی را چنگ مشی موهاگری گذارد و با دست دی می صندلی را به پشتشی از دستهایکی        
 جا سر پا نی کارخونه را تا همی به هزار بدبختشه،ی روز به روز داره داغون تر می همه چ،یچیه -        

 . کارخونت رو هواستاری سامم،ینگه داشت
 :نمی نشی کشم و میب م را عقیصندل        
  گفتم؟ی چيدیشن -        
 : کنمی کنم و نگاهش میلب تاب را روشن م        
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 .آره -        
 .شهی ملی کارخونت داره تعطی مرد حسابه؟ی چي همه خون سردنی الیدل -        
 را روشن گاری سند،ی نشی می صندلي و روشودی آورم، بهرام خسته می مرونی را از پاکت بگاریس        

 : کنمیم
  کار کنم؟ی چی گیم -        
 : کندینفسش را کالفه فوت م        
  آخه؟ی زنیچرا درست با بابات حرف نم -        
 .دسی فایب -        
 ی گفتی پول و بدهکار؟ مگه نمی بي جورنی آدم پدرش پولدار باشه و خودش ا؟ی سامی چیعنی -        
 ... کهي از دست بدنمی کنه؟ اشرفتی کارخونس که پنی و هدفت ازهی انگيهمه 

 :شودی ممانی کنم، خودش از ادامه دادن پشیحرفش را هم قطع نم...  کنمینگاهش نم        
  ؟یازش کمک خواست -        
 .آره -        
  کشن؟ی مگاری صبح اول صبح س؟ي درست جواب بدشهیم -        
 .خالص...  از پول هست نه ارث نه کمکي نه خبری تا ازدواج نکنگهیم -        
  خبر داره؟تی تو زندگدایاز حضور و -        
 .مهی دونه چرا تو زندگی نمیول.. آره  -        
 .ادی بالخره گندش در م؟يری دخترش ازش مهلت بگي لهی به وسيخوای میتا ک -        
 .تمومش کن.. .دونمی بهرام نمدونمینم -        
  آره؟يبا پدرت لج کرد -        
 کنم ی زنم و درخواست قهوه می تلفن را ميدکمه ...  کنمی خاموش ميگاری جا سي را توگاریس        

 :بهرام همچنان دنبال حل مشکالت من است
 ؟؟ی کنی نم و خانواده دار ازدواجنی دختر متهی چرا با ؟يدی چرا به حرف بابات گوش نم؟یسام -        
 :می گوی بلندتر می زنم و کمی می صندلیکالفه سرم را به پشت...  بندمیچشم م        
 . کار دارمرونیبهرام برو ب -        

 
  هنوز هم هست؟؟نیچرا از نظرش دختر خوب و مت        
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 !ی پره، بهتره فکر پول کنی اخالق گند تو زود منیبا ا... دهی جواب می مدتهی تا دایو -        
 شودیبلند م        
 . رگاستی تعمنمی منم ببر ماشي بریخواست -        
آن ...  است که با او هستمي دخترنی ام اولی سال زندگی سنی در ادای رود، وی مرونیو از اتاق ب        

 کامل دارد، تیضا که خودش هم ری دوستکی...  و ساده مثالی معمولی دوستکیهم که نقشه است، 
...  که باشدواستمنخ...  ام نبودهی زندگي توی بعد از مادرم زننی همي سازم، برایمن با زن جماعت نم

 .. مادرمی اعتماد ندارم، حتی زنچیمن به ه... من تنها آروم تر هستم
 :چدی پی گوشم مي تودای وي صداخورد،یتلفن همراهم زنگ م        
 ؟یسام -        
 بله؟ -        
 شم؟ی پيایامشب م -        
...  سقف نفس بکشمکی ری خواهد با زن جماعت زیدلم نم...  پا به خانه اش بگذارمخواهدیدلم نم        
 مورد هم باشد، من از نی در ادی هست باياگر تنفر...  را بخورمشی خواهد گول ظاهر و عشوه هایدلم نم

 : امدهی نديری خی زنچیه
 . میخور ی مرونی شام و بمی ری دنبالت مامیم -        

 :خنددیم        
 .باشه، منتظرم -        
 : دهمی جواب مرد،ی گی کنم، که بابا تماس میتلفن را قطع م        
 .سالم -        
 ؟یی کجاار؟یسام-        
 .کارخونه -        
 ؟ي کجا بودشبید -        
 .خونم -        
 . کنمی پسر؟ من آخر از دست تو سکته می کنی تو فکر من و نم؟ي خبر بددینبا -        
 : شومی مرهیبه قاب عکس سامان خ        
 .خدا نکنه -        
 .می با هم حرف بزنایشب زود ب -        
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 .شب قرار دارم -        
 البد بااون دختره؟ -        
 :رمی گین منگاهم را از عکس ساما        
 .بله -        
 من ،ي خوای هست که نمي همون طورخوره،ی اون به درد تو نم،ی چرا با اوندونمی من نماریسام -        

 ...  خبر دارم از دخترش واشی شناسم از کاله برداریپدرش و م
 : ندارميمن چاره ا...دی گویدرست م... حق دارد        
 .میو زد حرفارنیما قبال ا -        
  پسر؟هیتو حرف حسابت چ -        
 .حرف حساب ندارم -        
 ؟ی دختر باشهی با ي شدی که راضهیتو مشکلت چ -        
 . بابا من کار دارم -        
  اون کارخونه چقدر ضرر کرده؟دونمی نميفکر کرد -        
 ... کنمیسکوت م        
 . دختر با وقارهی برو سراغ خوره،ی اون دختره به دردت نمیسام -        
 : زنمی میکی تاري تويری تکی ازدواج کنم؟ دای کند قصد دارم با ویفکر م        
 گه؟ی دی ازدواج کنم نه با کسدایو اگه نه با و -        
 . دمی ارث تو ميهر وقت ازدواج کرد -        
 .کنم وقت ازدواج نچیاگه ه -        
 . روزام ازدواج تو هستنی ايمن تنها آرزو -        
 . خدافظه،ی محاليآرزو -        

 
 دهد و با ی تکان مي کند، سری گردد و نگاهم می گذارم که بهرام بر می بوق ميدستم را رو        
 : شودی دودو سوار می منی دهد، به سمت ماشی دست ميمختار

 چه خبرته بابا؟ _        
و بالخره ضبط را ...  کندی نگاهم می کنم، کمی کنم و ضبط را روشن میبدون حرف حرکت م        

 : کندیخاموش م
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 ده؟ی هم پول نمي طلب صفوي بابات به اندازه یعنی -        
 .نه -        
 و نفرت و ؟ مگه من ازدواج ینی بدبنی ای تموم کنستی بهتر ن؟ی ازدواج کنيخوایخب چرا نم -        

 ه؟ی به نظرت دختر بد؟يدی رو ندداینکردم؟ مگه پارم
 .اشی وفای و باشیهنوز زوده واسه نشون دادن بد -        
 ... تواریسام -        
 :  دهمی فشار ممی مشتهايفرمان را محکم تو        

 
 

 و هی موقع چک صفوگهیت ، چند روز د اعصابم خرد هسی کافيبهرام تمومش کن به اندازه  -        
 . کشمی نمگهیاونم واقعا د...  تونستم دخترش و تحمل کنمنکهی نکردم جز ای غلطچیمن ه

 .ستی نی پول کمتی من نگرانم، بدهکاریسام -        
 ي چون اون کارخونه همه دمی انجام مادی از دستم بر بي من هر کارشهی ميزی چهیبالخره  -        

 .ستمی به بابا رو بزنم ، اهل التماس نتونمی نمنمی از اشتری بمه،یزندگ
 رسانم و به ی خانه اش مي کنم او را جلوی را تحمل مشی هاحتی نصشهی مثل همنکهیبعد از ا        

 رسم تلفن همراهم را بر ی کنم، به آپارتمانش که می حرکت ممی روزهانی سوهان روح ايسمت خانه 
 :سمی نوی م حوصلهی و بدارمیم

 . خونميمن جلو -        
 ی تنفر کنم و از طرفي طرف ادعاکیاز ...  خواهد پا به آن خانه بگذارم و وسوسه شومیدلم نم        

 ،يدی قی زن بنی ندارم مخصوصا با همچی روابطنی به همچیلی تماچی نفس خودم نشوم، هفی حرگرید
 سقف ریز  دختر سخت است پسنی خانه و کنار انیمقاومت در ا..  جا هم اجبار است و بسنیتا هم

 ي قرمز رنگش تا باالي کنم، پالتوی نگاه مپشی به تدی آی که منینبودند بهتر است، به سمت ماش
 ي رنگش رویی طالي است، شال همرنگش درست وسط سرش جا خوش کرده و موهاشیزانوها

 : کندی مجمی عطرش گي بوندی نشیم که م کنارزارم،ی داند بی دارد که میظی غلشی آراخته،یصورتش ر
 . بدقول خودميسالم آقا -        
 : به هزار زحمتزنمی ميلبخند محو        
 .سالم -        
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 شنوم، نگاهش ی را مشی بهرام و اوضاع کارخانه است، صداي و افکارم پرت حرفهاکنمیحرکت م        
 : زندی برق مشی کنم لبهایم

  قدر فکرت و مشغول کرده؟نی ای چی بگشهیم -        
 :دهمیجواب م... زی چکیهزار و         
 .ستی نيزیچ -        
 ؟ي فکرت مشغول، سردرد دارداستی پ،یمزخرف نگو سام -        
 ..... ـ        
  هست بدم بهت؟فمی کيمسکن تو -        
 .نه -        
 .ببر خونه من و ی عنق باشي جورنیاگه قرار ا -        
 :زنمی توانستم، لبخند میکاش م        
 .ادهی کارخونه زي کارادا،یخوبم فقط خستم و -        
 : و الك زده اش را هم دوست ندارمدی سفي ، دستهاردی گی پام است را ميدستم را که رو        
 ؟ی کنی متی قدر خودت و اذنیخب چرا ا -        
 زنم حالم از خودم به یلبخند که م...کنمی گردم و نگاهش می کنم، بر می رستوران ترمز ميجلو        
 :خوردیهم م

 . خرج دارهیزندگ -        
 کفش ي امان از صداشود،ی مادهی شوم، همراهم پی مادهی کشم و پی مرونیو دستم را از دستش ب        

 اگر من ی دانست حتی آمد، کاش میش بابا کوتاه م کام،ی شوی پاشنه بلند، هر دو وارد رستوران ميها
 اعتماد هستم ی کاش بداند چقدر بم،ی آی بر نمي دخترچی کنم از پس خوشبخت کردن هیخودم را راض

 شک ی را نشانش بدهم بدای ونی را دارند، اگر همیی وفای همه دخترها بدی فهمیبه جنس مونث، کاش م
 .زارتریاز خودم ب... زارمی بشیختنهای ، از عشوه رشی ناز و اداها شود، ازی مزاریاز هر چه دختر است ب

 
 نمی نشی کنم و کنارش می روم بابا مشغول حساب و کتاب کارخانه است ، سالم میبه خانه که م        

 :دی گوی نوشد و می از قهوه را مي ، جرعه ادی گوی کارش متی از وضعیکم
 

 . بهش فکر کنمي جددی کنم، بامهی داده انبارو بشنهادی پي مهدويآقا -        
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 :می گوی حوصله میب        
 .دیری نگي جدال،ی خیهمه ش کلک پوله، ب -        
  آخه؟رهی اون مبی کارمند ساده ست، مگه پول تو جهیاون  -        
 ی که واسه باالدستییانی از اادی نداره، بدم می و لزومدسی فای به نظر بی ولدی دونیخودتون م -        

 ! مدرسهي بچه مثبتانی انی کنن، عی مینیریهاشون خودش
 : زندی ممیدلخور صدا        
 ار؟یسام -        
 البد مه؟ی و سفارش کنه واسه بحتی ور و اون ور نصنی افته ای راه مکارهی مردك بگم؟یدروغ م -        

 .گهی دادی مرشی گی وسط حق داللنیا
 ؟ی زنی حرف می منطقری قدر تند و غنی اي ، دلت از کجا پره دارستینه انگار حالت خوب ن -        
 . نسوختهی زمونه دلش واسه کسنی تو ای و گفتم کستیمن خوبم فقط واقع -        
 : اندازدی مزی مي کند و کاغذ ها را روی میکالفه پوف        
 . ینی بدبیبه همه چ... از دست تو  -        
 .از من گفتن بود -        
 . را صبح کنمگری شب دکی روم تا ی شوند و از پله ها باال میخسته ازجا بلند م        

 
 ... جنگل سبزکی حاصل ی بيمنم آن کُنده "        

 
 ...! " خواهدی تبر منی سنگيکه فقط ضربه         

 
 )الیناز        ( 

 
 شوم، همان طور که پالتو ام را تنم ی و از جا بلند مخورمی صبحانه معیصبح به اصرار مامان سر        

 :می گوی کنم میم
 ؟ي نداري کاررمی مگهیدست گلت درد نکنه مامانم، من د -        
 :دی گوی اندازم، که مامان میشالم را دور گردنم م        
 . باشنوش جونت، مواظب خودت -        
 .چشم -        
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 :دی گوی اش میشگی با همان لبخند همد،ی آی مرونی بوسم که بابا از اتاق بیصورتش را م        
 .زمی عزمیبر -        
 ی بندم می همان طور که کمربندم را مم،یشوی منی و سوار ماشمی کنی میبا مامان خداحافظ        

 :میگو
 . چقدر سردهيوا -        
 .یشی االن گرم م،یی و روشن کردم سرمايبخار -        
...  مردنی شود، و دومی عاشقش مي که هر دختري مردنی بودم، اولشی هایعاشق پدرم و مهربون        

 : شنومی بابا را مي صداشود،ی تنگ مشی دلم براشود،ی در ذهنم پر رنگ ماریسام... یعشق زندگ
 . بازمی کني دارضی مردی باادیامسالم اگه برف ب -        

 
 کردن چند ي ماندن و برف بازرونی بادی که برف ببارد از زی عاشق برف هستم، هر سالخندم،یم        

 :شومی مضی را مريروز
 .  برف نبارهدیپس دعا کن -        
 . که دعا کرد رحمت خدا نبارهشهینم -        
 ... خنددیم... خندمیم        
 م؟ی کار کنیاوووووم پس چ -        
 .ی دعا کنم تو بزرگ شدیبا -        
 :می گویبا اعتراض م        
 . عاقلمیلی من خدی گی مشهیاع بابا، شما که هم -        
 . عاقلي بچه هیآره  -        
 ی، کمربندم را باز م کندی دانشگاه ترمز مي کند، جلوی که با لذت نگاهم منمی بی مخندم،یبلند م        

 :ردی گیکنم که چند اسکناس به سمتم م
 .فعال دارم -        
 . باشهشتی پریبگ -        
 :می گوی و مرمی گیبا لبخند پول را م        
 . خدافظ،یمرس -        
 .به سالمت باباجون -        
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 :دهمی گوش منی گذارم به نوشی کوله ام ميبعد از اتمام کالس همان طور که کتابم را تو        
 م؟ی کافه قهوه بخورمی امروز برالی گودزگمیم -        
  کجا؟الی کجا و گودزالی ناز؟ی و خراب کنی قشنگنی اسم به اادیدلت م -        
 .ي نازيالیخب تو به گودز -        
 : اندازمی شانه ام مي و کوله ام را روخندمیم        
 .ي مزه ای نوشمک بهیپس تو هم  -        
 م        
  نه؟ای يایحاال م -        
 . رم خونهی مری به مامانم خبر بدم ددی بایآره ول -        
 .میباشه خبر بده بر -        
ه  بادی بود فقط زی خونگرم و مهربانیلی دختر خد،ی آی به سمتمان مدای که پارممی برومی خواهیم        

 : دهدی متیسر و وضع و مد اهم
  باشه؟دیای رستوران شما هم بمیها قراره جمعه با چند تا از بچه ها بر بچه -        
 : پرسدی منینوش        
 رستوران به چه مناسبت؟ -        
 و دعوت کنم، من شما رو چند یمی صمي دوم رستورانش و زده، بهم گفته دوستايپدرم شعبه  -        

 گه؟ی ددیای از بچه ها رو گفتم، مگهیتا د
 م؟یای چرا نمیایمعلومه که م -        
 . فعالرم،ی مگهی شب منتظرم، من د9 خوشحال شدم، جمعه ساعت ،یمرس -        
 : زنمی منی نوشيبعد از رفتنش محکم به شانه         
 ؟ی زنیاز طرف من حرف م که تو جمی جا هونیمن ا -        
 ی دنج از دست مي جاهی ي شام مفصل و توهی ی گذاشتم تو حرف بزنی من اگه ما،ی شدیوحش -        

 .میداد
 . دوم رستوران پدرش به من و تو چهيخب آخه شعبه  -        
 ی جذب ممی مشتري جورنی بابا خب به مناسبتش جشن گرفته دوستاشم دعوت کرده بده؟؟ ايا -        

 . بار برم شام بخورمهی ي هفته ادی باادیکنه، مثال اگه من از غذاش خوشم ب
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 . باشه به مامانم بگمادتیپس  -        
 :دی گوی کند و میبا حرص نگاهم م        
 . زد به سرمي فکرهی من ی ولمی ری نميحاال اگه دوست ندار -        
 ؟يچه فکر -        
 گهی بار دهی ی فرما شن تا جناب عالفی هم تشراری آقا سامدای به دعوت نامزد پارمدی شانکهیا -        

 .ینی نحض شو ببي افهیق
 :ردی گی کنم، تپش قلبم شدت میبا لبخند نگاهش م        
 . میحاال بر -        
 :دی گوی میبعد هم با بدجنس        
 . به ما چهمی ری نمی گیاصال راست م -        
 .می رینه م -        
 .می رینچ نم -        
 . می ری گفتم منیاع نوش -        
 :دی گوی که ممی آی مرونی خندد و هر دو از دانشگاه بیم        
 .  دنبالتامی م8 آره؟ باشه پس فردا ساعت نیی اس باز اومده پانیتامیپس و -        
 مگه فردا جمعس؟ -        
 . شمايزه با اجا -        
 : شودی از جا کنده مجانی همه هنی دلم دارد با ام،ی شوی منیهر دو سوار ماش        
 ؟ي صدام و دارالیگودز -        
 هان؟ -        
  چته؟گمیهان و حناق، م -        
 .. کشمی مقینفس عم        
 . دلشوره دارمکمی یچیه -        
 :دی گوی کند و میحرکت م        
 .ادی بستی گفتم اصال معلوم نيزی چهیبابا من  -        
 .  رفتار کنمنی ترسم نتونم خانوم و سنگی ترسم، می دونم چرا مینم -        
 .ینی قربونت برم، تو رو جون به جون کنن خانوم و سنگیااله -        
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 اد؟یخب اگه ن -        
 : کندیکالفه نفسش را فوت م        
 به هر حال اون مهندس و ادی نشو، اصال از کجا معلوم بیی گفتم تو هوايری چهیبابا من  -        

 .  فرصت کنهستیکارخونه داره، معلوم ن
 : زندی کنم قلبم لبخند میاما حس م...  کنمیسکوت م        
 .می قهوه بخورمیحاال بر -        

 
 من م،ی زل زدگریکدی و به می چانه گذاشتری و دست زمی کافه نشستي های صندليهر دو رو        

 ی حرکتنکهی شنوم بدون ای را مشی آورد، صدای من را در مي دارد ادانیافکارم مشغول است اما نوش
 :کند

 . قهوه سرد شد گردن منم خشک شدالیگودز -        
 : خورمیمن هم تکان نم        
 ن؟ینوش -        
 .هوم -        
  نه؟گهی دانی اگه نامزد داشته باشه فردا با هم مگمیم -        
 .اهوم -        
 .ارمی سخته من طاقت نمیول -        
 حرکت ادامه ی بردی گی خورد خنده ام می تکان نمنی دارم اما نوشی چانه ام بر مریدستم را از ز        

 :دهدیم
 ؟ياری غذاها رو باال مي همه یعنی ی چیعنی -        

 
 
 
 
        ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

 :( ستنی من کجان؟؟؟ حداقل شصتاشون نیمی قديخواننده ها. سالم         
 .  شدي که اون طوردواری بود به صدتا و من امدهیرس        
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 دی از دست ند؟؟ی نفرت چي هی ساد؟؟یخونی رو مایدور دن        
   و ذوق کردمدمی که اسمش و دزمی به شبنم عزمی پست تقدنیا        

 
 ؟ی کنی سرش خرد مي و توی صندلیپس چ -        
 . کننیگمشو، حاال چرا خشکت زده زشته دارن نگامون م -        
 .  کنم خشک شدمي خواستم باهات همدردی کشم از دست تو،می میواال من هر چ -        
 :دی گوی خندم که میم        
  اره؟ی کنی و مساشیه دونه گ و دونیشیپس البد بلند م -        
 :دی گوی کنم که میبا اخم نگاهش م        
 کهی زننی مردم اي که ای زنی کف رستوران و صورتت و چنگ مینی شی نه؟ پس حتما منمیا -        

  اره؟دیعشق من و دزد
 :دی گوی که مخورمی از قهوه را می کمردی گی از تصورش خنده ام میحت        
 برو جلو و با بغض با لمای فنی مثل اي بر خورد کردي صحنه انی اگه با همچني شنویاز من م -        

 .  مباركدی عشق جدزمی دست بده و بگو عزاریسام
 .شمی مونهی دارم از دستت ديوا -        
 حاال صبر ،يخوری شم که تا فردا شب سر من و با حرفا و حدسات مونهی ددیروت و برم، من با -        

 ؟ی چادی نوشبن اگه با بچه هاش بي دی مامیکن شب واسم پ
 دی گوی که ناالن ممی خندیهر دو م        
 ؟يناز -        
 بله؟ -        
 .خورمی تکون منمیمن خسته شدم من و تکون بده بب -        
 :دی گوی کشم، که می مرونی چانه اش بریبا خنده دستش را از ز        
 . گردنم خشک شدا،ی کنی فکر میی تو هم با چه حالتاش،یاخ -        
 از آدمها ی کنار بعضد،ی شود خندی راحت منیکنار نوش...  خندم، با تمام ترس و استرس فردایم        

 به دلم نشسته بود که ي جورکی...  آدمها بودنی هم از هماریکاش سام... شودیحال خودت و دلت خوب م
 . صبرانه منتظر فرداشب بودمی کرد، و من بی حالم را خوب مدنشیر د فکیحت
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 .گهی درونی بای ساعته منتظرم خبرت بمی بابا من ن؟يالو ناز -        
 .اومدم -        
 رژ لب کی کنم، فقط ی نگاه منهیی آي بار دهم خودم را توي اندازم ، برای مفمی کيتلفن را تو        

 رنگ و شال همرنگ مانتو ی تنم کرده ام، شلوار مشکی رنگی کالباسي زده ام، مانتومی لبهايکمرنگ رو
 نی باشم، سوار ماشخودم  کنند که مواظبی کنم و آن ها باز سفارش می میام، با مامان و بابا خداحافظ

 : زندی ممی محکم به بازونی شوم نوشیکه م
 . توي قدر ناز دارنی که ايریبم -        
 :می گوی دهم و با اخم میدستم را ماساژ م        
  مگه؟يمرض دار -        
 : خنددیم        
 .ي شدپیخوش ت -        
 : کنم اما با استرسی نگاه ممیبه لباسها        
  خوبم؟؟يجد -        
 دوما يترس دار همه اسنی که اادی بستیآره، اعتماد به نفس تو از دست نده، اوال معلوم ن -        

 ؟يدی فهمي ازش کم نداریچیه
 کند، قلبم مثل ی دل دل مری کند و دلم در طول مسی دهم ، حرکت میبا تکان سر جواب مثبت م        

 کشم، ی مقی کند نفس عمی رستوران که ترمزمي جلونی کوبد، نوشی ام منهی سواریپرنده به در و د
 : استادی زيادی زجانیه

 .گهی شو دادهی پيناز -        
 سالن م،ی شوی اندازم، هر دو وارد رستوران می شانه ام مي را روفمی شوم، کی مادهیبدون حرف پ        

 هست که به طبقه یچی مارپي سالن پله هاي رنگ، انتهادی سفي های و صندلزی که پر است از میبزرگ
 بزرگ و خوش يها به تابلوم،یرو ی منیی ها پر است، از سه پله پای صندلشتری بشود،ی دوم خطم مي

 دای پارمرمی گی کنم، نگاهم را که می آن است نگاه مي روي انواع غذا ها و دسر هاي که عکس هایرنگ
 کند، ی پاشنه دار قرمز رنگش و توجه جلب مي کفش هاد،ی آی که با لبخند به سمت مان منمی بیرا م

 :دی گوی ممی کنی که میسالم و احوال پرس
 . بچه ها منتظرنمینی بشمیبر -        
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 و نامزدش بابک و ترنم و ي شاددنی با دم،ی روی که بچه ها نشسته اند ميزیهر سه به سمت م        
 : پرسدی منی نوشمینی نشی دهم، کنارشان که می زنم و سالم می لبخند مدیهمسرش سع

  پس آقا بهرام کجاست؟؟دایپارم -        
 . هنوز سرکار بودگهی دادیم -        
 :دی گوی ميشاد        
 . جانی اارتمی بادی من از بابک قول گرفتم زهی قشنگیلی خيجا -        
 :دی گوی می با بدجنسنینوش        
 . طفلک آقا بابک، ورشکست شد رفتیآخ -        
 از چهره ی و شوخ طبعطنتی شدی گفت ، اما سعی مي را شادنی است ، ایبابک مرد آرام و کم حرف        

 :دی گوی زند و می بابک مي شانه اياش مشخص است ، دست رو
 . جور قوال نده ما رم تو دردسر نندازنیبابک خان تز ا -        
 ار،ی دوست دارم بهرام تنها برسد با با سامدانمی است، نمي اما نگاه من به در وروددمیخندیهمه م        

 : زندی مدی سعي به بازویترنم مشت
 ؟ی چیعنی االن نیا -        
 :خنددی مدیسع        
  چه خبر؟گهی دیعنی -        
 : دی گوی و مشودی جا به جا می کمدیسع        
 .ی دردسر انداختي خودت خودت و تونیبب -        
 که هنوز در حال دی کند و رو به بابک و سعی می لب نو چری کند، زی به ساعتش نگاه مدایپارم        

 :دی گوی هستند مدنیخند
 .دی کرد شما تنها موندریشرمنده بهرام د -        
 :دیگوی مدیسع        
 .دی و صاحبخونه هم که خودتونزبانی مده،ی حتما کارش طول کشه،ی حرفا چنیا -        
 :دی گویترنم آرام م        
 . نکنتی اذدیاع سع -        
 : کندی گل مشی هاي بازوانهی هم ديشاد        
 د؟یحواستون هست فقط شما دو تا تک افتاد -        
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 :دی گوی منی کرده، نوشوانهی اندازم، استرس قلبم را دی مری من سرم را زی ولخنددی منینوش        
  حواسمون نباشه؟ي ایاتی و حي موضوع جدنی به همچشهیمگه م -        
 منو را به دای که پارمدی گوی می کوبم، آخی مشی و با پا به پاخندمیمه من هم م بار جز هنیا        

 :ردیگیسمت مان م
 .دیغذا تون و انتخاب کن -        
 دی بگودای کاش فقط پارمم،ی دهی و غذا و دسر مورد نظر مان را سفارش ممیری گیمنو را که م        

  نه؟ای دیای هم باریقرار است سام
 

 )اریسام        ( 
 

 شود اما همچنان حرف خودش را ادهی شوم بهرام پی کشم، منتظر می را می کنم و دستیترمز م        
 : زندیم
 

 دای شامت و بخور زود برو، پارمای بيدی شو، حاال که زحمت رسوندن من و کشادهیجان بهرام پ -        
 .يایگفت بهت بگم ب

 
 .خستم -        

 
 .ی برو سامي غذا تو خوردگمیم -        

 
 :می گوی کنم و می میکالفه پوف        

 
 .شمی مونهیمن آخر از دست تو د -        

 
 : سرخوشي کهیمرت... خنددیم        

 
 . شدهری دیلی که خنیی پاای داداش، بیهست -        
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 زنم و هر ی را مموتی شوم، ری مادهی ام پیلی می با تمام بندازم،ی بنی را زمشی خواهد رویدلم نم        
 دای کنم که پارمی کند، اطرافم را نگاه می حوصله ام می بشهی شلوغ همي جام،ی شویدو وارد رستوران م

 اندازد، ی اعصابم خط مي روشی کفش هاي دهد، صدای بهرام دست تکان مي با لبخند برانم،ی بیرا م
 :ردی گی دست بهرام را مدایپارم

 
 ؟ییسالم، چه عجب، معلوم هست کجا -        

 
 :دی گوی دهم که می و من هم آرام جواب مدهدیبهرام جوابش را م        

 
 .دی همه منتظر هستن بفرمائد،ی خان واقعا خوش آمداریسام -        

 
 : زنمی میلبخند مصنوع        

 
 .ممنون -        

 
 گذارد و آرام ی زند، بهرام دستش را پشت کمرم می نمی اما حرفخورد،ی لحنم جا مي از سردیکم        

 :دی گویم
 

 . کنی امشب و زندگهی کن بهت خوش بگذره، یسع -        
 

 . گذرهی وقت به من خوش نمچیبا خانما ه -        
 

 راحت و یلی شوند، بهرام خی همه از جا بلند ممی رسی که مزی کند، به می فوت مینفسش را عصب        
 کند، من اما فقط ی می شناسم روبوسی که نمی کند و با دو مرد جوانی می سالم و احوال پرسیمیصم

از دخترها  یکی همه مشغول صحبت کردند هستند اما م،ینی نشی کنم، همه می دهم و سالم میدست م
 :دی گوی مدای آشناست، پارمی کند، کمی مي شالش بازي هاشهی انداخته و با رریسرش را ز

 
 آقا بابک شونی هم ترنم خانم همسرشون، اشونی ادی آقا سعشونی کنم ، ای می خان معرفاریسام -        

 .  دوستامنی از بهتریکی جان الی خانوم آرومم نازنی و انی نوششونمی خانم نامزدشون، اي هم شادشونیا

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 33 

 
 اما او ساکت دی گوی ميزی چیکس شنوم، هر ی را مشی تند نفس هايکنارش نشسته بودم، صدا        

 :دی گوی مدایمانده، پارم
 

 . بهرام جانقی معتضد رفاری سامي هم اقاشونیا -        
 

 :دی گوی منینوش        
 

 . خاناری خوشبختم سامیلیخ -        
 

 :ستی دست بردار ننی نوشست،ی نی خواهد بروم، راهی ، دلم مدهمیسرم را تکان م        
 

 ؟ی قدر کم حرفنی اشهی جناب مهندس شما همگمیم -        
 

 :  زندی بهرام لبخند مشودیصبرم دارد تمام م        
 

 . حرف بزنهادی زورش مکمی من قی رفنیا -        
 

 :دی گوی منی که نوششودی مدهی چزی مي روگریغذا ها و مخلفات د        
 

 مراسم د،ی دادي ما رو اون طوريخوب نبود که جواب نازبه نظر من شب جشن هم حالتون  -        
 . کنم حالتون مساعد نبودی فکر مم،ی فرصت نشد باهاتون آشنا بشدایپارم

 
 :ستی دست بردار ننی چرا نوشدانمی حال دختر کنار دستم را حس کنم، نمي شد بدی میبه راحت        

 
 !شمیمتوجه نم -        

 
 . و بهرام خاندای کرد و بهتون تنه زد، جشن پارمی حواسی بالی که نازیهمون شب -        
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 : آورمی بغلم جا خوش کرد اما به زبان مي خواستم بگم تنه نزد تود،ی گوی آمد کدام شب را مادمی        
 

 .دی اومد، فراموشش کنادمیبله  -        
 

 ي بازشی اما فقط با غذاالیز خودشان هستن، ناز اییرای هم در حال پذهی زند، بقی لبخند منینوش        
 : کندیم
 

 . باهاتون خوشحالمییبه هر حال از آشنا -        
 

 : دهمی حوصله جواب میب        
 

 .نیممنون، همچن -        
 

 :دی گوی و مخوردی از نوشابه را می کمي که شادمیهر دو سکوت کرد        
 

 .دای پارمدستت بابات درد نکنه -        
 

 : دهدی دهانش را قورت مي تويترنم غذا        
 

 . واقعا محشرهگهیراست م -        
 

 :دی گوی با لبخند مدایپارم        
 

 .نوش جونتون -        
 

 :زدی ری ساالد ش مي سس روی کمدیسع        
 

 . جانی امتونیاری هر هفته بدی بامیدیباشه بابا فهم -        
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 :دی گوی جز من و دختر آرام کنار دستم، بهرام کنار گوشم مخندد،یهمه م        
 

 .  بخور خبيری چهی غرق شده؟ اتیکشت -        
 

 .ياری مخودی بي جمع هانی اي آخرت باشه من و تويدفعه  -        
 

 .ی سامنی خوبيدخترها -        
 

 :می گویبا درد م        
 

 . وجود ندارهدختر خوب -        
 

 ام را، ی کنم تمام گذشته و زندگی گردم، مرور می دهد، میسرش را به عالمت تاسف تکان م        
 ی محی گردد، ترجی شود تمام نگاه ها سمتش بر می که بلند مالی نه زن خوب نه دختر خوب، نازست،ین

 : پرسدی منیدهم نگاهش نکنم، نوش
 

 ؟يری کجا ميناز -        
 

 . دستام و بشورمرمیم -        
 

 ی که همراهش مدای شنوم، پارمی را نمشی کفش هاي رود اما صدای آرام و نازك بود، مشیصدا        
 :می گوی و مخورمی آب می کند، کمی ام موانهی دشی کفش هايرود صدا

 
 . ی مرسدایبهرام ممنون، خانم پارم -        

 
 بروم و باز دی جمع مسخره را ندارم، بانی اي رفتم، حوصله ی مدی باند،ی گوی میهر دو نوش جان        

 .زارمی کرد چه اندازه از ازدواج بی بابا، کاش درك مي تکراري حرفهاي پانمیبنش
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 اش هی به ثانهی زمان آتش است، ثانند،ی گوی ام، دروغ مدهی زمان طالست اما من چشندی گویم "        
 ...! "  گذردی سوزاند و تا به شعله ات نکشد نمیم
 
 

 ) الیناز        ( 
 

 : خوردی شانه ام مي روی زنم که دستیچند بار صورتم را آب م        
 

 ؟ی خوب؟يناز -        
 

 :می گوی کالفه منی نوشدنی گردم و با دیبر م        
 

  تو؟ي بود زدیاون حرفا چ -        
 

  گفتم ؟یوا مگه چ -        
 

 سخت شد، نفس دنی کنارم نشست نفس کشی ام کرده بود، وقتوانهیاسترس د... حالم خوب نبود        
 :دی گوی منی بندم که نوشی را ممی کشم و چشمهای مقیعم
 

 يادی ززی خواستم بهت ثابت کنم اون چی اون شب ، فقط مدنی کششی نداشتم از پيمنظور -        
 .ی و تموم کنی بافای پس بهتره روستی نادشی

 
 من امشب پر رنگ تر ي کنم، حس های ام حس مینی بری عطرش هنوز زي بندم، بویچشم م        
 ی ضعف رفت، نمشی بودنش دلم برانی تر شد، با آن همه احترام و سنگی من امشب رنگياهایشد، رو

 :دانم چرا لبخند زدم
 

 . رفتي شدونهید -        
 

 :می گوی مقدمه می ربط و بیب        
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 .هیمرد خوب -        

 
 :خنددیم        
 . می برایباشه خدا ببخشه به خانوادش، ب -        

 
 .نیگر گرفتم نوش -        

 
 :دی گویبا خنده م        

 
 . رمتی خودم و آماده کردم بگشتی نشست پیوقت -        

 
 . هستيآدم محترم و جد -        

 
 .  واسم بگوي که کشف کردیاتی بعد تو تا صبح از خصوصمی بري نازمیبر -        

 
 میرس ی که مزی شود، به می باز کوب قلبم شروع مم،ی گردی بر مزی و هر دو به سمت مخندمیم        

 قدم یه باز کوتانه،ی به سنهی گردد، باز چشم در چشم، باز سی کشد و بر می را عقب می صندلاریسام
 ی گردد و می روم، او اما خون سرد بر می قدم عقب مکی و ردی گی در چشم است، باز نفسم ميادیز

 :دیگو
 

 .خدانگهدار -        
 

 :گرددی دهند و باز بر میهمه جوابش را م        
 

 .خداحافظ -        
 

 : زنمیو من لب م        
 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 38 

 .خدانگهدار        
 

 :دی گوی مدای روند پارمیه مهمراه بهرام ک        
 

  شماها؟دیکجا رفت -        
 

 :دی گوی من مي به جانینوش        
 

 .می دستامون و بشورمیرفت -        
 

 با لبخند رو به نی دارد، نوشی بر می صندلي من و خودش را از روفی شود و کیبعد هم خم م        
 :دی گوی مدایپارم

 
 . خدافظمی ری مگهی ، ما دزمی عزيدی زحمت کشیلی جون خدایپارم -        

 
 .دی خوشحالم کردهی حرفا چنیا -        

 
 : کشدی دستش را نوازش وار به کمرم مدای کنم ، پارمی می دهم و خداحافظیبا بچه ها دست م        

 
 .زمی عزيممنون که اومد -        

 
 : زنمیلبخند م        

 
 .ی بود ، مرسي موندادیشب به ممنون از تو،  -        

 
 .به سالمت -        

 
 بهرام مشغول صحبت است و ستم،ی ای و بهرام ماری سامدنی با دم،ی روی مرونیاز رستوران که ب        

 :دی گوی منی ندارد، نوشدنی شني حوصله اریمشخص است سام
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 ؟يسادیچرا وا -        

 
 : کشمی رود، دستش را می روم ، به سمت بهرام میهمراهش م        

 
  تو؟ي ریکجا م -        

 
  با بهرام خان؟می نکنیخداخافظ -        

 
 :دی گوی منی شوند که نوشی روم، هر دو ساکت میناچار همراهش م        

 
 .دنتونی از دمی با اجازتون، خوشحال شدمی ری مگهیبهرام خان ما د -        

 
 :می گویمن هم آرام م        

 
 .با اجازتون خداحافظ -        

 
 :دی گویبهرام با لبخند م        

 
 . خدانگهدارد،ی اومددیلطف کرد -        

 
 شلوار بی دستش را در جنمش،ی نتوانم ببگری ددی که شایی تمام روزهاي کنم، برای را نگاه ماریسام        

 :می گوی کند می داده، نگاهم که مهی تکنی رنگش برده به ماشیمشک
 

 .خداحافظ -        
 

 :دی گویآرام م        
 

 .به سالمت -        
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 حس و حال فوق العادست، تا کی از آدمها ی از حرفها، از زبان بعضی بعضدنی وقتها شنیگاه        
 یعنیاما االن به سالمت ... ود بی معنی بی و حتي عادمیبرا "به سالمت " يکلمه ... تا امشب... االن

 ...!ای دنکی
 

 :می گوی کند می خانه ترمز مي که جلونینوش        
 

 ؟ي نداري کاریمرس -        
 

  ؟یخوب -        
 

 دردها و کینه، خوب بودنت ... ی که بد باشنی نه ایعنی...  خوب مشکوك استي از حال هایبعض        
...  کندی ورو مری است که دلت را مدام زییخوب بودنت از آن خوب بودن ها...  داردنیری شيحس ها

 ...آرامش ندارد...  کالمکی
 

 .خوبم -        
 

 .  بمونه واستنی عشق آتشهی نزار ،ي نباف نازایرو -        
 

 : سوزاندی را ممی بوسم، بغض گلویصورتش را م        
 

 .ریچشم، شب بخ -        
 

 .ریشبت بخ -        
 

 خوب ي کنم، چرا لحظه های خورم و تمام امشب را دوره می تخت فقط دور خودم چرخ ميرو        
 سخت است، ی مرور کنی خواهی می ماندند؟؟؟ آن قدر تار و محو و پرت هستند که بعد وقتی مای روهیشب

 ون چيندازی را به زحمت ب خودتستی مرورش هم الزم ني بد خود کابوس است براياما لحظه ها
...  احساس را فراموش کنمنی توانستم ای بندم ، کاش می چشم مند،ی آیخودشان خود به خود سراغت م

 ..!  شدیکاش م
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  و قسمت نشود؟ی باشی کسرِیشده تقد        
  و قسمت نشود؟ی باشی کسرِیسالها گ        

 
  تلخي خنده کی قلبِ به ظاهر خوش و کیپشتِ         
  و قسمت نشود؟ی باشی کسرِیشده زنج        

 
  وي پنهان شَونهی تپشِ آانِیدر م        
  و قسمت نشود؟ی باشی کسرِیروح و تصو        

 
  ظاهرِ شادنی ، با همیشده در اوجِ جوان        
  و قسمت نشود؟ی باشی کسرِیتا گلو پ        

 
  وجود و تا عمقِیشده ازاد و رها باش        
  و قسمت نشود؟ی باشی کسرِیرام و تسخ        

 
  تَنتيِ و رگهاشهی ري شود با همه یم        
  و قسمت نشود؟ی باشی کسرِیسالها گ        
        "  

 ) اریسام        ( 
 

 .ارمی سر در مي شک نکن به زودی گذره، ولی تو سرت می چفهممی من نماریسام -        
 

 مقاومت کنم تا دی ندارم باي کنم، چاره ای مبل نشسته ام و سخت به حرص خوردنش نگاه ميرو        
 : زندی بار داد منی و اشودی می از ظاهر خون سردم عصباند،یایکوتاه ب

 
 هی االن با ي دخترها هم متنفرنی که از بهتریی شده که تو، توی زنم پسر، چیدارم با تو حرف م -        

 ؟ی گذرونی وقت مدی قیدختر سبک و ب
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 ی گفتن ندارم، بي برای بکشم، حرفقی جابه جا شوم و نفس عمی کند کمیدرد معده مجبورم م        
 :می گوی مي اکدفعهی و لیدل
 

 . فرق دارهدایو -        
 

 و دی آی به سمتم مدی آی بار خونش به جوش منیا...  بودنی که زدم همی حرفنیمزخرف تر        
 :دی گوی با صورت در هم و پر از اخم مستم،ی شوم بایمجبور م

 
 ی تونه خوشبختت کنه؟؟ چی اون دختر مي که فکر کردي شدرتی غی قدر احمق و بنی ایعنی -        
 ؟ییدای وی تنها مرد زندگی کنی فرق داره هان؟؟ تو فکر مي که فکر کرديدیازش د

 
 ازدواج کنم؟؟ من که دای خواهم با وی دانم؟؟ چرا فکر کرده مینم ها را نیچرا فکر کرده من ا        

 : کشمی کوبد، ابرو در هم می ام منهی سي دستش را توی عصبستم،یهزار بار گفتم مرد ازدواج ن
 

 زنم ، سامان که ی خدا اگه اسمش بره تو شناسنامت، اسمت و از شناسنامم خط ميبه خداوند -        
 .ی هم محرومي از محبت پدریچی کنم هیرفت تو هم برو، از ارث که محرومت م

 
 :می گویآرام م        

 
 .می زنی و نجات بدم بعد حرف می کوفتي کارخونه نی قدر، بزار من انی نکن اتیبابا اذ -        

 
 .ی کنم دوسش داشته باشیز باور نم خانم که هنودای و وی مونی مونه، تو می نمیبعد حرف -        
  من ازدواج کنم؟ي خوایمگه شما نم -        

 
 که بتونه بهت ثابت کنه دختر خوب هنوز هست، که همه مثل یکی با دا،ی نه با وی خوام ولیم -        

 ی نمدای که وی دونی خودت مستن،ی وفا نی معرفت و بی دخترا بي که همه ستن،یمادرت و اون دختر ن
 . تو رو درست کنهضیتونه فکر مر

 
 :دی گوی که مرمی گی ضرب منی زمي چپم روي اندازم و با پای مریسرم را ز        
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 زنم کور ی ازدواج کردنتم مدی دم و قی که بگم ارث تو بهت می کنی کارا رو منی اياگه دار -        

 . دمی قرونم بهت نمهی به زنا عوض نشه من دتی اگه اون کارخونه دود بشه بره هوا تا دی حت،يخوند
 

 . دونمیم -        
 

 اطرافت، نی کنم، اصال خودت بگرد ببدای دختر خوب واست پهی ي زاریپس چه مرگته؟ چرا نم -        
 . کندای دختر خانوم پهیدوستات، 

 
 :می گوی میکالفه و عصب        

 
  کرد؟؟دای سامان پای ؟ي کردادیاز کجا؟؟؟ از همون جا که شما پ -        

 
 ی زندگتی چرخد، واقعی زند، سرم به طرف چپ می صورت مي کند و محکم تویدستش را بلند م        

 :  گذاردی آوردم اما نمی مشی به رودی تلخ است، نبايادیما ز
 

 ... ستند؟؟چونی بلد ني همه زنا مادریعنی نکرد، يتو چه مرگته بچه؟ چون زن من مادر -        
 

 : سوزدی کنم، صورتم مینگاهش م        
 

 .ری ، شب بخمی رسی نمجهی من و شما به نتدست،ی فای حرفا بنیا -        
 

 دهم، ی جا مي هاهی ري زنم و دودش را توی مگاری به سی کشم، پک محکمی تخت دراز ميرو        
 ی لعنتيباز گذشته ...  تلخ بودم، تلخ و پوچ اورم،ی بشی مادر را به رویی وفایبابا حق دارد، حق نداشتم ب

 . مرد و خالصی گذشتن مي آورد، کاش گذشته به جایهجوم م
 ی خوش، وقتي و روزهای اوج بچگي ده سالم بود و سامان چهارده سالش، درست تویدرست وقت        

 دارم دعوا و جر و بحث یمی خوب و صمي خانواده کی روبه راه است و من زی کردم همه چیکه فکر م
 از بابا م،دی روز مامان و چمدان به دست دهی گذشت فقط ی شد و چی چدمیمامان و بابا شروع شد، نفهم

 نی بهترای گفت خواهرش آن سر دنی جا را دوست نداشت ، منی خواست برود فرانسه، ایجدا شده بود، م
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 ببرد، دهدی را نمشی خواهد برود فقط بچه های بابا فقط گفت اگه م،یتی محدودچی را دارد بدون هیزندگ
 .نیهم...  و رفت دی که قبول کرد، صورت ما را بوسدمیو شن

 سامان و باردار شده و ي دوران نامزدي به پدرم نداشته ، که توي اصال عالقه ادمیاما بعد ها فهم        
هم بزند و از شر بچه راحت شود،  را به ي نامزددهی ادامه دهد، که زورش نرسی زندگنیمجبور شده به ا

 ی و رفت، و چون بابا مآورد من هم بعد ها ناخواسته باردار شده، به قول خودش ما را از آب و گل در
 نشی بهترای دني تمام زن هانی نگه داشتنش نکرد، از بي برای است تالشيگریدانست دل زنش با مرد د

 و عشق به شیاهای که به خاطر روي مادردم،ی نديعشق مادر...  نه محبتدمیمادر است ، اما من نه وفا د
 که با رفتنش روح و دی نفهمزد،ی ریش را به هم می را رها کند تمام باور بچه هاشی بچه هايگریمرد د

 از اندازه به او و آغوشش وابسته بودم، خواستم سر پا شوم، خواستم حق شی که بیروان مرا کشت، من
 ...سامان نگذاشت...  امامیایتم هر جور مانده با رفتنش کنار ببدهم، خواس

 کرد، آن وقت االن کنارم بود، اگر ی وقت حرفم را قبول نداشت، کاش مثل من فکر مچیسامان ه        
 کنارت يگریمادرت که ترکت کند دختر د... ینی بی نمهی از بقيری خدی وفا باشی مادرت که بدی فهمیم

 سال است که برادر نج ام، پدهی جا بود، پنج سال است که سامان را ندنی ماند تا آخر عمرت االن اینم
 است، نداشتن سامان زخم شد، درد شد، ی همان موجود پاك و دوست داشتني هم از صدقه سرنیندارم، ا

 .  شودیو تا ابد حال من خوب نم
 

 )پنج سال قبل        ( 
 

 را محکم به گوشش ی رفت، گوشی زد و راه می بود، داد می عصبانین شدم، حسابوارد اتاق ساما        
 و ستی و چهار سالم بود و سامان بستی بم،منی شده اي خودمان مردي داد، برایچسبانده بود وگوش م

 :دیهشت، باز هوار کش
 

 .یگی می چفهممی نمدستی فای بي طورنی انمتی ببدیبا -        
 

 ... ــ        
 

 :نعره زد        
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 . مارسانمتی ببدی گرفتم؟؟ مگه نبود؟؟ من باي که جدی چیعنی -        
 

 : کردم زل زدی نگاهش مرهیتلفن را قطع کرد و به من که خ        
 

 . رو سرتیچته؟؟ خونه رو گذاشت -        
 

 .یچیه -        
 

 ؟ی زنی نعره مي جورنی ایچیسر ه -        
 

 : گفتیعصب        
 

 . برمدی با،یچی هگمیم -        
 

 :ستادمیمقابلش ا        
 

 ؟ي شدي جورنی چته چرا اگمیم -        
 

 . رو درو باهاش حرف بزنمدی باار،ی برم سامدی بافهمم،ی که نمگهی مییزای چهیمارسا  -        
 

 ...سی قدر مهم ننی ا؟ي بريخوای حالت منیبا ا -        
 

 : و خودم را بهش رساندم، متعجب و کالفه گفتدمی هولم داد، دویبعص        
 

 تو کجا؟ -        
 

 . باشمدی باستیحالت خوش ن -        
 

 : گاز گذاشت و حرکت کرد کالفه گفتمي را روشی حرف پایب        
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 . کردی زندگشهیهزار بار گفتم بدون زنم م -        
 

 .ستنی هزار بارش گفتم همه مثل مامان ننیمنم ع -        
 

 . شناسمیمن مامان نم -        
 

 : حرف دل خودم سوختنیو با ا        
 

 . عوض شواریسام -        
 

 .میاز خودم راض -        
 

 .ياری طرز فکر دووم نمنیبا ا -        
 

 ؟ي ری که آوردم ، حاال کجا مینیبیم -        
 

 .نخونشو -        
 

 حرکت فقط به مقابلش ی رفت اما برهی مارسا ترمز کرد، دستش به سمت دستگي خانه يجلو        
  شدادهی مرد جوان پکی نی ماند، بدون پلک زدن، رد نگاهش را دنبال کردم مارسا از ماشرهیخ

 ... اوليضربه         
 گل را از پنجره يد جوان شاخه به سمت خانه رفت که مرد جوان بوق زد و مارسا بر گشت،مر        

 ، آورد و چند بار در هوا تکان داد، مارسا با خنده گل را گرفترونیب
 ... دوميضربه         
 ...ي زد، ضربه سوم و کاري برد و بوسه اشیمرد جوان دست مارسا را به سمتش لبها        
 يداد، نگاهش که به ما افتاد دسش تو تکان شی حرکت کرد و مارسا با لبخند دستش را برانیماش        

 د،ی لرزشی که دستهادمیهوا خشک شد و گل از دستش افتاد،نگاه از او گرفتم و به سامان نگاه کردم، د
 در را باز کند اما خواست  که چند باردمی داد، دی متورم شد و مدام آب دهانش را قدرت مشی که گلودمید

 : آمد، نگران گفتمی مرونی از دستش برهی و دستگدیزورش نرس

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 47 

 
 سامان؟؟ -        

 
 . یخفه شو سام -        

 
 ي را روشی شد ، مثل آن روز که مامان رفت و بابا جان راه رفتن نداشت جان نداشت، پاهاادهیپ        

 چشم باز کردم، مارسا دمی بسته شدن در را که شني چشم بستم، صدادی به مارسا که رسد،ی کشی منیزم
 بروم که متش شدم و خواستم به سادهیوارد خانه شده بود و سامان همان وسط خشکش زده بود، پ

 کاسه شی به سمتم آمد و در را باز کرد، چشمهای پشت فرمان نشستم عصبنی هميخودش برگشت، برا
 : خون بودي
 

 .نییگمشو پا -        
 

 . حالتنی با ای کنیدگ االن راننی تونیتو نم -        
 

 شوم، ادهی پنی و مجبورم کرد از ماشدی دستم را کشده،ی از عرق بود، رنگش پرسی اش خیشانیپ        
 :دستش را گرفتم

 
 نمی من که گفتم بودم، نگفتم؟؟ ا؟ي بريخوای حالت کجا منی ا؟؟باياری در مي بازونهیچرا د -        
  بره اون ور آب؟خوادیدلش م

 
 : ام را گرفتقهی ی سرخ و حالت عصبيبا چشمها        

 
  دندوناتی چرت بگگهی کلمه دهی اگه ،یخفه شو سام -        
 . کنمی دهنت خرد ميو تو        

 
 : ناجور استیلی شدم، حالش خمیتسل        

 
 .نمیباشه بزار من بش -        
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 .نمی شیخودم م -        

 
 :دمیا کشکالفه دستش ر        

 
 تو هم مثل بابا، مثل هزار تا مرد ،يای کنار بدی بای تلخه برادر من، ولقتی حق،یتونی تو نمگمیم -        

 ... غصه خوردن دانی پره اون وقت ای میکی که هر روز با يدی خودت دگه،ید
 

 سوار ی زانو زدم، عصبنی زمي شکمم زد، از درد خم شدم و رويدستش را مشت کرد و محکم تو        
 نگاه کردم و خدا خدا کردم سالم برسد، نی رفت، به ماشیاهیشد و حرکت کرد، با تمام سرعت، چشمام س

فرستادم، که  رونی گاز بدهد، نفس حبس شده ام را با درد بنی فقط به ماشتیعادت داشت موقع عصبان
 :را گرفت می شد و بازوادهی پدم،ی را شننشی دنده عقب گرفتن ماشيصدا

 
 ار؟؟یسام -        

 
 : بودیمانی پر از درد و پششیصدا        

 
 .خوبم -        

 
 ی معده ام مي تويزی کردم چی ، درد نفسم را گرفته بود، حس منمی بنشی صندليکمک کرد رو        

 : جان گفتمیجوشد، ب
 

 .نمیبزار من بش -        
 

  حالت؟نیبا ا -        
 

 .حالم من از تو بهتره -        
 

 .من خوبم -        
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 : کالفه گفتم        

 
 .  بکنيخوای ميبه درك هر کار -        

 
 :دیآروم تر پرس        

 
 ؟؟ي درد داریلیخ -        

 
 تونه از مامان بهتر ی شده که مدای دختر پهی ی کنی فکر منکهیدرد من احمق بودنته، درد من ا -        

 . باشه
 

 ...  تلخیلیخ... دیتلخ خند        
 

  همه مثل مامانن؟؟یعنی -        
 

 . تر بروواشی -        
 

 جواب من و بده؟ -        
 

 : زدی پلک نمی گنگ، حتج،ینگاهش کردم، مثل روح بود، مات، گ        
 

  پس االن چته؟ستن؟؟ین -        
 

 : درمانی پر است از ضعف و درد بشیصدا        
 

 .گفت دوستم نداره -        
 

 : با حال بد و خراب نگاهش کردمد،ی رسمی معده ام تا گلواتی شد، محتوشتریدرد دلم ب        
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 ؟؟ی گفتیچ -        
 

اولش  به ازدواج برسه، گفت از ای دوستي همه ستی گفت قرار نم،ی به هم نداریگفت اصال ربط -        
 .هم قرار نبود

 
 ی مدی داد، سرعتش سرسام آور بود، چه بای گاز فشار مي روشتری را بشیبا هر کلمه از حرفش پا        

 :گفتم
 

 ؟؟ی عزا گرفتیاقتی لی آدم بنیبه درك، واسه همچ -        
 

  امروز؟؟دمی دیمن چ -        
 

 : و گفتمدمی را چسبرهیدستگ        
 

 . ادهیسامان سرعتت ز -        
 

 :داد زدم...شدی مشتریسرعتش لحظه به لحظه ب...گرفتیآرام نم... ستدهی فایب        
 

 ! تر برو الکردارواشید  -        
 

 ...حالش ناجور بد است....فهممی مشی تند نفس هاي را از صدانیا...غم دارد        
 :اصرار کردم        

 
 !نمین نگه دار من بشساما -        

 
 ؟يدرد دار -        

 
 نه شنودیاز آن موقع هاست که نه م..ستی حالش دست خودش ندانمیم...کالفه نفسم را فوت کردم        

 :داد زدم..کندی میفقط خودش را خال..ندیبیم
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 !ی روانيدی به کشتنمون ميدار... منيگور بابا -        

 
  زنا بد باشن؟ي همه شهی حق با تو بود؟ مگه میعنی -        

 
 که فقط یرسی متی از زندگیی جاکی به ی است که گاهنی دردها انی و زجر آور ترنی از بدتریکی        

 را شیرانیو...یکنیغم داشتنش را تماشا م...یکنی را تماشا مزتیرفتن عز...نیهم...ی تماشا کنیتوانیم
تماشا کردن ها، باز فقط  نی است ای بزرگبتی مصد،یایا کردن از دستت برنم جز تماشيکار...یکنیتماشا م

 :التماس کردم
 

 !ی برو لعنتواشیسامان به بابا رحم کن،  -        
 

 و دی کشریدلم ت.. شدی برق زد و خالشی پر شد،نگاهم کرد چشمهاشی بغض دارد، چشمهاشنود،ینم        
  شدی مشتریدردش هر لحظه ب

 شدم و نعره رهی خارج شد خنی ما که از النی آمد و ماشی مابانی خگری که از طرف دیونیبه کام        
 :زدم
 

 !سامان جلو تو نگاه کن -        
 

 برخورد کرد، پوست ونی محکم با کامنی شده بود و ماشری دی توانم گرفتم وليفرمان را باهمه         
درد ...دمی عرق نفهمای شد، خون بود سیاحساس کردم از هم باز شد، خ... شددهی ام کشیشانیپ

 لبم يتا رو  امیشانی داشبرد بلند کردم، خون از پي از رویسرم را به سخت... بودنیسرم سنگ...داشتم
 سامان گری که دی شدم، به سامانرهی و گنگ به سامان خجی زبانم حس کردم، گری و طعمش را زختیر

که ...  قلبم را از کار انداختکبارهی که یبه صورت... جان نداشت...  نور نداشتشیه چشمهاک... نبود
 ونیکه سامان بود با کام یطرف... و گنگجیگ...  کردمی پلک زدن نگاهش میب...  خواستی دل مدنشید

 : زدمشیبرخورد کرده بود له شده بود، مردم تالش کردند درها را باز کنند با وحشت صدا
 

 سامان؟...سا        
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 ...دمی نشنییصدا        
 

 :دی را باز کرد و پرسنی در ماشیمرد جوان        
 

 ن؟یی پايای بیتونیآقا حالت خوبه؟ زنگ زدم اورژانس م        
 

دستم را گرفت، دستش را پس زدم باز به سامان نگاه کردم دستم را به سمت شانه ..نگاهش کردم        
 می فروغش جهنم را برای باز بي افتاد گردنش خم شد و چشمهای صندلي رودمش،یقب کشاش بردم و ع

حق .. ردی بمتحق نداش..شک نداشتم زنده است..دمیلرز یم... را فراموش کرده بودممی کرد،دردهایتداع
لش  بغاری اختی اراده و بیب.. شومادهی کمک کنند پخواستندی که مدمی چند نفر را شنيصدا..نداشت برود

 خشک و دی دستات نبایکنی و بغل می کسای کنهی بغلت می کسی وقتاریسام "گفتی بهم مشهیکردم، هم
 ام کرده وانهیحالت تهوع د "تندی زن اچارهی احساسات خرج کن بکمی یداداش... کنارتفتهی احساس بیب

 ی نبض دستش مي از بغض بود نه اشک، دستم را لرزان روي، شوك زده فقط نگاه کردم، نه خبر
 جیسرم گ..دمی دیتار م... شدمادهیسرد است آن قدر که سردم شد، پ..نبض ندارد... کشد یگذارم،نفس نم

 : را گرفتمی بازویکی..رفت
 

 ! حالت بدنی بشایجوون ب -        
 

 کی است، که ي چه حال بدی تا بفهمی باشدهی دتی چشمهاي را جلوزتی جان دادن عزدیبا        
 ی واژه ها در برابرش کم می هم هست که حتبتی بدتر،باالتر، فراتر ازدرد و غصه و غم و مصییزهایچ

نفسم نرفت، من   ودمی و نمردم، ددمی و نشد داد بزنم، ددمید. . و مردمدمیمن د... ندارند،یآورند و اسم
   که هنوز زنده هستم؟؟شعورمیپوست کلفتم؟ من ب

 
 برانکارد، دو مرد به سمتم آمدند تا کمکم ي سامان و گذاشتن روی کد،ی آمبوالنس رسی کدمینفهم        
 اگر ی حتیعنی نی و ادنی صورتش کشي را رودی سفي اجازه ندادم، به سمت سامان رفتم پارچه یکنند ول

 لی دنبال دلفس که بعد از هر ني به نقطه ادنی رسیعنی... تمامیعنیباور کن، ...يباور ندار
 را نداشتم، دل دنشی بسته بود و من دل دشی چشمهادم،یانو زدم، پارچه را کنار کشکنارش ز...يگردیم
 کردم حرف ی شده بود، تالش مدیمات ماندم، الل شده بودم، رنگش سف... صورتش را هم نداشتمدنید
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 گری دفهممیم... دی کشری تقلبم،  رفتیاهی سمی شد، چشمهای کنم، نمهی کنم، داد بزنم، گرشیبزنم، صدا
 دستم شهی مثل همتواندی نمگرید.. دست سامان را گرفتم سرد بودکند،یتحمل ندارد، خدا هم فقط تماشا م

 قرار بود گریاز بس د.. دادم از بس برادرم جان نداشت، از بس نبود یداشتم جان م... و فشار دهدردیرا بگ
 ابانی جان کف خیب. دمین نشگری کر شد دمی گوشهادمش،ید  ی نمگری رفت دیاهی سمیچشمها... نباشد
 ..!! بردیو کاش خدا مرا هم م... افتادم

  مردنی اییاون قدر بزرگه تنها        
 ...!!  غرقش کردشهی نمای تو دریکه حت        

 
 الیناز        

 
 :دیگوی و مکندی حرکت ممیشوی منی هر دو سوار ماشم،یروی مرونی از دانشگاه بنیهمراه نوش        

 
 سر ادی بزهی دوشي تا حوصله می کار کنی و چمی کجا برخوادی خب حاال بهم بگو دلت میلیخ -        
 !جاش

 
 :میگوی مبندمیهمان طور که کمربندم را م        

 
 ! نگه دار بخرميدیمن دلم هوس لواشک زرشک کرده مغازه د...دونمینم        

 
 :دیگوی و مردیگی خنده ام مکند،یمتعجب نگاهم م        

 
 ! سر جاشادیمرض، تو با خوردن لواشک زرشک حوصلت م -        

 
  کارکنم؟یعه خب هوس کردم چ -        

 
 :دیگوی و مکندی سوپر مارکت ترمز ميجلو        

 
 !خوامی بخر من لواشک نمپسیواسه من چ        
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 :میگوی و مشومی منی کردن سوار ماشدی و بعد از خرشومی مادهیبا خنده پ        
 

 ! کن سردمهادی و زي بخارنینوش        
 

 ادی را زي بخارکندی اصال هم به حرفم توجه نمکندی و شروع به خوردن مردیگی را از دستم مپسیچ        
 ...کندی نگاهم مخورمی و همان طور که لواشک را مکنمیم
 

 ه؟یچ-        
  چه طرز لواشک خوردنه؟نیا -        

 
 : میگو یمتعجب م        

 
 خورم؟ی ميمگه چه طور        

 
 .دهنم آب افتاد..پر سرو صدا -        

 
 : میگوی و مرمیگیبا خنده لواشک را به سمتش م        

 
 ؟یکنیخب بخور چرا مقاومت م -        

 
 کندی اندازد و حرکت می ممی پاهاي را روپسیچ        

 
 يخوری همه رو منی اي ترشه من موندم تو چه طوریلی دلش و ندارم زرشک خکنمیمقاومت نم -        

 !ایکنیضعف م
 

 !دمی خری واست مگهی جور دهی ی گفتیخب م -        
 

 م؟ی کجا بری گی نم،ی کنی ولخرجخوادیتو نم -        
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 :میگوی و مخندمی بلند مکندی که چپ چپ نگاهم مگذارم ی لواشک را داخل دهانم مي هی تکنیآخر        
 

 ! لواشک خوردشهی بابا خب بدون سر وصدا که نميا        
 

 :میگوی و مکنمی نگاه مابانی به خشهی از شدیگوی مي لب زهرمارریز        
 

 ! اومدیکاش برف م -        
 

 !يکردی درست می آدم برفیرفتی اصال، البد میستی نیی سرمانکهیآره نه ا -        
 

 !می رفتم، من عاشق برف بازی که میدونیم -        
 

 !ي بودگهی دیکی که عاشق روزیتا د -        
 

 :میگوی مي جدکندی و نگاهم مدیگوی میی باباي لب اری زکنم،ی نگاهش مرهیبا سکوت و خ        
 

 ؟ی نکنيادآوری باشم و تو الی خی بار من بهیشد  -        
 

 ! حق تمام و کمال با شماست و من به شدت غلط کردمکنمی جا اعالم منیمن از هم -        
 

 :کندی نگاهم ميجد...شودی مروروی زدنشی دي دلم برای ولخندمیم        
 

 ؟!ای روي توی باز رفتای يدیبخش -        
 

 زی همه چی با خودت فکر کندی بایگاه..ی فکر نکنيزی چچی به هدی بای گاهکندی گل مطنتمیش        
 ...يری بگدهی از احساساتت را ندي سرکی ي مجبوریگاه...روبه راه است

 
 !بخشمتی مي لواشک و کامل بخورنیاگه ا -        
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 دهدی و با حرص جواب مکندیبا اخم نگاهم م        
 

 !واال...ی صد سال نبخشخوامیم -        
 

 ! شمادهیپس نگه دار من پ -        
 

 ؟یکنی متی چرا اذکنما،ی ناقصت مزنمی مالیناز -        
 

 : باشدنی دوست دارم مخصوصا اگر آن آدم نوشتی نهایسر به سر گذاشتن را ب        
 

 ! رم خونمونی و مشمی مادهی من پای يخوری لواشک و منی اای نینوش -        
 

 آب دهانش را قورت یز با نمک اندازد و به طری به لواشک مینگاه...رمیگیلواشک را به سمتش م        
 :دیگوی و مدهدیم
 

 ! بهت بگميزی چهی دی قبلش بای ولخورمیباشه م        
 

 خندمیاز ته دل م        
 

 !بگو -        
 

 :دی گوی و مردیگی و لواشک را مکندی ترمز مابانیکنار خ        
 

 !ی بشاری سامی بشاالیا -        
 

 نادر از دخترها است که دل ي از آن دسته کنمی و با لذت نگاهش مزنمی مدنیخودم را به نشن        
 و از ضعف شودی در هم مشی و ابروهاگذاردی از لواشک را داخل دهانش مي را ندارد تکه ایخوردن ترش

 :دیگوی و مبنددی را مشیچشمها
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 ! ترشهیلی خيخوری مناروی اي تو چه طوري نازيریبم        
 

 !یمونی مثل پسرا مستیاصالم ترش ن -        
 

 :کندی نگاهم متیبا مظلوم        
 

 ! افتم رو دستتی بخورم از ضعف مگهی من دگهیببخشم د        
 : خندمیم        

 
 م؟یحاال کجا بر...باشه قبول -        

 
 :کندی و حرکت مکندیلواشک را سمتم پرت م        

 
 !ی که من مردم از ضعف و گرسنگیوکباب چلهی میبر -        

 
 متعجب کندیکنار رستوران ترمز م...از ته دل دلتنگم...خندمی مشی هاي بازوانهی دنیاز ته دل به ا        

 :میگویم
 

 ؟ي غذا بخوري بريخوای ميتو جد -        
 

 .میبزار برنامه واسه گشت و گذار هی بعد می غذا بخورمیآره بابا گرسنمه، بر -        
 

 : شودادهی پزارمی و نمرمیگیدستش را م        
 

 می درست کنيزی چهی می تا االن کالس داره بري مامان پرمی ما غذا بخوري خونه می برنینوش -        
 ! غذا آماده باشهادیم
 

 :دیگوی و مبوسد یبا خنده صورتم را م        
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 درست کنم انگشتاش و یی غذاهی ي واسه مامان پرمی تو، باشه بری قدر مهربوننیقربونت برم که ا        
 !بخوره

 
 خانه خوردی از گرما به صورتم می موجمی شوی وارد خانه می وقتکند،ی و حرکت ممیخندیهردو م        

 :دیگوی و مدهدی کاناپه لم مي رونیدر سکوت کامل فرو رفته نوش
 

 ! کندارمی غذا آماده شد بيناز..شیآخ        
 

 :میگوی با خنده مزندی و قهقهه مردیگیکوله را در هوا م...کنمی را به سمتش پرت میکوله پشت        
 

 ! بدو زود باشی کني آشپزی خواستیمگه نم -        
 

 را می تنم است، موهاییموی لکی تونکی آورم ، ی مانتو و مقنعه ام را در مشومیبعد هم وارد اتاقم م        
 را داخل آشپزخانه که درست مقابل اتاق من است نی نوشم،ی آی مرونی و از اتاق ببندمی ممحکم تر

 : استخچالی کردن روروی مشغول زرومی به سمتش منمیبیم
 

   اونجا؟؟يخوای میچ -        
 

 :دهدی سرش را بلند کند جواب منکهیبدون ا        
 

 د؟ی درست کنم، داری ماکارانخوامیم...گوشت چرخ کرده -        
 

 :میگوی و مرمیگی را مشیبازو        
 

 ! سوختخچالی برو کنار ای بمیآره دار        
 

 را نی که نوشبندمی را مخچالی و در دارمی برمزری گوشت را از فريبسته ..رودیبا خنده عقب م        
 :می گوی با حرص منمی بی منتی رو کردن کابرویسرگرم ز
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  ؟يخوای می چیختی همه جارو به هم رنینوش        
 

 !گهی دخوامی خب قابلمه میزنیعه چقدر غر م -        
 

 :میگوی و مکنمیبا حرص نفسم را فوت م        
 

 ! برو کنارایب        
 

 را نی که باز نوشدارمی چشم است را برمي که جلوی کوچکي و من قابلمه رودیبا خنده عقب م        
 :میگوی بلند منمیبیمشغول گشتن کشوها م

 
 ن؟ینوش -        

 
 !خوامی چاقو مرمی پوست بگازی پخوامیخب م..زهرمار -        

 
 ي دو فنجان چانی نوشم،ی از دستش حرص خوردم بالخره غذا را آماده کردی کلنکهیبعد از ا        

 :دیگوی مشودی و همان طور که وارد سالن مزدیریم
 
 ! سخته هایلی خي و خونه داري آشپزمی خودمونيناز        
 

 :دیگوی که ممینی نشی کاناپه مي و هر دو رورومیهمراهش م        
 

 داغ که ازی پي بو؟ی حاال غذا آماده شده خودم چدیرسیمثال فکر کن االن شوهر من از راه م        
 ! که نکردم، پوووووف واقعا سختهشممیلباسامم که عوض نکردم، موهامم که شونه نزدم، ارا..دمیم
 

 :میگوی و مخندمیم        
 

 !يریگی سخت مستیسخت ن        
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 !یکنی مي شوهر داري انگار چند ساله داریگی مي جورهی -        
 

 ی مامان قد متوسطم،یشویر دو از جا بلند م هشودی وارد خانه مي مامان پرن،یبا اتمام حرف نوش        
 نینوش... اش کردهی دوست داشتنیلی اش خی تپل و صورتي و گونه هادی تپل، پوست سفکلیدارد با ه
 :دیگوی مخند با لبدهمی و سالم مرمیگی و پالتو اش را مفی و کرومی من به سمتش مکند،یسالم م

 
 ! دستتون درد نکنهادی میی غذاي ماهتون، چه بويسالم به رو -        

 
 :دهدی جواب منینوش        

 
 ی ولمی رستوران کباب بخورمی اصرار کرد بري راستش نازهی حرفا چنی خانم اي پرکنمیخواهش م        

 !می دور هم بخورمی غذا درست کنمی برگردهی خسته از سرکار بر مي االن مامان پريمن گفتم چه کار
 

 :دیگوی با خنده مي مامان پرکنم،ی گرد نگاهش ميبا چشمها        
 

 ! سرد شدتی چازمی عزنیبش...يخوش اومد        
 

 : زل زدمنی و من همچنان به نوشرودیو به سمت اتاقش که کنار آشپزخانه است م        
 

 ! سرد شدتی چانی بشایب -        
 

 :دیگوی و مخنددی مزنم،ی سرش مي و محکم تومینینش یکنارش م        
 

 که شناسهی من و باور نکرد، دختر خودش و مي چرت و پرتانیحاال حرص نخور مامانت ا -        
 شناسه؟ینم
 

 !يزاری جا واسه من آبرو نمچی هنینوش -        
 

 :دیگوی و مشودی از جا بلند مخوردی که تلفن همراهش زنگ مخنددیبلند م        
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 برم اتاقت؟        

 
 ه؟یمگه ک -        

 
 !گمیحاال بعد واست م -        

 
 زی تا مشومی و وارد آشپزخانه مکشمی ام میشانی به پی دستجی گبندد،ی و در را مشودیوارد اتاقم م        

 .نمیغذا را بچ
 
 
 

 اریسام        
 

 !رونی نفهم گمشو بي کهی مرتي غلط کردیلیتو خ -        
 :دیگوی و مکندی نگران نگاهم مشود،یبهرام با عجله وارد اتاق م        

 
 شده؟یچه خبره؟ چ        

 
 :زنمیداد م        

 
 ! چشمام ببر، اخراجهي رو از جلوکهی مرتنیا -        

 
  شده؟یچرا مگه چ -        

 
 : دهمی دهد اجازه نمحی توضخواهدی ميمحمود        

 
 !رونی گفتم ببرش ببهرام -        

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 62 

 کشم،ی ممی به موهای کالفه دستروند؛ی مرونی و هر دو از اتاق بردیگی را ميبهرام دست محمود        
 ي را توگاریس... افتدی کنم نگاهم به قاب عکس سامان می آورم و روشنش می مرونی را از پاکت بگاریس

 می هاست دي و سرم را روگذارم ی مزی مي هم روي را رومی دستهاکنم،ی خاموش ميگاریجاس
 ...! آدم استي گلوخیمدام ب...  گذردیگذشته نم...گذارم یم
 
 
 

 ) پنج سال قبل        (
 

 را شی قرص هاد،ی تخت دراز کشيبابا را به زحمت از سر خاك به خانه آورده بودم، به کمکم رو        
 :دمی حالش را شنی بيدادم و خواستم از اتاق خارج شوم که صدا

 
 ار؟؟یسام -        

 
 ...ستادمیا        

 
 . ..برنگشتم        

 
 ي کاسه شی شده بود، چشمهاری را نداشتم، پدنشی دل ددم،ی کشقی را بستم و نفس عممیچشمها        

 ینم...ختمی قطره اشک نرکی ی به هوش آمدم حتی من از وقتی کرد، ولیخون بود، قلبش درد م
 شهی شي سامان روي شده ی مغز متالشری شکست فقط تصوی نمنی بغض سنگنیا...توانستمینم..شد
 :جواب دادم.. بودمی چشمهايوجل
 

 بله؟ -        
 

 ! باهات کار دارمنی بشایب -        
 

 ..دلم گرفت..دی محکم مردانه اش لرزيصدا        
 ... تر شدنیبغضم سنگ.. بغض داشت        
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 ... ام درد گرفتیزندگتمام ... درد داشت        
از ..از از دست دادن ها...من از رفتن ها...  بودن پدرم بودمی تخت نشستم، تنها آرزويکنارش رو        

 ..ترسمینبودن ها م
 

  قدر سرعت داشت؟نی سامان چش شده بود؟ چرا ای بگيخوایهنوز نم -        
 

 کردن هیدلش گر...دی و معنا، چانه اش لرز نگاه پر از غمکی ق،ی نگاه عمکی...نگاهش کردم        
 یکه کم... محکم باشد...  من کوه باشدي برانکهی کرد، فکر ای اما فکر غرور مردانه اش را مخواستیم

 : و گفتمدمی اش را بوسیشانیپ... آرامم کند
 

 ! بخواب... بخواب بابا        
 

 ... خواستم بلند شوم مچ دستم را گرفت        
 

 ؟ي که دوسش داشت باز بهش سرکوفت زدي سر دختر؟ي کردشی تو عصباناریسام -        
 

 اش کرده بودم؟ من مقصربودم؟ از جا بلند ی من عصبانیعنی.. دیپشتم لرز... متعجب نگاهش کردم        
 :با خشم گفت..دی کشریزخم سرم ت...شد چانه ام را محکم گرفت

 
 که سرعتش و باال برو و تصادف ي کردشی تو عصبانگمی م؟ی گرفتیل مونبا توام پسر چرا ال -        

 کرد؟
 !دونمی نمیعنینه، ...نه بابا -        

 
 : تر شد داد زدیعصبان        

 
 گفته همه مثل زن ی بخشمت د نامسلمون کی نمي خدا اگه بفهمم مقصر تو بوديبه خداوند -        

 چرا هر روز و هرشب به ؟یکنی دختر نگاه نمهی جهنم و به ي و کردتی چرا زندگ؟یشیمنن؟ چرا عوض نم
  ندارن هان؟اقتی دخترا لی گفتی و ميزدی مهیسامان کنا
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 :احترامش واجب بود و داغش تازه...  را قبول داشته باشمشی حرفهانکهینه ا..  آرام باشمنکهینه ا        
 

 ! من نبودریبابا جان، تقص -        
  شد؟یپس چ -        
 ! شدیاز دست مارسا عصبان -        

 
 :دیزمزمه وار پرس.. ناباور نگاهم کرد        

 
 چرا؟؟ -        
 !اری بخواب جان ساممیزنیبابا بخواب بعد حرف م -        
  چرا؟گمی بهت ماریسام -        

 
 را داخل می دست هاستادم،ی مقابل پنجره ابلند شدم و پشت به بابا.. دمی کشمی موهاي تویدست        

 :در آخر هم گفتم...  کردمفیتعر..  را گفتمزی همه چدمی کشیقی رنگم بردم نفس عمی شلوار مشکبیج
 

 پسر نسبت به زنا از مادرش شکل کیاز نظر من تمام تصور ... سرور من... پدر من.. بابا جان        
من ... اشیدنبال مهربون..گردهی مادرش ماتیقش دنبال اخالق دختر مورد عالي توی گاهیحت...رهیگیم

 نی گذارترری و تاثنیر و بهتنیاول..  ندارمی زنچی از هی تصور خوبچیپس ه...  به مامان ندارمیتصور خوب
 بابا من به شد؟؟ی چیول.. عاشق شد..جلو رفت... کردی پسر مادرشه، سامان مثل شما فکر مهی یزن زندگ

 يمن همه ...ینی بدبنیرفتن سامان دامن زد به ا... ستی دارم، الاقل االن که سامان نازی نینی بدبنیا
 نی غم اون قدر بزرگه که به انی ادونمیم...یول  کنهی مو کردم سامان و آروم کنم و نزارم رانندگیسع
 . که تا ابد داغمیکی من یعنی... اصال خوب نشهدمیشا...شهی حالمون خوب نمایزود
 

 آمدم و در را رونی تر شد از اتاق بریبغضم گلوگ..دمی اش را شنهی گريصدا... به سمت در رفتم        
به سمت تختش رفتم ...آوار شد.. قلبميتو... سرميرو... در دلميزیچ...وارد اتاق سامان شدم...بستم

لبخند هم بزند؟ سرم را   و نگاهم کند و احتماالدی ها نشسته با لباس سفلمی فنی چرا؟ چرا مثل ادمشیند
 ي را از توشیلباس ها... که حسش کنمدمی تختش دراز نکشيرو...زمی بالشت نگذاشتم که اشک بريرو

 همه ی و هدمی چرخی بودم وسط اتاق ومستادهیمن فقط ا...  که بو کنم و تنم کنمدمی نکشرونیکمد ب
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 بستم و ی را ممی چشم های بودم که هرخود آزا... ستی نگری آمد دی مادمی ی کردم و هی را نگاه مزیچ
 سامان ي شناسنامه ادی ی همه بدبختنی اانی چرا مدانمی کردم؟ نمی ميادآوری تصادف را يصحنه 

 کی لب ریو من فقط ز... که شناسنامه اش باطل شده بود...  فوتش پر شده بوديافتادم که صفحه 
 : را تکرار کردميزیچ
 

 ! بخشمیمن خدا رو نم -        
 

 که يآن قدر محکم و کار... خوردمنیمن زم... شدن نداردی شدن و خاکی خوردن که زخمنیزم        
من با نبودن مادرم کنار آمدم اما با نبودن سامان ... کندی درد ممیکه تمامه تمام زندگ.. بلند شدن ندارمينا
 اتاقش را باز کردم ي پنجره شا کرد؟ دانست که فقط تمای دانست؟ نمی را خدا نمنیا... توانمی نمگرید

 واژه یاصال در کل فراموش... بردیمزخرف است که خاك سرد است و مهر را م...  وجود نداشتیژنیاکس
 در دیو شا...ی بخورد و حافظه ات را از دست بدهیی روز سرت به جاکی نکهیمگر ا...  استی مزخرفي

 فراموش شودی را نمی آدمچی نظر من هاز... اتفاق باشدکی... کارکی..  حرف کی مخصوص یکل فراموش
مگر ...  هستی کنيو تو هر کار...  ماندی از ذهنت میی جاکیتا آخر عمر در ... همه جا.. شهیکرد، هم

 !که ندارم... ها را داشتمی ماهي حافظه خواستی باشد، و من امروز دلم می حافظه ات مثل ماهنکهیا
 

 نیز تو، از تمام زمدلم گرفته نه ا"        
 

  ؟؟..." نبود دلم را به آسمان ببردیکس        
 
 

 الیناز        
 ری دانش اموزانش است، مامان دبی امتحاني ورقه هاحیکنار مامان نشسته ام، مامان مشغول تصح        

 :میگوی اندازم و می کاغذ امتحان مي روی نگاهمه،ی بمی است و پدر کارمند قداتیادب
 

 ! گناه دارهگهی ددیداد ی نمره و بهش ممیمامان حاال اون ن -        
 

 :دیگوی و مکندی مطالعه اش نگاهم منکی عياز باال        
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 سوال امتحان و نتونسته جواب نی ساده ترنی نه اای بچه درسخون و تنبل باشه نی بی فرقهی دیبا        
 !بده
 

 :میگوی و مبوسمی همه حرص خوردنش، صورت تپلش را منی به ازنمیلبخند م        
 

 ! شدی تک نمی الاقل طفلکدیداد ی نمره رو ممیحاال حرص نخور قربونت برم، خب اگه اون ن        
 

 !می بخورزی بریی بسوزه بلند شو دو تا چانای دلت واسه اخوادیتو نم -        
 

 و وارد آشپزخانه شومی از جا بلند مدهد،یش را ماساژ م و گردندهدی مهی کاناپه تکیبعد به پشت        
 :میگوی مگذارم ی مینی رنگ را داخل سدی سفي همان طور که فنجان هاشومیم
 

 نه، دلم لک ای بالخره به خواستگارش بله داده دینی ببدی نشد؟ با خاله حرف نزدمای از سيخبر -        
 ! مسافرتای ،ی عروسهیزده واسه 

 
 :دهمی هم گوش مي به مامان پرزمیر ی ميهمان طور که چا        

 
 ! ازشون نشدهي تا االنم که خبرکنهی داره فکر اش و مگفتیواال خالت م -        

 
 نمینش ی و باز کنارش مگذارم ی مزی مي آن را روشوم،ی و وارد سالن کوچکمان مدارمی را بر مینیس        

 : پرسدیکه م
 

 ؟ي و مسافرت کردی شده تو هوس عروسیال چحا        
 

 ی چگهی رم دانشگاه دی خونه از خونه مامی تو خونه، از دانشگاه مدیخب قربونت برم دلم پوک -        
 !  برمیی تا جانیبشه با نوش

 
 :کندی مادرانه اش گل مطنتیش        
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 ره نه صبح تا شب تو خونه ی نه حوصلت سر مگهی دی وقت شوهر دادنته، شوهر کنگهیپس د -        
 !میریگی هم که واست می جشن عروس،يا

 
 : اشرهی از نگاه خکشمی خجالت می و کمکنمیاعتراض م        

 
 !دی تون و بخوري ، چادی نکنتمیعه مامان اذ -        

 
 ی راستيمامان پر.. و من چقدر کنارش حالم خوب استرودی لب قربان صدقه ام مری و زخنددیم        

 و رومی تر مکی هنوز مشغول ماساژ گردنش است نزدکنمینگاهش م... من استی زندگي پریراست
 اتاقم وارد  وشومی از جا بلند مي و بعد از خوردن چادیگوی می لب قربون دستتری زدهمیگردنش را ماساژ م

 هم چنان در حال فکر کردن است و دیگوی و ممیزنی حرف می کلرم،یگی را ممای سي و شماره شومیم
 يصدا.. چرا به خودش فرصت عاشق شدن نداده فقط فرصت انتخاب شدن داده نه انتخاب کردندانمینم

 با لبخند بارد ی اش مهره از چی خستگروم،ی مرونی بدنشی دي و براشومی از جا بلند مشنومیسالم بابا را م
 :میگویم
 

 !دی خسته نباشییسالم بابا -        
 

 :دهدی آورد جوابم را می و همان طور که کتش را در مکندیبا لبخند نگاهم م        
 

 !ی ماهت باباجون، در مونده نباشيسالم به رو -        
 

 بابا ي شام است، من هم برازی مدنی امتحان فارغ شده و مشغول چي کاغذهاحیمامان از تصح        
با تمام ...  را ی کسکی... رايزی چکی فقط من ی خوش بختیعنی ها نیو از نظر من هم...زمیر ی ميچا

 از فیو تعر وجود کم دارم،بعد از صرف شام مشغول شستن ظرفها هستم، مامان و بابا گرم صحبت کردن
 ، هستنديمسائل کار

  و بازکشمی تخت دراز مي روگذارم ی مشانی تنهاری و با گفتن شب بخکنمی را خشک ممیدستها        
 !شودی مییدلم هوا
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 ..!.ستادی از حرکت ادی که گردش روزگارش به من که رسیدلتنگ کس...دلتنگم        
 

 اریسام        
 

 اسم دنی با دخوردی کارخانه هستم که تلفن همراهم زنگ ميبا افکار درهم مشغول انجام کارها        
 شومی دهم و باز سرگرم کار می تحملش را ندارم، جواب نمگری دقتای حقشود،ی ملی حالم تکمی خرابدایو

 :دهمی جواب معیر شماره بابا سدنی و با دشومی مرهی خی گوشي به صفحه خوردیکه مجدد تلفن زنگ م
 

 .سالم -        
 

 : استی پر از استرس و نگرانشیصدا        
 

  بابا؟یی کجاار؟یسام -        
 

  شده؟يزیسر کار چ -        
 

 !شمی کارخونه پایپاشو ب -        
 

  افتاده؟یچرا؟ اتفاق -        
 

 !می کار کنی چدی بامینی ببای جنسا سوخته پاشو بي گرفته همه شیانبار آت -        
 

 :پرسمی و متعجب و نگران مشومیاز جا بلند م        
 

  شده؟شیزی هم چیآخه چرا؟ کس -        
 

 گه؟ی ديایم.وشکرنه خدار -        
 

 :میگوی مرومی و همان طور که به سمت در مدارمی برمی صندلیکتم را از پشت        
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 ! فعالام،یدارم م        

 
 استراحت و دور بودن از ي تا براشودی منی به کارها با اصرار من بابا سوار ماشیدگیبعد از رس        

 رهی و باز به روبه رو خکنمی نگاهش مدهدی مهی تکی صندلی سرش را به پشتم،یاسترس به خانه برو
 :شومیم
 

 ست؟یقرصاتون همراهتون ن -        
 

 !حالم خوبه نترس پسر -        
 

 :پرسمی معی و سرزندی در ذهنم جرقه می سوالکدفعهی        
 

  نه؟ای دی کردمهیجنسا رو بالخره ب -        
 

 :دیگوی و مکندینگاهم م        
 

 هم ي مهدوياقا) پدر بهرام( فرامرز ی مهموني توشیآره نگران نباش،بهت که گفتم چند ماه پ -        
 نه ادی کردن کاال، منم زمهی به بدی که صحبت رسمیکردی صحبت مي در مورد مسائل کارمیبود،،داشت

 ي نبودن و چه طورمهیب  کهیی کارخونه هاي بود نه به فکرش بودم اونم واسم چند تا نمونه از کاالهاادمی
 مرد یلی خاد،ی مشی پگهی اتفاق دگهی نمراهی بدمی وگفت،خالصه منم ددنی خسارت دیو به چه نوع

 و دارو ی کل زندگار؟ی ساممیکردی می چه ضرر هنگفتیدونی اون نبود مي بده اگه حرفارشی خ،خداینینازن
 !رفتیندارمون م

 
 ي بابا خسته رومیشوی مادهی هر دو پکنم،ی پارك منگیپارک را داخل نی و ماشکشمی مینفس راحت        

 حدودا پنجاه ساله که چند یزن...دی آی منیی که سوسن خانم مستخدم خانه از پله ها پاندینش یکاناپه م
 :میگوی که مدهدی سالم مرسدی مشغول کار است به ما که مشودی میسال
 

 !اری بابا رو واسشون بي آب با قرصاوانی لهیسالم، سوسن خانم         
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 . چشم -        

 
 ام را که رهینگاه خ...کنمی و به بابا نگاه مبرمی منمی شلوار جبیچهار انگشت دستم را داخل ج        

 :دی گوی و مزندی می جانی لبخند بندیبیم
 

 !ي خسته انی بشای پسر؟ چرا ماتت برده؟ بهیچ        
 

 :می گوی و مدهمی ملشی تحوي جان تریلبخند ب... سوزدی مشی های خستگيدلم برا        
 

 .رمی دوش بگرمیمن م        
 

 راحت شی که از خوردن قرص هاالمی خدهدی اب را همراه قرص به دست بابا موانیسوسن ل        
 ي دکمه هاکنم،ی تخت پرت مي رنگم را روی کت مشکشومی وارد اتاقم مرومی از پله ها باال مشودیم
 دکمه مشوی مرهی تخت خي به کتم روشنوم ی تلفن همراهم را مي که صداکنمی باز میکی یکی رانمراهیپ

 حداقل شدی میکاش بابا راض.. آورمی مرونی کتم ببی و تلفن همراهم را از جکنمی را باز مراهنمی آخر پي
 :دهمی را بدهم ناچار جواب مدایپول پدر و

 
 بله؟ -        

 
  اخه؟يدی تو جواب نمی حالت خوبه؟ چرا گوشار؟یسام -        

 
 شده نگاه یاهی و به گردنم که پر از دوده و سستمیا ی منهیی آي جلوبرمی ممی موهاي تویدست        

 :دهمی و جواب مکنمیم
 

 !گرفتار بودم        
 

 ؟ییحالت خوبه؟ االن کجا -        
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 !خونه -        
 

 :پرسدی تر ممیمال        
 

 رون؟؟ی بمی گرفته امشب شام و بریلی دلم خاریسام -        
 

 ! بخوابمخوامی مدای خستم ویلیخ -        
 

 :ي جناب صفوي دردانه شودی دلخور مشیصدا        
 

 ؟ي نداريکار.. یباشه هر جور راحت -        
 

 :دی آی و در حال حاضر به کارم هم نمستمی بلد ندنیناز کش        
 

 !نه خداحافظ -        
 

 !شومی و وارد حمام مکنمی تخت پرت ميتلفن را رو        
 
 

  مانده راي زنم شکسته هایمدام بند م"        
 

 ...! "ی لعنتي هاشهی خورد همیترك دوباره م        
 
 

 الیناز        
 

 !ترسمی دوستم داره، میلی خکنمی حس مم،ی باهم حرف زدیامروز کل        
 

 :پرسمی و منمینش ی تخت ميرو        
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 ؟یترسی میاز چ        
 

 من و دوست يادی هم زمای نکنه،ی متی آدم و اذی افراطيخب به هر حال دوست داشتن ها -        
 !داره

 :میگوی و مخندمیبلند م        
 

 ؟ي بله رو بديخوایاعتماد به نفست من و کشته، حاال م        
 

 یی بالهی چاکم از راه برسن و نهی سي عاشقامی شب عروسترسمی م؟ي نازترسمیاز بله گفتنم م -        
 .ارنی بمایسر ن

 
 ! بسه مردم از خندهنی نوشيوا -        

 
 :دهدیهمچنان ادامه م        

 
 ه؟ی که مثل چي دقت کردمای تا حاال به اسم من و نگمیم -        
 :میگوی مخندمیه مهمان طور ک        

 
 ه؟یمثل چ -        

 
 !می نه؟ خب من برم سراغ اکتشافات بعدهی شبیلی خن،ی و نوشمای نج،یوشی مایمثل ن -        

 
 :میگوی من با خنده مخوردی به در ميضربه ا        
 !دییبفرما -        

 
 :پرسدی منینوش        

 
 مامانت؟ -        
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 ! گناه دارهمای آدم شو، نکمی برم تو هم برو دی من بام،یآره امشب خونه خالم دعوت -        
 

 .  خداحافظزم،یخوش بگذره عز -        
 

 :دیگوی و مشودیمامان وارد اتاق م        
 

  خالت منتظره؟یستیتو که هنوز حاضر ن -        
 

 :مبوسی و صورتش را مشومیبا خنده بلند م        
 

 !هی چه دلقکنی نوشنی ای مامان اگه بدونيوا -        
 

 !شهی مری دي بدو آماده شو نازشناسمش،یبله م -        
 

 :میگوی مطنتی و بابا و مامان سرگرم صحبت کردن هستند که با شمیشوی منیهر سه سوار ماش        
 

 !مای مجنون مام هستیلی ليآها        
 

 :دیگوی و بابا با خنده مردیگی گذاشتم می صندلی پشتي و دستم را که روگرددیمامان برم        
 

  چه خبر از درس و دانشگاه؟نمی کن ببفیخب خانوم خانوما تعر -        
 

 روزا عروس نی همنمی فکر کنم نوشارم،ی و بی قبولي تا نمره کنمی جون م،یی باباستی نيخبر -        
 !بشه

 
 :کندیخند نگاهم ممامان با لب        

 
 ه؟ی آقا داماد ک،یبه به، به سالمت -        
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 شد؟ی چمای مامان سی راستکنه،یپسر خالش، حاال فعال داره فکر م -        
 

 ! شهی مشخص می جواب مثبت و داده، حاال امشب همه چکنمیفکر م -        
 

 :ردیگی که با خنده نگاهش را مکنمی مری غافلگنهیینگاه بابا را از آ        
 

 ؟یکنی نگام مينجوری بابا چرا اهیچ -        
 

 :شودی و وارد کوچه مزندیراهنما م        
 

 !نمیبی لباس عروس مي تو رو توی ککردمیداشتم فکر م -        
 

 :کنمیبا خجالت اعتراض م        
 

 !هی حرفا چنیعه بابا ا -        
 

 :دیگوی و مامان مندندخیهر دو م        
 

 ! بهشون بر بخورهترسمی خان نزار، میسی سربه سر عمی تو رو خدا رفتیمرتض -        
 

 :دیگوی و مکندی خاله ترمز مي خانه يبابا جلو        
 

 !شهی نملی گفتن باجناق فاممیبله چشم از قد -        
 

 : شنوم ی حامد را مي که صدازنمی و زودتر زنگ را ممیشوی مادهی پنیهر سه با خنده از ماش        
 

 !دیبفرمائ...  خانوميبه به ناز -        
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 ساله، که 32 دکتر روانشناس کی من است، ی زندگي آدم هانی تری از دوست داشتنیکیحامد         
 که در فصل ي با باغچه ای کوچکبای تقراطی حم،یشوی ماطی هر سه وارد حکند،یخاله به داشتنش افتخار م

 که میروی پله باال مو از دخورد،ی به چشم مي دهد کنار در ورودی ماطی به حی خاصییبایبهار و تابستان ز
 بعد از سالم و ند،یآ ی خان به استقبالمان میسی همراه با خاله و عمای و حامد و سشودی باز میدر چوب

 قرار ي که درست کنار در ورودیکی باري سالن نسبتا بزرگ، و راهروکی م،یشوی وارد خانه میاحوال پرس
 به سمت کاناپه رسد،ی که به دو اتاق خواب مشیدارد که سمت چپش آشپزخانه است و دو تا پله در انتها

 :دیگوی و مندینش ی کنارم ممای که سمینینش ی و ممیروی رنگ می صورتيها
 

 ؟ی گالبستی نداتی پی هستيتو معلومه کدوم گور-        
  مگه؟ی داشتکارمیچ... وا -        

 
 :کندیبا خنده به همه که سرگرم صحبت کردن هستند نگاه م        

 
 ! در مورد ازدواج و خواستگارم باهات صالح و مشورت کنمخواستمی میچیه -        

 
 :کوبمی مشی پهلويمحکم تو        

 
 !شعوریخودت و مسخره کن ب -        

 
 :دیگوی مدهدی را ماساژ مشی و همان طور که پهلوخنددیبلند م        

 
 ! بازم دلشوره دارمی و دادم ولی جواب قطعشبی من دي جديحاال ناز -        

 
 !هی عمر زندگهی بحث ،ي ایعیخب طب -        

 
 :ردیگی را مقابلم مي چاینی سماند،ی کاره ممهیبا آمدن حامد بحث ن        

 
 جوجو چطوره؟ -        
 :دارمی را برمي چازندی ممی جوجو صدازبودنمی به خاطر ری از بچگزنم،یلبخند م        
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  دکتر؟ي آقايممنون، خوبم تو چطور -        
 :دیگوی و ماندازد ی پا مي پا روند،ینش ی و کنارم مگذاردی مزی مي را روینیس        
 من مغز خر خورده قی رفنی شدم، اونهی دمای سي مدت از دست سوال جوابانیمنم خوبم فقط ا -        

 !کنهی خانوم نازم مشیاومده خواستگار
 : پرسدی و بابا مخندمیم        
  با نه؟می بخورینیری ماششدی جان چمایس -        
 :دیگوی اندازد، که خاله می مری با لبخند سرش را زمایس        
 ! و گالب آوردن برداشت و بله رو داددنی بالخره دست از گل چیآقا مرتض -        
 : نداردی تمامشیبابا سر به سر گذاشتن ها        
 !!رمردای جز پی و رفتي جان داماد دار شدیسیپس ع -        
 :دیگوی خان میسی و عخندندیهمه م        
 !یرشی زودتر تو هم پشاالی ا،یامان از دست تو مرتض -        
 :دیگوی گوشم مي و آرام توشودیحامد خم م        
 ؟یشی عروس میجوجو تو ک        
 :دیگوی و با لبخند مزندی چشمک مکنم،ینگاهش م        
 ؟!ستی نيخبر        
 :زنمیلبخند م        
 ! من هنوز جوجو ام،ي چه خبرونهینه د -        
 زندی شانه ام مي دستش را رومایس        

 واسه ي فکرهی تو گوشش بخون یشی حامد مفی اگه حري نازگمی باهم؟ مدیکنی پچ پچ میچ        
 !  شدهدیخودش کنه موهاش سف

 
 

 :دیگوی با خنده مد،ی سفي تار موکی از غی درشوم،ی مرهی خشیبه موها        
 

 ش؟ی عادت داره مزخرف بگه هنوز نشناختمای سست،ینگرد ن        
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 ! واسه خودت بکني فکرهی ازت گذشته، ی سنگهی دگهی مزخرفم نمنیهمچ -        
 

 : پرسدی که مامان از خاله مکندیبه خنده اکتفا م        
 

 رن؟ی جشن بگایقراره نامزد کنن  -        
 

 شون،ی سر خونه زندگرنی مکننی می عروسشاالی رسم ندارن، اي گفتن نامزدیواال خانوادش م -        
 ! جورهزشمیجهخداروشکر 

 
 :دیگویحامد با خنده آرام م        

 
 ! کنهي بخواد خونه دارنیفکر کن ا        

 
 :کندی اعتراض ممای که سخندمیبلند م        

 
 د؟ی بگفی پشت من اراجدیدی مرگ، باز شما دو تا به هم رسيا -        

 
 :میگوی و با خنده مکنمینگاهش م        

 
 !یستی دم کردنم بلد ني تو چاگه،یخب راست م        

 
 تا خنده اش را کنترل کند و خودش را مشغول گوش دادن ردیگی دهانش ميحامد دستش را جلو        

 :دیگوی و مردیگی از دستم می محکمشگونی ومای که سدهدی نشان مهیبه بق
 

  داره نفله؟ي دم کردنم کاريآخه چا -        
 

 :تسیحامد دست بردار ن        
 

 !کننی دم مي چاي چه طورنمیخب بگو بب        
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 :دیگوی ممای خواهر و برادر در گردش است که سنینگاهم ب        

 
 ! سماوري رويزاری میکنی پر از آبش مي قوري تويزی ری مي قاشق چاهی        

 
 :کندی و مات نگاهش مي و حامد همچنان جدخندمیبلند م        
  قاشق؟هی قایدق        

 
 :دهدی با اعتماد به نفس جواب ممایس        
 !گهیآره د -        

 
 گه؟ی پر از آب کرد ددی بامیقور -        

 
 ی خاصتی که حامد با جدخندمی و بلند مکنمی پنهان ممی صورتم را با دستهامایبا اره گفتن س        

 :دیگویم
 

 ! هم به تو هم به اون حسام بدبختزم،ی عزگمی مکیبهت تبر        
 

 :دیگوی با حرص ممایس        
 

  تو؟يخندی می مرگ چرا هيا        
 

 :دهدی حامد جوابش را مکنمی را پاك ممیهمان طور که اشکها        
 

 !گنجهی پوست خودش نمي مثل تو توي نابغه اي از داشتن دختر خاله زم،یچرا نخنده عز -        
 

 :پرسدی و مامان متعجب مدیگوی مي لب مسخره اری که زکنمی را نگاه ممایس        
 

 ؟يخندی قدر منی مامان اشدهی چالیناز        
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 !گرفتمی مادی مای و از سي مامان داشتم درس خانه داریچیه -        

 
 :دیگوی و مخنددیمامان م        

 
 ! کنهری پس خدا به خما؟یاز س        

 
 :دیگوی با اعتراض مامیس        

 
 عه خاله؟ -        
 : پرسدیبعد با حرص م        

 
 ؟یکنی گفتم هرهر میمگه چ -        

 
 ؟یستی دم کردنم بلد ني چاهی تو یعنی مایس -        

 
  آشپزخونه، دوما مگه اشتباه گفتم؟ي تورمیاوال من مدام سرم شلوغه فقط واسه غذا خوردن م -        

 
 !دمی محی بعد واسه توض،ی خب درستم نگفتینه ول -        

 
 :دیگوی ممای و رو به سشودیخاله از جا بلند م        

 
 !مینی و بچزی مامان بلند شو ممایس -        

 
 :دیگوی که حامد مشودی با گفتن چشم بلند ممایس        

 
 !بده ادتی شام و زی مدنی پاشو تو هم برو طرز چيناز        
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 رود،ی و به سمت آشپزخانه مزدیری حامد را با حرص به هم مي که موهاکنمی نگاه ممایبا خنده به س        
 :میگو یبعد از رفتنش م

 
 !مایخوش به حال س        
  دم کنه؟ي چون بلده چاای شهیچرا جوجو، چون داره عروس م -        

 
 :کنمی باخجالت خنده ام را کنترل مکنندی خان متعجب نگاهم میسی که بابا و عخندمیباز بلند م        

 
 !خوادی برادر بزرگتر مهی که برادر داره، دلم واقعا نی واسه ا؟ی قدر چرت و پرت نگنی اشهیم        
 :دیگوی و مزندیلبخند م        

 
 !من متعلق به همم        

 
 :میگوی و مشومیاز جا بلند م        

 
 !هی کمک بقرمیمن م -        

 
 :پرسدی که بابا ممیهمه مشغول صرف غذا هست        
  برگزار بشه؟نجایقراره مراسم ا        

 
 :دیگوی برد می خان همان طور که قاشق پر از غذا رو به سمت دهانش میسیع        

 
 !ننی آپارتمان آقا داماد بچي شو توهیزی جهدی قبلش بایآره ول -        

 
 :دیگوی و مکشدی شالش را جلو میخاله کم        

 
 ! لرزه، واقعا سختهی تنم مکنمی که بهش فکر ميوا        

 
 :پرسمی ممایآرام از س        
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 ؟ی عاشقشای ي دوسش دارمایس -        
 :زندیلبخند م        

 
 !ی دوست داشتن محکم و منطقهیدوسش دارم،  -        

 
 ! دوست دارمشتری من عشق و عاشق شدن و بیول -        

 
 شه،ی عشقا مثل اتی بعضشه،ی داره نه تموم میونگی نه د،ي بهتر از عشقه نازیلیدوست داشتن خ -        

 که بعد از دوست داشتن و ازدواج به ی عشقی ولشه،ی نداره، زود سرد مي موندگارشه،یزود خاموش م
 از شه،ی گم نمشه،ینم  بهش شک کرد، کمشهیقدر ناب و خالصه که نم اون ه،ی موندگاره و منطقادیوجود ب

 مقدس ادی دوست داشتن و شناخت کامل و قشنگ به وجود بهی عشق اگه با شه،ی خاموش نمبره،ی نمنیب
 ! دو روزه رو دوست ندارمیشی اتي من عشقا،ي نازشهیم
 

 : نوشمی آب میدوستشان ندارم، کم...  نادرستای درست شیحرفها        
 

 ! توام درستهي از عشقا به ازدواج موفق ختم شده، اما خب حرفهایلیخ -        
 

 : که در وجودش شکل گرفته خوشحالمی از آرامش و دوست داشتنزند،یلبخند م        
 

 ! از عشق فراتر برهی اون قدر دوست داشت که حتشهی آدم و مهی ی گاهگهیحسام م -        
 

بدون ...  عشقیب...  لبخندی بیحت... نمیبی را که ماری سامبندم،ی مي لحظه اي را برامیچشمها        
 :زنمیمن هم لبخند م...  عاشقانهيحرفها

 
 !گنی درست مشونمیا -        

 
 ! سوزاندی مبیعج... سوزاندی اما مستیداغ ن...  ستی هم حس جالبیدلتنگ        
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 اریسام        

 
 :دی گوی گذارد و می مزی مي شوم سوسن خانم ظرف غذا را رویوارد خانه که م        

 
 ؟ي کردری مادر چقدر دایب -        

 
 : کشمی مقینفس عم... باز گفت مادر        

 
 . سالم، کار داشتم -        

 
 :ندی نشی مزیبابا پشت م        

 
 . باشتمی سالم، فکر خودت و سالمتکیعل -        

 
  شودی شروع منم،ی نشی مزی شورم پشت می را که ممی اندازم، دستهای مبل مي و کتم را روفیک        

: 
 

 چه خبر؟ -        
 

 : کشمی خودم غذا ميبرا        
 

 .یسالمت -        
 

 خورمی قاشق غذا را که منی اعصابم است، اولي آشپزخانه روي توي به هم خوردن ظرف هايصدا        
 : پرسدیبابا م

 
 ؟یمگه قبل از غذا قرص نداشت -        
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 ی راهچی هي چک صفوي شود، برای مشتری تق و توق بي بندم، حوصله ندارم، صدایچشم م        
 :ندارم

 
 .ستی نادمی -        

 
 یبا م بادی آی شود، سوسن خانم که می زند، تق و توق تمام میبا حرص سوسن خانم را صدا م        

 :دیگو
 

 کجاست قرصت؟ -        
 

 . کتمبی جيتو -        
 

 :می گوی کالفه مرد،ی گی ، کت را به سمتم مدی آی دارم و به سمت میسوسن خانم کتم را بر م        
 

 .گهیبردار خودت د -        
 

 کشم که یعطش سر م اب را با وانی خورم، لی بابا مالی راحت شدن خي دارم و برایقرص را برم        
 :دی گویم
 

 .ي مهدوي آقايفرداشب قراره برم خونه  -        
 

 :زمی ری بشقابم مي از خورشت را تویکم        
 

 ؟يمهدو -        
 

 . واسه تشکررمی کنم، ممهی که باعث شد اجناس و بییهمون آقا -        
 

 ي فشار کار و بدهکاررد،ی گی ام شدت مقهی نبض شقد،ی آی تق و توق بشقاب ها باز ميصدا        
 : ام کردهیعصب
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 ؟... ای ی جور کنی پولیتونست -        

 
 : کنمی که حرفش را قطع مستیدست خودم ن        

 
 . سرم رفت اهگهیسوسن خانم بزار واسه بعد د -        

 
 یند، سوسن سکوت را م کی هم مات نگاهم مد،بابای ای مرونیسوسن خانم شرمنده و متعجب ب        
 :شکند

 
 .دیباشه ببخش -        

 
 :ردی گی کشم که بابا مچ دستم را محکم می را عقب می رود، صندلیو م        

 
 چته؟؟ -        

 
 .ادیخستم خوابم م -        

 
 .يشام تو نخورد -        

 
 . ندارملیم -        

 
 کنم، آن قدر زورش را به ی است و نگاهش نمری چسبد، سرم زی کشم، محکم تر میدستم را م        
 : کنمی شوم نگاهش کنم، از درد اخم می دهد که مجبور می کشد و دستم را فشار میرخم م

 
 ؟؟ي و به خودت زهر کردی زندگایدردت فقط پوله؟؟ واسه مال دن -        

 
 . چرخه پدر منی نمی نباشه چرخ زندگایمال دن -        
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 . کنمازتی نی بای تا از مال دني دی چرا به حرف من گوش نم؟؟ی کنی زندگيخوایچرا نم -        
 

 .ری تونم، شب بخی که نمدی دونیم -        
 

 : شنومی پر از ناله اش را مي روم، صدای کند ، به سمت پله ها میدستم را رها م        
 

 . خدايا -        
 

 همه نی کنم آخر ای کنم و فکر می را روشن مگاری شوم، سی شود، وارد اتاق می می دلم خاليتو        
  کجاست؟یبدبخت

 
 ... شکسته استي ام مردنهیانگار درون س"        
 ... شدهوسی مایدر قلبم زن        
 ... دهی ترسی کودکمیو درون چشمها        
 ...!"دی آی بر نمي کارچی هیو از من لعنت        
 الیناز        
 داخل آشپزخانه مشغول ي اندازم مامان پری کاناپه مي ام را روی و کوله پشتشومیوارد خانه م        

 :بوسمی و گونه اش را مرومی ها است، به سمتش موهیشستن م
 !سالم مامان خوشگل خودم -        
 ! دارم کارتای استراحت کن بکمی نشستت، برو زودتر يسالم به رو -        
 : پرسمی و مزنمی می و گاز کوچکدارمی برموهی سبد مي را از توی سرخبیس        
 د؟ی کارم داریچ        
 !میامشب مهمون دار -        
 و با زدیری صورتم مي آب توی با خنده کمندیبی نگاه منتظرم را که مکنمی نگاهش ميبا کنجکاو        

 :میگویغر غر م
 اد؟ی کار بدم منی من از ای دونیمامان شما نم        
 :دی گویبا خنده م        
 !ای برو لباساتو عوض کن زود بای چرا؟بیکنی من و نگاه ميسادیوا        
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 ه؟ی مهمون کدیخب نگفت -        
 ! مشترك پدرت و بهرام خاني از دوستایکی -        
 :میگوی و مکنمی نگاهش میسوال        
 ان؟یبه چه مناسبت قراره ب -        
 .انی بی خوان واسه قدردانی کرده در مورد کار می کمکهیپدرت  -        
  هست؟ی آقا کنیا -        
 :دهدیبا حرص جوابم را م        
 نی برو اای بی شناسی تو نمی ولشناسهی مدای بهرام و پدرش، احتماال پارمی خانوادگياز دوستا -        

 !قدر سوال نپرس
 :میگوی و مخندمیم        
  کار کنم؟ی من چدی قدر حرص نخور بفرمائنیچشم خانم معلم ا        
 !رسهی مگهی بابات دنی غذا رو بچزی مای کن بعدم بيریبرو سالن و گردگ -        
 !چشم -        

 
 وهی دم کردن بود، مي مشغول چاي پر نشسته بود، مامانونیزی بابا منتظر مقابل تلو9شب ساعت         

 اندازد، من ی سرش مي مامان چادرش را رودی آی که زنگ خانه به صدا در منمی چیها را داخل ظرف م
 و احوال سالم ي اندازم و صدای سرم مي دارد را روی صورتزی ري رنگم را که گل هادیهم چادر سف

 قد بلند و چهارشانه ي مردم،ی آی مرونی همراه مامان از آشپزخانه بم،ی شنوی را ميگری بابا و مرد دیپرس
 شکمش جلو آمده و به نظرم ابهتش را ی کمشود ی درشت وارد خانه مکلی و هی جو گندميبا موها

 در ییبایتن دارد، سبد گل ز  بهی خوش دوختي کت و شلوار سرمه ازنمی کرده از فکرم لبخند مشتریب
 بود، بعد از سالم و گرشی آمد در دست دی که به نظر تابلو ميگری دي هیدست راستش است و هد

 :میگوی مامان، آرام مییخوش آمدگو
 ! سالم -        
 :دیگوی می و با مهربانکندینگاهم م        
 ! سالم دخترمکیعل -        
 مامان و بابا ند،ینش یبل م مي و با تعارف مامان و بابا رودهدیبعد هم گل و کادو را به دست بابا م        
 . رومی به آشپزخانه مییرای پذي و من برانندینش یهم م
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 آورد، ی هل حالم را جا مي بوزمیر ی را داخل فنجان ها مي چادارمی سماور برمي را از رويقور        

 :شنوم ی بابا را مي که صدادارمی را برمینیس
 

 ! به زحمتت نبودمی معتضد من راضي آقاي خوش اومدیلیخ -        
 

 یلی به فامرسم ی مي جدي جدگذارم ی را که کنار هم مزی اما همه چدمی اشتباه شنکنمیحس م        
 :شنومی معتضد را مي آقاي صدارودکهی آن نفسم مکی ،یدوست خانوادگ...پدرش... بهرامدایپارم..معتضد

 
 ي شمام، اگه اون شب حرفاونی بود خدمت برسم من واقعا مدفهی وظ؟ي مهدوي آقاهیزحمت چ -        

 !کردمیشما نبود معلوم نبود االن من چقدر ضرر م
 

  نشده؟شیزی که چی نکرده کسیی مو انجام دادم، حاال خدافهی من فقط وظکنمیخواهش م -        
 

 با وارد شدنم زند،ی به وجودم چنگ مي و استرس بدشودی ام عرق جمع میشانی پي چرا رودانمینم        
 را مقابلش ي چاینی و سرومی معتضد مي به سمت آقاگردد،ی نگاه ها به سمتم برميبه سالن همه 

 را هم آرامش  قدرنی بود مسلما همي اگر در حال حاضر مراسم خواستگارکنمی و با خودم فکر مرمیگیم
 : خودشي به پاگذاردیمعتضد م که انگار جناب زنمی میحینداشتم از فکرم لبخند مل

 
 !يممنون دخترم تو زحمت افتاد -        

 
 !نوش جان -        

 
 بابا نم،ینش ی و کنار مامان مگذارم ی مزی مي را هم رووهی به مامان و بابا، ظرف ميبعد از تعارف چا        
 :دیگوی مندیبی معتضد را که به من مينگاه آقا

 
 ! خانوم هستنالی بنده نازي دونه هی یکی -        

 
 :دیگوی و مکندی نگاهم می معتضد که با مهرباني و بعد به آقااندازم ی به بابا میینگاه گذرا        
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 !خدا واست حفظش کنه -        

 
 :دهدی که بابا جواب ممیگوی می لب ممنونریز        

 
 ! خدا پسر شما رو هم واستون نگه داره،یسالمت باش -        

 
 يو من تازه متوجه ... شودی مدای پشی ته چشمهایغم گنگ... شودی میته دلم خال...  زندیلبخند م        

 ام رهی نگاه خي معتضد انگار متوجه ي آقاش،ی براشودی دلم تنگ مشوم،ی با پدرش ماریشباهت سام
را به صورتم حس   و هجوم خوناندازمی منیی با خجالت سرم را پاکندی مری که نگاهم را غافلگشودیم
 است که تا با امشب بی عجپرسد،ی و بابا هم از کار و کارخانه مکندی تعارف موهی و مي مامان چاکنمیم

 نجای چرا تنها امده؟ چرا با خانومش اکنمیفکر م!  معتضد ارتباط دارد و رفاقتي بابا با آقادانستمینم
 :دیگوی و مکندیعجله نگاهم م که مامان با داردی را برمي معتضد فنجان چاي آقاامده؟ین

 
 ! رفتادتی مامان قندون و الیناز        

 
 معتضد ي معتضد حواسم را پرت کرده، آقاي آقالی فامدنی شنرد،یگی ام حرصم میاز حواس پرت        

 :دیگوی که مگذارم ی مزی مي و قندان را بردارم و روشومی وارد آشپزخانه معی و من سرزندیلبخند م
 

 !دستت درد نکنه دخترم -        
 

 !کنمیخواهش م -        
 

 .. چقدر از پسرش مهربان تر استکنمیو فکر م        
 ...زندی از پسرش لبخند مشتریچقدر ب        
 ...خوردی گره مشی ابروهاانیچقدر کم تر از پسرش م        
 ...!  تنگ شدهشهی از همشتری بود، امشب دلم بنجای هم ااریو کاش االن سام        
 !!می سر تو جنگ داریروزهاست من و فراموش        
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 اریسام        

 
 بهرام ي حرفهادهمی گوش می حوصلگی را به گوشم چسباندم و با بی کاناپه نشستم و گوشيرو        

 : گوش دادن به حرف بابا در مورد ازدواج وحتی تا نصدیگویرا، از اوضاع ناجور کارخانه م
 

 !گمی می چيدی گوش مار؟یحواست به من هست سام -        
 

 :میگوی و مشومی مرهی خاموش خونیزیبه تلو        
 

 !دمیگوش م -        
 

 نی کردن ای و عصباني و من عاشق مرد آزارشودی می ام عصبانی تفاوتیاز لحن خون سردم و ب        
 :قمی شفقیرف
 

 همه نی اومد اون وقت در مقابل ای صداش در مزدمی حرف مواری من دو ساعت با دکهیمرت -        
 کنم؟ی گوش میگی میسخنران

 
 ! کنمی بگم؟ بگم گوش نمیخب چ -        

 
 !ی سامی هستیعجب آدم مزخرف -        

 
 :میگوی با آمدن بابا مخورد،ی حرص مشتری بخندمیم        

 
 ؟ي نداري حرفات و بزار واسه بعد کاري هیرام بقبه -        

 
 !ي نداراقتیل -        

 
 :میگوی و رو به بابا مکنمی تلفن را قطع میبا کالفگ        
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 !سالم -        

 
 ؟يسالم چه عجب تو خونه ا -        

 
 : پرسمی ندارم فقط مي تکراري بحث و حرفهاي زنم حوصله ی نمیحرف        

 
  خوش گذشت؟یمهمون -        

 
 ! شب دعوتشون کنمکی حتما دی بودن، بایمی گرم و صمي خانواده -        

 
 :پرسد ی و مگذاردی مزی مي سوسن خانم فنجان قهوه را رورود،یبعد هم از پله ها باال م        

 
 د؟ی نداريآقا با من امر -        

 
 !رینه شب بخ -        

 
 رونی ام بینی و دودش را از دهان و بزنمی می و پک محکمکنمی روشن ميگاری رفتنش سبعد از        

 وقت است یلی که خيزیچ "یمی گرم و صميخانواده  " شود،ی رو مروی حرف بابا زدنی دلم با شندهم،یم
 خاموش يادی است، زر کسالت آويادیز...  سوت و کور استيادی خانه زنی از اول نداشتم، ادی شاایندارم، 

 شومی ماطی و وارد حدارمی و فنجان قهوه را برمکنمی خاموش ميگاری جا سي را توگاری روح است، سیو ب
 هوا سرد است و سوز ،ی تنم کردم با شلوارك مشکی رنگ نازکدی شرت سفی تنوشم، ی از قهوه را میکم

 !ردیگی مبی و دلم عجشومی مرهیدارد به آسمان خ
 

 ... روزها سردمنیا... دوستم داشته باشدی کسخواهمی دوست داشتن دارم، نه مينه حوصله         
 . .مثل زمستان...مثل اسفند...مثل بهمن..يمثل د        
 ی بهمن سرده احساساتم دفن شده، نه به آمدنری زدمیام... بستهلی قندمیآرزوها... زدهخیاحساساتم         

 ..!! ا پرم از سکوت روزهنی انی غمگیدلخوشم و نه از رفتن
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 )الیناز        (
 

 :میگوی حوصله می بما،ی ني تولد براي کادودنی خري برامیکنی رو مروی مغازه ها را زنیهمراه نوش        
 

 ! اهگهی بخر ديزی چهی زدم، خی بابا سرده نینوش -        
 

 :کندی نگاهم میبا اخم ساختگ        
 

 !ي خان کادو بخری واسه سامي تو بخواادی روزم مهیزهرمار و اه، حاال  -        
 

 :زنمیلبخند م... لرزد یدلم م        
 

 ! هستی تولدش کدونمی نمیمن حت -        
 

 : نداردی تمامشی هاي بازوانهید        
 

 ! ناسورای به زمان داشهیاحتماال مربوط م -        
 

 کاغذ م،یشوی می باز هر دو وارد مغازه عطر فروشم،کنی مشی بازوي حواله ی و مشتخندم یم        
 بی هست ترکواری که به ديدی سفي کرده، قفسه های جا را دوست داشتننی ايادی رنگ زی صورتيوارید

 ام ینی بي مختلف توي عطر هاي عطر است، بوي هاشهی کرده، قفسه ها پر از شجادی ای قشنگیرنگ
 و آخر فقط کندی از ده نوع عطر امتحان مشتری بنینوش... شودی نماری کدام عطر تلخ سامچی و هچدیپ یم

 رونی تحمل کردم، از مغازه که بنی اش را از اول به خاطر نوشرهی که نگاه خی از پسر جوانکندیتشکر م
 : گذاردی که اعتراض کنم اما نمکنمی دهان باز ممیزنیم
 

 بخرم ی چدونمی کار کنم؟ اصال نمیسندم چ غر نزن، بابا من سخت پناسوری جان اون دا،يناز -        
 ؟يدیخری می چيبهتره، اصال تو بود
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 ي تولد را براي هی هدنی اولخواستمیمن اگر م... کنمیفکر م...کنمیشال گردنم را محکم تر م        
 :میگوی مدم،یخری شک عطر نمی بخرم باریسام
 

 !دمیخری مکی شي مر دونه راهنی پهی من اره،ی میی عطر جداگنیم -        
 

 :ستدی ای رو مادهیدرست وسط پ        
 

 می ما جداشي تو دوست داریعنی ال؟ی قدر عطر بو نکنم گودزنی که من ایپس چرا زودتر نگفت -        
 نامرد؟

 
 دستش را کند،ی نمي توجه انی که کوچکترزندی می لب حرفری از کنارش زشودی که رد میهر کس        

 :برمشی کشم و همراه خودم میم
 

 ؟ي بخری چيخوای نداشته باشه، حاال متی واقعدی شادمیخب منم شن -        
 

 !می برنی بش،ي تو هم طبق معمول سرما بخورترسمی خسته شدم، مگهیامروز د -        
 

 به خانه که رم،یگی مي بخاري را جلومی دستهاکند،ی را روشن مي بخارم،یشوی منیهر دو سوار ماش        
 محترم یبی مرد به طرز عجنی اشود،ی ممی لبخند خود به خود مهمان لبهاشنوم،ی حامد را مي صدارسمیم

 :شنوم ی را مي مامان پري صدا،ی است، و البته دوست داشتنتیو باشخص
 

 ! خالهشهی مداشی پگهی دنی کرده، حاال بشری دنی واسه همد،ی خررهیگفت با دوستش م -        
 

 خوردن ي کاناپه مشغول چاي را روشانی هر دوشومی آورم، از راهرو که رد می را در ممی هایکتان        
 :پرسم ی خوبش را مشهی و اول حال همنمینش ی کنار حامد مدهند،ی جواب مدهم،ی سالم منم،یبیم
 

 جناب دکتر چطوره؟ -        
 

 ...خنددیم        

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 93 

 
  چرا؟ي کردخی ؟یخوبم تو خوب... ه جوجوجناب دکتر اسم دار -        

 
 :کنمی رنگش نگاه مي قهوه ايبه چشمها        

 
  طرفا؟نی ام،ی موندرونی بيادیز -        

 
 قتی سلگفتی منه،ی و بچلشی وسای دنبالت ببرمت خونش کمک کنامی کچلم کرده، گفت بمایس -        

 ! حرف ندارهونی دکوراسيتو
 

 ! هندونه ها بکشونه اونجانی من و با اخواستهی م؟ياون گفت تو هم باور کرد -        
 

 سرم را کندی و قد بلندش مجبورم مشودیبلند م... زندیحامد لبخند م... کندی مینیریمامان اخم ش        
 :رمی باال بگيادیز
 

 ! شدرمی دمی حاال پاشو بر،ی عرضه ها نداشته باشنی از ازدمیحدس م -        
 

 و شومی بلند مدهد،ی متزای پي و حامد وعده کندی نشستن و ناهار تعارف مي و باز براخنددیمامان م        
 :میگویم
 

  باهام؟ي نداريمامان من برم کار -        
 

 ! دنبالتادی وقت شد بگو بابات بری فقط دزمینه عز -        
 

 :دیگویحامد م        
 

 ! خاله جان نگران جوجوت نباش با اجازهرسونمشیم -        
 

 :بوسمیصورت تپلش را م        
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 !خدافظ خانوم معلم -        

 
 :میگوی مشومی مری که جا گنی ماشی صندليرو        

 
 ! سردهنتیچقدر ماش -        

 
 :دیگوی و مکندی را روشن ميبخار        

 
 !صدات کنم یی سرمادی به بعد بانیاز ا -        

 
 ردیگی را که به سمتم می گوشخورد،ی تلفن همراهش زنگ مکنم،ی مقنعه ام را مرتب مخندم،یم        

 :کنمی نگاه مجیگ
 

 !میای ممی بگو دارماس،یس -        
 

 :دهمی و جواب مرمیگی را میگوش        
 

 بله؟ -        
 

 ؟ی شما مردم از خستگدیبال، کجا -        
 

 ! االن سوار حامدممیای ممیدار -        
 

 و حامد را رمیگی و لبم را گاز مشومی که دادم می متوجه سوتشود ی که بلند ممای سي خنده يصدا        
 :مای سي و صداکوبد،ی سرم مي که با خنده توکنمینگاه م

 
 !پس چند تا شالق بهش بزن که زودتر برسونتت -        
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 ! فعال ادب،یب -        
 

 :میگوی و با خجالت مکنمی قطع معیسر        
 

 !دی ببخشيوا -        
 

 ..نمی بباری صورت سامياز آن خنده ها که آرزو به دلم مانده رو... خنددیم        
 

 !ادی مشی سرت، پيفدا -        
 

 :زنمیصادقانه حرف دلم را م        
 

 ! کنمی احترامی بهت بخوادیراستش اصال دلم نم -        
 

 :دیگوی فقط مکند،ی نگاهم مخندد،یباز هم م        
 

 !یاز بس مهربون -        
 

 ی آبيواری با کاغذ دد،ی خواب سفسی سروم،ینیچی اتاق خوابش را ممای سيبا غرغر ها و دستورها        
 ي را پر از گلبرگ ها قرمز رنگشی روتختي رودم،ی را چششی توالتش انواع لوازم ارازی مي رو،یآسمان

 رنگش را با دیسف  ساتني کوچک، پرده هاي کنار تختش را پر از شمعهاي های عسلي کردم و رودیسف
 ي و تشکر کرد که صدادی جلب شد محکم صورتم را بوسمای ستی رضای وقتم،یکمک حامد نصب کرد

 !! دیچی پشی شلوغ کارهايزنگ خانه تو
 
 

 که گذارم ی مششی ارازی مي رز قرمز را روي و من گلدان پراز گلهارودی مرونی از اتاق بمایس        
 :شنومی را ممای سيصدا

 
 !شهی سرد مدییایبچه ها حسام، غذا آورده ب -        
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 با يشوم،پسری می به حسام معرفمای و توسط سدهمی سالم مم،یروی مرونیهمراه حامد از اتاق ب        

 الغر، بای مناسب و تقریکلی با هد،یای مناسب به نظر ممای کوتاه سبای متوسط که در برابر قد تقريقد
 نظر آدم خوش به  در نگاه اولد،ی آی ممای در کل به نظرم به س،ی آبي رنگ و چشمهای مشکيموها
 :دیگوی ممای که سمیکنی استراحت می بعد از صرف غذا کمنم،ینش ی مزی همه پشت مد،ی آی میاخالق

 
 !دی چمدون پوسي لباسام توي سراغ کمد لباسا، همه می پاشو بريناز -        

 
 :کندی نگاهم مکندی حامد همان طور که کتش را تنش مشوم،یاز جا بلند م        

 
 !ي افتادقهی عتنی اری فعال که گرسونمتی مامیشب م -        

 
 :کندیحسام با خنده دفاع م        

 
 ! نکن حامدتشیاذ -        

 
 :دیگوی با حرص ممایس        

 
 !! آقا داداششهی و دلت واسم تنگ میدونی از خونه برم تازه قدر مو میوقت -        

 
 :دیگوی ميحامد با لحن بامزه ا        

 
 و صبح کننی می از مامان و بابا خداحافظي و زارهی با اه و گری شب عروسدم،یرفتن دخترارم د -        

 حاال گنی شامم که ممونن،ی قابل رفتن نداره مگهی بابان، واسه ناهار هم که ديصبحانه نخورده خونه 
 !می بعد برمی شامم بخورمیکه موند

 
 :دهدی که ادامه مخندمیبلند م        
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مه  هنی اگهی به درك دنیری اصال متون،ی سر خونه زندگنیری می واسه چفهممیمن واقعا نم -        
 !دونمی مدی خونت اونم بعيای تو هم غصه نخور احتماال فقط واسه خواب مه؟ی واسه چي زارهیگر
 

 خنده اش را کنترل کند، حرصش را سر من کندی می سعمای و سمیخندیمن و حسام همچنان م        
 :کندی میخال

 ! شدری برو د؟يخندی چقدر مگهی کوفت بسه ديا -        
 

 :دیگویحامد با خنده م        
 

 ؟ي دارکاریبه اون بچه چ -        
 

 ! دونه دونه موهات و بکنممدمیحامد برو تا ن -        
 

 :کندی متی و به سمت در هداردیگی حامد را مي و بازوشودیحسام با خنده بلند م        
 

 ! ندارميری درگيبرو داداش برو قربونت حوصله  -        
 

 ! بدبختلیزن ذل -        
 

 :میگوی و مکنمی در کمد را قفل میبا خستگ        
 

 !مایپووووف خسته شدم س -        
 

 !کنمی جبران مشاالی ا،یدست گلت درد نکنه مرس -        
 

 ! نکردم کهيکار -        
 

 :دیگوی که ممی شنوی حسام را ميصدا        
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 ! خانوم حامد اومده دنبالتونالیناز -        
 

 :دیگوی که مکنمی و سالم مشومی منی سوار ماشکنمی می که خداحافظمایاز حسام و س        
 

  جوجو؟ي خسته شدیلیخ -        
 

 ! نکردمينه کار -        
 

 : پرسدی مری مسي توکند،ی و حرکت مزندیلبخند م        
 

 ؟يخوری شکالت مادیهنوزم ز -        
 

 ؟ي شکالت و آبنبات داربتی جيهنوزم مثل پدر بزرگا تو -        
 

 :دیگویبا خنده م        
 

 ! در برهتی داشبرد، بردار بخور خستگي که نه توبمی جيتو -        
 

 !لیبا کمال م -        
 

 ! کنارم بوداری حامد االن سامي جاخواستی و دلم مشومی ماری دلتنگ سامشتری و من بخنددیم        
 

 !!  و مرا غم ببردی باشد که تو باشفیح        
 
 

 اریسام        
 

 زی خورد، به سمت می شوم که تلفن همراهم زنگ می بلند مزی کنم و از پشت میتلفن را قطع م        
 : دهمی اسم بابا جواب مدنی دارم و با دی را بر می گردم، گوشیبر م
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 .سالم -        
 

 ؟؟یسالم باباجون، خوب -        
 

 د؟ی شده؟ شما خوبيزیخوبم ممنون، چ -        
 ؟        
 : کنمیلبخندش را حس م        

 
 . هم سر خاك ساماندی خرمی هم بريای بي نداري نشده گفتم اگه کاريزیمن خوبم بابا، چ -        

 
 : لرزدی مشی صدادی گویسامان که م        

 
 .امیم -        

 
 .پس منتظرم -        

 
 .خدافظ -        

 
 ی زنم، خودم را که به خانه می مرونی دارم و از کارخانه بی کنم، کتم را بر میتلفن را قطع م        

 : کنمی کنم و حرکت می شود سالم می سوار که مد،ییای تا بابا برمی گیرسانم تماس م
 

 ؟ی واسه چدیخر -        
 

 . و فرامرز و دعوت کنمي مهدويقا آخوامیم -        
 

 :دی گوی کنم، که مدای پي ذهنم مهدوي کنم تا توی فکر میکم        
 

 .اول برو سر خاك -        
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 هر دو می رسی می کنم وقتی می دلتنگ شده، در سکوت رانندگيادی است که زییاز آن وقتها        
 ي خرما را روي بسته ند،ی نشی کنار قبرش مشهی مثل هممی رسی به سر خاك که مم،ی شوی مادهیپ

 ي زدم پاو زانی خواند، من اما هنوز سکوتم را نشکستم، هنوز حتی لب فاتحه مری گذارد و زیسنگ قبر م
 لرزد، ی بابا مي که شانه هانمی بی ، بغض است فقط بغض، مختمی اشک هم نرشی قبر، هنوز برانیا

 : شنومی آرامش را مي گذارم، صدای بندم و سرم را به درخت میچشم م
 

 .سالم باباجون -        
 

 : کوبمی را به درخت ممیکف پا        
 

 .  داداش کله شقت دعا کننیواسه ا -        
 

 : دهدیمعده ام واکنش نشان م        
 

 !ي شدی مفشی حردی شايپدر من در اورده، اگه بود -        
 

 که راحتر درد و دل کند، پشت به من نی خواهم بروم به سمت ماشی مرم،ی گیاز درخت فاصله م        
 : زندی ممینشسته، قدم اول را بر نداشته صدا

 
 ار؟یسام -        

 
 : ستمی ایم        

 
 کجا؟ -        

 
 . منتظرمنی ماشيتو -        

 
 ؟يای که نمهی جلو چنی مگه ا؟؟یستی ای قدر دور منی اشهیچرا هم -        
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 .نی کنم، همی مدای پی حس خفگنمی بیاسمش را که م        
 

 ... ــ        
 

 .ستی گفت اوضاع خوب نیبهرام م -        
 

 :بهرام غلط کرد        
 

 ؟یاوضاع چ -        
 

 :ستدی ای شود، مقابلم میبلند م        
 

 حال و روزت، کارخونت، وضع معدت، بازم بگم؟ -        
 

 .شهیدرست م -        
 

  ؟يچه طور -        
 

 ! باباستی حرفا ننی اي جا جانیا -        
 

 خوابم، اون موقعس که ی کنار سامان مگهی جا که بهت بگم منم چند وقت دنیاوردمت ا -        
 . مثل حاالي خوریحسرت م

 
 : زنمی را چنگ ممیموها        

 
 .خدا نکنه -        

 
  خوام؟ی می مگه من مال و اموالم و واسه ک؟؟ی کنی متیچرا من و خودت و اذ -        
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 .شهی مری دمی کندی خرمی برد،یبابا باز شروع نکن -        
 

 نزن، تلخ نباش، هی هستن قدر بدون، باهاشون مهربون باش، محبت کن، کناتی زندگيتا ادما -        
 که با ي کنه، درست مثل روز آخری فقط تلخ ترت مار،ی کنه سامی و عوض نميزی برن حسرت چیوقت

 ترت لخ ، چون حسرت تی کنهی واسش گری تونی نمی حاال حتادته؟ی ي تلخ بودی که گفت،يسامان بود
 .کرده

 
 شوم، امروز ی مرهی زند، به قبر سامان خی برق مشی کنم چشمهای بندم، چشم که باز میچشم م        
 :باز گند زده پر است، بهرام یلیدلش خ

 
 اری سام،ي خنده هات بمونه رو دلم، نزار فکر کنم سنگ شدي نزار آرزورم،ینزار حسرت به دل بم -        
 ؟ی فهمی ، می کنی دارم که تو زندگازی کردن نی زندگيمن برا
 :می گوی فقط مم؟؟ی زخم هاي روزدی ری کند؟؟ چرا نمک میچرا تمامش نم        

 
 نداره، اگه دنی رسزی همه چرنی گی مادی کنه، آدما ی کنه، بزرگتر میحسرت آدما رو تلخ نم -        

 حرف قتی حسرت، من اون روز با سامان فقط از حقشهی مجشی نتی برسی به همه چیتوقع داشته باش
 حسرت، خدا اون شد نینموند، ا. ..  رحم نه، من از خدا خواستم سامان بمونه، نشدی بیزدم، تلخ بودم ول

 شد ی همه چنی همي نخوام بابا، برايادی ززی گرفتم چادی و بگه چشم، من میباال نشسته من و شما بخوا
 حقم گهی واقعا دیعنی جز حسرتا، ی خوام شما بشی الزمه، اما نمیحسرت خوده کابوسه، بده ول... کار

 ! نزارهی من مایی قدر از تنها دارانیا ، قدر از مردن و رفتن نگونی نکن، اتمی قدر اذنی پس است،ین
 

 حرف را الزم داشت بشنود، که بداند نی کند، همی روم، هنوز مات نگاهم می منیبه سمت ماش        
 را می نه حرفهادی را دمیسامان باز نه اشکها...  توانم ی تفاوت باشم به خودش نمی بيزیمن به هر چ

 ...!! ز حرفم آرام گرفت دانم با آرامش بابا ایاما م... دیشن
 

  ترسمی نمایمن از دن"        
  تهش دردهایاگه دن        
  چرخ واموندهنیاگه ا        
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 ..!! " گردهیبه کام من نم        
 

 الیناز        
 
 

 کنم و به خانه بروم، ی تمام شود و خداحافظنی نوشی تلفني منتظر نشستم تا مکالمه نی ماشيتو        
 را يری که دست زن پي به مردی کمکنم،ی نگاه مابانی از پنجره به خی و کمکنمیکالفه نفسم را فوت م

 :میوگ ی و مکنمی است نگاهش مدهی فای بکنم،ی نگاه مشوندی رد مابانیگرفته و از خ
 

 !می ممنون که رسوندگه،ی من رفتم دنینوش        
 

 :زندی و هم چنان حرف مکشدی شوم که دستم را مهادی پخواهمیم        
 

 ؟ي نداري کارمیزنیباشه پس بعد مفصل در موردش حرف م -        
 

 :دیگوی و مکندی که بالخره تلفن را قطع مکشمی مرونی حرص دستم را از دستش بای        
 

  بغل گوش من؟یزنی قدر غر منیتو چرا ا        
 

 ! شمادهی پيزاری نمي ساعت من و رسوندمیروت و برم بخدا، ن -        
 

 !ي بردی که نبایخب بدون خداحافظ -        
 

  بود؟ی حاال ک؟ی قدر حرف بزننی ايمجبور -        
 

 کوبم که همان ی مشی که محکم به بازوزندی و لبخند مشودی مرهی تلفن همراهش خيبه صفحه         
 :دیگوی و مکندی نگاهم منددخیطور که م

 
 ! خنده دار بودکمی داده بود امی پدیببخش -        
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 :کنمیمشکوك نگاهش م        

 
 ؟یک -        

 
 !ماین -        

 
 :پرسمیمتعجب م        

 
 ه؟ی کماین -        

 
 !پسر خالم -        

 
  کار داره؟ی با تو چمای نگه،یعه خب مثل آدم حرف بزن د -        

 
 :دیگوی لحن ممکن منی تري و با عادالی خیب        

 
 ! عاشقمهگهیم        

 
 ی که حرصخندمی و من هم چنان مدیگوی مي لب زهرمارری زکند،ی با تعجب نگاهم مخندم،یم        

 :شودیم
 

  حرف من خنده داشت؟ي کجاال؟یچته گودز -        
 

 ؟ي نداریجانی حس و هچی واقعا هیعنی -        
 

 ! شدهي واسم عادگهی دارم دادی عاشقا زنیمن از ا -        
 

 :پرسم ی مي و جدمیخندیهر دو م        
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 ؟ي تو هم دوسش دار؟یتو چ        
 

 ! هست باهام حرف زده گفتم بهم فرصت بدهي چند روزکنم،یدارم بهش فکر م -        
 

 ؟! معرفتی بی بهم بگدیاون وقت االن با -        
 

 ،یزنی حرف می از پدرشوهرت و مهموني چند روزم که تو مدام دارنیباور کن فرصت نشد، ا -        
 !ي فرصت به من ندادگهید
 

 ؟يپس دوسش دار -        
 

 :دیگوی و مزندی و به رو به رو زل مخنددیم        
 

 ! شدرتی دگهیبرو د -        
 

 !ری بگمیفکر کن بعد تصم ی درست و حسابنینوش -        
 

 !گهی دکنمی کارو منیچشم مادربزرگ، خب دارم هم -        
 

 :میگوی و مبوسمیصورتش را م        
 

 ! واست خوشحال شدمیلیخ        
 

 :دهدی جواب ميبا اخم بامزه ا        
 

 ؟ی بودم رواندهیمگه من ترش -        
 

 :میگوی و مخندمیم        
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 ! کن خداحافظفی بعد واسم مفصل تعررمی مگهیدمن         
 

 !باشه خداحافظ -        
 

 :شنومی بابا را مي که صداکشمی تخت دراز مي و رورمیگی دوش ممی لباسهاضیبعد از تعو        
 

 به يازی اصال ندی باور کنم،ی مزاحمتون بشخوامی نمکنمی معتضد باور کن اصال تعارف نمينه آقا -        
 ! شما اصال خودتو بدهکار من ندونستی کارا ننیا

 
 :رسدی بابا به گوشم مي و چند لحظه بعد صداشومیاز جا بلند م        

 
 ! باعث افتخارهستی نی حرفنهیچشم اگه قصدت ا -        

 
 ...سکوت        

 
 ! خدانگهدارمیرس یبله حتما خدمت م -        

 
 : شنومی مامان را مي که صداشومی مهری اتاق خي به در بسته جیگ        

 
 گن؟ی می چشد؟یچ -        

 
 راه انداخته، فرامرز و خانوادش هم هستن، بهش ی خانوادگی مهمونهی نجای ادیای فرداشب بگهیم -        

 دور هم خوامی مستی حرفا ننی بحث اگهی مستی کارا ننی به ايازی خودت و بدهکار ما ندون نگمیم
 ! قبول کردمبشه  منم گفتم مخالفت کنم ممکنه دلخور،ی خانوادگي رفتار و آمد دوستانه هی میباش
 

 لرزد،ی اراده از استرس می بمی دستهارم،یگی اتاق مي نگاهم را از در بسته شومی از جا بلند مکدفعهی        
 ندارم، هر  رااری سامدنی دم،توانی جناب معتضد دعوت بشوي شب به خانه کی کردم یفکرش را نم

 کند، ی و عرق ملرزدیم می از استرس دستهاشهی همشوم،ی آرام نمکنمی منییچقدر طول اتاق را باال و پا
 خوش شود،ی متی با اهميادی زمی بودن برانی لحظه تا فرداشب بهترنی و از همستمی ای منهییمقابل آ
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 ي براخواهدی هم مشی تر دلم آرالی دلی بیلی و خشود،ی مهم ملی دلی بودن و خوش چهره بودن بپیت
 و دلم رومی ممیسمت کمد لباسها  ارادهی تمام شوم، بزی فرداشب همه چدی باکنمیفرداشب، حس م

 نه دی فرداشب اگر بروم و اگر باشد بادانمی مکنم،ی مانتو را تنم منی و خوش رنگ ترنی بهترخواهدیم
 ...دستم بلرزد نه دلم

 که اتفاقا عاشقش هستم ي ابهی به مرد غررهی خيخودی بمی چشمهای محکم باشم و هدی بادانمیم        
 ...نشود

 مرد نی اي رفتار کنم که انگار نه انگار من و دلم و قلبم دلبسته ي آن قدر نرمال و عاددی بادانمیم        
 ... داشتنشي برای گاهشودی میی هوابی غربیاست، که انگار نه انگار من دلم عج

 به بعد یی جاکی رود، از ی دلت می بخواهنکهی بدون ا،يشوی دچار می از زندگیی جاکی شهیهم        
 !کندی مریی تغزی به بعد همه چیی جاکیاز... زندی ميگریقلبت جور د

 ! روبه راه استزی که همه چستی را دوست دارم چون تنها جامیاهایرو        
 

 اریسام        
 
 

 :دی گوی گذارد و می مزی مي که بهرام پرونده را رونمی نشی مزی بندم و باز پشت میکشو را م        
 

 . مثالدیپاشو امروز زودتر برو خونه، مهمون دار -        
 

 : کنمی رو مرویکاغذها را ز        
 

 ؟ی دونی مهمونا میخودتم قاط -        
 

 ؟يمگه بابات نگفت زودتر بر -        
 

 ام هنوز ساعت پنج کجا برم ؟بهر -        
 

 : شودی کشد و بلند می را عقب میصندل        
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 .ای هستی بابات کار داشته باشه عجب آدمدیخب شا -        
 

 : کنمیکالفه نگاهش م        
 

 انجام شبی رو ددای خري تونه با من داشته باشه؟ خودش همه ی کار می چیبابام واسه مهمون -        
 .داده

 
 .پس هر جور صالحه، با اجازه -        

 
 :ستدی ای دانم چرا می خورد، نمی رود که تلفن همراهم زنگ میبه سمت در م        

 
 .سالم -        

 
 !ای نکنری جان، امشب داریسالم سام -        

 
 :ردی گی کنم، خنده ام میبه بهرام نگاه م        

 
 .بله چشم -        

 
 . ایقبل از اومدن مهمونا ب -        

 
 .حتما -        

 
 .خدافظ -        

 
 :دی گوی مطنتی کنم که بهرام با شی را قطع می کنم و گوشی میخداحافظ        

 
 بابات بود؟ -        
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 . بروایب -        
 

 : خنددیم        
 

 ؟ي نداريکار -        
 

 .نه برو -        
 

 شوم و ی کشد، از درد معده خم می سرم سوت مرد،ی گی تماس مدای رود وی مرونیز اتاق که با        
 :رمی گی دهانم مي را جلویگوش

 
 ه؟؟یچ -        

 
 شکمم را گری گذارم و با دست دی مزی مي ام را رویشانی چسبانم، پی را به گوشم می گوشیعصب        
 : دهمیفشار م

 
 ؟ي دی جواب مي جورنیچته؟؟ چرا ا -        

 
 .دای بعد زنگ بزن وستیحالم خوب ن -        

 
  شده؟؟یچ -        

 
 . فعالرمی گی فقط خستم، خودم باهات تماس مستی نيزیچ -        

 
 ست،ی از قرص ني خبری ولگردمی را ممی هابی جز،ی مي کنم روی کنم و پرتش میتلفن را قطع م        

 ! کنم که نرومی دانم چه طور بابا را راضی ندارم و نمی مهمانيامشب حوصله 
 

  کند بارانمي آسمانم را من ابتدادیری بگيجد "        
 ...!! "  ماقبل طوفانمی ها، آرامشی کشتدیاندازیلنگر ب        
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 الیناز        
 

 نی مانتو ام را اشتباه بستم، از اي چند بار دکمه های حتستم،ی ای منهیی آي بار دهم جلويکالفه برا        
 و شال هم رنگ مانتو ام، ی مشکي تنم کردم با شلوار دمپای رنگیهمه استرس به ستوه امدم، مانتو آب

 لبخند به لب نگاهم شود،یم  حاضر و آماده در چارچوب در ظاهري و مامان پرخوردی به در ميضربه ا
 :کندیم
 

 .ا شدری د؟ي جان آماده ايناز -        
 

 :دهمی و جواب مکنمی شال پنهان مری را زمی موهاي مانده ی و باقکشمی به شالم میدست        
 

 !آمادم -        
 

 را می ندارد، لرزش دستهای و استرس تمامجانی هشود،ی رو مروی دلم زم،یشوی منیهر سه سوار ماش        
 اسم دنی و با دکنمی نگاه می گوشي به صفحه شنومی تلفن همراهم را مامکی پي صداکنم،یحس م

 : نوشتهزنمی اراده لبخند می بنینوش
 

 ! نکنی عذرخواهمی بار نرو تو شکمش، اگه رفتنی محکم باش، خواهشا االیناز        
 

 : نوشتمشی بند حرف زده، براکی گفتم شی ماجرا را برای بلند نخندم، از وقتکنمی میسع        
 

 ! راحت مسخرهالتیباشه خ        
 

 و من هم چنان به شوندی مادهی مامان و بابا هر دو پگذارم، ی مفمی را داخل کی گوشنیبا توقف ماش        
 شنومی مامان را که مي صداکند،ی حرکت نممی شوم پاهاادهی ام، نه که نخواهم پدهی چسبیصندل

 : دهمی هم فشار مي را محکم رومیچشمها
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 !ی شی نمادهی چرا پالیناز -        
 

 باز یکی که در با تکشدی طول مي چند لحظه ازند،ی بابا زنگ را مشوم،ی مادهی پنیبالخره از ماش        
 به ستاده،ی به انتظارمان اي در ورودي معتضد جلوي آقاشوم،ی ماطی و وارد حکشمی میقی نفس عمشودیم

 بعد مامان کندی میسم و احوال پر سالدهدوی دسته گل را به دستش مدهدی و بابا دست ممی رسیاو م
 :میگو ی ومرومی جلو مد،یگوی و خوش آمد مکندی استقبال می معتضد به گرمي و آقادهدیسالم م

 
 !سالم -        

 
 : باردی می مهربانشیاز صدا        

 
 !دی بفرمائي دخترم؟ خوش آمدی خانوم، خوبالیسالم ناز -        

 
 د؟یممنونم شما خوب هست -        

 
 !شکر خدا -        

 
 است، درست مثل متی و گران قکی شلی که پر از وسای سالن بزرگم،یشویبالخره وارد خانه م        

 شده ام وانهی باال خورده، دي به طبقه یچی مارپي اورد، ته سالن پله هاهی که جناب معتضد هدیتابلو فرش
 کشمی که مقی عمفس نکنم،ی خانه حس منی را در ااری عطر سامي من بوی ولدانمی دارد نمتی واقعای

 :کندی می جناب معتضد معرفدهد،ی و سالم مدی آی مرونی از آشپزخانه بیانسالی زن مشوم،یمطمئن تر م
 

 !شونی خونه با ايسوسن خانم هستن زحمت کارا -        
 

 ! مستخدمدی بگوی با غرور خاصکردمی فکر مشوم،ی کرد خوشحال مشی که محترمانه معرفنیاز ا        
 معتضد سرگرم صحبت کردن هستند ومن فقط ي بابا و آقانم،ینش ی می سلطنتي مبل هايهمه رو        

 رود،ی و مکندی می معتضد عذرخواهي آقازد،ی ری زنگ خانه دلم مي از راه برسد، با صدااریمنتظرم سام
 از مراسم معارفه همه کنار د بعشوند،ی وارد خانه مدای مادر بهرام همراه با بهرام و پارمچند لحظه بعد پدر و
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 گوشم با ي تودای پارم،ي مامان پرگری من و مامان نشسته و مادر بهرام طرف دنی بدای پارمم،ینینش یهم م
 :دیگویخنده م

 
 !ي خوشگل شديناز        

 
 :دهدی فقط همان رژ لب را دارم که ادامه مشی از آراکنمیمتعجب نگاهش م        

 
 !ي شدی دوست داشتناد،ی بهت میلی رنگ خنی گفتم، ايجد -        

 
 کرده ری که ذهنم را درگی و سوالندینش ی به دلم مدای پارمی و مهربانرودیاعتماد به نفسم باال م        

 :پرسم یم
 

  معتضد کجاست؟ي خانوم آقادا،یپارم -        
 

 :دیگو ی همه مشغول صحبت کردن هستند آرام مکندیبه جمع نگاه م        
 

 !طالق گرفته رفته آلمان -        
 

 :دیگوی که مکنمیمات نگاهش م        
 

 سن کم ول کرده رفته، اون عکس و ي بچه هاش و تودمی شنگن،ی در موردش نمی خوبيزایچ -        
 ز؟ی اون مي روینیبیم
 

 است و اری سامهی شبیلی که خی رسم به قاب عکس پسر جوانی و مکنمی نگاهش را دنبال مریمس        
 :پرسمیکنجکاو م

 
 خب؟ پسرشه؟ -        

 
 ! تصادف فوت کردهي توشیآره، اسمش سامان، چند سال پ -        
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 بابا ي به حرفها معتضد که با دقتي اراده به آقای و بشومی مرهی باز به قاب عکس خیبا ناراحت        

 و ردیگی بهرام مدام شماره مکند،ی را تحمل ميادی درد و غم زکنمی و حس مکنمی نگاه مدهدیگوش م
 و به همه شودیم  وارد سالني چاینی سوسن خانوم با سکند،ی کوتاه قطع ميکالفه بعد از چند لحظه 

 :پرسدی معتضد رو به بهرام مي که آقاکندیتعارف م
 

 د؟ی کرد، مگه با هم نبودری قدر دنی چرا ادونمی نميریگی ماری تماس با سامهیبهرام جان  -        
 

 :دی گوی و مکشدی به چانه اش میبهرام دست        
 

 !گهی دادی مشاالی خاموشه، اشینه من رفتم خونه، االنم گوش -        
 

و کالفه اند، خدا کند مشخص نباشد چقدر از  دلخور اری سامبتیو مشخص است که هر دو از غ        
 را نی ماشي که صداکندی تعارف موهی معتضد مي حالم بد است، آقادیای ندی شانکهینبودنش ناراحتم و از ا

 :دیگوی و مزندی لبخند ممیشنو ی ماطیاز ح
 

 ! اومدنکهیمثل ا -        
 

 تا کم تر بلرزد، آب دهانم را به کنمی را مشت ممی دستهارود،ی مرونی و بشودیبهرام از جا بلند م        
 اری مشغول پوست گرفتن خدای و نرمال در حال گفت و گو هستند و پارمي همه عاددهم،ی قورت میسخت

 :میگویم  دلم آراميتو... از راه برسداری که زودتر سامکنمی به در نگاه مرهیاست، خ
 .  هاستدور از تمام غصه...  توامکی که نزدییجا        

 
 اریسام        

 
 

 :شودی شروع مشی و غر غر هادی آی که بهرام به سمتم مشومی مادهی پنیاز ماش        
 

 !يایتو مگه قرار نبود امشب زودتر ب -        
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 ! برو اون طرفگه،یخب زودتر اومدم د -        

 
 :ستدی ایمقابلم م        

 
 !يایونا بقرار بود قبل از اومدن مهم -        

 
 :دیای جا بی که حرص بخورد و حالم کمخندمیم        

 
 ! مهمونا زود اومدندیخب شا -        

 
 :دیگویبا حرص م        

 
 !کنمی روز به عمرم مونده باشه ادمت مهی اریسام -        

 
 : رساندی خودش را بهم مرومی و از پله ها باال مزنمیبا خنده کنارش م        

 
 ؟ي که نبوددایور دل و -        

 
 :کنمیبا خشم نگاهش م        

 
 ! ارای من و باال نيبهرام اون رو -        

 
 !باشه باشه من چاکر شمام هستم برو تو -        

 
 و به میگوی ميدیی شوند، بفرمای و همه به احترامم بلند مدهمی سالم ممیشویهر دو وارد خانه م        

 شی معرفي که بابا مهدویی بعد با آقاکنمی می سالم و احوال پرسدهمی دست مرومی خان مسمت فرامرز
 یخانوم مادر بهرام م  و مرجانکنمی که خانوم ها هستند را هم نگاه میکرده بود بعد هم با بابا، طرف

 :دیگو
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  پسرم؟یخوب -        

 
 !کنمی خواهش مدی بفرمائن،ی خوش امدیلیممنونم خ -        

 
 متعجب الی نازدنی ، با ددای است و بعد پارمي مهدوي که حتما همسر آقایبعد هم با خانوم        

 اراده ی و بنمینش ی کنار بهرام منند،ینش ی خانواده هست ،همه منی هم جز اشونی کنم، پس اینگاهش م
 خواهمی مو کشمی میقی نفس عمشوم،ی مرهی به قاب عکس سامان خشومی که وارد خانه مشهیمثل هم

 سرش را عی سرکند،ی و نگاهم مردیگی نگاهش را منمیبی عکس مي را روالی که نگاه نازرمینگاهم را بگ
 :دیگوی بهرام ماندازدکه ی مریز
 

  جناب، با تواما؟ییکجا -        
 

 هان؟ -        
 

 ! چرا خاموش بودتی گوشگمیهان و زهرمار م -        
 

 ! حوصله نداشتمزدی زنگ مدایو -        
 

 از درد کشدی مری تي معده ام به طرز بدکنمی آورم و روشنش می مرونی ببمی را از جیگوش        
 :شنومی سوسن خانم را مي که صدارودی در هم ممیابروها

 
 !يای لحظه بهی شهی مادر ماریسام -        

 
 :دیگوی که بابا مشومیاز جا بلند م        

 
 !ننی شام و بچزی بابا بگو ماریسام -        

 
 !چشم -        
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 :میگوی مدی سوسن خانوم کارش را بگونکهی و قبل از اشومیوارد آشپزخانه م        

 
 !اون قرص من و بده -        

 
 :شودی مادرانه اش شروع مي هاحتینص        

 
 !يخوری قرصا رو سر خود منی اي مدام دار؟يری دکتر نمهیپسرم چرا  -        

 
 :پرسمی بعد از خوردن قرص مدهدی اب را به دستم موانی که قرص و لکنمیکالفه نگاهش م        

 
 د؟ی کارم داشتیچ -        

 
 :دیگوی و مگذاردی مزی مي روغن را رويبطر        

 
 ! بازش کنمتونمینم -        

 
 : میگوی مرومی مرونی و همان طور که بکنمی را باز ميبطر        

 
 !دینی و زودتر بچزی مگهیبابا م -        

 
 گذارد بتوانم ی و دردش نمدهی امانم را بری مشغول صرف غذاها هستند، معده درد لعنتزیهمه دور م        

 خوب است، بهرام آرام یمی و جمع صمی مهماننی حالش از اکنمی و حس مکنمیغذا بخورم، بابا را نگاه م
 :دیگوی گوشم ميتو
 

 بت؟ی مصيخوریچرا نم -        
 

 !تو حواست به خانومت باشه -        
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 که درست مقابلم الی نازي نگاهم به دستهاگردد،ی که کنارش نشسته برمدای و به سمت پارمخنددیم        
 نه شی ناخون هانکهی تر ابی است، عجبی عجمی برانی لرزش دارد و ای کمشی افتد، دستهاینشسته م

دخترها  "شودی مار در سرم تکريزی و باز چرمیگی حوصله نگاهم را می بلند است نه الك دارد، بيادیز
 خورمی نفس مکی و زمیر ی موانی لي نوشابه تویکم "ستندی ني و وفاداریاصوال موجودات دوست داشتن

 :دیگوی و مکندیو بابا هم چنان مشغول تعارف کردن است، نگاهم م
 

 ! بابا حواست به خانما باشه، تعارف کناریسام -        
 

 ظرف کند،ی می دهن کجيادی مامان زی خالي جای و گاهستیو اتفاقا من حواسم به خانوم ها ن        
 ي بعد خانوم مهدوکشد ی که تشکر کند و نمرمیگی و به سمت مرجان خانم مدارمی برمزی ميپلو را از رو

از نگاهش ... کندی نگاهم مکنمی تعارف مالی به سمت نازکندیکه او هم با گفتن ممنون دستم را رد م
 :دیگوی لحن ممکن منی با آرام ترشودی نمرمی دستگيزیچ
 

 !خورم ی نمگهیممنون د -        
 

 تعارف کند، بعد دای تا به پارمدهمی و ظرف پلو را به دست بهرام ممیگوی میکنمی لب خواهش مریز        
 :پرسدی بهرام نگران مم،یگردی برمی قبلياز صرف غذا باز همه به همان جا

 
  تو؟دهیرنگت چرا پر -        

 
 !يتوهم زد -        

 
 ! باز معدت درد گرفتهار،ی سامي لجبازیلیخ -        

 
 :گذاردی تمام ممهی بحث را ندای پارميصدا        

 
 !ادی داره بارون ماط؟ی تو حمی برکمی شهیبهرام جان م -        

 
 :دیگوی که فرامرز خان مکنمی نگاه مرونیاز پنجره به ب        
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 !دی دور هم باشدی شما جوونا برکمی دیبهرام جان بلند ش        

 
 و با حرص به من که شودی بهرام هم بلند مرد،یگی را هم مالی و دست نازشودی زودتر بلند مدایپارم        

 :کندی پا انداختم نگاه ميپا رو
 

 رمرد؟ی پیستیتو جوون ن -        
 

 م،یروی ماطی و به حشومی و ناچار بلند منمیبی را مهی که نگاه منتظر بقبرمی را باال ممی از ابروهایکی        
 :میگوی و مکنمینم نم باران را نگاه م

 
 ! بارون که قدم زدن و تماشا کردن ندارهنی خانوم ادایپارم -        

 
 بعدم آدم تو جمع آدم بزرگا د،ی نگران نباششهی کم کم تند ماد،ی بارونم ميخب هوا که خوبه، بو -        

 !رهیحوصلش سر م
 

 :دیگوی و مردیگیبهرام دستش را م        
 

 !  زمستون و بارونهي ونهی ددایپارم        
 

 الیناز        
 بهرام هم پشت سرش ند،ینش ی و مرودی به سمت تاب که درست مقابل استخر است مدایپارم        

 در شی از دستهایکی زده و واری را به دشی از شانه هایکی اما اری و مشغول هل دادنش است، سامستادهیا
 بروم، از آن ای انم بمدانمی نمکند،ی دارد فکر مداستی زل زده، پاطی رنگش برده و به حی شلوار مشکبیج

 تلفن همراهش سکوت را ي کنارش باشم صداخواهدی لرز گرفته ام اما دلم می هستم کمییجا که سرما
 نگاه ی گوشي اورد، به صفحه ی مرونی ببشی جي را از توی و گوشردیگی مواری اش را از دهی تکشکند،یم
 :دهدی جواب مرود،ی در هم مشی و ابروهاکندیم
 

 بله؟ -        
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 ...سکوت        

 
 !میزنی فعال کار دارم بعد حرف مدونمینم        

 
 ي جورکی چرا ته دلم دانمی کار، نمنی از ازارمی و من چقدر بکندی قطع می خداحافظیتلفن را ب        

 :دیگوی معنا شده که بهرام می ماندنم بکنمی حس مد،ی طول نکشادی که زي از مکالمه اشودیم
 

 د؟ی هستخوادی می دلش بستندای پارمار،ی خانوم، سامالیناز -        
 

 :شنوم ی را ماری آرام و زمزمه وار ساميصدا        
 

 !خورهی می هوا بستننی تو ای کونس،ی ددایپارم -        
 

 و هجوم خون را به صورتم حس رمیگی لبم را گاز مکند،ی نگاهم مگرددی که برمخندمیناخودآگاه م        
 :پرسدی و متعجب مرودی باال مشی از ابروهایکی کنم،یم
 

  شده؟يزیچ -        
 

 ...ندینش ی مردانه اش به دلم مي نخندم و نشان ندهم که چقدر صداکنمی میسع        
 

 !نه -        
 

 :میشنوی بهرام را ميصدا        
 

  شد؟یچ -        
 

 :دهدیبا حرص جوابش را م        
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 خوره؟ی می بستنی هوا کنیآخه تو ا -        
 

 :دیگوی با ناز مدایپارم        
 

 مگه هوا سرده؟ -        
 :دیگوی لب مری باز زاریو سام        

 
 .هینه آفتاب -        

 
 دای حرفها به مزاج پارمنی شک ای با آنها وگرنه بمی داريادی زي که فاصله کنمیخدا را شکر م        

 :دیای که بهرام به سمتمان مکندی بار فقط نگاهم منی اخندم،ی اراده می امد، باز بیخوش نم
 

 خوردن که تابستون زمستون نداره اصال تو آب ی سرد؟ بستنیگی هوا منی به ا؟ي سرت مردریخ -        
 !می برای بخور بوهیم
 

 :شودی مان مکی هم نزددایپارم        
 

 !خوادی من واقعا دلم گردش ممی بگردکمی نکهیمهم ا -        
 

 : باردی مشی از چشمهای حوصلگی و بزندی اما ساز مخالف ماریسام        
 

 د؟یخوای مزاحم مگه،ی ددی بری مجنونیلیخب ل -        
 

 : هم چنان مصمم استدایپارم        
 

 !گهی ددی نکنتی خان اذاری گذره، سامی خوش نميدو نفر -        
 

 :دیگوی و مکندیبعد نگاهم م        
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 !می برای برو به مامانت بگو زود بيناز -        
 

 که دوارتری موافقت کند و اماری سامدوارمی را بغل کنم و محکم ببوسمش، امدای پارمخواهدیدلم م        
 از نکهی بعد از ام،یشوی و هر دو وارد خانه مکشدی کالفه دستم را مدایمامان و بابا مخالفت نکنند، پارم

 چرا دانمی و نمزندی معتضد لبخند ميا و آقمی زود برگردکندی مدی و مامان تاکرمی گیمامان و بابا اجازه م
 :پرسد ی مکند،ی نگاهم می طور خاصکی کنمیحس م

 
 اد؟ی مارمیسام -        

 
 :دهدی جواب مدایپارم        

 
 !می همه باهم بردیلی اصال اگه مااد،ی می ولمیکش یناز م می معتضد فعال که داريواال آقا -        

 
 :دهدی و جواب مخنددی معتضد ميآقا        

 
 !می ما مشغول گپ زدندی عجله هم نکندی خوش بگذرونی خدا، حسابدی به امدیبر -        

 
 شوندی وارد خانه می خداحافظي هم برااری بهرام و ساممیروی مرونی و از خانه بمی کنی میخداحافظ        

 :دی گوی و مخنددی مرودی را گرفته و به سمت در ماری سامي بهرام بازوند،ی آی مرونیو چند لحظه بعد ب
 

 ! تا در نرفتهمی بردی سوار شدیایزود ب -        
 

 حوصله و کسل است، ی قدر بنی مرد انی چرا افهممی و نمزنمی و من فقط لبخند مخنددی مدایپارم        
 شهی و دستش را از شکشدی منیی را پاشهی شاری و سامکندی بهرام حرکت مم،یشوی منیهمه سوار ماش

کند، به دستش  ی دلم را خراب تر مي و حال و هواخوردی مشهی باران به شي قطره هارد،ی گی مرونیب
 راننده نشسته و خم ی پشت صندلدای دستش دارد، پارمي توی بزرگ مشکنی با نگي انگشترشوم،ی مرهیخ

 دای پارمکند،ی بهرام نگاهش مدهد،ی مهی تکی صندلی سرش را به پشتاریزند،سامیشده و با بهرام حرف م
 :پرسد ی که بهرام مکشد،یهم دست از صحبت م
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 ؟ي خسته اای ادی خوابت ماریسام -        
 

 :ستی ني عادشی صدای ولدانمی نمگری دزی چای حوصله است یب        
 

 !جفتش -        
 

 :پرسد ی و مکندی مغازه ترمز ميبهرام جلو        
 

 د؟یمونی منی ماشي توای نیی پادیایخب م -        
 

 :دهدی حال جواب می باری ساممی اظهار نظر کندای پارمای من نکهیقبل از ا        
 

 !میمونی منیتو ماش -        
 :پرسد ی عقب و مگرددی بهرام بر م،کندی مخالفت نمیکس        

 
 د؟یخوری می خانوم شما چالیناز -        

 
 :دیگوی و مخنددی می با بد جنسدای پارمفهمم،ی نمشودی قدر سخت منی ااریچرا حرف زدن کنار سام        

 
 ! لواشک زرشک بخر بهراميواسه ناز -        

 
 ی اما عکس العملاری کوبم، سامی مشی و محکم به بازورمیگی لبم را گاز مخندد،یبعد هم بلند م        

 :میگویندارد، بهرام متعجب مانده و من با خنده م
 

 !دیری واسه منم همون و بگدیخوری خودتون می هر چکنهی میشوخ -        
 

 سفارش جی آب هواری دهد، سامی سفارش می شکالتی بستندای که پارمپرسدی مدایبهرام از پارم        
 :پرسدی با خنده منی همي براخواهد،ی مي اوهی می و خود بهرام هم بستندهدیم
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 رم؟ی من از همش واسه شما بگیعنی -        
 

 :رودی چرا اما از زبان در مدانمی و نمخندمیم        
 

 ! خورمی مجیمنم آب هو -        
 
 

 بهرام با گفتن چشم م،یگوی مراهی دلم به خودم بد و بي و تورمیگیبا اتمام حرفم لبم را محکم گاز م        
 :پرسمی متعجب مکندی در را باز مدای که پارمشودی مادهیپ

 
 ؟يریتو کجا م -        

 
 :خنددی مطنتیباش        

 
 ! بارونریز -        

 
 اری در را به هم زده و رفته، ساممی آیبه خودم که م        
 یفی بمانم، آخ ضعای شوم ادهی پدانمی را بسته، نمشی داده و چشمهاهی تکی صندلیهمچنان به پشت        

 ی و مکنمی نگاهش می با نگرانشود،ی شکمش چنگ مي شنوم و دستش که روی ماریرا از دهان سام
 که میگو ی مراهی بو  بددای دلم به پارمي و توکنمی نگاه مرونی به بشهی از شتوانم،یخواهم بپرسم اما نم

 آمده می پاهاي که تا روی صندلی و متعجب به پشتزنمی زل ممی به پاهاکنمی حس ممی پاهاي را رويزیچ
 دهی را به حالت خوابی صندلارید،سامی آی و نفسم بند مکنمی است نگاه ممی پاهاي رواریو انگار سر سام

 تکان خوردن ي نای و حتکندی تنم عرق متمام،  را بستهشی و چشمهادهی راحت دراز کشالیگذاشته و با خ
لعنت، ... می موقع دستهای و راحت است، لعنت به لرزش بالی خی چقدر بکوبد،ی وار موانهیندارم، قلبم د

 را تحمل کند، به زحمت خودم را يادی درهم گره خورد انگار که درد زشیصورتش عرق کرده و ابروها
 ،شومی دور می بالخره از صندلروم،ی باز عقب تر مکندی را باز مشی که چشم هاکشمی عقب میکم
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 ی مجبورم باز کمشوند،ی و بهرام سوار مدای و پارمشودی باز منی در ماشری نفس گيدر همان لحظه         
 را اری که نگران سامرمیگی را از دست بهرام مجی اب هووانی سوار شود، لدای شوم تا پارمکی نزدیبه صندل

 :کندینگاه م
 

 ؟ي قرص خورد؟ی خوبار؟یسام -        
 

 :دی گوی و مکندی را باز مشیچشمها        
 

 .خوبم، بده من -        
 

 :دیگوی و مدهدی را به دستش موانیبهرام ل -        
 

 مارستان؟ی ببرمت بيخواینم -        
 

 نجاتم ي خبری از بدای پارمست؟ی مشکلش چدی شود و بگودای پیکی کاش کنم،ینگران نگاهش م        
 :دهدیم
 

 کنه؟یبازم معدتون درد م -        
 

 :دهدی تفاوت وسرد جواب میب        
 

 !کنهیبازم معدم درد م -        
 

 :  اندازدی ممیکنی به هر سه نفرمان که نگاهش می و نگاهخوردی را مجی از اب هویکم        
 

  به من؟دی چرا زل زددیبخور -        
 

 ي چرا توجه ادانمی نمی و از درد عرق کرده ولدهی نگرانم، رنگش پربرم،یل دهانم م را داخین        
 نفس بدوم تا کی را باز کنم و نی در ماشخواهدی از حدش گر گرفتم، دلم مشی بودن بکی از نزدکند،ینم
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  را بهی صندلکنمیم  چقدر معذب هستم؟ خدا خدافهمدی نمیعنی خون سرد، يادی مرد زنیدور شوم از ا
 را شی و چشمهاگذاردی می صندلی باز سرش را به پشتوهیحالت اولش برگرداند، اما بعد از خوردن آب م

 نی دخترانه ام اای که دوستشان ندارم، حشودی مداری در وجودم دارد بیی حس هاکی حالم بد است، بندد،یم
بهرام حرکت ... اش ببرمی مشکي موهانیب  رامی انگشتهاخواهدی مثال دلم مدهد،یاجازه را به من نم

 : پرسدی و مجدد مکندیم
 

  دکتر؟می براریسام -        
 

 .نه -        
 

 را باز شی چشمهاشوم،ی مکی نزددای و به پارمکشمی عقب می خودم را از پشت صندلیباز کم        
 آرام فهمم،ی است که نمي جورکی لحنش د،یای نفسم بند مکند،ی و نگاهم مردیگی و سرش را باال مکندیم
 :پرسدیم
 

  و درست کنم؟ی صندلی شی متیاگه اذ -        
 

 اما مطمئنم بدون قصد شومی می هم حرصردیگی هم خنده ام مشیالی خی و بیی همه پرونیاز ا        
 تی اذمی بدهم، بگوی چه جوابقای دانم دقی صورتش مشخص است، نمي کار را کرده چون درد تونیا
 کنمی ماهش کند در موردم، درمانده نگي فکر بددی نه هم شامی و بگویی به حساب پروگذاردیه م کشومیم

 :دهدی نجاتم مدایکه پارم
 

 !می پارك قدم بزننی تو اکمیبهرام نگه دار         
 

 .ایخوریسرما م -        
 

 .نه نگه دار -        
 

 :دیگوی و مکندی را نگاه ماریبهرام سام        
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 ؟ی شادهی پیتونیم -        
 

 !دی شما برمونمیمن م -        
 

 .میشی مادهی همه باهم پخودیب -        
 

 :خنددی و بهرام آرام مدیگوی میکالفه نچ        
 

 امشب ی ولی کنی کارخونه جبران مي و فردا تويای از خجالتم در بیتونی خانما نمي جلودونمیم -        
 ! شوادهی، پ خاناریشب من سام

 
 :دی گوی حال می بکندی همان طور که در را باز ماریسام        

 
 ! مطمئن نباش بهرام خانادیز -        

 
 نند،ینش ی مشی دستهاي باران روي و قطره هاکندی را باز مشی دست هادای پارمم،یشوی مادهیهمه پ        

 ... امامیزنی قدم میآرام و در سکوت کم
 . ...میستیکنار هم ن        
 ...میستیشانه به شانه هم ن        
 ...میدست در دست هم نگذاشت        
 دای کنار پارمدهد،ی است، قدم زدن در باران به احساستت پر و بال می کافنیفقط هست و هم        

 ! دور استيدای زکنمی چرا حس مدانمی کنار بهرام، نماری بهرام هم کنارش، و سامستادم،یا
 کند و ی را باز مشی و دست هاندینش ی آن مي حرف روی باری سامم،ی رسی می سبز رنگمکتیبه ن        

 :دیگوی که بهرام مردیگی سرش را رو به آسمان مگذارد،ی ممکتی نی پشتيرو
 

  آخه؟ستی نسی خمکتیمگه اون ن -        
 

 !قدم زدنتون تموم شد خبرم کن -        
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 که رنگش نمیبی مخورد،ی از درد گره ماری سامي که ابروهانمی بی و مکندی میبهرام کالفه پوف        
 و گذاردی شانه اش مي دستش را رورودی نه اجازه دارم نه جرات، بهرام به سمتش مزنم،ی اما دم نمده،یپر

 :پرسدینگران م
 

 .کهیبزار ببرمت دکتر مرت -        
 

 :دهدی فقط جواب مکند،ینگاهش نم        
 

 !کنهی متی اذيادیامشب ز -        
 

 . دکترمی بر،یکنی متشی اذيادی زنکهیواسه ا -        
 

 :دیگوی و باز ماندازدی می نگاهدایکالفه به من و پارم        
 

 . ستیاالن وقتش ن -        
 
 

 ست؟ی نی کافي قدر حالت بده؟ تظاهر و لجبازنی ای وقتشه؟ چرا زودتر نگفتیپس ک -        
 

 و می استادهی هم چنان ادای من و پارمگذارد،ی مشی زانوهاي را روشی و دست هاشودیخم م        
 :دیگوی مدای پارمم،ی شدسی شدت گرفته و خی باران کمم،ی کنینگاهشان م

 
 !می برگهی بهتره دد،ی ببخشکردم،ی قدر حالتون بده واال اصرار نمنی ادونستمینم        

 
 حواسش به من کنم،ی حرکت نگاهش می و ساکت و بستادمیمن نگران تر از همه فقط مقابلش ا        

 کند و سخت اری سامم،یرو ی منی هم، به طرف ماشاری سامشود،ی حواسم بهش هست، بهرام بلند مست،ین
 با اری سامفعهکدی حالت تهوع گرفته ام، یان از ترس و نگررود،ی راه مدهی خمی کمی حتدارد،یقدم بر م

 و تمام زندی عق مم،یکنی و ما وحشت زده نگاهش مدود،ی مي و به سمت جوزندیدستش بهرام را کنار م
 می من اما از جاشود،ی مکی نزدی کمدای پارمرود،ی اورد، بهرام به سمتش می معده اش را باال ماتیمحتو
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 را خراش می بغض گلوکند،ی مقل  اشک قلشود،ی ام گم می راه تنفسانی میی نفسم جاخورم،یتکان نم
 ... بزنم که احساسم را بفهمدی حرفای کنم ي رفتارترسمی نگرانم، از سکوت کردن خسته شدم، مدهد،یم

 ...شومی توانم اصرار کنم دکتر برود و دارم خفه مینم        
 .شومیساژ بدهم و دارم خفه م را ماشی حالش را بپرسم و شانه هاتوانمینم        
 : گرفتهدای را به طرف پارمچی سوئشنوم، ی بهرام را ميصدا        

 
 !ارهی بعی سرالی بده نازنی ماشي توی آب معدني بطرهی ار،ی و بنی برو ماشدایپارم -        

 
 عصا نی زمي را روشی دست هااری سامدهد،ی را ماساژ مشی بهرام شانه هام،ی آیتازه به خودم م        

 دای کند، همراه پارمی جا خوش مشی موهاي باران روي خم کرده، قطره هايکرده و سرش را سمت جو
 دای زدن به پارمرف مهلت حمی رسی که منی دوم، با تمام توانم، با تمام قدرتم، به ماشی منیبه سمت ماش

 چرا دانمی نمگردم،ی برماریبه سمت سام باز کنمی که مشیدای و پگردمی آب مي دهم فقط دنبال بطریرا نم
 خجالت دانمی نمروم،ی و خودم جلو مکنمی جرات مي چه طوردانمی دهم، نمی را دست بهرام نميبطر
 را شی های نگران ها و ناراحتگوشش  بهرام هم چنان کنارزنم،ی کجا رفته، کنارش زانو ممی هادنیکش
 :کندی میخال
 

 قدر نکش، نی و ای کوفتگاری سنی نباش، برو دکتر، االی خی قدر بنی هزاربار بهت گفتم ايروز -        
 قدر اعصابت و به نی گفتم ای هخوره؟ی وعده غذا خوردن به چه درد مهی ي بمونه، روزینزارشکمت خال

ر  تی روزم عصببه  روز،ي نوشابه خوردوانی لهی ی امشبم که شکم خال؟ي با خودت لج کردز،یهم نر
 .یشیم
 

 ته دلم کند،ی نگاهم مرم،یگی مي و سمت جوکنمی را باز مي ندارد، در بطری تمامشیغر غر ها        
 را شی و دست هاردیگینگاهش را م...  محبتیب... پردرد...  حسی نگاهش سرد است، بشود،ی میخال

کند و ی مشتش را پر مزم،یر ی بزرگ و مردانه اش مي دست هاي روی اورد، آب را کمی ميسمت بطر
 اری سامخواهد،ی بودنش را نمفی نچکد، دلم ضعمی که اشک هارمیگی لبم را گاز مزد،یری صورتش ميتو

 دستمال فمی و از کگذارم ی منی زمي را روي باشد، محکم قدم بردارد، نلرزد، درد نکشد، بطري قودیمن با
 با تمام قدرتم کشد،ی منفس  شده، تندرهیخ نی گرفته و به زمنیی آورم،سرش را پای مرونی را بيکاغذ
 :زنمی مشیصدا
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  معتضد؟يآقا -        

 
 بهرام د،ی ای بار خون باال منی ازند،ی از دستم نگرفته باز عق مبرم،ی دستمال را جلو مکند،ینگاهم م        

 :کند ی بهرام التماس مشود،ی مادهی پدای پارمرد،یگی را مشی بازوهاریوحشت زده ز
 

 !کهی پاشو مرتمارستان،ی ببرمت بدی پاشو بایسام -        
 

 در حال بسته شی چشمهازند،ی مخی تمام تنم برم،ی به کار ممی اشکهاختنی نريتمام توانم را برا        
 :کندیشدن است، بهرام نگاهم م

 
 ! کمک کنری دستش و بگالیناز -        

 
 سرش ي چتر را رودای پارمکنم،ی کمرم حس مي رهی تي روی باراني سرما و هوانیعرق را در ا        

 از تماس دستم با رم،یگی را مشی با تمام قدرتم بازورد،یگی را مشی بازوری بهرام با تمام قدرتش زرد،یگیم
 در عی سردای پارمکند،ی مل وزنش را بهرام تحمشتری بم،یکنی بلندش مکوبد،ی وار موانهی قلبم دشیبازو
 :دیگو ی لب مری و زندینش ی می صندلي روکند،ی باز م رانیماش
 

 !نترس بهرام هنوز زندم-        
 

 مارستانی را به باری سامي و بهرام با چه سرعت سرسام آورمیشوی سوار مي چه طورفهممینم        
 ، شودي بستردی کرده و بايزی معده اش خون ردیگوی دکترش مرساند،یم

 کوچک در اتاقش شهی از شرد،ی تا با جناب معتضد تماس بگرودی ندارد، بهرام می تماممیاشک ها        
 :کنمی را کنارم حس مدای سرش هستند، پارمي پرستار و دکتر باالکنم،ینگاهش م

 
 ! زخم معده شدهنی باعث ای شوك عصبگهی شده، مي جورنی تصادف اي توگهیبهرام م -        

 
 ..لرزم یم        
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 ! ناراحته که زنده موندهگهیم -        
 

 ...رمیمیم        
 

 قدر ارزش نداره نی اای دنگهی مشه،ی نمفشی بهرام حری ولکنه،ی درد و تحمل منیپنج ساله داره ا -        
 !ی کننیی و باال و پامارستانی بي پله هاتیکه واسه سالمت

 
 ... از بغضدیلرزیچانه ام م        

 
 ! معتضدي آقاچارهیب -        

 
 شانه ام را شود،یمتوجه سکوتم م..  مناری سامچارهیب...  منی دل لعنتنی اچارهیب...  منچارهیب        

 :پرسدی نگران مگردم،ی به سمتش برمرد،یگیم
 

 ونه؟ی دیکنی مهی چرا گر؟ی خوبالیناز        
 

 آخ... نکنم؟ آخهیچرا گر        
 

 !دمیترس -        
 

 .  کند، مثل بچه ها شدمیلم ممحکم بغ        
 

 :میگو ی و مزنمی میلبخند زورک. خواهمی از احساسم را بفهمد، نميزی چخواهمینم        
 

 !دمی ترسیلی فقط خدونمیم -        
 

  امشب راشود،ی مشکوك هم نمکند،یحرفم را باور م        
 داخل اتاق را نگاه شهی باز از شخواستمی نمي طورنی تصور کرده بودم، امشب را ايگریجور د        

 ی مجی سرم گشودی کنند حالم بدتر می داخل دهانش بردن تا معده اش را از خون خالي لوله اکنمیم
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 شود،ی دور مدی نباشران و دکتر با گفتن نگندی آی مرونی و دکتر و پرستار بشودیرود،بالخره در اتاقش باز م
 هنوز نگران دای پارمشود،ی که نمشودی نگران نبود، نمشودینم..  منطقی و بي تکراري حرفهانی از ازارمیب

 زی رکی می فقط چشمهاکشد،ی مری زده، فقط قلبم تخی شدم مگر؟ فقط تنم ی چه شکلکند،ینگاهم م
 :دی گوی مبارند، یم
 

 ! رنگ به روت نموندهارم،ی اب بوانی لهی واست رمیم -        
 

 را به شی تخت افتاده، درد دارد هنوز؟ دردهاي حال روی که بيم به مرد و من زل زدشودیدور م        
 چشم شوم،ی را ندارم، وارد اتاقش مزی چچی هاری چرا امشب اختدانمینم...  فقط اگر بخنددخرمیجان م

 پهن و ي نهی سيقفسه   منظم تر شده، بهشی نفسهاتمی اما ردانمی نه را نمای را بسته، خواب است شیها
 اش جمع شده، یشانی پي صورتش، عرق روي توزنمی زل مشوم،ی تر مکی نزدکنم،یمردانه اش نگاه م

 نگاهش نکرده بودم، با ی و طوالنقی قدر دقنی ، تا به حال ادهی شده، رنگش پردی خشک و سفشیلبها
 :دی گوید م را باز کنشیها چشمنکهی افتد بدون ای ام از کار میاتی تمام عالئم حشی صدادنیشن
 

  مرده ها شدم؟هی شبیلیخ -        
 

 ی بکند،ی است، نگاهم مزی تيادی مرد زنی خش دار شده، اشی صدارومی قدم عقب مکیناخودآگاه         
 : پرسمی آورم می زند، از حرفش سر در نمیجان، اما از درد دم نم

 
 د؟یبهتر -        

 
 :پرسدی ميباز خشک و جد        

 
 بهرام بابام و خبر کرد؟ -        

 
 :دیگوی لب مری زدهمیسرم را به عالمت مثبت تکان م        

 
 !یلعنت -        
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 باخبر شدن ای را به خودش گفت؟ به اوضاعش گفت؟ به دردش گفت؟ به بهرام گفت؟ ی لعنتنیا        
 :دیگوی و مزندیپدرش؟ به سقف زل م

 
 !می کنه برهیبه بهرام بگو تسو -        

 
 :نالم ی مش،ی هایالی خی بنی از دست اکنمیمن دق م        

 
 !دی بشي بستردی دکتر گفتن باد،ی بموندیبا -        

 
 ..کنمی خواهش مروم،ی بلند شود، جلو مخواهدی اندازم، می مری سرم را زکند،یبا اخم نگاهم م        

 
 !دی بمونکنمی خواهش مست،ی کرده، مشخص حالتون خوب نيزی معتضد معدتون خون ريآقا -        

 
 :دیگوی لب مری زکوبد،ی بالش مي سرش را روم؟ی های زند، به من؟ به نگرانی مشخندین        

 
 !زارمی بيادی زدنیاز خواب -        

 
 :می گویم... مانمیالل م...  من هممی بگوخواهمیم        

 
 !دی مجبورستیچاره ن -        

 
 شودیتند م        

 
 ! من و مجبور کنهتونهی نمیکس -        

 
 :دیگویباز م... شده مرد منریبهانه گ        

 
 !ادی بگو بهرام بزارم،ی بمارستانیاز ب -        
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 :شنومی را مدای پارمياما صدا...  من هممی بگوخواهمیم        
 

 ! اب قندم بخوروانی لنی انی بشای بيناز -        
 

 :شودی ماری سامکی نزددای پارمرم،یگی را موانیل        
 

 ! خاناری ساممیدی ترسیلی خد؟یبهتر -        
 

 !بادمجون بم آفت نداره -        
 

 :میگردی و برممیشنو ی بهرام را ميصدا        
 

 !ستی نی که شکنی ايتو -        
 

 :دیگوی مي جداری سامگذارد؟ی هم سر به سرش مطی شرانی در بدتری حتقی رفنیا        
 

 ! گردشتوني گند زدم تو،ي کردلهی پامیگفتم ن -        
 

 :بوسدی اش را میشانی پدم،ی است مثلش را ندژهی وقشی رفي براشی هایبهرام مهربان        
 

 ! جانی اارتتی سرت، بالخره معدت زورت شد بيفدا -        
 

 .. امشبخنددی اما نماریسام        
 

 !میکمک کن بلندشم بر -        
 

 : هم داردتی و قاطعتی جدشی هایبهرام به اندازه مهربان        
 

 !ی بشی اندوسکپدی دکتر گفت با،یخوابی آدم مي مثل بچه ،يری جانمچیشما ه -        
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 ی عصباری سخت است، آزار دهنده است، دلشوره خوره شده امشب، سامی بودم اندوسکپدهیشن        
 :دیگویم
 

 ي کار و گرفتاری من حوصله ندارم بهرام، کله؟ی چه کوفتگهی دی اندوسکپست،ی مرگم نچیمن ه -        
 !دارم

 
 :لرزدی و محکم مي مرد قونی اي صداکند،ی مشی معتضد دلم را ري نگران آقايصدا        

 
 ؟!اریسام -        

 
 نفر بماند، و کی فقط دیگوی مم،ی برورونی بدیگوی و مشودی پرستار وارد مد،ی آی ماریبه سمت سام        
 را کنار شی و موهاگذاردی ماری سامیشانی پي معتضد دستش را روي نفر من باشم، آقاکی آن شدیکاش م

 :زندیم
 

  با خودت پسر؟یکنی کار میچ -        
 

 :دیگویفقط م        
 

 !خوبم -        
 

 نگاهمان کنم،ی زبانم حس مری را زشی معتضد درد دارد، آن قدر تلخ است که تلخيلبخند آقا        
 :دیگوی و مکندیم
 

 داخل، ممنونم ازتون انی در منتظرن، اجازه ندادن بي جلوهی شما هم شدم، بقيمن شرمنده  -        
 !دی برگهیبهتره د

 
 :پرسدی که رو به بهرام ممییگوی ميزیهر کدام چ        

 
  گفت؟یدکترش چ -        
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 ! تحت نظر باشه تا بهتر بشهدی فقط باستی نی خاصزی معده، چيزیخون ر -        

 
 :کندی نگاهم مدایپارم        

 
 !می بهتره برالیناز -        

 
 بهرام کند،ی می از همه خداحافظدای اما پارمرم،یمی مالی و فکر و خی کجا؟ من از نگرانم؟یبرو        

 :دیگویم
 

 !مونمی خونه من مي معتضد بهتره شمام بريآقا -        
 

 ! راحتره بهرام جان، ممنون از لطفتالمیخودم بمونم خ -        
 

ا پدرش  بی است که حتي پسرشی است، تمام فکر و زندگاری سامشی مرد تمام دغدغه زندگنیا        
 ...دی نگران نباشدیگو یهم سرد است، که نم

 .. دی دلواپس نباشدیگو ینم        
 

 :دیگوی کالفه ماریسام        
 

 ! ندارم که خوبمي بمونه کاری کسخوادینم -        
 

  که دری با نگرانکند،یپدرش با حسرت نگاهش م        
 :زمیر ی ممی صداي تمام قدرتم را توکند،ی رنگش غوغا مي قهوه ايچشمها        

 
 ! با اجازتون، خدافظن،یاری و زودتر به دست بتونی سالمتدوارمیام -        

 
 :دیگویفقط مثل آن شب م        
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 !به سالمت -        
 

 :کنمی معتضد را نگاه مي آقاسوزاند، ی آدم را مشی کوتاه جواب دادن هانیا        
 

 ! با اجازتونشن،ی بهتر مشاالی گذشت، اری خدا رو شکر که به خدی معتضد نگران نباشيآقا -        
 

 :کندی نگاهم می با آرامش خاصدهد،ی ملمی تحویلبخند قشنگ        
 

 ! دخترم، خدا به همراهتيتو زحمت افتاد        
 

 همراه گردد،ی و بر مدی آی ممی گلوي تا توی ترشعی مامیای مرونی از اتاق که بروم،یبه سمت در م        
 دای بهرام و پارمي اند، از خانواده ستادهی همه نگران و منتظر ام،ی روی مرونی بمارستانی از بدایپارم

 اتاق ها جا نی از ایکی را در قلبم  منزنم،ی زل ممارستانی به بشوم،ی منی ، سوار ماشمیکن ی میخداحافظ
 کردن حالش حالم را فی تعری حتپرسند،یم، مامان و بابا مگذاشتم، من امشب خود به خود عاشق تر شد

 که امشب فقط ي لعنت به هر چه تصادف است، دلم از رفتن تنها برادرش گرفته، از رفتن پسرکند،یبد م
 به آسمان دم،ی صورت برادرش نديتا به حال رو  که لبخندش راي از پسردمش،ی قاب کوچک دکیدر 

...  همه جز خودميبرا...  آرامش روح سامانيبرا...  پدرشيبرا... اری سامي براکنم،ی و دعا مزنمیزل م
 ...!! به معجزه دارمازیمن ن...  افتدیخودم با دعا کارم راه نم

 ... دارم که نه زن باشد نه مرداجی احتیبه اغوش        
 ؟؟؟؟یی آی نمنیی پاایخدا        

 
 

 اریسام        
 

 که کم شی و غصه هاي تا با دکتر حرف بزند، لعنت به من که از گرفتاررودی منرویبابا از اتاق ب        
 نگران اما با لبخند ند،ینش ی می صندلي بهرام کنارم روش،ی غصه هاي روشومی غصه مچی کنم هینم

 ..دانمیم...  کند در حقمی مهربانخواهدی مکند،یخاص خودش نگاهم م
 ..فهممیم...  حال و روزم را عوض کندخواهدیم        
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 بهرام داند،ی را نمزی چکی حالم دوباره خوب شود، اما خواهدی کند، می را رنگاهمی سيای دنخواهدیم        
 نی با اش،ی برادرانه هانی با اش،ی بودنش هاشهی همنی با اش،ی های نگراننی با اش،ی های مهرباننیبا ا
...  اندازدی سامان مدای بی مرا عجشی و قهر نکردن هاشین ها باحرص خوردش،ی کردن هاحتینص

 :پرسدی بهرام مسوزد،ی معده ام مزند،یآتشم م
 

 ؟يهنوز درد دار -        
 

 !نه -        
 

 :دیفهمی را ممی که سامان دروغ هایی مثل وقتهازند،یلبخند م        
 

 !اری سامی کن بخوابیسع -        
 

 نگران قلب مهربانش هستم، شود،ی وارد اتاق منی بابا با صورت گرفته و غمگکنم،ینگاهش م        
 :ردیگیبا دست بزرگ و مردانه اش دستم را م.. نگران حالش هستم

 
 ؟يبهتر -        

 
 ... دارد، شک ندارماجی به لبخندم احتزنم،یلبخند م        

 
 !دیخوبم نگران نباش -        

 
 ی عصبان،یکشی نمگاری س،يخوری داروهات و به موقع م،یمونی مگنی که دکترا متا هر وقت -        

 ؟يدی فهمی تا خوب بشیکنی نمخودی بالی فکر و خ،یشینم
 

 :میگوی می معطلی برودی قلبش مي دستش که روست،ی کدام کار من نچی که گفت هیی هانیا        
 

 !دمیفهم -        
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 کوه دی با،ی محکم باشیطی در هر شرادی سخت است، بايادی پدر بودن ززند،یلبخند م        
 :میگو یم..یباش
 

 ! خونه، بهرام هستدیبر -        
 

 :کنمیاصرار م...  بودمدهی قرار ندی قدر بنی بابا را بعد از مرگ سامان اکند،یدل دل م        
 ! خونهدیبر و نکشته، ی معده کسيزی خون رست،ی نی مهمزیبابا چ        
 :دیگویفقط م        

 
 !بهرام مواظبش باش پسرم -        

 
 جنازه ی وقتدی آی مادمی ام داغ کرده، یشانی پبندم،ی را ممی چشمهارود،ی و مبوسدی ام را میشانیپ        

 ... درست محل شکافت راد،ی اش را بوسیشانی پدی سامان را دي
 :دیگویبهرام م        

 
 ! نگرانتهیلیخ -        

 
 ...کنمی لب تکرار مری زشوم،ی مرهی به سقف خدهم،ی محیسکوت را ترج        
 ...! بدون توقفهزی گرکی ریدرگ...شی شدم که زندگی مجرمکیمثل         

 
 الیناز        
 دنش؟ی ددی قراره بریعنی -        

 
 :شومی مرهی خنی به زمنیغمگ        

 
 !اهوم -        

 
  بده؟یلیحالش خ -        
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 مجبورم کرد کل نی و نوشمی دانشکده نشستاطی حي هنوز توشوم،ی جا به جا ممکتی ني رویکم        
 ... کنمفی را تعرشبید
 

 ! بد بودیلی که خشبید -        
 

  رو به موت؟یعنی -        
 

 :دیگوی با خنده مکنم،یبا اخم نگاهش م        
 

 !گهی بوده ديزی خون رهی ؟یس تو چرا عزا گرفتمرگ پ -        
 

 باز کنم،ی از او چه به سر و دلم آورده، سکوت مي خبری بکندی قرار است، و قطعا درك نمیدلم ب        
 :دیگویم
 

 ! شد االن حالش از من و تو بهترهينطوری اشی عمو منم چند وقت پشه،ی نمیچی بخدا هيناز -        
 

 را با اری که سامداندی نمنی را نوشنی است،ی نی جسماری تمام درد سامدمی من فهمکنم،یسکوت م        
 مثل نور، مثل محبت، د،ی کم دارد، مثل امییزهای چکی اری سامي چشمهاداندی نمکند،ی مسهی مقاشیعمو

از جا بلند  ،گشتی و برمدیکوب ی که مدام به صخره مدمی را دی موج خستگشی در چشمهاشبیمن د
 :دهمی مامان است جواب مخوردی تلفن همراهم زنگ ممیرس ی که منشی هم، به ماشنی نوششوم،یم
 

 جانم مامان؟ -        
 

  خونه؟ مگه کالست تموم نشده؟يومدی چرا نالیناز -        
 

 که کنمی می عذر خواهدمی که گذر زمان را نفهممی حرف زدنی آن قدر با نوشرم،یگیلبم را گاز م        
 :دیگویم
 

 !می رسونی من و باباتم خودمون و مشهی مری دای تا خونه نگهی دمارستانیتو برو ب        
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 :میگوی حوصله میب        

 
 ! باشه -        
 :زندی لبخند ممیگوی منی را به نوشانی و جرکنمیتلفن را قطع م        

 
 .می برنیبش -        

 
 ی من عوض نمي اما حال و هواکند،ی می شوخکند،ی محتی نصدهد،ی مي دلدارنی نوشری مسيتو        
 نگه دارد، ی گل فروشي جلومیگویم..خوب شدنش را هم...نمی محکم بودنش را ببدی بانمش،ی ببدیشود، با

 ام باز سر یلعنت  قلبمیرس ی که ممارستانی به بخرم،ی گل مشی بار برانی آخردی بار و شانی اوليبرا
 :میگوی ميگری بدون حرف اضافه دد،گذاری ميناسازگار

 
 !ممنون خدافظ -        

 
 توقف ي لحظه ارسمی را بشنوم، به اتاقش که منی جواب نوشکنمی صبر نمی و حتشومی مادهیو پ        

 اما کشمی میقی بودم و خبر نداشتم؟ نفس عمفی قدر ضعنی تا سقوط نکنم، من اچسبمی مواری به دکنمیم
 ي و دلم به جامشنو ی را ماری سامفی ضعي و صدازنمی به در مي ضربه اکنم،ی در هوا حس نمیژنیاکس

 وارد اتاق ست،ی جا هم دست بردار ننی عطرش اي بوکنم،ی و در باز مدهمی را فشار مرهی دستگزند،یقلبم م
 یتنم م لرزه به شی پس چرا تنهاست؟ صداشود،ی سخت تر مدنی نفس کشنم،یب ی را نمی کسشومیکه م
 ...اندازد

 
 ؟ي من اومددنیواسه د -        

 
 و فقط يستادی چرا اي من اومددنی دي اگر برایعنی نی است، ازی تمسخر آمدیلحنش سرد و شا        
 د؟یای نمیکس...  های من درست االن فلج شده اند لعنتی صوتي تارها؟ی گرفتی چرا الل مون؟یکنینگاه م

 با شومی اتاق که مد معتضد، مامان و بابا؟ واري خواهد مرا نجات دهد؟ پس بهرام کجاست؟ آقای نمیکس
 :میگو ی میفی ضعيصدا
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 .سالم -        
 

 .. امي غرق شاددنشی که از دی به منزندی برد و زل می سرش مری را زشی از دست هایکی        
 

 ! سالمکیعل -        
 

 ...حرف زدن سخت شده        
 

 د؟یبهتر -        
 

 !آره -        
 

 ..حرف زدن زجر آور شده        
 

 د؟یتنها -        
 

 !بابا رفته نماز بخونه -        
 

 :میگوی و مگذارم ی مزی مي گل را رودم،ی به نماز خوندن پدرش نفهمای به من بود شخندشین        
 

 ! ندارهقابلتون و -        
 

 .. هم سخت شدهدنینفس کش...  و بعد به منزندیبه دسته گل زل م        
 

 !يلطف کرد -        
 

 چرا مامان و بابا ای نه، خداای صحبت کردنش خوب است ی خودماننی ادانمیدر حال حاضر نم        
رد، دستش به سمت  باز عرق کمی سکوتش عذاب آور است، دستهاکنم،ی مي بازمی با انگشتهارسن؟ینم

 :رومیم  قدم جلوکی با ترس بندد،ی را مشی و چشمهاخوردی در هم گره مشی از درد ابروهارودیدلش م
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 حالتون خوبه؟ -        

 
 .. لرزد ی تنم مدهد،یجواب نم        

 
 د؟ی معتضد خوبيآقا -        

 
 رومیعقب م... کندینگاهم م        

 
 !خوبم -        

 
 و فی ظري کلمه را به چند نفر گفته و همه را هم دروغ گفته؟ صداکی نی اشبی از دکنمیفکر م        

 ی همراه مرد مسنکلی قد بلند و خوش هي که دخترزنمی کند، به در زل می حواسم را پرت مینازك زن
 تمام اوت و کوتاه تن کرده که با سخدی کننده است، مانتو سفجی عطرش گي بوشود،یوارد اتاق م

 ی فندقي دارد، موهاي کننده ارهی و خبای زشی گذاشته، آرادی را در معرض دکلشی هي هایبرجستگ
 دشی شال سفخته،ی ردشی مانتو سفي هم از پشت روشی از موهای و کمختهی اش ریشانی پيرنگش رو

 مشخص  کامالرسدی مشی شانه هاي رنگش که تا رویی طالي برده و گوشواره هاشیرا پشت گوشها
 کنمی آرام سالم مرم،یگی فاصله ماری قدم از سامکی و خود به خود شودی می چرا ته دلم خالدانمیاست، نم

 :دیگوی شده مشتری که اخمش باری و بعد رو به سامدهد،ی جواب مریکه فقط همان مرد پ
 

 ؟ي االن بهترم؟ی شدبهی قدر غرنی ما ا؟یینجای ای جان چرا نگفتاریسام -        
 
 !دی نبود، خوبم، تو زحمت افتادی خاصزیچ -        
 

 دسته گل فوق العاده رودی ماری سامکی و نزدزندی اش کنار میشانی را از پشی از موهایدختر کم        
 دختر واقعا نی اکنمی و من اعتراف مزندی میلبخند قشنگ...گذاردی مزی مي دست دارد و روي که تویقشنگ

 :دیگویآرام م... باستیز
 

 ؟ي االن درد دار؟ي شدي طورنی شد ایچ -        
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..  از راه برسدی کاش کسست؟ی زنگ خطر است نهی شبیلی دختر خنی اکوبند،ی سرم طبل ميتو        

 :دیگوی ماریسام
 

 ! خوبمستی نيزیچ -        
 

 حالم را بهتر کرد، ی صحبت کرد کمیمی صميادی نه نگاهش کرد نه لبخند زد نه زاری که سامنیا        
 من تعجب کند، با مانتو و دنی حق دارد با دکند،ی را برانداز ممی سر تا پای افتد کمینگاهش که به من م

 که فقط کرم نرم یبا صورت...  خانومنی اشی پزنمی مپی ساده و بد تيادی ساده و مقنعه، زیشلوار مشک
 ی مری سرم را ززنم،ی از نظرش زشت مدیو شا روح ی بش،ی صورت غرق آرانی اشی پيادیکننده خورده ز
 ناز و عشوه يادی زشی صدادم،ی پوشی پاشنه دار و براق کتاني در مقابل آن کفش هایاندازم من حت

 ندارد؟
 

 ار؟ی سامیکنی نمی خانوم و معرفنیا -        
 

 نفس ار،ی به حال سامي والرزد ی دل من مشی با آن آهنگ و زنگ صدازندیاسمش را که صدا م        
 دور می مقنعه ام را از گلوی و کمرودی ممی آن قدر سخت شده که دستم ناخوداگاه به سمت گلودنیکش

 :دهدی جوابش را ماری سامکنمیم
 

 ! مون هستندی خانوادگي از دوستاشونیا -        
 

 :دیگوی حوصله رو به مرد میبعد ب        
 

 !دیفتی زحمت بي توخواستمی به شما خبر داد؟ نمیک -        
 :زندیمرد همچنان لبخند م        

 
 و گفت آدرس گرفتم اومدم، خداروشکر انی با بهرام تماس گرفتم جریستیرفتم کارخونه گفتن ن -        

 !که حالت بهتره
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 باز رسد،ی جناب معتضد از راه می بعد از سالم و احوال پرسد،ی آیبا ورود مامان و بابا نفسم باال م        
  ست؟؟ی صبور نيادی مرد زنیهم محکم و قدرتمند شده، ا

 
 به من کند،ی می با مامان احوال پرسدهد،ی زد دست مشی صداي که جناب صفويبا بابا و آن مرد        

 : پاشدی لبخند قشنگش را به صورتم مرسدیکه م
 

  دخترم؟یخوب-        
 

 : دوست دارميادیلبخند مهربانش را ز        
 

 د؟یممنون شما خوب -        
 

 !یمنم خوبم زنده باش -        
 

 :دیگوی میحی که دختر با لبخند ملکندیبعد هم به آن دختر نگاه م        
 

  پدرجان؟دیخوب -        
 

 جناب معتضد لبخند کند؟ی نمشانیف کس معرچی چرا هکند،ی پدر جان گفتنش حالم را بدتر منیا        
 :دهدیسرد جواب م... ندارد

 
 !ممنون -        

 
 آن دختر دمی دی شد وقتری نفس گمی اتاق برادم،ی نفهميزی و چدمی را دشانیو من اخم هر دو        

 ...! گذاشتاری بالش باال سر سامي و دستش را روستادی ااریدرست کنار تخت سام
 ي دوشم، روي تن شده روکی کوله ام انگار خواست،ی همان قدر که آمدن مخواهدیدلم رفتن م        

 کشمی نفس مي و جورشومی وارد محوطه مم،ی آی مرونی از اتاق بدی اندازمش، با گفتن ببخشی میصندل
 خودم را از که  استیوانگید...  خدا وقت نشناسني شهی همی لعنتي بغضهادم،یکه انگار تا به حال نکش

 هم از من سر تر بود را کنارش یلی من تحمل آن دختر که خی جا ولنی محروم کردم و آمدم اشدنید
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 مامان را ي که صداکنمی و فکر مستمی ای چقدر مدانمی کور شد، نمدنشی ديندارم، تمام ذوقم برا
 :شنومیم
 

 ! دختريخوریسرما م -        
 

 :میگوی میقلبم سردتر از جسمم شده ول        
 

 !ستی سرد نیلینه خ -        
 

 :دیگویبابام        
 

 رون؟ی بيچرا اومد -        
 

 : متاسفانهمیگو ی دروغ هم ماریبه خاطر سام        
 

 !کنهی حالم و بد ممارستانی بيفضا -        
 

 :باور کرد خوشبختانه        
 

 !می برای کن بیبرو خداحافظ -        
 

 هر شود،یسخت تر م... يخودیب...  دوباره اش خود به خوددنی دستادمی هنوز ای ول چشممیگو یم        
 صحبت کردن ي صدارسمی به اتاقش که مشوم،ی ممارستانی من هم داخل بروندی منیدو به سمت ماش

 به کنار نگاه مه سمتم، نگاه هگرددی و نگاه ها برمکنندی سکوت مشومی وارد اتاق که مشنوم یبهرام را م
 آب دهانم را قورت رومی، جلوتر م... به کنار نگاه آن دختر هم به کنارارینگاه سام... هم به کناراریسام

 هنوز از ی تا از استرسم کم شود آن دختر لعنتدهمی را در کفشم محکم فشار ممی انگشت هادهم،یم
 : تا حرف بزنمکنمی تکان نخورده، جان مشیجا
 

 ! و حالتون روبه راه بشهدی زود مرخص بشدوارمی امرمی مگهیبا اجازتون من د -        
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 :دیگوی م؟یعنی ستی لبخند زدن هم بلد نچی که هدنی خنداری آن دختر هم، سامکند،ینگاهم م        

 
 !دیدیزحمت کش -        

 
 ی که رسمنی دوست داشتم، اشتریبه سالمتش کجا رفت پس؟ من به سالمت گفتنش را ب... نیهم        
 بروم رونی بخواهمی و مکنمی می هم خداحافظهی پدرش؟ با بقای دختر است نیزد به خاطر حضور احرف 

 ... استراحتفرستتی چند لحظه مي قلبم را براشیکه صدا
 

 ؟يخانوم مهدو -        
 

مغزم فرمان ... گردمیبرم... ستمی ایم... کنمیدل دل زدن دلم را حس م...  زندیقلبم نم... زندیدلم م        
 از تخت فاصله گرفته و زل زده به یدختر کم.. کنمی بگوجانم؟ اما فقط نگاه مدیگویقلبم اما م...دهدینم

 :دیگو ی فقط متی با همان جداری سامظ،ی اخم غلکیمن آن هم با 
 

 .فتونیک -        
 

 آن دخترهم شخندی البته نرم،یگی ام لبم را محکم گاز می و بابت حواس پرتکنمی نگاه میبه صندل        
 :میگوی فقط مدارم،ی را بر مفمی ماند کیاز چشمم پنهان نم

 
 .ممنون خداحافظ -        

 
 و کوبدی ميادی زی عضو بدن است، گاهنی تری منطقری از نظر من قلب غم،ی آی مرونیو ب        

 زند آن قدر که نفست ی نمی چه مرگش شده، گاهقای االن دقیفهمی بزند و نمرونی بنهی از سخواهدیم
کنار ... بمان...  نروکندی هم درست مثل االن التماس میگاه...  از جا کنده شودخواهدی و دلت مردیگیم
 شوم،ی منی و سوار ماشکشمی میقی نفس عمفهمد،ینم... "خفه شو"..میگوی میو من هر چ...  مرد بماننیا

 شتری اما انگار اخم را بدمی دی بار لبخندش را مکی فقط خواستیلم مخداروشکر که حالش بهتر بود، د
 ...!!دوست دارد
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 اریسام        (

 
 قبل از رفتن دای و وکنندی می و پدرش هم خداحافظدای و خانواده اش وي مهدويبعد از رفتن آقا        

 :دیگویم
 

 !نمتیبی م،ياریزود تر خوب شو سام-        
 

 :شومی بابا رو به رو مدی و بعد از خروجشان با اخم شدزنمی می لبخند زورکهیبه خاطر حضور بق        
 

 کرد؟ی کار می چنجای دختره انیا -        
 

 ...کنمی کند، نگاهش می از درد تمام تنم عرق مکشم،ی ممی موهاي تویدست        
 

 !گهی من ددنیاومده بود د -        
 

منه ...  شما ناراحتمي از آمدنش به اندازه میگوینم... دیای من نگفتم بمیگوینم...  خبرمی بمیگوینم        
 . . دارمي خسته هنوز لجبازيادی پدر زنی حوصله با ایبه شدت ب

 
 .رونی بنداز بتی دختره رو از زندگنی بهت گفتم ااریسام -        

 
 ...چدیپ ی ام منهی سيدرد تا تو        

 
 !شهینم -        

 
 ..ردیگیگر م        

 
 هی اگه ی حت،ی دخترو دوست داشته باشنی ایتونی نکن بچه، من بزرگت کردم تو نميبا من باز -        

 !ی رو دوست داشته باشدای ویتونیروز نظرت در مورد جنس مونث عوض بشه نم
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 ردیگی چانه ام را مشناسد ی را بهتر از خودم ماریبابا سام... زندیدرد تمام دل و روده ام را به هم م        

 : اخم تمام صورتش را پر کرده
 

 که من ی به خاطر شرط؟یکنی رو تحمل مدای وي چرا داره؟ی کارا چنی واسه التیبگو دل -        
 گذاشتم؟

 
 حرف زدن ندارم، با آمدن بهرام نفسم را ي حوصله دهمی هم فشار مي را رومیاز درد دندان ها        
 و فشاردی می بهرام دستش را به گرمدهدی و جواب سالم بهرام را مردیگی بابا فاصله مکنم،یفوت م

 :دیگویم
 

 . من هستمدی استراحت کندیشما بر -        
 

 . بهرام جان شرمندتميتو زحمت افتاد -        
 

 .فسی وظهی حرفا چنیا -        
 
 رود،ی مرونی بدون حرف از اتاق بکند،ی می و با بهرام خداحافظکندی نگاهم میبابا دلخور و عصب        

 :پرسدی و مندینش یبهرام کنارم م
 

  دادا؟يبهتر -        
 

 : پرسمی میعصبان        
 

 ؟ی رواني به صفوي آدرس دادیواسه چ -        
 

  وقتمی وقت و بي هایبهرام عادت دارد به بداخالق        
 :دیگوی و مردیگی به سمتم مکند،ی را پر از آب موانی و لشودیاز جا بلند م        
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 .میزنی اب بخور حرف مکمی ؟يباز تو داغ کرد        
 

 . حرف بزنخوامیآب نم -        
 

  درد تنفس را سخت کردهگذارد،ی مزی مي را رووانیکالفه ل        
 

  هم اومده بود؟دای بود؟ وی عصباننی همبابات واسه -        
 

 .آره -        
 

 گفتم شما ی بعدم اصرار کرد آدرس بدم هر چچونمشی کرد نتونستم بپچمیتماس گرفت سوال پ -        
 شده؟ی نداشت، حاال مگه چدهی فاشهی مرخص مدیزحمت نکش

 
 :دهدیخبر بد را م... کنمی حوصله سکوت میب        

 
 ! موندهي هفته به موعد چک صفوکی -        

 
 :ستیدرد دست بردار ن... کنمیمتعجب نگاهش م        

 
 !  بابايا -        

 
  من با بابات حرف بزنم؟يخوایم -        

 
 .نه -        

 
 ره،ی گششی هم محترمانه رفتار کنم، بابا فعال کارمون پیلی مجبور بودم آدرس و بدم و خیسام -        

 ! می محترمانه و دوستانه باهاش برخورد کندیبا
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 کنمی به بن بست؟؟ به ته خط؟؟ هر چه فکر مرسندی مشانی آدمها در زندگی بودم گاهدهیکجا شن        
 شودی ام مدهی رنگ پريبهرام از حالم فقط متوجه ...  بن بست بود و ته خطی زندگنیتمام ا

 
  تو؟دهی قدر رنگت پرنیچرا ا -        

 
 ...خالص...  و دی پری رنگم روحم ميکاش به جا        
 

 .کشمی نمگهی من و بکن بهرام دصی ترخيخوبم، برو کارا -        
 

 : ام کردهچارهی بشی هاحتینص        
 

 ...دی تو بای سامیول -        
 

  خودم برم؟ای يریبهرام م -        
 

 : نداردی تمامشیبرادرانه ها        
 

 !يتو به بابات قول داد -        
 

من ... دیکشی راحت تر نفس میلی من زنده بود بابا خيبارها و بارها فکر کردم اگه سامان جا        
 ... سوهان روحمبیعج
 

 !کننی مرخصم میالاقل برو بپرس ک -        
 

 !باشه چشم -        
 

 !  اندستادهی هم اي که روي لجبازيان ها که مانده، از استخوینه از جان... زنده ام        
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 )الیناز        ( 
 
 

 نه، ای بهتر شده اری کنم حال سامی کنم و فکر می کتاب نگاه مي حوصله به نوشته هاینگران و ب        
 بندم و ی را مار؟؟کتابی سامي است براي کنم آن دختر تا چه حد جدی نه؟؟ فکر مایمرخصش کردند 

 ردی گی ماس که تمنی ندارم، نوشی دهم، حال خوبی مهی تخت تکی ، به پشتزی مي کنم رویپرتش م
 : دهمی لبخند را الاقل به خودم مکیقول 

 
  عشقت مرخص شد؟؟؟ي چطوربای زيالیسالم گودز -        

 
 . ، نگرانمدونمینم... سالم -        

 
 :دیگوی گذارم که می ممی زانوهاي کنم، چانه ام را روی شکمم جمع مي را تومیپاها        

 
  مگه خوب نبود؟شیدی دروزیتو که د -        

 
 ! احساس خطر کردمی ولاد،ینه ز -        

 
 چرا؟ قصد حمله داشت؟ -        

 
 : خندمیم        

 
 باهاش بی بود، عجدای که از همه نظر از من بهتر بود، اسمش وششی اومد پیکی ونه،ید -        

 .بود یمیصم
 

 :دی گویکالفه م        
 

 ار؟ی بود؟ سامیمی صمی از تو بهتره اون وقت؟ کيدیاز کجا فهم -        
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 :ردی گی کشم اما دلم آرام نمی مقی فرستم، نفس عمی را پشت گوشم ممیموها        
 

 . بودیمی باشه، اون دختره باهاش صمیمی صمی با کسدمی که کال نداریسام... نه -        
 

  قصد داشته خودش و بندازه هان؟دی شاشهی نملیخب دل -        
 : زنمیلبخند م        

 
  چه طرز حرف زدن آخه؟نیا -        

 
  دخترا، حاال چه کارش بود؟نی از ادمی دادیز -        

 
 .یگفت دوست خانوادگ -        

 
 معموال دختر عمو ایلی چون خی دادم احساس خطر کنینگران نباش اگه دختر عمو بود حق م -        

 !دوست دارن
 

 : رودی ام کنار نمی از ذهن لعنتدای ويچهره ...  خنددیم... خندمیم        
 

 . فقط حالش خوب شده باشهدوارمیام...  بگمیچ -        
 

 . بادمجون بم آفت نداره -        
 

 . ادبیب -        
 

 زنگ خطر شده؟؟ رنگ خطر ی نامدای که ويخوری تو خونه غصه مینشست.  ادبیزهر مار و ب -        
 .ي طرفس نازکی عشق نی اي نداریی نباشه تو جاایباشه 

 
 کیباز از هر چه عشق ... لی دلی کنم بیباز بغض م...  دهدی آزارم مشیباز صداقت حرفها        

 : دارمی بر مزی مي شوم و خرگوشم را از روی م شوم، از جا بلندی مزاریطرفس ب
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 . دونمیم -        

 
  حال و هوات عوض بشه؟رونی بمیپس غصه نخور، بر -        

 
 .درس نخوندم -        

 
 . دنبالت فعالامیم...  درسيگور بابا -        

 
 زی ميخرگوش را رو...  و همراه خوب است ی دوست داشتنقی رفکیبودن ... بودنش خوب است        

 :میگوی گذارم و میم
 

 .باشه فعال -        
 

 روم، مامان مشغول مطالعه است، با ی مرونی بندم ، از اتاق بی را محکم ممی کنم و موهایقطع م        
 :دی گوی مدنمید
 

  تو؟يقراریچرا امروز انقدر ب -        
 

 : کنم خون سرد باشمی می دهم و سعیآب دهانم را قورت م        
 

  نداره؟؟ی اشکالمی بزني دورهی رمی منیخوبم ، من با نوش -        
 

 : کندی نگاهم مقی دارد و عمی را برمنکشیع        
 

 .ي وقت برنگردرینه فقط د -        
 

 .حتما -        
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 تی دارم و به نی بر مزی ميآن را از رو برسد قرنی تا نوشنمی نشی تخت مي شوم رویآماده که م        
 تر از رگ کیو خدا را نزد...  شودی کم رنگ تر مینگران...  شومیآرام تر م...  خوانمی ماری سامیسالمت

 ...!! عاشق ها را داردي دانم هوای کنم و میگردن حس م
 

 مردانه قول داده ام و عاشقت شدم"        
 

 ! "... زنمی بزرگم وليمن مرد قول ها        
 

 که تلفن همراهم زنگ خورمی آب سرد موانی لکی و شومیبعد از گرفتن دوش وارد آشپزخانه م        
 دارم،ی برمزی مي را از روی و گوششومی وارد اتاق مکنمی را با حوله خشک ممی همان طور که موهاخوردیم

 :دهمی و جواب منمینش ی تخت ميرو
 

 بله؟ -        
 :چدیپ ی گوشم مي بابا توي کالفه يصدا        

 
 ؟يومدی چرا خونه ن؟؟یی کجااریسام -        

 
 قا؟ی نگران چه کارکنم دقشهی پدر همنیمن با ا... دهمی مگرمی را به دست دیگوش        

 
 د؟ی داريخونم، کار -        

 
 م؟ی کنی خونه زندگهی ي تومیتونی ما دو نفر آدم نمیعنی -        

 
 ...می با هم مدارا کنی فقط اگر کممیتوانیم        

 
  شده؟يزیچ -        

 
 .. حس کنم چقدر خسته شدهتوانمی و مشودی می عصبشیصدا        
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 ! خونه باهات حرف دارمای بشه من به تو زنگ بزنم؟ بيزیمگه قراره چ -        
 

 به شوم،ی منی و سوار ماشپوشم یازم، لباس م اندی تخت مي را روی ممتد بوق تلفن، گوشيو صدا        
 سکوت خانه زجر آور است، خانه نی اروم،یجلوتر م...  بابا مشغول روزنامه خواندن استرسمیخانه که م

 ... که قبرستان استستین
 

 !سالم -        
 

 روزنامه و دهد،ی جواب سالمم را مزندی همان طور که روزنامه را تا مدارد،ی مطالعه اش را بر منکیع        
 :کندی و نگاهم مگذاردی مزی مي را رونکشیع
 

 !نیبش -        
 

 پرسدی حالم را که مکنم،ی منتظر نگاهش منهی اندازم، و دست به سی پا مي پا رونم،ینش یمقابلش م        
 : قصد دعوا نداردیعنی

 
  که؟کنهی نمتی معدت اذ؟یخوب -        

 
 !ستی نیخوبم، نه مشکل -        

 
 ؟ی بکني کاریاز کارخونه چه خبر؟ تونست -        

 
 :دی آی هم از دستم بر نميکار... نتوانستم        

 
 !کنمی میی کاراهیمشغولم، بالخره  -        

 
 : هستمشی خون سرد منتظر سوال بعدکند،ی تر نگاهم مقیدق        

 
 م؟یمردونه حرف بزن مرد و اریسام -        
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 :دهمی جواب مکنمیمردد نگاهش م        

 
 در چه مورد؟ -        

 
 :دیگوی و مکندی را پشت کمرش قفل مشی دستهاشود،یاز جا بلند م        

 
 !دایاول از همه در مورد و -        

 
 شودی سردرد هم اضافه مسوزد،ی می از خستگمی چشمهاکنم،ینفسم را کالفه فوت م        

 
 .می قبال حرف زددایما در مورد و -        

 
 ه؟ی چدای مر دونه بگو قصدت از بودن با و،يما نه، تو حرف زد -        

 
 :میگوی و مدهمی را فشار ممیبا انگشت شصت و اشاره چشمها        

 
 !ي اهودهی حرف زدن کار بمی به هم کمک کنمیتونی نمیوقت -        

 
  شد؟ری قدر پنی ای شد؟ کادی قدر زنی ای صورتش کي هانی خط و چشود،ی مکینزد        

 
 !ي برداري منتها اگه تو دست از لجبازمیتونیم -        

 
 د؟یکنیاگه دست بردارم کمک م -        

 
  از طرف من شد؟متی مالی قدر محتاج کمنی ای کزند،ی برق مشیچشمها        

 
  کرده؟دای تو رو مجبور به بودن با وی بگو چار،ی ودارم؟ بهم بگو سامی از تو کریمگه من غ -        
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 ی لب باز کنم ولخواهمی چشم در چشم، مستم،ی ای و مقابلش مشومی بلند مشهیخسته تر از هم        
 :کنمیمقاومت م

 
 ! بخوابمرمی خستم میلیبابا من خ -        

 
 :دیگوی و مزندی می لبخند تلخستم،ی ای است، مادی هنوز هم زورش زرد،یگیم را محکم ممچ دست        

 
 !رسهی زورمون بهتون نمگهی ددی شیهم قدمون که م -        

 
 کند،ی اندازم، دستم را رها می مری سرم را زش،ی به چشمهازنمی شرمنده زل مکنم،یمات نگاهش م        

 :کنمی از پله ها باال برود لب باز مخواهدیم
 

 ازدواج کنم، من از شما کمک خواستم خوامی کردنتون و ندارم، من فقط نمتیبابا من قصد اذ -        
 !می نشد به تفاهم برسیشما واسم شرط گذاشت

 
 :پرسدی بر گردد منکهیبدون ا        

 
 ؟ی هستدای با ویپس واسه چ        

 
 ...کنمیاعتراف م        

 
 .بدهکارم -        

 
 ...کندی نگاهم مشهی تر از همدینا ام... گرددیبر م        

 
 ؟یبدهکار ک -        

 
 ...دهمیادامه م        
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 !باباش -        
 

 ...زنمی خالص را مری ترد،یگی می چوبيدستش را به نرده ها        
 

 کنم به خاطر دخترش بهم ي موعد چکشه، من مجبور بودم کارگهیمبلغش باالس، دو سه روز د -        
 ! پولش و جور کنمي جورهیمهلت بده تا 

 
 ...کندی هم سقوط مدیشا.... ندینش ی پله ها ميرو        

 
 !اریواست متاسفم سام -        

 
 : آورمیاما به زبان م... دیحق دار... کنمی دلم تکرار ميتو        

 
 هی خودم دی بزارای من طلبش و بدم نی پول بدای دیدی و فهمزی بودم، حاال که همه چمجبور -        

 ! درستش کنميجور
 

 :دیگوی و مدی آی به سمتم مشود،یبه کمک نرده ها بلند م        
 

  پسر؟ي قدر نامرد شدنی ایتو ک        
 

 ...دهدی ادامه می عصبانبندمی را ممیچشمها        
 

 ؟ي به خاطر طلبش باباش قول ازدواج دادیعنی -        
 

 ادی سادس، بعدم من که نرفتم التماس کنم بی دوستهی ست،ی در کار ني قول و قرارچیه... نه -        
 بود نه گول ی خودش اومد سمت من، نه التماسي خودش و با پاتی و باهام بمونه، اون با رضاشمیپ

 تشیخص خودش واسه خودش و شیاسه اون نسوزه، وقت پس دلتون و،ي قول و قراری و نه حت،یزدن
 نی داره نه عفت و ابرو من چرا دلم بسوزه؟ اای خودش نه حی من چرا دلم بسوزه؟ وقتستیارزش قائل ن

 !دی پس نگران اون نباشه،ی سرگرمدایرفاقتا از نظر و
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 ؟يدی فهمنمی دختر و دور و برت ببنی اخوامی نمگهی داریسام-        

 
 :میگو ی شده و افتاده به جان مغزم، آرام مانهی درد مورنم،ینش ی مبل مي و روگردمیبرم        

 
  کار کنم؟یطلب باباش و چ -        

 
 :دیگوی مي جدند،ینش یمقابلم م        

 
 !می کنیبا هم معامله م -        

 
 سوسن خانوم را کنم،ی من مسکن را امتحان مشود؟ی برطرف مییزهای با چه چقای آدمها دقیخستگ        
 :پرسمی بعد از بابا ماورد،ی مسکن بمی برامیگوی و مکنمیصدا م

 
  ؟يچه معامله ا -        

 
 

 :کندی گفتن و نگفتن مانده، اما بالخره لب بازمنی بکند،ینگاهم م        
 

  منم طلب باباش،يزاری کنار متی رو از زندگدایتو و -        
 که من واست در نظر گرفتم،اگه خانوادش قبول ي دختري خواستگاريای در عوض تو مدم،یو م        

 باهم دی اگه تونستد،ی شی و باهم آشنا مدیکنی نظر ما دوستانه رفت و آمد مری مدت زهیکنن شما دو تا 
 !ستی کار ندر می اجبارچی هخوره،ی به هم می صورت همه چنی اری در غدیکنی ازدواج مدیایکنار ب

 
 :میگوی مجی گرد،یگی ام شدت مقهینبض شق        

 
 ؟ي خواستگاردیگی ازدواج نه مگمی اول که، من مي سر خونه دیشما حالتون خوبه؟ باز که رفت -        

 ؟ی همه چری وجود داره که من نزنم زینیچه تضم
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 :دهدی گاهش، آرام جوابم را می گاه و بي لبخند هانی مانم با ای هاج و واج مزند،یلبخند م        
 

 ، ي تو، من نگفتم ازدواج گفتم خواستگاري قول مردونه نشی بچه، تضميتو که باز جوش آورد -        
 که تحمل ي دخترهی ؟ی و با آبرو و تحمل کنای دختر به قول خودت با حهی یتونی نمدای وي تو به جایعنی

 ! از بس خانوم و موجهخوادیکردن نم
 

 :ردیگی اش مدهیناد... زنمی مشخندی است اما به موجه گفتنش نی کامال منطقشیحرفها        
 

 !دمی تو می دختر باش، من بدهنی با ادای وي تو فقط به جااریسام -        
 

 !کنهی می رفت و آمد دوستانه ساده شمارو راضهی یعنی -        
 

 مدت هی اگه خانوادش قبول کردن ي خواستگارمیریآره، تو فقط به حرف من گوش بده، ما م -        
 يزی که مبارکه اگه نه چدیدی اگه به توافق رسدیدی نظر مدیزنی حرف می در مورد همه چد،یشیباهم آشنا م

کنم، اگه نه   و پاسي بگو چک صفوی شرط منه، اگه موافقنی اخوره،ی به هم می همه چشهیعوض نم
 !که به سالمت

 
 ...شودی مدی خود به خود نا امکندی که نگاه ممیدر چشمها... کنمینگاهش م        

 
 حرفاست، اصال نی از اشتری دختر بنی ااقتی از نظر من لی ، حتکشتتی نمي خواستگارهی اریسام -        

 اگه به ازدواج ن،ی همی دختر و تحمل کننی ادای وي به جادی نشن، اما تو فقط بای خانوادش راضدیشا
 وضع نجات بدم نیاز ا  الاقل کارخونه رودمی به نامت، اگه نشد قول مزنمیختم شد من کل اموالم و م

 خوبه؟
 

 که بابا انتخاب کرده راحت تر از ي معامله است، مسلما تحمل دخترنی و عادالنه ترنیمنصفانه تر        
 :میگوی منمیبیاج را زده بس است ، نگاه منتظرش را که م ازدودی که قنی است،همدایو
 

 ه؟ی دختر موجه کنیحاال ا -        
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 :دهدیلحنم را دوست ندارد اما جوابم را م        
 

 !گمی بعد میاول بگو موافق -        
 

 ...کنمی می من خود به خود احساس خفگای شوندی من مکی نزدوارهاید        
 

 !قممواف -        
 

 :دیگوی و مزندیلبخند م... شودی مشتریدرد ب        
 

 !ي به حسابت واسه صفوزمیر یپس فردا پول م -        
 

 د؟ی قدر قبولش دارنی که اهی بابا؟ کهیاون دختر ک -        
 

 : اندازدی سامان مادی بی لبخندش مرا عجزند،یلبخند م        
 

 گدار به آب ی کردم و بقی فقط بدون در مورد خودش و خانوادش تحقکنه؟ی میواسه تو چه فرق -        
 ! زنمینم
 

 : مني اعصاب نداشته يبابا امشب مته شده رو        
 

 شناسمش؟ی مه؟ی کدیباشه فقط بگ -        
 

 .الی ناز،ي مهدويدختر آقا -        
 

 خنده ي بابا تويصدا... بعد هم قهقهه. ..زنمیبعد لبخند م...  مات، متعجبکنم،یاول فقط نگاهش م        
 :شودی گم ممیها
 

 ؟يخندی پسر؟ چرا مهیچ -        

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 162 

 
 :میگوی ممی خنده هاانیم        

 
 د؟؟یگیاون دختر بچه رو م -        

 
 :دیگوی بابا دلخور مشود،ی در ذهنم پر رنگ تر مالی نازری و هر لحظه تصوخندمیباز م        

 
 !اری بهونه ناریبچه کجا بود؟ سام -        

 
 را بزنم و ی همه چدی قخواهدی دلم می گاهبندم،ی را ممی چشمهاگذارم، ی می صندلیسرم را به پشت        

 که فکرها يزی است، تنها چی لعنتی زندگنی من در ای کارخانه و کار تنها دلخوشنیاما ا... بروم که بروم
 :کنمی نگاهش مشنوم یبا را که م باي صداکند،یرا دور م

 
 !فکر ات و بکن بهم خبر بده -        

 
 چانه ام ری و زکنمی مبل عصا مي دسته ي دستم را رورود،ی و به سمت پله ها مشودیاز جا بلند م        

 ي برگردد با صدانکهی و بدون استدی ای مرودی اول را که باال مي پله کنم،ی و به رفتنش نگاه مگذارم یم
 :دیگوی میفیضع
 

 . باهام مدارا کنکمی دمی تو رو به روح سامان قسمت مار،ی نکن سامدمینا ام -        
 

 کالفه شنوم،ی باال رفتنش از پله ها را مي و صدارمیگی و لبم را به دندان مبندمی را ممیچشمها        
 با رسانم، ی و خودم را به آشپزخانه مشومیبلند م که بابا داده ی از قسمی و عصبانکنمینفسم را فوت م

 :گذاردی اش منهی سي قفسه ي سوسن خانم با ترس دستش را رومیصدا
 

 . مسکن از شما خواستماهیمن  -        
 

 .می مسکن نداردم،ی ترسيوا -        
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 :میگوی لب مری و زکنم،ی روم و درش را باز می منتیبه سمت کاب        
 

 !دیستیدروغ گفتنم بلد ن -        
 

 ! تو معدتزی قرصا رو نرنی قدر انی ا،ي مرخص شدمارستانیخب مادر تازه از ب -        
 

 ام را به در یشانی پبندم،ی درش را محکم مشومی مدی نا امی و وقتکنمی مروروی را زنتیکالفه کاب        
 :میگوی چسبانم و می منتیکاب
 

 !دی نکنتین اون مسکن و اذ منیبد -        
 

  قدر ترسناکم؟نی مشخص است، من اشی ترس و دلهره در صداشود،ی تر مکینزد -        
 

 کنه؟یبگو کجات درد م -        
 

 ...ي مادری درد بخورد،ی مثل خنجر به چشمم ميزی چکی و کنمینگاهش م        
 

 !سرم -        
 :زندیلبخند م        

 
 !یشی بهتر مي من واست شربت قند با گالب درست کنم بخورنیبرو بش -        

 
 :میگوی فقط مکنم،ی نشود نگاهش مدهی دی حتدی که شایبا لبخند کم جان        

 
 .ریشب بخ -        

 
 سردرد وحشتناك با نی اکندی گرفته که فکر می ساده و مهربان تمام مرا به شوخيادی زن زنیا        

 و حرف شود،ی بابا دوره ميحرفها...کنمی اول را روشن مگاری سرسمی به اتاقم که مشود،یشربت قند حل م
 ...کند ی مدای سرم انعکاس پيآخرش تو
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 " باهام مدارا کنکمیتو رو به روح سامان  "        

 
 یی خودنماواری مقابلم عکس من و سامان به دکشم،ی تخت دراز مي روکنم،ی دوم را روشن مگاریس        

 است دی سفمانی من، و لباس تن هر دوي دارد، رنگ مورد عالقه ی مشکنهی که زمی تابلو بزرگکند،یم
 از شانه یکی م،ی استادهیهر دو پشت به هم ا... من اما نه...  سامان، سامان لبخند دارديرنگ مورد عالقه 

من ...  و با لبخندنهی سامان دست به سم،ی شدرهی خنی و به دوربمی چسباند به همنی را رو به دوربمانیها
 نگاهم را به کنم،ی نگاه منی رنگم برده ام و با اخم به دوربی شلوار مشکبی را در جمی از دست هایکی

 ادیگفت از غم ز...  تابلو را بردارم و گفتم نهنی اصرار کرد ار بابا چقددی آی مادمی و رمیگیزحمت از تابلو م
 دوستش دارم، تی نهای که بی ساعتکنم،ی ام را از دستم باز میساعت مچ...  و گفتم نهيشبها خواب ندار

اما ...  ساعتهکیاصال ..  خواهدی خواب چند ساعته مکی و دلم بندمی را ممیچشمها...  سامانهی هدنیآخر
سرم تا ... دهدی معده ام هشدار مکشمی سوم را که مگاریس... ستیت بردار ن دسی خوابی بچرا  دانمینم

 مسخره و رسم و رسومات ي خواستگارکیبه ... ندهی بابا، به آي فکر کنم، به حرفهادی بارود،یمرز انفجار م
 بابا را دانمین قصه که می اانی را تحمل کنم، و به پاالی نازدی بادای وي که جایبه مدت کوتاه... مسخره تر
 دوستش ندارم و نشد دوستش می بگوم،یدی به تفاهم نرسمی نشد، بگومی بگوی وقتکندی تر مریچند سال پ
 داشتم ي و متاسفانه نه مادرشودی مهربان تر و بهتر از مادر که نمی زنچی از نظر من همیبگو... داشته باشم
چون تاب از دست دادن ...  شدن را ندارم چون تحمل تنهات انتخاب من اسیی تنهامیبگو... ينه مادرانه ا

 نبودن و رفتنه شتری که بدانمی قصه منیو آخر ا... چون مثل تو و سامان شدن را دوست ندارم... را ندارم
 که يآخر قصه ا... شودی مارسا تکرار میی وفای که رفتن سامان و بدانمیم... کندی مییهمسرش خودنما

 کابوس انیم...  ندارميدیام...  استدواریام... دارم خوب تمام شوددوست ن...  شودمدوست دارد خوب تما
 شودیتمام نم...  من کابوس استیزندگ... کابوس کابوس است... اینه معجزه و نه رو... ها نه خدا هست

کابوس  ...نمیبی را که مدایاسم و... شنومی تلفن همراهم را که ميصدا... کندیاما کم کم دارد تمامم م
 کنمی و من فکر مردیگیباز تماس م... زنمیرد تماس م...  شوندی تر مقیزخم ها عم... شودیواضح تر م

 و پرتش کنمی بار خاموشش منیا... ردیگی مرد وفادار باشد؟؟ باز تماس مکی به تواندی مي دخترنیهمچ
 : در نباشدت پششی هاحتیخدا کند بابا و نص... خوردی به در مي ضربه ان،ی کف زمکنمیم
 

 بله؟ -        
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 دستش است لبخند به لب ي بشقاب توي شربت قند که تووانی و سوسن خانم با لشودیدر باز م        
 را وانیل... کنمی دستش اخم مي تووانی لدنیبا د... کندی دستم اخم مي توگاری سدنی با دشود،یوارد م

 :دیگوی مي و با لحن دلخورگذاردی کنار تخت می عسليرو
 

 ! بهتر از اون واموندسکنهی شربت و بخور بهترت نکنه بدترتم نمنیا -        
 

 :شودی مادرم بزرگتر می خاليجا        
 

 .باشه -        
 

 کنند؟یمادرها هم غرغر م        
 

  بچه؟یالیخی قدر خون سرد و بنی به بابات رحم کن، تو چرا ایکنیبه خودت رحم نم -        
 

 :شودی مشترینفرتم از خودم ب        
 

 .ریشبتون بخ -        
 

  است؟ي هم زورشانی هایمادرها مهربان        
 

 !رمی شربت و بخور بعد منیا -        
 

 يبو... دارمی را برموانی و لدهمی مکهی تخت تی به پشتکنم،ی خاموش ميگاری جا سي را توگاریس        
 کی... رودی منی زود از بیلی و خشودی اما زور طوفان درونم نمکندیآرامم م... چدیپی ام مینی بيگالب تو

  قدر واضح است؟نی اشانیا هیمادرها هم نگران... رمیگی را به سمتش موانی و لخورمینفس شربت را م
 

 .ممنون -        
 

 کنند؟ی می قدر زود آشتنیمادرها هم ا... زندیلبخند م        
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 .ریونت مادر، شبت بخنوش ج -        

 
 ...کنمی تکرار مرودی مرونیاز اتاق که ب        

 
  به من زدی غم لعنتزییمثل باد سرد پا        
 ...! به من زدی که چه آفتدی باغبون نفهمیحت        
 الیناز        

 
 شانه ام جابه ي ام را روی زنم، کوله پشتی رو قدم مادهی پي چند ساعت است که دارم تودانمینم        

 ی هم حس مدی شادانمی نمست،ی حالم خوب ندم،ی را داری کنم، از آن شب بد و سخت که حال سامیجا م
 دهی و حالش را پرسد معتضد تماس گرفته بوي شوم، بابا با آقای که رو به راه نمستیکنم حالش خوب ن

 که از او دارم ي خاطره انی اخردی عمر باو من تا ته... بود ، گفته بود مرخص شده و حالش خوب است
 قدر نی امیاهای چرا روستم؟ی را بلد نی چرا فراموشنمش؟ی ببستی قرار نگری دیعنی باشد؟ مارستانی بيتو

 ی جون لبخند مزی شماره عزدنی شوم، با دی خورد از افکارم دور میدور است؟ تلفن همراهم که زنگ م
 :زنم ناخودآگاه

 
  جونم؟زیسالم عز -        

 
 . ي زنگ زدم خونه نبود؟یسالم دختر قشنگم خوب -        

 
 :ستمی ای می به انتظار تاکسابانیکنار خ        

 
  فداتشم؟ی خونه ، من خوبم شما خوبرمی دارم مابونمی خيتو -        

 
 ؟یخونیخوبم مادر، درسات و که م -        

 
 شوم ی ، با گفتن دربست سوار مکندی ترمز ممی پاهاي زرد رنگ جلونی کنم و ماشیدستم را بلند م        

 :می گویو م
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 .. راحتالتونی خخونمیبله م -        

 
 خندد و ی ممی هاطنتی از دست شی شوم ، کلیآرام تر م... ياز هر در... زنمی که حرف مزیبا عز        

 : دهدی مامی پنی کنم نوشی که میحافظ خندم، خدای مشیمن هم از ته دل به خنده ها
 

  خوب شد ؟ناسورتی داالیگودز -        
 

 :سمی نویبا خنده م        
 

 . خوب باشهدوارمی امدونمی نمونه،ید -        
 

 رد ابانی کنم که از خی عصا به دست نگاه مي گذارم و از پنجره به مردی مفمی کي را تویگوش        
 است شی دستش هاي گل توي که دسته هاي رود و نگاهم به دختر بچه ای با سرعت منی شود ماشیم

 که نیماش ،  افتدی فروشد می از سرما صورتش سرخ شده و با التماس گل مستاده،یو کنار چراغ قرمز ا
 ، رمی گی کشم و اسکناس را به سمت دختر بچه می منیی را پاشهی کند شیپشت چراغ قرمز توقف م

 زنم و شاخه گل را از دستش ی شود ، لبخند می تر می سرخش دوست داشتني زند لپ های ملبخند که
 کنم ی گلها نگاه مه شوم، بی شود و از دختر بچه دور می چراغ سبز مردی گی ، اسکناس را که مرمی گیم

 شوند ی از زمستان و سر ما متنفر می ها حتیلی روزها خنی اگر بداند ااری زنم ، سامی میو لبخند کمرنگ
 گرفت و ی را ساده تر مشی زندگی دختر بچه ، کمنی توانند درست کار کنند درست مثل ایچون نم

 ...!! دختر بچه لبخند داشتنی لبخند ايالاقل اندازه 
 

  اگر منستی نيبازنده شدن حس بد        
 

 ...!!   خودم دل به شما بسته باشملیبا م        
 
 

 )اریسام        (
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 تلفن همراهم، ي و باز صدابرمی ممی و فنجان قهوه را به سمت لبهادهمی مهی تکی صندلیبه پشت        
 ي با خانواده ي فکر ات و کرداریسام " بود دی افتد صبح باز بابا پرسی مادمی نمیبی را که مدایاسم و
 تازه نینباشد مثل ا  دلمي دل تونکهینه ا...  از ته دل باشدنکهیو من نه ا "رم؟ی تماس بگيمهدو

 از ترس نه نکهینه ا...  را داشته باشم مثل تمام پسرهاي استرس و دلشوره خواستگارنکهینه ا... دامادها
 حسها و ترس ها و شورها فقط نی از تمام ایمن خال...  و زنده شومرمیگفتن دختر مورد عالقه ام بم

 دیری نگفتم تماس بگمی مستقیو من حت "هی فردا وقت چک صفودیزیبه حسابم پول برامروز ": گفتم
 رسم و رسومات نی از ایمن درك درست... ییگوی شما مینگفتم هر چ...  نگفتم باختم،ي خواستگاريبرا

و  ينگران چک نباش، قرار خواستگار "و با اتمام حرفم بابا لبخند زده بود و گفته بود ... مسخره ندارم
 در شودی خوب نميزی چچی وقت است هیلی دانست خی نموزو بابا هن " واسه فرداشب خوبه؟زارمیم

 !ممی تسلیعنی نیو هم "ستمینگران ن ": من؟ و من باز فقط گفتمیزندگ
 تمام تحمل توانمی توانم از شرش راحت شوم، می را کنار بگذارم، مدای توانم وی مگریو حاال د        

 : کنمی را امروز تالفمیکردن ها
 

 بله؟ -        
 

 : ناز دارديادی زشیصدا        
 

 ؟ی بداخالق؟ خوبيسالم به آقا -        
 

 ؟ي کار داریچ -        
 

 :کنمیاخم کردن و جا خوردنش را حس م        
 

 ؟یزنی حرف مي جورنی چرا ا؟ی چیعنی -        
 

 ! خط قرمز بکش و خالصهی دور من و ر،ی باهام تماس نگگهی ددایو -        
 

 :دیگوی اما آرام و با ناز مشودی میعصبان        
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 ...يخوای و میدونی امشب تولدمه و من فکر کردم م؟یگی مونیتو حالت خوبه؟ چرا هذ -        
 

 :کنمی آدم سرخوش را قطع منیحرف ا        
 

 نه خوامی نمگهی من و تو تمومه، دنی بی بچه، از امروز به بعد همه چستی نادیمن تولد خودمم  -        
 ! نه صدات و بشنوم، پس مزاحمم نشونمتیبب
 

 : راحت تر استیلی خالی تحمل کردن نازفهممی مگذردیهر لحظه که م        
 

  کردم که ناراحتت کنه؟ي شده؟ من کاریخب چرا؟ مگه چ -        
 

 : قدر تحملت کردمنی چه اي برامی نگو تاکنمیمن جان م        
 

 ! تمومه، خدافظی گفتم همه چدایو -        
 

 ی را به سمت پنجره می صندلکنم،ی پرونده ها پرت منی بزی مي و تلفن همراهم را روکنمیقطع م        
 :شنوم ی در را مي که صداشومی مرهی خابانیچرخانم و به خ

 
 ! توایب -        

 
 : استگری بهرام سامان دشوم،ی آرام می کمشنومی بهرام را که ميصدا        

 
 .کنهی کارخونه رو حل نمنی ای بدبختنی کوچک ترابانیداداش زل زدن به خ -        

 
 :میگوی و مکشمی ممی به موهای برگردم دستنکهیبدون ا        

 
 !شهی ها داره تموم میبدبخت -        

 
 :سوال است پر از شک و شیصدا        
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 ؟ي چه طور؟ی چیعنی -        

 
 :شودیدرد معده شروع م        

 
 !امی بابا کوتاه بيمجبور شدم جلو -        

 
 و مرا به سمت خودش گذاردی می صندلی دستش را به پشتکنم،ی شدنش را حس مکینزد        

 : پرسدی پر از بهت و تعجب مگرداند،یبرم
 

 !اری درست حرف بزن سامی چیعنی -        
 

 :کنمی حس ممی معده ام را به گلودیهجوم اس        
 

 !ي خواستگاررمیفردا شب م -        
 

 :رومی و به سمت پنجره مشومیاز جا بلند م... کندیمات نگاهم م... زندیلبخند م... زنمی مشخندین        
 

 ؟يری زن بگی شده باشیض تو راشهی آخه مگه م؟يزاری سر به سرم ميدار -        
 

 ...مجبور...  نهیراض        
 

 !ي خواستگاررمی فقط مرمی گیزن نم -        
 

  رودیدستم به سمت دلم م...  منياز خون سرد... ي خبری از بشودی می عصبشیصدا        
 

 !گهی درهی واسه ازدواج مي خواستگاررهی می مثل آدم حرف بزن منم بفهمم، خب هرکاریسام -        
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 سرخوش به سمتم ي خودم اما باز مثل آدمهايحرفها...  باباي حرفهام،یگوی مشی را برازیهمه چ        
 : حرکت کنارم افتادهی من بي اما دست هاکندی و بغلم مدی آیم
 

 الی از نازیلی خدای پارمشه،ی خودش درست مشی قدم به سمت بهترشدنه، بقهی خودش نیهم -        
 !نی با هم خوشبخت بشدیتونی شما حتما مکنه،یم فیتعر
 

 را خوش بخت کند نه وضع ي مردتوانستیزن اگر م... یالی همه خوش خنی به ازنمی مشخندین        
 :زنمی خالص را مری تم،ی آی مرونیاز آغوشش ب...  بود نه ساماننیپدرم ا

 
 کنمی مدت تحمل منی اي من توتس،ی فرمالی همه چه،ی بازهی فقط نی نکن، اي پردازایبهرام رو -        

 !خوامی نميشتری بزی نشد، اونم قول داده کارخونه رو سر پا کنه، منم چگمیو بعد به بابا م
 

 :يدی از ناامشودی رنگش پر می مشکيچشمها...  شود یمحو م... لبخندش... رودیوا م        
 

 ی حت؟ی تالش کن؟ی دست و پا بزنتیت و زندگ واسه خوديخوای تو نمیعنی ؟ی راحتنیبه هم -        
 ؟!شهی که مشاالی ای بگچرخهیتو زبونت نم

 
 : نداردی که در من تمامیناراحت است از غم        

 
 ! بگو فردا بره چکش و پاس کنهيبهرام به صفو -        

 
 ي جورنیبا خودت ا... ستیمامانت ن... ستی ندایو... ستی مارسا نالی نازار،یواست دلواپسم سام -        

 ؟یی و تنهاینی همه بدبنی از اي خسته نشدکه،ینکن مرت
 

 :یلیخ...  استی کمي واژه یلی من خي روزهانی اي برایخستگ        
 

 ! هم خالص شدمدای از شر وشه،ی داره درست میهمه چ -        
 

 :زندی حالم لبخند ميبهرام دلخور است اما باز هم برا        
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 گه؟ی دی هستادی مگهی دو ساعت ديمهندس نادر -        

 
 : شدهدی نا امیعنی کندی بحث را عوض میبهرام وقت        

 
 !هستم -        

 
 و نمینش ی می صندليمعده ام باز دردش کمرم را خم کرده، رو... گرددی اما برمرودیبه سمت در م        

 :. دیوگی نگران و ناراحت مکنم،یمنتظر نگاهش م
 
 

 ی سونامای ادی زلزله بستی قرار نست،ی نامتی قست،ی جهنم نست،ی نای فرداشب آخر دناریسام -        
 گفتم که باز ناروی ان،ی همی باشالی مدت با نازهی و ي خواستگاريبشه، فرداشب فقط و فقط قراره بر

 قدر نی افته،پسیب  و باز معدت به اون روزی داغون کنالی و خودت و با فکر و خی کني خودخورینینش
 ! به فکر خودت باشکمی جان بهرام ار،ی نشده، سامیچی هاریبه خودت فشار ن

 
 بعد از فرستم،ی منیی آورم و به زور آب پای مرونی ببمی جي قرص را از تورودی مرونیاز اتاق که ب        

 سر خاك می آی و به خودم که مشومی منیاش مربوط به کارخانه سوار ميآمدن مهندس و انجام کارها
باز هم ... دهمی را قورت مضم بغزمی اشک برشودی باز هم نمستم،ی ایم...  زانو بزنمشودیسامانم، باز هم نم

 کند،ی دلم را چاقو چاقو می باز هم کسرم،یبگ "سامان معتضد" قبر و اسم اهی نگاهم را از سنگ ستوانمینم
 دست نخورده گذارم ی دلم را مي و باز هم حرفهازنم،ی و دم نمشودی درد ممی هایباز هم تمام دلتنگ

فقط ...  من باخبر استزی که از همه چدانمیم..  استحفظ  که تمام مرادانمیم... داندیبمانند، سامان م
 ...و سکوت "سالم داداش"میگویم
 

 ...و باز هم سکوت "هی خالیلیجات خ "میگویم        
 

 "شتی پامیبازم م " میگوی مشهیر مثل همو در آخ        
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 بابا که نه به ي و خودم را به خانه نمینش یپشت رل م...  که حرف بزنمشودی توانم و نمیو نم        
و مسخره ... شودیتمام که م...  درست نشودزی روز اگر همه چکی دانمیو م... رسانم یآپارتمان خودم م

 !! دلخوشمنیاست که با هم
چهار ... دو ساعت...  ساعتکی... گذارم ی ممی چشمهاي و دستم را روکشمی کاناپه دراز ميرو        
 !شودینم... دلم هم آرام... شودی شب صبح منی نه ادی آینه خواب سراغم م... ساعت
که  است ییامشب از آن شبها... کنمی دود مگاری غذا سي به جارود،ی معده ام مالش میاز گرسنگ        

 است که غم سلول به سلولت را پر ییامشب از آن شبها...  بگذردستیکه انگار قرار ن... شودیصبح نم
 ...!! و راحت نهی بکشقی نفس عمیتوانی و تو فقط مکندیم

که .. دمی نا امشهی از همشتریکه از خدا ب...  است که از مرد بودن خسته شدمییامشب آن شبها        
به سکوت عادت ... به از دست دادن عادت کردم...  به درد عادت کردمکند،یاشا م چرا فقط تمفهممینم

 که حال داندی مینعی نی عادت کند؟ امشب بابا تماس نگرفت و ایدردناك است آدم به بدبخت. .. کردم
.. دی آی سرم نمی منه سخت جان هر کجا که باشم بالئدهی که فهمست،ی شدن خوب نمیمن بعد ازتسل

اما ... فتادهی نی اتفاقدیگویبهرام م...  و تحملش نکنمرمی است که حاضرم بمییکالفه بودن از آن حال ها
 !زارمی بهم  دخترکی از رفتن و درخواست کردن از ی حوصله حتیمن به شدت ب

 یچنگ نم را میکالفه ام اما موها...  کنمنیی شوم طول سالن را باال و پایکالفه ام اما بلند نم        
 کاناپه و زل زدم به يمن نشسته ام رو... رمی گی نممی دست هاانیکالفه ام اما سرم را هم م... زنم

نشستم و ... دی آینم. .. ادمیرا   از ته دلمي و خند هاکنمی را دوره ممی مدام تمامه تمام زندگیو ه... سقف
 بود؟ کجا بود؟ و ی زبانم حس کردم کری را زی خوشبختي که مزه ي بارنی آخرکنمی فکر میه

 !!دیای بادمی که ستی نمیبهتر بگو... دی آی نمادمی... بدبختانه... متاسفانه
 که از یسخت...  حرف دروغ استنی تمام امیگوی است؟ من می آسانی بعد از هرسختدمیکجا شن        
 رندی ها آن قدر سخت بگی سختیوقت...  شودشتریکه از توان و طاقتت هم ب...  هم بگذردتی زندگيسالها

.... یعنی یاشت بدتر از مردن هم هست و تو خبر ندی گاهی که فکر کنی کنی آن قدر بد زندگیکه گاه
 !!ی سادگنیبه هم...  رسدی ها نمی راحتنی به ایآسان

 دیای را گفته بنهایا..  ي بشریهر بن... یهر آدم... یهر کس...  استینیری شی بعد از تلخدمیکجا شن        
 ...!ردیگی حرفش را پس مندیبب... ندیو حالم را بب

 شدن چیبه ه... یعنی نخواهد يزی چچی دلت هیو وقت...  خواهدی نميزی چچیامشب دلم ه        
نگاهم را از سقف ... کنمی را مرور نممی زندگگرید...  بودنیبه توخال... به حباب شدن... یبه پوچ... يدیرس

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 174 

 مبل نشسته و من و ي رواباب... سامان. .. بابا... من... شومی مرهی خمانیه قاب عکس سه نفر و برمیگیم
 را لی عزرائری آن قدر ددانمیم... داندی مرا نمیخدا هم آخر زندگ... زارمیاز خاطرات ب... سامان کنارش

 اگر یحت... رومی مرگ ميو احتماال خودم به استقبال فرشته ... دهدی که صبر من کفاف نمفرستتیم
هه آخرش را خدا هم ...  استی از خودکششتریاز نظر من زجرکش شدن گناهش ب...  گناه باشدنیبزرگتر

 !داندینم
 

 !! ییتنها... یعنی ی چراغ را که خودت روشن کن،يگردیخسته از تمام جهان به خانه که برم "        
 

 )الیناز        (
 

 ! رسونمتی منی لج؟ خب بشي دنده ي رويباز تو افتاد -        
 

 :می گوی و مرمیگیدستم را به سمتش م        
 

 ری دگهی برو درم،ی خودم با اتوبوس م،ی من و برسوني هر روز بخوایستی من نيتو که راننده  -        
 .شد
 

 ! که بتونم دونه دونه موهات و بکنمنمیبی خودم مي واقعا توی گاه،ياز دست تو ناز -        
 

 :پرسد ی فشارد، و می می دستم را به گرمخندم،یم        
 

 ما؟ی کمک سی رفتروزمید -        
 

 . من برم اتوبوس رفتيزاری حاال مد،ینه خودشم نرفته بود خونش، انگار رفته بودن خر -        
 

 .گهی دمی برنی بشاریقدر ادا و اصول در ن نی اي باهات حرف دارم، نازیخب من کل -        
 

 :میگویبا خنده م        
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 .می ما که از صبح باهام بودنینوش -        
 

 بابا، من اهل تعارفم؟ خب اگه نتونم برسونمت یستی نترس مزاحمم نم،یاز صبح سر کالس بود -        
 !گهی دنی بشگم،یبهت م

 
 : پرسدی و مدیگو ی لب به نام خدا مری زکند،ی حرکت مشومی مری جا گی صندلي و روکنمی میپوف        

 
  بود؟ي چه طورمای شوهر سنمیخب بگو بب -        

 
 جوابش را کنمی نگاه منهیی آورم و همان طور که خودم را در آی منیی را پاری و آفتاب گخندمیبلند م        

 :دهمیم
 

 ! آدمايمثل همه  -        
 

 خوشگل بود؟ -        
 

 ! اومدی ممایبد نبود، به س -        
 

  قشنگ بود؟؟یخونش چ -        
 

 . آپارتمان دو خوابههیآره  -        
 

 : نداردی تمامشیسوال ها        
 

 ؟ي قدر تو فکرنیخب بگو از صبح چته که ا -        
 

 :دهمی مهی تکیصندل ی و سرم را به پشتدهمی را باال مریآفتاب گ        
 

 ! افتاده، نگرانمی شده، اتفاقي خبرکردمی بودن، حس مي طورهی شبیبابا و مامانم د -        
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 . ازشونيدیپرس ی خب م؟یمثال چه اتفاق -        

 
 !کردنی فکر بودن، پچ پچ مي مدام تودونم،ینم -        

 
 : نداردی و مفهوم خاصی معننی نوشي برای نگرانشود،ی و وارد کوچه مزندیراهنما م        

 
 ! نشدهیچی قربونت برم، هيتوهم زد -        

 
  بالخرهي حرف و سوال و مسخره بازیبعد از کل        
 :می گوی و مرمیگی دستم مي بند کوله ام را توکند،ی خانه ترمز ميجلو        

 
  خونه؟يای نم،یمرس -        

 
 .دمی هنوز کادو تولد نخرگهینه د -        

 
 مبل نشسته و ي روي مامان پرشومی وارد خانه که مشوم،ی مادهی و با گفتن خداحافظ پخندمیم        

 :میگو ی و مدهمیمشغول مطالعه است، سالم م
 

 ومده؟یبابا هنوز ن -        
 

 . کارت دارمای جان برو لباس تو عوض کن زود بي ناززم،ینه عز -        
 

 :نمینشی مبل مقابلش مي روی معطلی بزند،یدلشوره دلم را چنگ م        
 

  شده؟يزی چد؟ی کارم داری چکنم،یحاال بعد عوض م -        
 

 :شودی دلشوره گم و گور مزندیلبخند که م        
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 !رهی خفتاده،ی ني اتفاق بدزمینترس عز -        
 

 :رودی متعجب در هم ممیابروها        
 
 ! دلم آب شدگهی مامان زودتر بگو د؟يری چه خر؟یخ -        
 

 :کنمی و من مات نگاهش مخنددیبلند م        
 

 دلت آب شد؟ -        
 

 :میگوی با حرص مدهدی ادامه مدنیو همچنان به خند        
 

 شده؟یمامان چ -        
 

 :دیگوی و چشم در چشمم مکندیخنده اش را کنترل م        
 

 شه؟ی دلت آب نمگهی د،ي خواستگارانی زنگ زدن از بابات اجازه گرفتن بشبید -        
 

 که مامان زد هجوم خون را به صورتم حس ی و از حرفرمیگی که زدم لبم را گاز می آن از حرفکی        
 :دهدی اندازم که ادامه می مری سرم را زکنم،یم
 

 پدرت گفت بزار خودم فکرامو بکنم بعد می بهت بگمیخواستی مشبیخجالت نداره قربونت برم، د -        
 !انی بمی بعد اجازه بدمی بگو، حاال اون بنده خداها منتظر خبر ما هستن، قرار شد ما به تو بگيبه ناز

 
 : پرسدی مندیبیسکوتم را که م        

 
  هست؟ی خواستگارت کنی ای بدونيخواینم -        
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 توانمیو من متاسفانه نم...  است که دوستم نداردي من با مردياهای تمام روکند؟ی هم میمگر فرق        
 :زندی ممیصدا...  را دوست داشته باشمی کسگرید
 

 ؟ی انداختری من و نگاه کن مامان، چرا سرت و زال؟یناز -        
 

 :دیگویبا لبخند م... کنمینگاهش م        
 

 میتونی مي اگه قصد ازدواج ندارت؟ی خواستگارادی بخوادی می کی بدونيخوایحالت خوبه؟ نم -        
 محترم یلی خي از نظر من آدمها،يری بگمی بعد تصمدی وحرفاتون و بزنانی بنکهی اما نظر من اان،ی نمیبگ

 ! بودنیو خوب
 

 :پرسمی آرام مزنم،ی دست و پا مي خبریو من همچنان در ب        
 

  هستن؟ی محترم و خوبي آدمهاایک -        
 

 :دیگوی و مزندی لبخند مدنمیبه طرز پرس        
 

 !! معتضدونیآقا -        
 

 ..رسدی مشی خونم به متتهانی آدرنالکشد، یمغزم سوت م...کندیدلم دل دل م... زنمی مخی        
 

 ي آدمهایلی از نظرم خدمشونی که دی مدتنی همي توی ولمی با هم برخورد نداشتادی زدونمیم -        
 ! هستنيمحترم و آبرودار

 
 کنم؟ی حس نميزی ام از کار افتاده که چیاتیعالئم ح...  را سد کردهدنمی راه نفس کشيزیچ        

 
 ! و چشم پاك بودنی سنگیلیبه نظرم پسر شم خ -        
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 به ي دفعه اکی همه احساس که نی کنم، لعنت به ای نا باور نگاهش مزند؟ی نمای زندیقلبم م        
مامان ... گنگ... جیگ... ماتم...  زدن را هميلبخند زور... ستمیسمتم هجوم آوردن، تظاهر کردن را بلد ن

 :پرسدیم
 

  بگم؟ی من به بابات چيناز -        
 

  ندارد؟؟ نکند خواب باشم؟؟جهی طرفه نتکی گفتن عشق یمگر نم        
  باشد؟؟اینکند رو.. فراموشش کن نگفت نیمگر نوش        
 باشد الینکند خ .... "تکرار نشه" من فقط و فقط نگفت ی در برابر عذرخواهیمگر آن شب مهمان        

  امدنش؟؟نیا
 رنگ دارند؟؟ باور کنم که ن؟؟ی چه شکلقای دقاهای نه؟روگریآمدن ها همه از سر عالقه است د        

 دوستم دارد؟؟
 رسدی که به ذهنم ميزیتنها چ...  رو شدن احساساتمرویکالفه ام از ز... کندیتظر نگاهم ممامان من        

 : آورمیرا به زبانم م
 

 ! دیدونیهر جور خودتون صالح م -        
 حس ی که آدم را بستی بد ني فقط خبرهافهممیاالن م...  حس شدهی بمیپاها... شومیاز جا بلند م        

 !!ستی نی حال بد و ناراحتي که فقط براهیمثل گر... کندی جان میو ب
... خوردی در سر ميکمرم که رو... کنمی مهیبه در که تک... بندمیدر را که م... شومیوارد اتاقم که م        
که ... ستی نای از رويکه خبر...  استتی واقعي حال من برانی اکنمیباور م... شودی که خم ممیزانوها

خدا ...  نبودممی آرزوهاکین قدر نزدیتا به حال ا... زمی لبخند بزنم نه اشک برتوانمیه من... ستی نالیخ
 از یی جاکی ی گاهشود؟؟ی من اگر بخواهم مدی بگوخواهدی که خدا میی از آن وقتها؟؟یعنیمعجزه کرده 

 رد دی باای روزها خوب است نی ایدانیکه نم... ي نه دوستش نداري که نه دوستش داری هستتیزندگ
...  عاشق شدن من بوديآن روز درست لحظه ... د بای حالت خوب است یدانیکه نم... بگذرد... شود

 !شودینم... ی را عوض کنم ولمی بلند شوم و مثل هر روز لباسهاخواهمیم
 !شودینم... ی و من از دانشگاه ولدی بخورم و او از مدرسه بگوي و با مامان چارونی بروم بخواهمیم        
 و باهم ناهار رمی باز سالم کنم و کتش را بگدی و بابا که رسنمی ناهار را بچزی بروم مخواهمیم        

 !!شودینم... ی ولمیبخور
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 یتوانی نمی افتد که حتی متی در زندگیی اتفاق هاکی...  جاهایبعض...  روزهایبعض...  وقتهایگاه        
 با تمام عمرت فرق تی روز از زندگکی یگاه...  ی داشته باشیکه روزمرگ... ی کنیمثل هر روز زندگ

به رو به رو ... کوبد ی مد تنکنمیبه آمدنش که فکر م... قلبم مردد است... استرس کشنده شده ... کندیم
 است که شی قدم هاي صدادیشا...ستی قلبم ني هم صدادیشا... زندی کند مکنمیشدن با او که فکر م

 !!زندی نمگریقلبم خود به خود د... دیاین... برود.... ستدیبا... رودی م ام راهنهیمدام در س
 لرزانم در ي با دستهاشوم،ی و بلند مزمیر ی ممی پاهاي ام را توروی و من تمام نخوردی به در ميتقه ا        
 :کندی و مامان لبخند به لب نگاهم مکنمیرا باز م

 
 .  بابات اومدا؟ي ناهار بخوريخواینم -        

 
 :می گوی فقط مداند؟؟ی من چه میمامان از حال طوفان        

 
 ! اشتها ندارمام؟ی من نشهیم -        

 
 :دیگوی و مدنمی گذارد به حساب خجالت کشیم        

 
 !زمی عزی بموننجای ایتونی تا آخر که نمیباشه ول -        

 
 تخت ي و روبندمی در را مرود،ی مدهدی ملمی که تحوی با لبخند آرامش بخشکنم،یسکوت م        

چقدر ...  کابوس نشودایاگر رو...  کندییای ها را روتی واقعایاگر رو...  برسدتی به واقعای آخ اگر رونم،ینشیم
 نمیبی ها را میدلتنگ... ندمبی را ممیچشمها... کشمی تخت دراز ميرو... شودی کردن لذت بخش تر میزندگ

 . .. شوندیکه دود م
 ... !!شوندی که دارند گم و گور منمیبیحسرت ها را م... روندی که منمیبیترس ها را م        
 يری نظی محال احساس بي آرزوکی وستنی پقتیبه حق... رودی خبر خوب مالش منیدلم از ا        

...  کنمهی را تخلجانمی هي جورکی دیبا...  قسمت نکنمی را با کسمی آورم خوش حالیطاقت نم... است
 دهد،ی مب زود جوایلی خرم،یگی را منی نوشي آورم و شماره ی مرونی ببمی جيتلفن همراهم را از تو

 : استي انرژيای دنشهی همشیصدا
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 کنن؟یهنوزم دارن پچ پچ م -        
 

 :دی آیاز آن خنده ها که از عمق جانت م... از ته دل... خندمیم        
 

 ی خصوصدی پشت در اتاق خوابشون، اصال شاي وقت نرهی ا،ی نکنی فضوليادی زالیز ناگمیم -        
 ! باشه به تو چه آخهي خاك بر سري حرفادی باشه، شايباشه زن و شوهر

 
 !یگی چقدر مزخرف منی نوشيوا -        

 
 :فهمد ی حالم را ممی از صدای حتنینوش        

 
  معلوم شده، کدوم؟لشی دلای پچ پچ ها تموم شده ای ،ي دلشوره ندارگهی دیعنی صدا نیا -        

 
 :زدیری خوب عالم را به قلبم مي مامان تمام حس هاي مجدد حرفهايادآوری        

 
 ! معلوم شدهلشیدل -        

 
 ! صدات در اومدهکمی که تو هی چگه،یخب جون بکن د -        

 
 ن؟ینوش -        

 
 :کشدی مقینفس عم        

 
 هوم؟؟ -        

 
 :کشمینفس راحت م        

 
 !اریسام -        
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 !گهی من برم دي نداري اگه کارنیبب -        
 

 :خندمیم        
 

 .ونهی خبر بدم دخوامی باز درد و دل کنم مخوامینم -        
 

 شده؟ ی چاری تو حلقت حاال بگو؟ سامکنمی تلفن و منی همی باز اه و ناله کني اگه بخوانیبب -        
 مرده؟

 
 :کنمیاعتراض م        

 
 ن؟ینوش -        

 
 تو شکمش گفته ی باز رفت؟ی قبال گرفته بوده خبر نداشتره؟ی بگخوادی زن گرفته؟ مره؟یمیداره م -        

 تکرار نشه؟
 

 .ی شیبرو گمشو تو آدم نم -        
 

 ...خنددیم        
 

 شنوم؟ی بگو ما،یباشه باشه قطع نکن -        
 

 ... داردتی واقعتیهنوز واقع... دارمیب... کنمیباز م... بندمی را ممیچشمها        
 

 ؟ي خواستگارانیزنگ زدن ب -        
 

 !شنوم ی نمیگی مواشی قدر نیچرا ا -        
 

 !ي خواستگارادی قراره باری سامگمی مرون،ی صدام بره بترسمی من،ی نوشيری بميا -        
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 : پرسمیبا تعجب م... شنوم ی از او نمییصدا        

 
 ؟ی هست؟يدی شنن؟ینوش -        

 
 ؟يزاری سر به سرم مي دارای یگی ميجد -        

 
 !رمی می دارم از استرس منی نوش،ی روانگمی ميجد -        

 
 ...خنددیبلند و از ته دل م        

 
  گفته؟يزی به خودتم چشه؟ی مگه م،ي واست خوشحالم، آخه چه طوریلی خي نازيوا -        

 
 کنمی باور کنم، همش فکر متونمی نمن،ی خوشحالم نوشیلی پدرش تماس گرفته، منم خونه،ینه د -        
 !خوابم

 
 ان؟ی می دختر، هنگ کردم، حاال کي دادياووووف عجب خبر -        

 
 !  دارمی حالهی نی قراره بابا خبر بده، نوشدونم،ینم -        

 
 

 باشم ي مراسم خواستگاردی در ضمن من حتما باشه،ی نمیچی چته؟ نترس هگهی بابا، االن ديا -        
 ؟يدیفهم

 
 :کنمی گوشم حس مخی را بمیآرزوها... رمیگیجان م... خندمیم        

 
 !رمیمی از استرس مي من شب خواستگار،يای بکنمیباشه حتما خبرت م -        
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 ي ازش کم نداریچی نمرده، محکم باش چون هشی تا حاال شب خواستگاري دخترچینترس ه -        
 !پس اعتماد به نفست و از دست نده

 
 ؟ي نداريچشم، کار -        

 
  خدافظزمینه عز -        

 
 .خدافظ -        

 
 که از پس خوش دانمیم... کشمی مقینفس عم... دهمی مهی تخت تکی و به پشتکنمیتلفن را قطع م        

 ی به خوش بختدنی که تا رسدانمیم...  را خرج کنممی که بلدم عاشقانه هادانمیم... میایبخت کردنش بر م
نه . ..زارمی نه کم میخوشبخت  بهدنی رسيو من برا... دنیدو...  نفس نفس زدنیکل...  راه ماندهیهنوز کل

 ...!! آورمیکم م
... ی را از من بفهمنیا... نشدمدهی فراموش کردن آفريمن برا... دی را نفس کشتی خالي جاشودینم        

 !!.ستیکاف
 
 

 )اریسام        (
 

 از آن چه که فکرش را شتریبابا ب... شودی تر منی ات سنگنهی شود سشتریحجم غصه هر چقدر ب        
 رفتن ي خواستگارکی..ردیگی مي و بهانه شادی همه نداشتن خوشنی اي خوشحال است و دلم براکردمیم
 کنمی مفکر " خاموشهيادی ما زيزن چراغ خونس خونه  "دیگوی مشهی دارد؟ بابا هماقی همه اشتنیا

 ...!! تمام شودی خاموشنی است ادواریدلش ام
...  لبخند به لبد،ی آی منیی که به تن دارد از پله ها پای خوش دوختيبا کت و شلوار قهوه ا        
 که دنمی دراز کردم، با دزی مي را رومی مبل و پاهاينشسته ام رو... داردی قدم بر ميپر از انرژ... محکم

 :کندیم  مبل افتاده اخمي دسته ي رنگم باز است و کتم رودی سفراهنی پيدکمه ها
 

  پچه؟یستیتو که هنوز حاضر ن -        
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 :دیای تا باال بکندی جان مای.. دی آی باال نمای...  گرفتهشی نفس امشب بازنیآخ که ا        
 

 .هنوز زوده که -        
 

 :کنمی دارم آرامشش را کم کم نابود مکنمیحس م        
 

  که سفارش دادم و آوردن؟ی گلکشه،ی طول ممی تا برساریسام -        
 

 و کتم را تنم شومی بلند مدهم،ی با سرم جواب مثبت مبندمی را مراهنمی پيهمان طور که دکمه ها        
 ي بابا را با جعبه گردمیبر که م...  ام را همقهی کنم،ی را مرتب ممی و موهاستمی ای منهیی آي جلوکنم،یم
 :دیگویلبخند به لب م... نمیبی و دسته گل مینیریش
 

 م؟یبر -        
 

 :شودی تر منی ام سنگنهیس        
 

 .میبر --        
 

 ند،ینش ی و کنارم مگذاردی عقب می صندلي را روینیری بابا دسته گل و شنم،یشیپشت فرمان م        
 حس شیای دني کجاقایخدا را دق... زنمی مشخندین " شکرتایخدا" کندیآرام زمزمه م... کنمیحرکت م

 :پرسدی ثابت شده که خدا حواسش هست؟ مشی زندگيکرده؟؟ کجا
 

 معدت چطوره؟ -        
 

 از کدوم طرف برم؟ -        
 

 :دیگویم... دهدیسرش را به عالمت تاسف تکان م        
 

 !چپ -        
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 : امرهیکالفه به رو به رو خ        

 
 ؟ي خواستگاريای بيخوای مافهی اخم و قنیبا ا -        

 
 ی که با اجبار مییپس جا... خواهمی هم نمامتی قامیتا ق... خواهمیهنوز هم نم...  خواهمیمن نم        

 :ي آوریلبخندت را همراهت نم... يرویبا نفرت م... يرو
 

 ! ندهریبابا گ -        
 

 :شودیتلخ م        
 

  مجلس ختم؟میری ممیمن آبرو دارم بچه، مگه دار -        
 

 :شومیزهر م        
 

 ! هاهی مانی تو ايزی چهی -        
 

 :حالش را خراب کردم... رودی باال مشیتن صدا... شی براشودی تمام منیسنگ        
 

 ی بنی مراسم حرمت داره، اگه قرار باشه کوچک ترنی اون خانواده و اار،یدرست حرف بزن سام -        
 !ين برگرد االنی بهشون بشه بهتره همیاحترام

 
 داند؟ینم...  امشهی حوصله تر از همی امشب بداندیم        

 
 ! کنم پدر منی احترامی که بخوام بدمشونیمن که هنوز ند -        

 
 ؟يدی مثل آدم رفتار کن فهمه،ی احترامی بافتی اخم و قنیهم -        
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  شم؟دی بخندم و مثل دومادا سرخ و سفیعنیمثل آدم  -        
 

 :کندیخودش بحث م... خواستمی شدنش را نمي طورنیا... زندیداد م        
 

 !نگه دار -        
 

 چرا؟ -        
 

...  همسرش بزرگتر شدهی خاليانگار جا.. دهی تنها بودنمان را فهميادیانگار ز..  اش کردمیعصبان        
 :زندیداد م...  شدهری دلگادی قدر زنی بار انیکه ا... انگار نبود سامان زجر آور تر شده

 
 ! نگه دار تا دندونات و تو دهنت خرد نکردمگمی ماریسام --        

 
 یمن لعنت... شودی از درد صورتش جمع مرود،یدستش سمت قلبش م... کنمی ترمز مابانیکنار خ        

 : خوششی دل الکي امشب را خراب کنم براخواستمینم
 

 حالتون خوبه؟ -        
 
 : نالمیم... رودی مرهیدستش به سمت دستگ        
 

 بابا؟ -        
 

 ...سرد شده... تلخ شده        
 

 با تو حسرت به دل نمونم، که نبود تونمی که فکر کردم مالمی خوش خیلیخ...  احمقمیلیمن خ -        
 یلیمن خ... پر کنم مادرت و زن سامان و ی خاليسامان و با تو پر کنم، که با ازدواجت و زنت جا

 ...!!هی چه برسه به بقی من و پر کني و حسرتهایی خودت تنهاي جایتونی نمیتو حت... احمقم
 

 ..ردیمیم... زدیریم... کشدی مری قلبم تي جانی ترقی در عميزیچ        
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 ...!بابا من -        

 
 ستمی ایدرست مقابلش م.. دومیم... شومی مادهیپ... آخ خدا...  کوبدیدر را محکم م... شودی مادهیپ        

 :ستمی گفتن را بلد ندی و ببخشدنی ناز کشیمن لعنت... کنمیو راهش را سد م
 

 بابا قرصاتون کجاس؟ -        
 

 :تلخ تر از من... زندی مشخندین        
 

 !برو کنار... برو بچه -        
 

 ...لعنت.. لعنت به من... زندی آتشم مشیغم چشمها        
 

 !نی سوارشنی تند رفتم، بردونمیم -        
 

 من الی خیب...  کوچک را زدهي های دلخوشدیق...  مرا زدهدیق...  امشب را زدهدیق.. دی آیکوتاه نم        
 :شده... اما حاال... شدینم
 

 ! درهمم بخوابيبا اخما...  بخوابریبرو بچه، برو خونت تخت بگ -        
 

 : گذاردیغرورم نم... ستمی بلد نییدلجو... زندی مهیکنا        
 

 !  شد، منتظرنریبابا د -        
 

 "غلط کردم "یعنی ها نی همفهمدیآخ نم        
 

 ! برومیای نمگمی مزنمیخودم زنگ م... گفتم برو رد کارت -        
 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 189 

 ...بابا من -        
 

 که سامان زد و يمثل همان روز...  رودیم... زندی نالم، کنارم می از درد مزندی ممیزومحکم به با        
باز ...خدا فقط تماشا نکن..  دهیرنگش پر... درد دارد... رمیگیدستش را م..  دومیم...  بر منيوا... رفت

 :میگوی آرام مد،یگویم "ال اله اال اهللا" لب ری زستمی ایمقابلش م
 

 د؟یشی گوشم خوب مری زدی بزنن؟یای کوتاه بن؟ی کار کنم آروم شیچ -        
 

 مانده خوده خود دوست می که برای تنها کسداندینم... داندی مدیاز من مغرور بع... شودیمات م        
  اش است؟؟یداشتن

 
  اخالق گند منم کهیکنی نداشتم خودت بحث مي من منظورشه،یبابا بزن اگه حالت خوب م -        

 !یدونیم
 

 خواهمیم...  که درست بغل کردم سامان بودیتنها کس... شودی کمرنگ می کمشیغم چشمها        
غم ... بوسمی شانه اش را مشومیخم م...  حرکت کنارم بماندی بمی باز دستهاترسمیتکرارش کنم م

  فقط گفته بودمي مهدوي به خانه دنیتا رس... گرددیلبخندش برم... شودی گم و گور مشیچشمها
که اگر لبخند ندارم ...  که اخم نکنمکنمیتمام تالشم را م "باشه "و فقط گفته بود "دی و بخورقرصاتون"

 نی اما ازنمی مشخندی دستم ني توینیری و من به دسته گل و شزندیبابا زنگ را م... اخم هم نداشته باشم
خدا ...  کندياری ی کمدی شافسمن... گر تمام شودا.. اگر صبح شود... اخ اگر امشب بگذرد...  دلميبار تو

 ..!!ردیگیآرامش را هم م... چی هدهدیآرامش نم... کندیامشبم فقط تماشا م
 

 !! ستی نمارستانی وسط تی بحث علمکی از شتری بيزی چی زندگر،یرها باش و سخت نگ        
 

 )الیناز        (
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 ور ریدلم مدام ز... کندی محتینص... کندیسفارش م... زندی همچنان کنار گوشم حرف منینوش        
 که او دانمی مشود،یمامان وارد اتاق م...  آب دهانم را قورت دهمتوانمی نمیاز دلشوره حت... زدیریم... شودیم

 :زندی و لبخند مدهدی را به دستم مدمی مرا دارد، چادر سفيهم دلشوره 
 

 !رسنی مگهینه، االن د آشپزخوي تودیای سرت کن بنویا -        
 

 کی کنم،ی نگاه منهیی بار هزارم خودم را در آي برارود،ی مرونی و مامان بمیگوی میهر دو چشم        
 به ادی رنگ که زی شال صورتکی رنگ و دی سفنی و شلوار جرسدی ممی زانوهاری که تازدی سفکیتون

 رنگم نگاه ي اوه قهي به چشمهاکنم،ی شالم پنهان مری را زمی موهاي مانده ی باقد،ی آیپوست روشنم م
 :دیگوی منی که نوشکنمیم
 

 ؟ی مداد بکشای بابا قورنی تو اکمی يخواینم -        
 

 !نه -        
 

 اندازد، بعد ی سرم مي و روکشدی و با حرص چادر را از دستم مردیگی از دستم می محکمشگونیو        
 به تن ی رنگی هم سارفون زرشکنی نوشکند،ی سرش مرتب مي رنگش را روییمویهم خودش شال ل

 بر زی ميو همرنگ سارفون، رژ لب را از رنی تن کرده و دامن بلند و پر از چدی سفراهنی پرشیدارد که ز
 وار به سمتم دی خواهم اعتراض کنم که انگشت اشاره اش را تهدی مکشدی ممی لبهاي روی و کمداردیم
 :ردیگیم
 
 . شدهتی و تو، لبات مثل مدونمی من می حرف بزنيناز -        
 

 .نوی ساده باشم پاك کن اي امشب ساده خواهمی منینوش -        
 

 :ردیگیبا حرص لبش را گاز م        
 

 که نهی و پر ترك و ببدی سفي لبانی ااری کم زدم االن انگار رنگ لب خودته، بابا سامیروان -        
 ! گردهی برمدهینرس
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 :ستی نشی هاي بازوانهیحواسم به د        

 
  من داره آخه؟ي کار به لبایاون چ -        

 
 :خنددی میبا بدجنس        

 
 ! مورد عالقشون کار دارن خنگي دخترايمردا به لبها -        

 
 :میگوی و مکوبمیبا خجالت محکم به دستش م        

 
 .ی ادبی واقعا بنینوش -        

 
 : بخندمدهدی اجازه نمیدلشوره حت... خنددیبلند م        

 
 ! شدری دمی بر،ی مشکل نداشتگهی تو با رژ که دالیآخه گودز -        

 
 اندازم و هر دو وارد ی نگاه آخر را به خودم مکنم،ی رنگم نگاه می و صورتي قلوه ايبه لبها        

 هم راهنی رنگ و پي با کت و شلوار قهوه اشوم،ی زند، وارد سالن می ممی بابا صدام،یشویآشپزخانه م
 : پرسمی اندازم و می مری سرم را زکند،یرنگش نشسته و نگاهم م

 
 د؟ی داشتيبا من کار -        

 
 ! دخترمنیبش -        

 
 :دیگوی می با مهرباننم،ی نشی مبل ميمقابلش رو        

 
 یستی امشب حتما مجبور ننکهی اول اگمی بازم می ولم،یزم و با هم زد الي حرفهاشبی ددونمیم -        

 که مربوط ی هر چ،ی خجالت به پسرش بزنی حرفات و بي همه خوامی منکهی دوم ا،يبهشون جواب بد
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 و قمی تحقم مشترك الزمه، منی زندگي برایکنی که فکر می هر چای ته،ی زندگي و برنامه ندتیبه ا
 جهی امشب باهاش به نتای يدی و نپسنداری و نداشته باش بابا، اگه سامیچی هي دلشوره کنم،یشروع م

 نه ی اگه بگی گفتم که فکر نکنناروی نباش، امیچی نترس، نگران هیچی نه، از هیگی کالم مکی يدینرس
  باشه بابا؟تره، مهمزی انتخاب تو از همه چره،ی آبروم منای اشی پای شمی،من ناراحت م

 
 ندهی کدام برنامه ؟ آنده؟یکدام ا...  استیعروس...  و حرف نزدهدهیهنوز ند... دهیم هنوز نرسدر دل        

 :میگویم... زنمیلبخند م... اری سامیعنی
 

 !چشم -        
 

 و مامان به شومی وارد آشپزخانه معی سرکند،ی تمام تنم عرق مشودی زنگ که بلند ميصدا        
 :پرسدی منی و نوشنمی نشی می صندلي رورود،یاستقبالشان م

 
  لرزه باز؟ی چرا دستات م؟ی خوبيناز -        

 
 آن ترسمیم...  های دلخوشنی تمام اانی مکشدی مریقلبم ت...  استرس کشنده شدهند،ینشیکنارم م        

 را یی سالم و خوش آمدگوي مراسم برگزار نشود و من درست برخورد نکنم، صدانی ادی که بايطور
 :کشدی و به سالن سرك مرودی به سمت اپن منی نوشوم،شن یم
 

 !یاوه اوه چه دسته گل -        
 

 خوشگله؟ -        
 

 :دیگوی مکندیهمان طور که با دقت نگاه م        
 

 !ادی چقدر کت و شلوار بهش م،یعال -        
 

 :پرسمی مجیگ        
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  به دسته گله؟؟یبه ک -        
 

  معتضد؟ينه خنگ به آقا -        
 

 کنار پدرش نشسته دی سفراهنی و پی با کت و شلوار مشکاری سامستم،ی ای و کنارش مشومیبلند م        
 :رومی و به سمت سماور مرمیگی نگاهم را مد،ی آی نفسم بند مدهد،ی بابا و پدرش گوش ميو به صحبتها

 
 ! بودمدهید نیپی خوش تنی مرد به اش؟یدید -        

 
 : پرسمیمتعجب و مشکوك م        

 
 ؟یگی و میتو ک -        

 
 !اری پدر سامگهی معتضد ديآقا -        

 
 :میگوی و مکنمی گرد نگاهش ميبا چشمها        

 
  دسته گل؟یبه اون گفت -        

 
 !اهوم -        

 
 اد؟ی کت و شلوار بهش میپدرش و گفت -        

 
 قد بلند، ومده،ی نپی قدر از نظرم جذاب و خوش تنی سن انی به ايتا حاال مرد... اهوم -        

 ! چشماش درشت تر بود بهتر بودکمی صورت شم که اندازس فقط ي اجزا،ی جوگندميچهارشونه، موها
 

 :میگوی و مکنمینفسم را با حرص فوت م        
 

 !نی نوشي اونهی دیلیخ -        
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  طالق گرفته؟ی زنش گفتي و داره، نازکمی گهی ديالبته شکمم داره که خب هر مرد -        

 
 !آره -        

 
 :زنمی را صدا منی گذارد، نوشی نممی اما لرزش دستهازمی بري که چادارمی را بر ميقور        

 
 !تونمی من نمزی و بري چانی اایب -        

 
 : پرسدی و باز مردیگی را ميقور        

 
 به نظرت قصد ازدواج نداره؟ -        

 
 ! ي کردونمی بابا ددونمیعه چه م -        

 
 !دمی پسنددی نشون بدم شاي خودهی برم دیبه نظرم با -        

 
 :دیگوی و مخنددی مکشم،ی را باال مخوردی سرم سر مي چادرم که از روکنم،یهاج و واج نگاهش م        

 
 که من ی خونه رو بکني کاراي مادرشوهرت بشم، البته اگه قول بدخوامیته؟ خب بده مهان؟ چ -        

 نی همچارم،ی و در ماری سامنی پدر ای ولارم،ی واست درنمي نزنم مادرشوهر بازدی و سفاهیدست به س
 ! که کف کنهارمی در بيواسش زن بابا باز

 
 :میگویبا خنده م        

 
 !سوزهی واقعا دلم واسش مما،ی نچارهیب -        

 
 البته بگما خوام،ی می چگهی خوشگل پولدار، دپی کار کنم؟ خوش تیعه خب چشمم و گرفته چ -        

 !می باهاش صحبت کنم زود بچه دارشدی دوست دارم بایلیمن بچه خ

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 195 

 
 :میگوی و مرمیگیلبم را گاز م        

 
 .ي شعوری بیلی واقعا خنینوش -        

 
...  تنش دور شومنی از ایتا کم...  برودنی از بی حواسم را پرت کند تا دلشوره کمخواهدی مدانمیم        
 :رمی جان بگیتا کم

 
 شه؟؟ی چون سنش باالس بچه دار نمی بگيخوای میعنی -        

 
 . جان من ساکت شون،ینوش -        

 
 نتی کابيناخودآگاه دستم را به لبه ... زندیاسمم را که صدا م... شنوم ی مامان را که ميصدا        

 : نگران استنینوش... دهمی هم فشار مي را محکم رومی که سقوط نکنم، چشمهارمیگیم
 

 ؟ی خوبالیناز -        
 

 کردمی را آرزو موستنشی پقتی لحظه که به حقنی چرا ادانمیخوبم فقط نم... خوبم فقط هراس دارم        
...  که آرام شومزندی لبخند منینوش... دارمی را برمي چاینیس.. کنمیدرم را مرتب مچا... قدر سست شدمنیا

 : همه ضعفنی از االمنیم...  رفتن و محکم بودنرونیآخ چقدر سخت است ب... بوسدیصورتم را م
 

 ن؟ینوش -        
 

 جونم؟ -        
 

 .زنهی دهنم ميقلبم تو...  رفتار کنمي عادتونمیمن نم... من -        
 

 :دیگویآرام م... کشدی ممی بازويدستش را نوازش وار رو        
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کم ... لرزنی قدم و مهی فاصله دارن اما همون دنی و رسيروزی قدم تا پهی ی آدما گاهيناز -        
امشب اگه خدا .. توکل کن ... محکم باش... زننیجا م... دنیاعتماد به نفسشون و از دست م... ارنیم

 ؟يشنوی مه، همه ضعف وجود ندارنی واسه ایلی دلچیه.. پس نترس... یرسیبخواد تو به آرزوت م
 

 .شنومیم -        
 

 !محکم و با اعتماد به نفس... پس برو -        
 

 : را دوست دارمی دوست دوست داشتننیچقدر ا... زنمیلبخند م        
 
 .باشه -        
 

ضعف چند ... گرددینگاه ها که سمتم برم... گذارم یپا که به سالن م... شومیاز آشپزخانه که خارج م        
 و لب باز کنمیاما جان م... شودیلرزش بدنم صد برابر م... شودی دود منی نوشيحرفها... شودیبرابر م

 :کنمیم
 

 .سالم -        
 

 ي دستش بازي روی با ساعت مچاریسام...دهدی بهشت ميلبخندش بو...  معتضد لبخند دارديآقا        
پر از پدرانه ... پر از عالقه...  معتضد پر از احترام استي آقايصدا... دهدی که آرام جواب مشنومیم... کندیم

 ... خرج نشدهيها
 

 دوش عروس خانوما برداردن ياز رو و ختنی ري چانی ماهت دخترم، اگه زحمت ايسالم به رو -        
 !چقدر بهتره، دست گلت درد نکنه

 
 از میلرزش پاها... زندی لبخند ممیمامان و بابا به رو...گرددیاعتماد به نفس برم...  دانم چرا اماینم        

 دقت دیگوی راست منینوش... رمیگی را به سمتش مي چاینیس... رومی معتضد ميبه سمت آقا... رودی منیب
 ...سن و سال نیبا هم...  جذاب استيزی مرد به طرز شگفت انگنیا... نکرده بودم
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 .دیبفرمائ -        
 

 :دیگویم... داردی بر مینی سي را از تويفنجان چا        
 

 .دستت درد نکنه بابا جون -        
 

 :شک ندارم...  داردادی خرج نکرده زي مرد محبت هانیا        
 

 .نوش جان -        
 

 را آرام باز و شی چشمهاکنم،ی را تعارف مي معتضد بابا نشسته، چايکنار آقا...  لرزدی ممیصدا        
 را محکم ینی سيدسته ها... اریو کنار بابا سام "ینیتو بهتر "یعنی... ایآرامش دن... یعنی نی اکندیبسته م
 عطرش يبو... ستمی ایمقابلش م درست..  نلرزدمیکه دستها... فتدی از دستم نینیکه س... دهمیفشار م

تمام وجودم ...  لرزدیدلم م... لرزد یدستم م... رمیگی را به سمتش مینیس... شومیخم م... کندی ترم مجیگ
 !!ندارد...لبخند... کندینگاهم م...  آوردیسرش را باال م... لرزد یم

 :دیگویفقط م... داردیفنجان را برم        
 

 .ممنون -        
 

 را هم به مامان تعارف ي چانیآخر... چرخد ی زبان منیمگر ا...  نوش جانمی بگوتوانمی نمیو حت        
 را دور فنجان حلقه کرده و به شی دستهااریسام... نمی نشی و کنارش که مقابل همه نشسته مکنمیم

از ... از کارش... اریاماز س... دیگوی معتضد از خودش مي کند، آقای نگاه مشودی بلند مي که از چايبخار
 سامانش را در دیگویبا غم جان سوز م...  جدا شدهاری که از مادر سامدیگویو صادقانه م... شانیزندگ

 که دیگویم...  استاری سامشی زندگلی دلي تنها فرزندش و همه دیگویبا عشق م... تصادف از دست داده
 و اری سامی خوش بختي تالشش را برام که تمادیگویم...  استارین سام سرو سامان گرفتشیآرزو

تمام ...  به من و پسرمدی کننانی اطمدیگویم... کندی منی را تضماری سامدیگویم... کندیهمسرش م
 خودش بخواهد را ي که برايزی چشیو من در حرفها...  استاریسام... دغدغه اش... غمش... حرفش
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 از زندی می حرفیو بابا هم هرازگاه... نبود  پدر را داشت و خوش بختنی اشودی شک نمیب... دمینشن
 . زندی را می معتضد حرف اصليکه بالخره آقا...  امندهیاز دانشگاه و آ... من
 

 هی دو تا جوون نی ای درخواست کنم که اگه موافق باشهی ازت خواستمی مي مهدويراستش آقا -        
 ؟یمتوجه منظورم هست...ها  نظر خانوادهری رفت و آمد دوستانه زهی و آمد کنن،  و باهم رفتیمدت کوتاه

 خب دنی به تفاهم رسه اگ،يدی الزم و انجام مقاتی و شما هم تحقشنی باهم آشنا مشتری مدت بنی ايتو
 مدت نی اي توشه،ی نمي طورنی که اشاالیا...  اگه هم که نهکنن،ی شما عقد ميخداروشکربا اجازه 

 ه؟؟ی نظرت چفته،ی دو تا جوون ننی انی بی اتفاقکنمی منیتضم
 

بابا ...  آورمیرفت و آمد دوستانه؟؟ سر در نم...  معتضد ثابت ماندهي آقاينگاهم رو... شومی مجیگ        
 :دهدیجواب م

 
 ی که شکمی مدت فکر کنهی دی که ما بانی اي بگم، توی منظورت هستم، واال چيبله متوجه  -        

 !ستین
 

 نی ایکنی مقی تحقاری و در مورد سامیکنی که شما فکر می مدتنی اي توگمی خب، من میلیخ -        
 برن ي و بشناسن، حاال اگه اجازه بدگری هم دشهی هم آشنا بشن، دو را دور که نماتیدو تا جوون با اخالق

 . بشهام درخواست من انجنی ايصحبتاشون و بکنن، اگه خودشون خواستن و شما اجازه داد
 

...  اش را اماي قراریجنس ب... کنمی را حس ماری سامي قراریب...  کوبدی وار موانهیقلبم د        
 ...!!شناسمینم

 :دهدی معتضد ادامه ميآقا        
 

 الی نازره،ی وصلت سر بگنی ارادت دارم، و از ته دل ارزومه که ایلیمن به شما و خانوادتون خ -        
 !هیواقعا دختر خانوم و محجوب

 
 اندازد و ی ماری به سامینگاه... شودی مبل جا به جا مي رویبابا کم... زنمی تشکر فقط لبخند ميبرا        

 :دیگویبعد م
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 واسه یی جناب معتضد، حق با شماست اول اجازه بده با هم صحبت کنن، اگه جايشما لطف دار -        

 .شناخت و ادامه دادن بود چشم
 

 :گرددیاسترس برم... کندیبعد هم نگاهم م        
 

 !دی کن اتاقت با هم صحبتاتون بکنیی و راهنمااری جان، آقا سامالیناز -        
 

 هم اری سامشوم،یبا گفتن چشم از جا بلند م...  لرزدی میبی به طرز عجمی حاال زانوهانیدرست هم        
 ..!! اش فوق العادستی عضالنکلیقد بلند و ه... شودیبلند م "با اجازتون "با گفتن 
 آورم و ی مرونی دستم لرزانم را از چادر برسمی قدر دور شده؟ به اتاق که منی راه اتاقم ایاز ک        
 : لرزدیم... ل دلم مثمیصدا...  آورمی و نافذش تاب نمنی نگاه سنگری زبرم،ی منیی را به سمت پارهیدستگ

 
 !دیبفرمائ -        

 
 ! نداردي اجهینت...  آرام شوم امای تا کمکشمی میقی نفس عمشود،یبدون حرف وارد اتاق م        
 زی حالت ممکن نشسته و اتاق را آنالنی تخت با خون سردتري روبندم،ی در را نمشوم،یوارد اتاق م        

لعنت به تمام ... حرف زدن سخت تر...  سخت شدهدنی نفس کشنم،ینش ی می صندلي مقابلش روکند،یم
 میچشمها ي و درست توکندی تخت عصا مي را پشت سرش روشی از دست هایکی... ای دنياسترس ها

... دانمینم...  لبخندای... شنومی مشخندی نهی شبییصدا..  اندازمی مریسرم را ز... کندینگاه م
 : لرزاندی تار و پودم را مشیصدا.. دمیند...دمینفهم

 
  شنوم؟یخب م -        

 
 :دهدیخوشبختانه ادامه م... کندیحرف زدن را مدام سخت تر م... دهی پری رنگم حتخورمیقسم م        

 
 میکنی مدت با هم رفت و آمد مهی همون طور که بابا گفت یبزار من شروع کنم، اگه قبول کن -        

 دو ساعت تای که نهایی مطمئنا حرفهام،یری بگمی بعد در مورد ازدواج تصمم،یاش خوب با هم اشنیلیتا خ
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 به دنبال نداره، هم يادی نداره، و شناخت زي ای آنچناني جهی نتشهی زده مي اتاق شب خواستگاريتو
 ؟ي از من داري چه توقع ای بگیتونی تو میول
 

 :کنمیجان م...  چرخدی ام نمیزبانم لعنت... دهانم خشک شده        
 

 صداقت ی ولزنمی مي اشهی کلي حرفاای دمی دارم شعار مدی بگدیشا... حرفاتون کامال درسته، من -        
 !یلیخ...  مهمهیلیو احترام واسم خ

 
 ...کندی لب تکرار مریز        

 
 ..احترام... صداقت -        

 
 ...ی لعنتردیگی را هدف ممیدرست چشمها... کندیبعد نگاهم م        

 
 گه؟ی ده،ی مهميزایآره خب چ -        

 
 ایخدا... ندازمی بری سرم را زنکهی اي براگردمیدنبال بهانه م... کنمی مرتب ممی پاهايچادرم را رو        

 ...توان بده
 

 هم به هم ی همه دختر که از نظر طبقاتنی اونی مد؟؟ی من و انتخاب کردیواسه چ... شما -        
 !دیخوردیم
 

 :دهدیجوابم را م... رودینفسم بند م... خوردیجا م        
 

 ...! دلم خواستنکهی ايبرا -        
 

ادامه ... از طرز جواب دادنش مات مانده ام... کندی خون پمپاژ نمگریقلبم د...  الزم دارمژنیاکس        
 :دهدیم
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 ازت خوشم دم،ی تو دي ذهنم بود و توي تو مندهی که واسه همسر آیی مالك هانکهیمنظورم ا -        
 ی مهمزی اصال چی طبقاتي از نظر منم فاصله م،ی به هم فرصت بددی هم باشتری شناخت بياومد، برا

 !ستین
 

... دهمی دستم فشار مي را محکم تومیناخون ها... کنمی را مشت ممیدستها... چه زود تو شدم        
 گذاردی مشی زانوهاي را روشیدست ها... رسدیخسته به نظر م...  سرخ شده شی چشمهاکنمینگاهش م

 :پرسدی و مشودی به جلو خم میکم
 

 ؟ي نداری حرفگهید -        
 

... مغزم...  رفتهادمی از دنی نفس کشی دانم چرا حتیاما نم... حرف؟ من حرفها داشتم جناب معتضد        
 : دییگویباز م... کندینفسش را کالفه فوت م... از سکوتم خسته شده...  گرفتندمریآلزا... دلم... قلبم

 
 نی با ای بدن، من مشکللی بگن دوست دارن ادامه تحصخوانی جور وقتا احتماال دخترا منیا -        

 رسنپی طرفشون میاز کار و زندگ...  ندارمیمن مشکل...  برن سرکارندهی در آخوانی مگنیم...  ندارمهیقض
 ... و خونه هم دارمنیماش.. که من مهندس و کارخونه دارم

  درسته؟؟دی جواب سواالتون و گرفتکنمیفکر م        
 

  شناخته؟؟؟ چرا حسقی قدر دقنی ايدخترها را چه طور        
 از جا ندیبیسکوتم را که م...  دهمی محی حوصله است؟؟؟ سکوت را ترجی قدر بنی امشب اکنمیم        
 اتاق که درست يبه سمت پنجره ... کنمی مچاله می صندلي خودم را تویکم... زدیریقلبم م... شودیبلند م

 را شی از دستهایکی... دزنی ام را کنار می همرنگ رو تختی ساتن صورتيپرده ... رودیمقابل تخت است م
 :شنومی مفی ضعیلی را خشیصدا... بردی مبشیداخل ج

 
 ؟ی بابا موافقشنهادی پپس با -        

 
 جور نی معنا شده اما ای بمی شناخت برای دلش مرا خواسته حتیوقت...  قدر دوستش دارمنی ایوقت        
 : عاقالنه رفتار کرددیوقتها با
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 !هر جور پدرم صالح بدونه... دونمینم -        

 
 اورمی بادی به ی را کممی تا حرفهاکنمیهر چه فکر م...  باردی مشی از چشمهایخستگ... گرددیبرم        

... کنمیمات نگاهش م... شودی تر مکینزد...  رودیتپش قلبم باال م... شودی تر مکینزد...  استجهی نتیب
 تند نفس کنمی میسع...  دارده قدم از من فاصلکیتنها ...  سوزدی ممیکف دستها..  دی آیباز هم جلو م

...  آوردیدستش را به سمتم م... کندی مجمی عطرش گيبو... خواهد یدلم فرار م... شودیخم م... نکشم
 زی مي و عروسکم را از رورودی موتری کامپزی دستش به سمت میاما وقت... شودی گشاد ممیمردمک چشمها

خداروشکر که از سالن ..دمی کشیانگار تا حاال نم  کهکشمی نفس مي و جوربندمی را ممی چشمهاداردیبرم
 :دیگویم... کردی محی کار تفرنی مطمئن هستم داشت با ارودیعقب م...  ندارديادی زدی جا دنیبه ا
 

 ؟یکنی مي تو هنوز عروسک بازه،یخرگوش قشنگ -        
 

...  اندازمی مریسرم را ز...  ندارم کاش برودی جانگرید... کنمیهجوم خون را به صورتم حس م        
 : حس کردشودی هم مشی را در صدایبدجنس... ردیگیخرگوش را به سمتم م

 
 ! ونی اری بگ،ی کننی و تمري وقتشه شوهر دارگهید -        

 
 ی باز مکند؟؟ی محی تفرشومی که دارم از استرس خفه میبا من...  گرفتهشی بازرم،یگیعروسک را م        

 :پرسد
 

 ؟!می نمونده بری حرفگهیاگه د -        
 

 دی باد،ی آیاز من برنم... شودینم...  توانمی نخواهم محکم باشم نه نمنکهیه ا نشوم،یاز جا بلند م        
 :میگوی مستی ضعف نی هر لرزشی تا بفهمی من باشيجا
 

 . میبر -        
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 هی به سمت بقاریسام... شودی کم کم دارد تمام مییای شب رونی و امیروی مرونیهر دو از اتاق ب        
 طول ای نفر وجود دارد که کی ی هر آدمیدر زندگ... دهدی دست تکان ممی از آشپزخانه برانینوش... رودیم
 ...!!يار چقدر دوستش دیی بگوی بتوانکشدی طول مای ي بفهمد چقدر دوستش دارکشدیم

 کیو  "دی شما بگیهر چ "میگویفقط م... تنم گر گرفته...  پرسدیبابا م... نمینش ی مهیکنار بق        
 ...!! نشد بزنمای و نزدم و زدمی مدیبا...  و زدمزدمی مدی که بایی تمام شدن حرفهاي براکشمیاحت منفس ر

 
 )اریسام        (
 رومی مهیبه سمت بق...  امنهیمثل س...  شدهنی سرم سنگم،ی آی مرونی از اتاق بی حوصله و عصبیب        

 همه رسدی که مالیناز... دهمی را فشار ممیبا انگشت شصت و اشاره چشمها... نمینش ی مبل ميو رو
 و باز سرش را تا پرسدیم  باباشنهادیپدرش نظرش را در مورد پ...ندینش یکنار مادرش م... کنندینگاهش م

خنده ام ... کشدی نفس راحت مکیو بعد  "دی شما بگیهر چ "دیگوی اندازد و تنها می مری اش زقهی
 ياقا " بچسیلی خانوم موجح خنیا" کنمیباز هم تکرار م...  درمانمی بي تمام دردهاانی مردیگیم

و بالخره رو به بابا  "دی بدونالحهر جور شما ص "دیگوی و او هم فقط مپرسد ی نظر همسرش را ميمهدو
 :دیگویم
 

 مدت همون نی بهتره، اما ایلی خادی قبل ازدواج به وجود بی شناختهیراستش از نظر منم اگه  -        
  که؟دی منظورم هستي نظر خانواده ها باشه، متوجه ری کوتاه و زدی بایور که شما گفتط
 

 :دیگویبابا لبخند به لب م        
 

 !ي به ما اعتماد کردنکهیممنون از ا..  راحتالتیخ... بله متوجم -        
 
 

 رهی خرونی به بشهیبابا از ش... شودی و باورم نمکنمی امشب را مرور میپشت فرمان نشسته ام و ه        
 آورم، فندك را از ی در مبمی جي را از توگاری و سکنمیدنده را عوض م... شده و هنوز لبخندش را دارد

 اندازم ی داشبرد ميگار را روی کالفه فندك و سکنمی نگاه بابا را حس مینی که سنگدارمی داشبرد برميرو
 :دیگویکه م
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 ! من ضرر داشته باشه واسه خودت داره پسري برانکهی از اشتریب -        
 

بابا امشب ... کنمیسکوت م...  استی چراغانشیچشمها... کنمینگاهش م...  خواهدیدلم بحث نم        
 : تمام عمرش با من حرف داردياندازه 

 
 ؟ي نکردی اون اتاق با اون فرشته که بداخالقيتو -        

 
 را می از ابروهایکی... شنومی گردنم را مي مهره هايصدا. .. گردانمیبرم به سمتش عیسرم را سر        
 :پرسم ی و مبرمیباال م

 
 فرشته؟ -        

 
 :میگو یتلخ م... شودی گم و گور نمی لعنتشخندی ننیا        

 
 !نه حرمت نگه داشتم -        

 
 رتی غی بیلی خدیمن با...  که پر از التماس استيطور... زندی صدا می طور خاصکیاسمم را         

 ... پدرم التماس موج بزنديباشم که در صدا
 

 ار؟یسام -        
 

 :دهمیجواب م... گرم... خوب... آرام        
 

 بله؟ -        
 

  که ؟یفهمی خانواده بدقول و شرمنده شم، منی اشی پخوامیمن نم -        
 

ضربه خورده ..  از آنکه ضربه بزنمشتری که بیاز من...  از من ساختنییوالی عجب ه آدمهانی اایخدا        
 ...ام

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 205 

 
 ! راحتالتونیخ -        

 
 : پدر استيلبخندها... ی کوفتي روزهانی ایتنها دلخوش        

 
 تونهی میدلش بشکنه حت...  نکن، اون دختر مثل فرشته ها پاك و معصومیباهاش بداخالق -        

 ؟يشنویعرش خدا رو بلرزونه، م
 

 داند؟ی هاست که هنوز دخترها را فرشته ميچه طور        
 

 ! راحتالتونیگفتم که خ -        
 

... کم است... بنددی را مشی و چشمهادهدی مهی تکی صندلی و سرش را به پشتکشدی مینفس راحت        
 را باز شی چشمهاخوردین همراهم که زنگ متلف... ی زندگي های مرد از خوشنی کم است سهم ایلیخ
 پارك نگی پارکخل را دانی و ماشزنمیرد تماس م... کشدی مری تمی چشمهانمیبی را که مدایاسم و... کندیم
دنبال طرح ... کنمیمنتظر نگاهش م... گرددی و برمکندی اما مکث مرودی مرهی دستش به سمت دستگکنم،یم

 از خواهد؟؟ی دلش معجزه مم؟؟ی چشمهاي توگرددی می دنبال همان چراغانم؟؟ی لبهاي گردد رویلبخند م
 ...ردیگیآتش م... شودیذوب م... شودی در دلم آب ميزیحرفش چ

 
 !ي مراعات کردیلی خدونمیم...  جاناریبابت امشب ممنون سام -        

 
 ... جانم را کردهمهیبابا امشب قصد جان ن...  گفتن ندارمي برایحرف        

 
 من ي تنه از پس جبران تمام نداشته هاهی تو دونمیم... شهی روز تموم مهی که حسرتها دونمیم -        

 ...!! قدم بردارمی بچم کلي برادی اومد پدرم، باادمی بار نی اولي امشب برایدونیم... يایبر م
 

 میگویبا تمام وجود م... مامان باخت...  استادی از سر من زشی هایمهربان... کنمیمات نگاهش م        
 شی چشمهاينم اشکش را که تو.. باخت..  راای قلب دننیمهربان تر...  راای مرد دننیمامان باارزش تر

 ند؟؟ کجا رفتی کوفتي واژه هانیا... رمیگینگاهم را م...  آورمی طاقت نمنمیبیم
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 !دی خسته ادی بخوابدیبابا بر -        

 
 یعنی... من هستم نترسیعنی...  نترسی هیمن را از دست نم... یعنی ها نیخدا کند بفهمد هم        

 ..!!بخند... دوستت دارم... یعنی...  را دارم نترستیهوا
 

  خودت؟ي خونه ي باز قراره بر،يایمگه تو نم -        
 

 !امی شما برو منم مامیم -        
 

 !ریشبت بخ -        
 

 ...ستی دست بردار نی لعنتدایو...گذارم ی فرمان ميسرم را رو... شودیدور که م... شودی که مادهیپ        
 :دهمیجواب م        

 
 ه؟یچ -        

 
 : پر از حرص استشیصدا        

 
... ی که اون چرت و پرتا رو گفتي کردیتو معلوم هست چت شده؟؟ گفتم حتما اون روز باز قات -        

 ! فراموشت کنم بفهمتونمی نم منیسام
 

 و دارم در سالمت کامل و نی ادای مزاحم نشو وگهی ما تموم شد پس دنی بیبهت گفتم همه چ -        
 !گمیبا حال نرمال بهت م

 
 آورم و ی رسم کتم را از تنم در می به اتاقم که مشوم،ی مادهی پنی و از ماشکنمیتلفن را قطع م        

 ، امشب هم با تمام جنگ ستمیا ی و پشت پنجره مکنمی روشن ميگاری تخت، سي روکنمیپرتش م
 ...!! گذشتشیاعصاب ها

 ...!!  از خودت سالها بزرگتر باشدتی تنهای ست وقتینی اتفاق غمگیزندگ        
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 )الیناز        (

 
 :دیگوی مقیس عم نفکی با کندی بابا نگاهم منم،ینش ی و مگذارم ی مزی ميظرف ساالد را رو        

 
 چند نی اي من نباشه، توحتی به سفارش و نصازی که نی قدر عاقلنی ادونمی من مالی نازنیبب -        

 در مورد ی باشه که بتونی حواست به خودت باشه، حواست به همه چیشی آشنا ماری که با ساميروز
 تا الی نازال دنبادی ماری معتضد تماس گرفت و گفت امشب سامي امروز آقا،يری درست بگمی تصمندتیا

 ! بخورن و حرف بزننرونیبرن شام و ب
 

  اش؟ي ندارگری دی که حس کنزدی بريشده دلت طور        
 

 حواست به من هست بابا؟ -        
 

 گذرد؟ی سخت نمیامشب کم... حواسم هست        
 

 ! راحت باشهونالتی بابا جون، خدمیبله شن -        
 

 :دیگوی و نگران مگذاردی دست سردم ميمامان دستش را رو        
 

 نه؟یی فشار ت پاي کردخی جان؟ باز که ي نازیخوب -        
 

 دلهره که خوره شود شود؟؟ی استرس که کشنده شود بدن سرد نمزند؟ی نمخیقلب که کند بزند بدن         
...  کهشودی نمی که مربوط به فشار و علم پزشکي خب هر سردشود؟؟ی به جانت تنت منجمد نمفتدیو ب

 :من اما لبخندم را دارم
 

 !خوبم مامان نگران نباش -        
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 زی مي بااليواری به ساعت دبرم،ی و به اتاقم پناه مشومی بلند مزیاز پشت م "ممنون"با گفتن         
 !!داندی شب شود خدا میامروز ک..  است3 ساعت کنمی نگاه موتریکامپ

 نییاتاق را باال و پا... کنمی و فکر مرمیگی ممیسرم را با دستها... کنمی و فکر منمینش ی تخت ميرو        
 دوست نی کنم؟؟ من اي چه رفتارقای دقدانمی نميمن در برابر آن مرد رك و جد... کنمی و فکر مرومیم

 ی فکر کننکهی نه اشود؟؟ی ممش شود که با خودم نبریم کجا پنهان کنم؟؟ نقای را امشب دقیداشتن لعنت
 نکهینه ا... شودی مزی دوست داشتنت هم از واژه ها سریزنی حرف که میگاه... حرف زدن بلد نباشم نه

 ي تورودی مقای دوست داشتنت دقیکنی نگاه که میفقط گاه... درست نگاهش کنم نهتوانمی نمیفکر کن
 مشکل ای ی تپش قلب داشته باشدیکال با ی که فکر کننینه ا... زندی برق می و هتیمردمک چشمها

 آورند و ی که دکترها هم کم مرودی و نفست بند مزندی قلبت مي جوریگاه...  نه جان منی و تنفسیقلب
 عشق و دوست داشتنم را با نیمن امشب ا " شدهفیاعصابت ضع " است نیاحتماال حرف آخرشان ا

... کنندی متی رسواي طور ناجوربی و غربی عجي دوست داشتن هانیا...  برم هر طور ماندهیخودم نم
 ؟؟يتجربه اش کرده ا

 که قرار بود آمده، دلم دستکش ی از ساعترتری دیکم... کنمی ساعت را نگاه مخوردیزنگ خانه که م        
 رنگم را یشال مشک...  کرده اما گشتم و نبودخی دستها نی از بس که اخواهدی رنگم را می مشکيها

 مامان در را باز دارمیبرم  را کهفمی ک،ی آبنی رنگم را تنم کردم با شلوار جي پالتو سورمه اکنم،یمرتب م
 :دیگویمامان لبخند به لب م... شنومی ماطی بابا را از حی احوال پرسيصدا... کندیم
 

 ! منتظرهزمیبرو عز -        
 

 :میگوی و مبوسمیگونه اش را م        
 

 !خداحافظ -        
 

 ! مواظب خودت باش زود برگردزم،یبه سالمت عز -        
 

 !چشم -        
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از سرما ...  مدام ها کنمی دهانم و هي جلورمی را بگمی دستهاخوادی باورت نشود اما من دلم مدیشا        
 راهنی پ،ي کت اسپرت سورمه ا،ی مشکنی شلوار جنمش،یب ی مرسمی در که ميجلو...  های لعنتسوزندیم

 آرام تر جواب دهمی مسالم  و آرامرومی جلوتر مدهد،ی بابا گوش مي و به حرفهاستادهی مودبانه ا،یمشک
 :دیگویبابا فقط م... شنومیم
 

 ! به سالمتدیبر -        
 

 یا گرم نم دستهنیآخ که ا...  کندی ام موانهی دیکی همه نزدنی ام،یشوی منیهر دو سوار ماش        
 فرمان نگاه ي روشیبه دستها...  در همشی است، ابروهاادی کند، سرعتش زیشوند، بدون حرف حرکت م

.. خواهدی زدن محرف دلم...  آورمیاز رفتارش سر در نم... دهدی شده از بس فرمان را فشار مدی سفکنمیم
 : پرسمی و مکنمی نگاهش مکنم،ی فرصت ها بودم و حاال فقط نشسته ام و تماشا منی دنبال اشهیهم
 

 ن؟یخوب -        
 

 :دهدی و جواب مکندی نگاهم کند دنده را عوض منکهیبدون ا        
 

 !خوبم -        
 

  قدر تلخ؟نی چرا اکشم،ی مقینفس عم        
 

  کنه؟ی نمتی اذگهیمعدتون د -        
 

 زندی می بوق طوالنمی بود با آن برخورد کنکی که نزدینی ماشي و براکندی را نگاه مرونی بشهیاز ش        
 :دیگویو کالفه تر م

 
 !کنهینه نم -        

 
 :میگوی و مبندمیبا ترس کمربندم را م        
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 د؟ی تر برواشی کمی شهیم -        
 

 را رونی بشهی کالفه از شکند،ی زند، فقط سرعتش را کم تر می نمی اما حرفکندی بار نگاهم منیا        
 :شنومی را مشی که صداکنمینگاه م

 
 ه؟ی نظرت در مورد من چيدی که من و دي چند بارنی ايتو -        

 
 استرس و خجالت را کنار دی باشتری درست و شناخت بمی تصميپووووف چه عجب حرف زد، برا        

 :اوردمیهمراهم ن... بگذارم و دوست داشتنم را هم که
 

 ! و ركي و البته جددی آدم محکم و مستقل هستهیمن شما به نظر  -        
 

 خب؟ -        
 

 !گهی دنیخب هم -        
 

 :کندی متمی باد سرد اذکشد،ی منیی را پاشهی شزند،ی را دور مدانیم        
 

 د؟ی حوصله ای قدر بنی اشهیهم -        
 

 عشق دست نیفقط ا..  نه کم حرفم نه آرامکندی قدرها که فکر منی اداندی نمکند،یمتعجب نگاهم م        
 : را بستهمیو پا
 

 ؟ي حوصله دوست نداری شوهر بهیچ -        
 

 که شومی مرهی و به رو به رو خکنمی سکوت مدهم،ی آب دهانم را به زور قورت مخورم،یجا م        
 :دیگویم
 

  بهت بر خورد خانوم موجه؟ -        
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 :دهمی و آرام جواب مکنمی مرتب ممی پاهايپالتو ام را رو        
 .نه -        

 
 :کندیفقط زمزمه م        
 !خوبه -        

 
 تنم تکان شی شوم، از صدای نمری سشی است، از تماشارهیبا اخم به رو به رو خ... کنمینگاهش م        

 :خوردی ميدیشد
 

  هستم؟اهاتی روي شاهزاده هیشب -        
 

 در را باز کنم و خودم را پرت کنم خواهدی دلم مشدم،ی خفه مدمی کشی نمکشم،ی مقی نفس عمکی        
 :دیگوی کنم که می سکوت مرون،یب

 
  آره؟يکردی به ست کردنمون دقت می داشتدمیشا -        

 
  وروری دلم زکند،ی که متعجب نگاهم مخندمی ناخودآگاه مشوم،ی مرهی رنگش خيبه کت سورمه ا        

 :شودیم
 

 !نه دقت نکرده بودم -        
 

 شومی مادهی همراهش پدارد،ی را برمچی و سوئکندی را خاموش منی ماشکند،ی رستوران ترمز ميجلو        
 يزهای م،ی مشکي با گلهادی سفي هايواری هم، کاغذ دي شانه به شانه م،یشویو هر دو وارد رستوران م

 کنم، افراد ینگاه م  اشي فلزيبه پله ها با نرده ها..ي قهوه اي پارکت ها،ی مشکي هایصندل.. دیسف
 : را دوست دارم امای نشسته اند، شلوغانی پاي طبقه يادیز
 

 !برو باال -        
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 :کنمی و نگاهش مگردمیبرم        
 

 م؟ینی جا بشنی همشهینم -        
 

 :دیگوی اندازد و می را باال مشی از ابروهایکی        
 

 ! ندارم باال خلوت تره معموالی شلوغيحوصله  -        
 

 ی گوشمینینش ی مزی پشت مست،ی نی جز دو پسر جوان کسم،یرویاز پله ها باال م...  تفاهمنیهه اول        
 زی مي را روشی اطراف هستم، آرنج هاي اندازد، من هم مشغول تماشای مزی مي را روچشیو سوئ

 : پرسمی نگران مدهد،ی را ماساژ مشی هاقهیق ششیگذاشته و با انگشتها
 

 کنه؟یسرتون درد م -        
 

 :میگوی مرد،یگیمنو را به سمتم م        
 

 !نی واسه منم سفارش بددیخوری خودتون میهر چ -        
 

 :دی آی اندازد که گارسون از پله ها باال می مزی ميبدون تعارف اضافه، منو را رو        
 

 ن؟ی دارلی میچ -        
 

 بعد از رفتن گارسون گر،ی به همراه مخلفات ددهدی و زرشک پلو با مرغ سفارش مدهی کوباریسام        
 :میگویم
 

 !دهی مي به آدم انرژخندن،ی که شادن، میی آدمهادنی دوس دارم، دیلی شلوغ و خيمن جاها -        
 

 ي جدش،ی پاي را رويگری و دگذاردی مزی مي را روشیتها از دسیکی دهد،ی مهی تکیبه صندل        
 : لرزاندی نگاهش دل مي جدي جدکند،ینگاهم م
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  ؟يریگی مي تو انرژخندنی مهیبق -        

 
 شود؟ی کم مژنی لحظه به لحظه اکسکنمیچرا حس م        

 
 ! رهی بگي انرژتونهی هم مگرانی ديخب آدم از شاد -        

 
 ي بعد از رفتنشان بطرنند،ی چی مزی مي غذا را روي و ظرف هاندی آیدوگارسون از پله ها باال م        

 :میگوی که مبردی مشی را به سمت لبهاوانی لزد،ی ری موانی و داخل لداردینوشابه را بر م
 

 !دیصبر کن -        
 

 فی ضعینی بی قدرها هم که منی من اکند،ی آورد و منتظر نگاهم می منیی را پاوانی لیبا اخم کم        
 :کندی الزمم مژنی نگاه ها اکسنی لرزاند، ای نگاه ها، دست و دلم را با هم منیبخدا نبودم، اما ا... نبودم

 
 !ستینوشابه واستون خوب ن -        

 
 : مانمی مات مشیمن از جواب دادن ها        

 
 !ستی خوب نی کچینوشابه واسه ه -        

 
 نوشابه را تا ته کنمی را که باز ممی چشمهاکشم،ی مقیعم...  نفس راحت که نهبندم،ی را ممیچشمها        

 مشغول خواهد؟؟ی نمخواهدی توجه که دلم میفقط کم...  پر توقعای لوسم يادی زی فکر کننکهیخورده، نه ا
 :دسپر ی که مکنمی مي همچنان با غذا بازکند،ی نگاهم مم،یشویغذا خوردن م

 
  پس؟يخوریچرا نم -        

 
 !خورمیم -        
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 تلفن همراهش که ند،یگوی ناز کردن مي ها را معموال برانیا... اشتها ندارم...  ندارملینگفتم م        
 :دی گوی و مزندی رد تماس مشود،ی در هم مشی اخم هادارد،ی را که بر می گوشخورد،یزنگ م

 
 ؟یکنیتو جز درس خوندن کارم م -        

 
 :میگوی و مرمیگینگاهم را از تلفن همراهش م        

 
 ! فعال نهیعنینه،  -        

 
 ؟ی قراره کار کنندهیپس در آ -        

 
 :خورمی باز شده، قاشق اول را ممی اشتهایکم        

 
 ! گهیآره د -        

 
 : استاد استبی گرفتن حال عجيبرا        

 
 !من کامال با کار کردن زنها مخالفم -        

 
 :کنمی لب باز مکنم،یمات نگاهش م        

 
 .. کهدی گفتيشما شب خواستگار -        

 
 :کندی می شوخي با صورت جدیلعنت        

 
 !زارمی بمارستانی که از دکتر و بیفتی کردم بابا پس نیشوخ -        

 
 :ردیگیحرصم م        
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 ! بودي نبود مردم آزاری شوخنیا -        
 

 خب مردم آزارم خوبه؟ -        
 

 : کور شدمیاشتها...  آورمی مرد با تمام قدرتم هم کم منی مقابل اکنمیمن اعتراف م        
 

 ه؟یرشتت چ -        
 

 !اتیادب -        
 

 رد،یگی و به سمتم مکندی و قفلش را باز مداردی و تلفن همراهش را برمزندی را کنار مشیبشقاب غذا        
 :دیگوی که مکنمیفقط نگاه م

 
 .شمارت و بزن -        

 
 : پرسمی و مکنمی نگاهش مزنمی شماره ام را که مرم،یگی را میگوش        

 
  بزنم؟یاسمم و چ -        

 
 !بزن خانوم موجه -        

 
 و کنمی موی را که گفت سی اسمکند،ی نگاهم متی با جدکنم،ی گرد شده نگاهش ميبا چشمها        

 :میگوی و مزنمی بشقاب را کنار مگذارد،ی مزی مي را روی گوشدهم،ی را به دستش میگوش
 

 !ممنون خوش مزه بود -        
 

 !یکنی مفی که تعرستیدست پخت من ن -        
 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 216 

 دنی کردن و لرزخی از تپش قلب و ی تا بفهمی من باشي جاقای دقدیبا...  شکیب.. مطمئنا... حتما        
 :دیگوی اندازم که می مری خاص است، سرم را زیی جوراکی مرد نیا... و مات ماندن گذشته

 
 !یکنی تشکر مي هم که نخورديزیچ -        

 
 و ی خوبي مطمئن تون کنم جاخواستمی و مدی بود که انتخاب کردی به خاطر رستورانفمیتعر -        

 ! و غذاش خوش مزه بودهدیانتخاب کرد
 

 .  محکم باشمدی باداستی که پي جورنی اکشم،ی مقینفس عم...  زندی کند، پلک نمینگاهم م        
 

 )اریسام        (
 خبر ی دختر بچه حرف زدن هم بلد است و بنی پس اکنم،ی و نگاهش مکشمی مقی نفس عمکی        

 زی مي آورم و مبلغ مورد نظر را روی مرونی شلوارم ببی پولم را از جفی کشوم،یبودم، از جا بلند م
 به نگاه اهش خواهد بلند شود که نگی و مخوردی قلپ مکی و داردی اب را برموانی با عجله لگذارم، یم
 را بر وانی لکند،ی و همچنان سرفه مگذاردی مزی مي را رووانی افتد، لی افتد و به سرفه می من مرهیخ
 :میگوی و مدارمیم
 

 ! خانوم موجهيآب بخور تا خودت و خفه نکرد -        
 

 :شنوم ی پسر جوان را مي که صداردیگی را موانی لرزان ليبا دستها        
 

 !آقا بزن پشتش بنده خدا خفه شد -        
 

 :دی گوی لب مری و زردیگی نگاهش را معی که سرکنمی نگاهش مي و جورگردمیبرم        
 

 ! با خودشم قهرهاروی -        
 

 قطع بای سرفه اش تقرکنمی را نگاه مالیناز...  ندارميری دعوا و درگيو چه بد که امشب حوصله         
 : پرسمی میشده با بدجنس
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  افته؟یبزنم پشتت اسالم به خطر نم -        

 
 :دهدی جواب می با لحن آرامنم،یبی مشی تعجب را در چشمهاداردی را برمفشی و کشودیاز جا بلند م        

 
 !خوب شدم ممنون -        

 
 ؟ي از زور دلخورکندی و داد نمغی از لحنم جدایچرا مثل و        
 :دیگوی که مکنمی می و در سکوت رانندگکنمی حرکت مم،یشو ی منیهر دو سوار ماش        

 
 د؟یکنی می قدر تند رانندگنی اشهیهم -        

 
 : حرف زدن ندارميحوصله         

 
 ! آره -        

 
 :دی گوی که مرمیگی و انگشت اشاره ام را به دندان مگذارم ی پنجره ميآرنج دست چپم را لبه         

 
 د؟یری قدر با سرعت منیخب چرا ا -        

 
غرغر ... ی سرعت در رانندگی احتماال، حتي را ندارزی چچی هاری اختیازدواج که کن... ردیگیحرصم م        

 ي از گوشه کنمی مشتری و سرعتم را بدهمی گاز فشار مي را رومی ندارد، پای تمامامتی قامی زنها تا قيها
 : اش را جبران کردمی بلبل زبانچسبد،ی مرهی که به دستگنمیبیچشم م

 
 

 !  تو رو خدادی تر برواشی -        
 
 کدام خدا؟        
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 ار؟یآقا سام -        
 

 :شنومی را مقشی نفس عمي صداکنم،ی پر از ترس است، سرعتم را کم مشیصدا        
 

 د؟یشما از من دلخور شد -        
 

 ! کندی میی دلخور نکرده دلجووانهی دختر دنی دلخور شوم؟؟ هه ادیچرا با        
 

 ار؟یآقا سام -        
 

 ؟یواسه چ -        
 

 ! نداشتماي رستوران، منظور بديواسه حرف آخرم تو -        
 

 فردا چندم است؟        
 

 ار؟یآقا سام -        
 

  هست؟ستیوقت حقوق کارگرا که ن        
 

 د؟یدیخب چرا جواب نم -        
 

 ! خانوم موجه رستوراننی جلسه دارم و آمدم با ا8ساعت         
 

 ! وقت خوابتون نبره پشت فرمونهی گمیم -        
 

 :میگوی حوصله می و بکنمینگاهش م        
 

 ! رسونمتی تو، نترس زنده ميزیچقدر جون عز -        
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 ي بازشی پالتوي اندازد و با دکمه ی منیی سرش را پاکه،ی مرتيخراب کرد... اری ساميخراب کرد        
 ي واااااي به گوش بابا برسد کارم تمام است، اشی دلخورنی کوچکتر،کنمی نفسم را فوت مکند،یم
 

 خانوم موجه؟ -        
 

 : خداروشکرستیقهر کردن بلد ن        
 

 بله؟ -        
 

 ! بداخالقمکمیمن  -        
 

 :ردیگیلبش را گاز م        
 

 کم؟یفقط  -        
 

 :میگوی مرد،یگیخنده ام م        
 

 ! نداشت ناراحت شمیلی رستوران ناراحت نشدم، دلي در ضمن من توشتر،ی بکمی از کمی -        
 

 !دی از من ناراحتدی گفتم شادی و ساکتدی اخم کردنکهیآخه نه ا -        
 

 نه به طرف چسبدی نه به خودت م؟يچقدر خانه شان دور شده پس؟؟ شده به زور مهربان شو        
 : مقابلت

 
 !ستمینه ناراحت ن -        

 
 :دیگوی آرام مکنم،ی ترمز مشانی خانه يجلو        

 
 ! خوش گذشتیلیممنون خ --        
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 د؟یگویدروغ هم م        

 
 !میری شما رو فاکتور بگي هایاگه بداخالق... البته اگه -        

 
 : زندی مخی ي همه سردنیاز ا        

 
 !به سالمت -        

 
 :دیگوی و مکندی بار لبخند ندارد، در را باز منیا        

 
 !خدافظ -        

 
 مجنون که ي مردهانی وارد خانه شود مثل اکنمیصبر نم... شودیدور که م... شودی که مادهیپ        

 تصادف کنم ي موتورکی بود با کی که نزدنی اکنم،ی می سرعت رانندگتیبا نها..  اصالفهممشانینم
برخالف  من امشب با تمام وجود... ستی جدول هم مهم ني بود بروم توکی که نزدنیا... ستینمهم 

 ... ! من نبودي امشب طبق خواسته زی چچیه...  کردمیزندگ...  عمل کردملمیم
 

 )الیناز        (
 : همچنان در حال سوال کردن استنی و نوشگذارم ی ام میکتابم را داخل کوله پشت        

 
  نزد پشتت؟ي تو اون همه سرفه کردیعنی -        
 

 :میگوی و ممیروی مرونی اندازم و ار کالس بی شانه ام مي کوله را روشوم،یاز جا بلند م        
 

 !يدی سرم رفت از بس سوال پرسنینه نزد نوش -        
 

 :بندد ی را مشی پالتوي باز شده يدکمه         
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 بگه آب تشی و نهاي بری که جلوش تا خفگي کرد، مردهی تکشهی مي مردنیبه نظرت به همچ -        
 ! کار کنهی چخوادی می زندگي هایبخور بعدا تو سخت

 
 :دهدی که ادامه مزنمیلبخند م        

 
  عاشقانه هم البد نزد؟ي بعد حرفهاگم،یزهرمار مگه دروغ م -        

 
 متعجب به اسم دارمی را برمی و گوششومی راحت مشیاز سوال ها... خوردیتلفن همراهم زنگ م        

 :کنمیحامد نگاه م
 

 ! دکتر خودمون سالم عرض شديبه به آقا -        
 

 :زندی موج مشی خنده در صداشهیهم        
 

 !ی نبستلی تا قندنیسالم جوجو، بپر تو ماش -        
 

 ن؟یکدوم ماش -        
 

 !ینیبی و منمی و نگاه کن ماشابانی طرف خنیا -        
 

 هم نی نوشدهد،ی دست تکان ممی نشسته و برانی ماشي توکنم،ی را نگاه مابانی خگریطرف د        
 :دیگوی و کنار گوشم مندیبیم
 

 ؟ي نازهی هلو کنیا -        
 

 :میگوی و به حامد مخندمیم        
 

 !اومدم -        
 :میگوی منی و رو به نوشکنمیقطع م        
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 ؟ي نداري کارگهی درمی جا، من منی اومده ای واسه چدونمی نمیپسر خالمه، حامد، ول -        

 
 !يای ميری مپهی آقا خوش تنی نرسونه که تو با ااریباد به گوش سام -        

 
 ؟؟يدیتو هم قنج رفتن دلم را د        

 
 !  خدافظونهیبرو بابا د -        

 
 ! سپرمتیاك مبه خ -        

 
 :شومی رسانم و سوار می حامد منیبا خنده خودم را به ماش        

 
 !سالم -        

 
 :دهد ی نمگاری سي بواری سامنی حامد مثل ماشنیماش        

 
 ؟یسالم خوب -        

 
 ؟یکنی کار می جا چنیآره، تو ا -        

 
 : روانشناسي آقانی اکندی نمی تند هم رانندگکند،یحرکت م        

 
 امی بتونمی خونشه، بهم زنگ زد گفت اگه مي کاراي انگار آخراگهی دما،ی سيمامانت رفته خونه  -        
 !دنبالت

 
 .يآهان ممنون لطف کرد -        
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 کشم،ی و هر لحظه اش را نفس مکنمی را مدام مرور مشبی دشوم،ی مرهی خابانی به خشهیاز ش        
 :شنومی حامد را ميصدا

 
 ؟يدیجوجو گفتم کمربند تو ببند شن -        

 
 هر دو کندی ترمز مم،یرس ی که ممای سي به خانه بندم،ی و کمربندم را مخندمی خودم میجیبه گ        

 بعد از سالم ست،ی نی و مامان و خاله کسمای جز سکند،ی در را باز ممای و سمیزنی زنگ را مم،یشوی مادهیپ
 :کشدی و مردیگی دستم را ممای سیو احوال پرس

 
 !گمی که میی چند جانی با کمک حامد بزن اینیبی تابلوها رو منی ا،ي خوب شد اومدایب -        

 
 :کشمی مرونیدستم را از دستش ب        

 
 !رونی من خستم بابا االن از دانشکده زدم بمایروت و برم س -        

 
 بره؟یعه تو هم حاال مگه چند تا تابلو چقدر وقت م -        

 
 :کندی را نگاه ممای سزندی را باال مشی هانیحامد پالتو اش را در آورده و همان طور که آست        

 
 ! نکنغی جغی به من بگو فقط جي داري مرگ حامد غر نزن هر کارمایس -        

 
 :دیگوی با حرص ممای و سخندمیم        

 
 شی مامان پشی و پي بشه باز بحث ازدواج و خواستگارری دي وقت دارقهیپس فقط پنج دق -        

 !يری زن بگدی کنه بالهی که باز پکشمیم
 

 :دیگوی و مکشدیبعد هم دستم را م        
 

 !ي هم کنار در ورودیکی ون،یزی تلوي باالیکی اون کاناپه، ي باالیکی نیبب -        
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 حامد ي صداند،یچ ی منتی و کمک مامان و خاله ظرف ها را داخل کابشودی هم وارد آشپزخانه مبعد        

 :شنوم یرا م
 

 ال؟یناز -        
 

 و باال گذاردی منی زمي تا رد شود، نردبان را رورومی کنار مستاده،ی نردبان به دست اگردم،یبرم        
 : دوست دارمیلی آرامش حامد را خرود،یم
 

 !ارهی و بخی بگو چکش و مالیناز -        
 

 :میشنوی را ممای بلند سي که صداکنمیلب باز م        
 

 ! کاناپسي جلوزهی همون ميرو -        
 

 :پرسمی و مدهمی و چکش را به دستش مخی و ممیخندیهر دو م        
 

  اون حرف و زد؟مایچرا س -        
 

 ! ندارمچون فعال قصد ازدواج -        
 

 !ای شد ری پ،ی سالته دکی سگهید -        
 

 ...خنددیم        
 

 فقط تب کردن و مردن واسه هم ست،ی ني و کت و شلوار دامادیازدواج که فقط لباس عروس -        
 ! و تعهدهتی ازدواج پراز مسئولست،ین

 
 :دهمی به دستش مگری دخی مکی        
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 !یگیآره خب راست م -        

 
 :کند یبه تابلو اشاره م        

 
 ن؟یی پاامی بای ی بلندش کنیتونیم -        

 
 !تونمینه م -        

 
 :کندی بعد از نصب تابلو نگاهم مدهم،یتابلو را به دستش م        

 
  صافه؟نیبرو عقب بب -        

 
 :میگوی مکندی و به حامد که منتظر نگاهم مشومی مرهیبه تابلو خ... رومیعقب م        

 
 ! ببرش سمت راستکمی -        

 
 خوبه؟ -        

 
 !شتری بکمی -        

 
 خوبه؟ -        

 
 :خواهدی مطنتیخوب شده اما دلم ش        

 
 ! ببرش سمت چپکمیحاال  -        

 
 خوبه؟ -        

 
 :رمیگیلبم را گاز م        
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 !شتری بکمی -        

 
 :ردیگ یحرصش م        

 
 خوب شد؟ -        

 
 ! تر، نه صبر کننیی باالتر نه پاارشی بکمیحاال  -        

 
 شه؟ی می شم چی عصبانی من وقتیدونی مالیناز -        

 
 :دی آی مرونی از آشپزخانه بمایس        

 
 !نیی پاای خوب شد بيری و نگنی طرف ای هیحقته تا تو باش -        

 
 مای که سشومی پنهان ممای دوم و پشت سی دود، با خنده می و به سمتم مپردی نردبان مياز رو        

 :دی گوی و مردیگیدستم را م
 

 ! آدمش کنرشی بگای حامد بایب -        
 

 :میگوی و رو به حامد مبرمی را باال ممی دستهادهد،یباز هم تلفن همراهم نجاتم م        
 

 !میتسل -        
 

 :دهمی جواب مشناسمی اما نمکنمی آماده است، شماره را نگاه مشیخنده ها        
 

 د؟ییبفرما -        
 

 ؟ی خوبیسالم خانوم -        
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 :دهمی جواب مدی شناسم با تردی مرد را منی ايصدا...  آشنا استشیصدا        
 

 ! سالم ممنون -        
 
 

 :پرسد ی و مکندی ميتک سرفه ا        
 

  بابا جون؟یشناخت -        
 

 د؟ی معتضد خوب هستيبله آقا -        
 

 :قی نفس عمکی...  مکثیکم        
 

 ! راحترم دخترمیپدر جان بگ -        
 

 :دیگوی که منمینش ی مبل مي روزنم،یلبخند م        
 

  خوش گذشت بابا جون؟شبید -        
 

 ...تمامش را...  را دوست داشتمشبیمن تمام د        
 

 !بله ممنون -        
 

 : ها ماندهی گفتن گفتننی بکنمیحس م        
 

  خوب بود دخترم؟یهمه چ -        
 

 :میگوی و مدهمی مگرمی را به دست دی گوشگردد؟یدنبال چه م        
 

  شده؟يزی خوب بود چیبله همه چ -        
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 ! چطور بهت گذشتهشبی نشده زنگ زدم هم حالتو بپرسم هم بدونم ديزینه چ -        
 

...  گذاشتهری تاثشی نفس هاي روشی هاینگران... کنمی مرد حس منی ايمن استرس را در صدا        
 !گوش کن... کشدیتند نفس م

 
 ! خوب بودزی همه چشبمیمن خوبم، د -        

 
 ظاهرش غلط کمی قلبش مهربون فقط یلی گنجشکه، خي دلش اندازه اری جان سامي نازیدونیم -        

 نی تو خودشه نزار به حساب خودت، کال مدلش ايدی وقت دهی اگه ه،یاندازه، اما مطمئن باش پسر خوب
 ! هیطور

 
 :دهدی ادامه مندیبیسکوتم را که م...  گفتن ندارمي برایحرف        

 
 مهربون یلی قلب تو خدونمی واست گفتم اما ماریشمارت و از پدرت گرفتم، از قلب مهربون سام -        

 کمی بعد از فوت برادرش و رفتن مادرش اریترو بزرگ تر از پسر منه، هواش و داشته باش بابا، سام
 خرابش ازش ي هی کرد بزار به حساب روحی نکرده بداخالقیی مدت خدانی اي خرابه، اگه توشیروح

 دونمی چون می ولهیادی زیلی انتظار خدونمی مرون،ی بشیاری حال و هوا بنی از اکمی کن یدلخور نشو، سع
 ! خوامیچقدر دلت پاك و بزرگه ازت م

 
  گذارد؟ی خودش وقت مي برای مرد کنیا        

 
 از مادرشون هم خوب تلخه، چشم حواسم یی سخته، جدایلی خزیخب حق دارند، مرگ عز -        
 !هست

 
 ! شم به مادرت سالم برسون، خدافظ دخترمی مزاحمت نمگهیممنونم ازت، د -        

 
 ! چشم حتما، خدافظد،یشما مراحم -        
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 : پرسدی مکندی را با حوله خشک مشیمامان همان طور که دستها... کنمیتلفن را قطع م        
 

 ؟ي بود نازیک -        
 

 ! معتضديآقا -        
 

 : پرسدی با لبخند مند،ی نشیمقابلم م        
 

 کدوم معتضد؟ -        
 

 !معتضد بزرگ -        
 

اگر از اخالق و ...  نرسدجهی مدت تمام شود و به نتنی اگر اکنمی کشم و فکر می تخت دراز ميرو        
 رسم؟ی به کجا مقایدق...  که نتوانم ادامه دهمنمی از او ببییزهای اگر من چد،یایرفتار من خوشش ن

 "یراه" جور وقت ها فقط نیا...  ته خطای...  رسند به بن بستی آدمها می بعضی گاهي ادهیشن        
 جور وقت ها نی ا،یبه پوچ...  شدنچیبه ه...  به تمام شدنی رسی میاما گاه... ي رفتن نداريبرا
 !يرفتن ندار"يپا"

 نه کنمی حس ماریمن بدون سام... يشوی حس می بی ولیهست... یکنی حس نميزی چی ولیهست        
 ...! رسمی میبه پوچ...  رسم نه ته خطیبه بن بست م

مثل ... مثل باران...  شدهشهی قشنگ تر از همییزهای چکی یکنی حس مي شویعاشق که م        
 ..! عاشقانهيرمان ها. .. عاشقانهي هالمیف...  عاشقانهيآهنگ ها

... ی دلتنگيمثل صبح شدن شبها... دنیمثل نفس کش... شودی سخت تر مییزهای چکیو خب         
 ! بودنشهیمثل هم.... مثل 

 شماره ناشناس دارم،ی کنار تخت برمی را از عسلی گوششنوم، ی تلفن همراهم را مامکی پيصدا        
 : نوشتهکنمی را باز مامیاست، پ

 
 ! شاپ، شب خوشی کافمی دنبالت برامیفردا عصر م -        
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 ی نممی که به تلفن همراهم داده هم دستهایامکی پنی نزده، از اولخی می شماره اش دستهادنیاز د        
 ...ي همه سردنیلرزد، من از ا

 ... کردمخی        
 ...لرز کردم        
 که از آن گفتم را در ی حسی آن بی هخوانمیا بارها و بارها م رامی که؟؟ پیفهمیم... بغض کردم        

 :سمی نوی مشی براد؟یگوی مریسالم نکرده شب بخ... نمیبی مامی پنیا
 

  ساعت چند؟د؟یسالم خوب -        
 

 :کنمی مپیباز تا... کنمیو پاك م        
 

 !باشه ممنون -        
 

 ..کنمیو پاك م        
 

 !ری شب بخیسالم باشه مرس -        
 

 :سمی نویباز م...  امدهی نرسی حسیمن هنوز به ب... شودینم....  فرستمیو نم        
 

 !ریسالم، باشه منتظرتونم ممنون، شب بخ -        
 

... من دخترم...  رودی مادمیفکر نکن چون عاشقم حد و حرمت ها را ...  فرستمی بار زود منیو ا        
 ها را خی که تمام شودینم...  ها را من گرم کنمي که تمام سردشودینم...  دارمتی شخصی ولستمیمغرور ن

 کردن بلدم اما به يلبرمن د... ستی نمیاالن وقت خرج کردن تمام تمامه عاشقانه ها... من آب کنم
 میدل طرف برا... بدانم... نمیبب...  بفهمم ی درست و حسابی است؟؟ وقتی کیدانیوقتش را که م...وقتش

 ...!!رفته و خالص
 

 !! شودی صبح نمی راحتنی عمرت به اي مانده ی باقيشبها...  مواظب خودت باشيعاشق که شد        
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 )اریسام        (
 که منی نشی مزی و پشت مشومی زنم وارد اتاقم می و کارگرها مدی به خط تولي که سرنیبعد از ا        

 :دهمی جواب مخوردیتلفن زنگ م
 

  تماس گرفتن، وصل کنم؟ي مهندس، جناب صفويآقا -        
 

 !وصل کن -        
 

 :چدی پی گوشم مي توي صفويچند لحظه بعد صدا        
 

  آقا؟ي شدلی سهيسالم مهندس، ستاره  -        
 

 !سالم، چکتون پاس شد -        
 

 ! شدهيزی چ،يدی تلفن شو جواب نمگفتی مدای نبود، وي آره پسر، عجله -        
 

 !ی بکوبواری دنی ترکی سرت را به نزددی جور وقت ها بانیا        
 

 ! قطع کنمدی ندادي من گرفتارم اگه کاردی نشده، ببخشيزینه چ -        
 

 :به درك... شودیدلخور م        
 

 ! ندارم مهندس، به کارت برس خدافظي تماس گرفتم کاریواسه احوال پرس -        
 

 !خدافظ -        
 

 : شودی و بهرام وارد اتاق مخوردی به در مي کنم که ضربه ای را قطع میگوش        
 

 خته؟ی بابات به حساب کار خونه پول راریسام -        

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 232 

 
 ! افتهی کارمون راه منیآره فعال با هم -        

 
 که مخصوص جلسات ي مانندلی بزرگ مستطزی پشت می چرم مشکی صندلي و مقابلم روخنددیم        
 : ندارمی حوصله شوخند،ی نشیاست م

 
 ! خانوم گرم، الحق که فرشته نجاتهالی نازنیدم ا ---        

 
 :زندی همچنان حرف مکنم،ی را خاموش موتریکامپ        

 
 !یکنی کار می امروز چنمی ببي قرار و که گند زدنیاول -        

 
 :يدواری همه امنیلعنت به ا... زنمی مشخندین        

 
 !پاشو برو سر کارت -        

 
 عوض کن، صورتت و ی لباسهی ری بگی دوشهی برو ؟ی پس چرا نشستيمگه امروز قرار ندار -        

 !اصالح کن
 

 :کنمیکالفه نفسم را فوت م        
 

 !هی باز ی کنم که همه چيادآوری تو  بهدیمن چرا مدام با ---        
 

 ...  اون،ی خرش کني که بخواستی ندایاون دختر و ---        
 

 :کنمیحرفش را قطع م        
 

 و مشکالتش حل شده فقط زن گرفتن من ای دني کاراي بابا، همه دیبسه بهرام بسه، خستم کرد -        
 ! بخدادی کردچارمی بگهی ددیمونده؟ ولم کن
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 الاقل مثبت فکر کن، با گمی نکن، مچهی رو بازالی نازگمی من م؟ياری گفتم جوش میمگه چ --        

 !نی همله،ی برو جلو نه با نقشه و حری ختین
 

 :دهمی و جواب مکنمی و کتم را تنم مشومیبلند م        
 

 نه به حجب زنهی لطمه مندشی رستوران و گشت و گذار نه به اون و آهی کنم؟ی کار میمگه چ --        
 بخوره، منم که ابراز عشق ی شکست عشقستی منم که ني خودش خواسته، عاشق چشم و آبرواش،یو ح

 ! دست از سر من بردارکنمی بهرام تمنا م،ينکردم فقط رفتم خواستگار
 

 :دیگوی مي و با لحن دلخورشودی بلند منم،ی بی را مشی بار دلخورنی اوليبرا        
 

 !  اگه دخالت کردمخوامیباشه داداش، معذرت م --        
 

 اندازم، چشم ی منیی و سرم را پاشومی و خم مگذارم ی مزی مي را رومی رود دستهایبه سمت در م        
 ي و به سمت خانه دارمی و تلفن همراهم را برمچی سوئشنوم، ی بسته شدن در را مي و صدابندمی را ممیها
 اش را که به نظر رانه نازك و دختي صدارم،یگی رسم شماره اش را می خانه که ميلو جرومی مالیناز

 :شنومی رسد میخواب آلود م
 

 بله؟ --        
 

 !نیی پاای در خونتونم، اگه با خانواده هماهنگ شده بيمن جلو ---        
 

 : دی گویچه م هول و دستپاکند،ی را صاف مشی دارد صداشنوم،ی سرفه اش را ميصدا        
 

 !ستمی خواب بودم، آماده ندی ببخشد؟یسالم خوب ---        
 

 :ختی اعصابم را هم بهرام به هم ری کمکی        
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  ندادم به تو؟امی پشبیمگه من د ---        
 

 د؟ی گردی برمای حاال آماده شم ؟ی چه ساعتدیخب نگفت... خب -        
 

 !ایزود ب -        
 

 متعجب نگاهش شود،ی و سوار مشودی شود که در باز می نمقهیپنج دق... کنمیارتباط را قطع م        
 که نداشته باشند سرعت آماده شدنشان شی هنوز خواب آلود است، احتماال زن ها آراشی چشمهاکنم،یم

 :رودیباال م
 

 د؟یسالم خوب -        
 

 : زنمیاستارت م        
 

 ؟یکنیار سالم مچند ب --        
 

 !نی اول که جواب سالم مو نداديدفعه  --        
 

 :کنمیحرکت م        
 

 گم؟ی که من مي کافه امی برشهیم ---        
 

 :کنمیدنده را عوض م        
 

 ار؟یآقا سام ---        
 

 آدرس؟ -        
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 و بنددی و کمربندش را مدیگوی است، آدرس را تند تند مي پر از انرژشیصدا... شودی شاد مشیصدا        
 :دیگویم
 

 ...دی که شما داری رانندگنی لطفا، ماشاال با ادیکمربندتون و ببند ---        
 

 :دیگوی که معصومانه مکنمی فقط هست نگاهش مستی حرف او ني که برایبا اخم        
 

 !دی ریخب تند م -        
 

 :ستی دست بردار نخندم،ی و مرمیگی لبم را گاز منم،یبی مشی چشمهاترس را در        
 

 ار؟یآقا سام -        
 

 هوم؟ ---        
 

 !کمربند --        
 

 :میگوی و مبندمیکالفه کمربندم را م        
 

 ! کردن و اصرار متنفرملهی از پيزی نکن به چلهیخوب شد؟ پ ---        
 

 : قدر تند حرف زدمنیانگار نه انگار ا        
 

 ! از دانشگاه که برگشتم افتادم تا االننی خوابم نبرد واسه همشبید ---        
 

 : دارمازی به خواب نیلیمن هم خ        
 

 د؟ی موافقشهی خواب شب نمیچی هیول ---        
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 :کشمی مبنی را پاشهی شیکم        
 

 ! خوابهازدهی مونه ساعت ده ی که مثل مرغ منینوش ---        
 :چمی پی و مزنمیراهنما م        

 
 !نشیدی رستوران دي که هست؟ همون که توادتونی دوستمه، نینوش -        

 
 :چند تا پشت هم.. یکینه ... کشمی مقینفس عم        

 
 ؟ حرف نزنمدی اگه دوست ندارن؟یدی اصال گوش ماریآقا سام ---        

 
 !دمیگوش م --        

 
 !دینی سنگیلی خمه،یی داهی شبکمی اخالقتون دیدونی من،یگی نمیچیخب آخه ه ---        

 
 :کنمی نگاهش مکنم،ی کافه ترمز ميجلو        

 
 ؟ي دوست داردهی نکنه جلف و ابرو برداشته و شلوار قرمز پوشگه،ی باشه دنی سنگدیمرد با --        

 
 :خندمی مشود،یسرخ م        

 
 ! خانوم موجهنیی پاایب ---        

 
 :کندی لب زمزمه مریز        

 
 زی و مونی است، تمام دکوراسی دنج و قشنگي انصافا جام،یشویهر دو وارد کافه م..!!  خدايوا ---        
 خون ي توي مردم آزارمینی نشی کافه هست مي که گوشه يزی از چوب است، پشت مشی هایوصندل

 :من است
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 ؟ي قدر دوسش دارنی جا که انی اي اومدی میبا ک -        
 

 :شودی بانمک تر مشود،ی گرد مشیچشمها        
 

 من؟ -        
 

 !نه من -        
 

  خوشگله نه؟یلی خده،ی جا بهم آرامش منی اگه،ی دنیبا نوش -        
 

 :دهمی جوابش را میبا بدجنس        
 

 !ستیبد ن -        
 

 :دی گوی ممیدهی ترك سفارش مي و قهوه کی کنکهیبعد از ا        
 

  پف کرده؟یلیچشمام خ ---        
 

 : قدر اصرار دارد من حرف بزنمنی چرا امروز ادهم،یسرم را به عالمت مثبت تکان م        
 

 اد؟ی بدتون میی از چه اخالقاگهی ددی بگشهیخب م -        
 

 :شی چشمهاي توزنمی زل می رحمی و با بکنمیسرم را کج م        
 

 !یاز پرحرف -        
 

 :دیگوی می اندازد و با ناراحتی مریسرش را ز... شودیلبخندش محو م        
 

 !گهی دمی که حرف بزنمی حرف نزنم، بعدم اومددیمن که گفتم اگه دوست ندار -        
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 :میگویبا لبخند م... کندیمثل بچه ها بغض م        
 

 ! کردمی شوخ،يریخب حاال آبغوره نگ --        
 

 :دهمی جوابش را مزند،ی فقط لبخند مکندیسکوت م        
 

 !ادی کردن بدم محتیاز شعار دادن و نص --        
 

 :دی گوی و مگذاردی چانه اش مری آورند دستش را زی و قهوه را که مکیک        
 

 راستش از زارم،ی از دل شکستن که ب،ی و نامهربوني از نامرداد،یمن از دروغ و کلک بدم م ---        
 به ستن،ی چرا؟ چون قهر موندن و بلد ندیدونی به نظرم قهر واسه بچه هاس، ماد،ی بدم میلیقهر کردنم خ

 !کننی می آشتدهی نکشقهیدق
 

 :خورمی جرعه از قهوه را مکی        
 

 رو ازتون بدونم، شما هم زای چیلی آخه من قراره خد؟یشی سوال بپرسم ناراحت نمهی اریآقا سام --        
 !دی بپرسدی دوست داریهر چ

 
 !بپرس --        

 
 د؟یخونینماز م... یعنی.. زهیچ... شما --        

 
 :می دروغ بگوتوانمی نزنم اما مشخندی نتوانمی نمکنمی ميهر کار        

 
 !آره --        

 
 :شودی نه بد ممی مهم است بگوشی دانم برایم        

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 239 

 !دهی دوست دارم به آدم آرامش میلیچه خوب، من نماز خوندن و خ --        
 

 !قهوت سرد شد --        
 

 و کندی را جدا مکی از کي اهی در افکارم، تکشومی نوشد و من غرق میدر سکوت قهوه اش را م        
 : تر بودنیعی طبي حرف ندارم براگذارد،ی دهانش ميون ناز و ادا توبد
 

 دوستت ازدواج کرده؟ -        
 

 :دی بود که به ذهنم رسيتنها سوال مسخره ا        
 

 اگه ازدواج کنه کنمی دوس دارم حس میلی و خنی قراره با پسر خالش ازدواج کنه، نوشینه ول --        
 !میشی از هم دور میلیخ
 

 !یکنی ازدواج ميخودتم که دار --        
 

 : اندازدی مریسرش را ز        
 

  کارس؟یمامانت چ -        
 

 . هستنریمادرم دب -        
 

 میهنوز تصم. رمی به کار بگنشی دربرابر والديشتری ادب بی کمدی فهماند که بای مزی تمیلیخ        
 :  پرسدی نشان دهم که مینگرفته بودم واکنش

 
  کجا هستند االن؟د؟ی شما هم از مادرتون بگشهیـم        

 
 شدم که آخرش دامن ی میاتی وارد جزئدی هم ندارد، من نبايری بود؟ خب او تقصدنیچه وقت پرس        

 دارد، دنی کنم اوهم متقابال حق پرسی سؤال منشی والدي درباره ی معلوم است وقترد،یخودم را بگ
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 يشوم، پول را روی بود، منتظرش نمری حس ها درگنی قلبم با بدتری دانست ولی ها را منیمنطقم تمام ا
 ي را روشوم،سرمی منی سوار ماشروم،ی مرونی و شرمنده اش بدهی ترسي اندازم و در برابر چشمهای مزیم

 می مانده بگونمی همم،ی رفتنش بگولی بچه از مادرم و دلنی اي برانمی مانده بشنمی گذارم، همیفرمان م
 تا خواهمی و من هم نمندیبب که او نخواست من را...  خواستی را ميگریمادرم دلش مرد د

 : پراز ترسش راي و صداشنوم ی آرام بسته شدن در را ميصدا...تیابد
 

 ار؟یآقا سام --        
 

 : کاش حرف نزند        
 

 !نی کردم ناراحت بشی نم ناراحتتون کنم، بخدا فکرخواستمیمن نم.. من --        
 

 : کاش حرف نزند        
 

 !دیببخش...  من فقط شن،ی از زن و شوهرا جدا میلیخب آخه خ --        
 

 :کاش حرف نزند        
 

 ! نداشتمي من منظور بدد،ی توروخدا جواب مو بدد؟ی خوباریآقا سام -        
 

 مادرم را یالی خیب... بفهمد االن سکوت الزمم، کاش بفهمد گذشته ها مرور شدهی لعنتنیکاش ا        
 :  آوردهمینسبت به من را به رو

 
 !دی کالفه تر بشای بزنم ناراحتتون کنم ی بمونم باز حرفترسمی خونه، مرمیمن خودم م... من --        

 
 :میگو ی آورم و تند می سرم را باال مشنومی باز شدن در را ميصدا        

 
 ! سرجاتنیبش --        
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 و زنمی استارت مکند،ی مي بازشی اندازد و با دستهای مری سرش را زندی نشی و مبنددیدر را م        
 کیج... کنمیچراغ قرمز را رد م... زنمیبوق م... کشمی مییال... رمیگیسبقت م... رومی تند مکنمیحرکت م

 کنار ده،ی را چسبرهیستگ و محکم ددهی رنگش پرکنم،ی نگاهش مشوم،ی آرام تر منی هميبرا...  زندینم
 :کنمی موقع، نگاهش می بتی عصباننی پوشانم، امان از ای صورتم را ممی با دستهاکنم،ی ترمز مابانیخ
 

 خانوم موجه؟ --        
 

 :لرزد ی مشیصدا        
 

 !من اسم دارم --        
 

 !نمتیبب --        
 

 : لرزدی چانه اش مشود،ی مری پر از اشک است که پلک بزند سرازشی چشمهاکند،ینگاهم م        
 

 ؟يدیترس --        
 

 !آره --        
 

 ؟یاز چ --        
 

  خونه؟دی من و برسونشهیم ---        
 

 :زدی زند که اشک نریپلک نم        
 

 م؟ی از رانندگای يدیاز من ترس --        
 

 !جفتش --        
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 !گمی نمی کن من به کسهیزجر نده خودت و گر ---        
 

 !خوامی معذرت مدم،ی پرسی مدی من نبااریآقا سام --        
 

 !فراموشش کن --        
 

  خونمون؟دیبریمن و م --        
 

 ! سر جاش بعدادی و رنگت بی کنهی گرری دل سهی دی باشه،یتا حالت خوب نشه که نم --        
 

 :دیگوی و بغض میبا ناراحت        
 

 .من حالم خوبه -        
 

 !می فقط عصبانستمیمعلومه، من ازت ناراحت ن -        
 

..  برسدی ها به گوش کسي دلخورنی اخواهمی نمادم،یاز من و سرعت ز. .. دهی زند، ترسیحرف نم        
 :میگوی و مکنمی باز نگاهش مزنم،ی زل مابانی به خشهی و از شکنمیبرسد کارم تمام است نفسم را فوت م

 
  قدر ترسناکم؟نیمن ا --        

 
 :کندیتمامش نم...  حوصله امیب... خستم        

 
  خودم برم خونه؟شهیم --        

 
 !امی تا بنیبش --        
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 هاج و واج ست،ی نرسمی که منی به ماشخرمی موهی آب مشی و از سوپر مارکت براشومی مادهیپ        
 شوم،ی و سوار مکنمی پرت مي جوي را تووهی آبمی ، عصبنی زمي آب شده رفته توکنم،یاطرافم را نگاه م

 :الیلعنت به تو ناز...  لعنت به منرم،یگی و شماره اش را مزنمیدر را محکم به هم م
 

 .... مناریآقا سام --        
 

 : مانده ناز بکشمنمی هممی گویتند م        
 

  تو؟؟یکجا رفت --        
 

 :دی گوی و آرام مکشدی اش را باال مینیب        
 

 ی تون، صد بار مردم و زنده شدم، مگه من چی با اون طرز رانندگکردمیمن داشتم سکته م --        
 ی منم که عذرخواهست،ی به تو مربوط ندیگفتی اصال مد،ی جواب بددی دوست نداردیگفت ی کلمه مهیگفتم؟ 

 ! دیدادی به کشتنمون مدی شما داشتیکردم، ول
 

 ؟ییکجا --        
 

 !ابونیتو خ --        
 

 :کشدیصبرم دارد ته م        
 

 ! دنبالتامی بمون بیهر جا هست --        
 

 ! خونه ممنونرمی حالم بهتر بشه مخواد،ینم --        
 

 ! اه،یهرجور راحت --        
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 نی در اشومی به ناحق دارم شکنجه مدانمی فقط مدانمی ندارد را نمایحق دارد ... کنمیتلفن را قطع م        
 !یبرزخ کوفت

 ! مسخرهي بازنیخسته شدم از ا..  بابا برسدای اگر به گوش خانواده اش يوا        
 ...!! مردن دارمی به کمازیفقط و فقط ن... کندی قانعم نمی زندگزی چچی هست که هیلحظات        

 
 )الیناز        (
 ندارد، من با ی تماممی و اشکهانمی نشی جدول مي روابانی خي گوشه شوم،یاز قدم زدن خسته م        

 را پاك می لرزد، اشکهای ممی از ترس زانوهام؟یای توانم کنار بی مي اخالق تند و خشن چه طورنیا
 من فکر مثال...  ذوقم خوردهي ذوقت بخورد؟ توي شده توم،شوی می سوار تاکسشومی و بلند مکنمیم
 عاشقانه و قربان و ي دخترانه ام فقط دوستت دارم گفتن بلد است و حرفهاياهای مرد رونی اکردمیم

 !!هه... صدقه
 خودم ی من الکتاینها...  کندتمی نه بلد است داد بزند نه تند صحبت کند نه اذکردمیمثال من فکر م        

 !!هه...کشدی و ناز مکنمی و ناز مکنمیرا لوس م
 را رفع و می هاي اگر از دستش دلخور شوم تا حالم را خوب نکند و دلخورتای نهاکردمیمثال فکر م        

 !!هه... ستیرجوع نکند دست بردار ن
خب ... میکنی مییای رو رااهای رویمن معتقدم ما دخترها حت...  هازنمی را به قلبم مشخندهای ننیا        

 الی خی را بشی شود که مردمان کار و زندگینم...  خوب و گل و بلبل باشدزی که مدام همه چشودینم
 !! نازمان را بکشدی و هندیشود و بش

 جور در تی شود و با واقعقتی اگر حقاهایرو... من تجربه اش کردم...  استای ها رونیا... نه جان من        
 کی...  موضوع کوچک راکی دارم ی فکر کننکهی نه اشود،ی کابوس میی جوراکی فرق کند ی و کلدیاین

 ذوق يمن فقط تو... خوردهم ذوقيمن فقط تو... گفتم که...  نه به خداکنمیبزرگ م...  کوتاه رايدلخور
 ستی نی مهميزهای ها که چنیا... نیهم...  دردش آمدهمیاهای رویمن فقط کم...  خوردهمیاهایرو

 را از يزی عزی جا اگر کسنیا...  استی اتفاق مهمردی سرطان و درد العالج بگی جا اگر کسنیهست؟ ا
اگر ... يبغض دار... يدرد دار... يغم دار فهمنی نمی نپوشاهی جا تا سنیا... دهدیدست بدهد فاجعه رخ م

نه ... نترس... فتادهی نی اتفاق بزرگچیه... ردیدردت بگ... دلت بشکند...  ذوقت بخوردي روز توکیمثال 
 ارتفاع بلند کی از ی حتفتدی است که اگر بیی ها اتفاق هانیا.. سکوت کن... نه آه و ناله...  و داد کنغیج

 ... !!شنودی نمی را کسشی صداادیو ز
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اما ... کردمی امروز تمامش منی همدی قرارش نبود شای قدر بنیاگر قلبم ا... آخ اگر دوستش نداشتم        
 به رسمیبه خانه که م... چدی پی سرم مي توی معتضد هي آقايحرفها...  گذاردی نمی عشق لعنتنیا

 وارد عی سرند،ی نبرا می تا چشمهاشومی وارد اتاق معی و سردهمی است سالم ميمامان که در حال آشپز
 :کنمی و دوش را باز مشومیحمام م

 
 ؟يناز --        

 
  گرفتهيلعنت به بغض ها و صداها        

 
 جونم؟ --        

 
  حموم تو؟ی رفتعی چرا سر؟یخوب ---        

 
 ! گرم شمکمی رمی دوش آب گرم بگخوامی سرده میلیمامان خ ---        

 
 : گفتمی ها دروغ نمی راحتنیمن به ا        

 
 ؟ي رفت؟ تعارفش نکرداریسام --        

 
 ...زننی حنجره ام را با تبر مي هاوارهید... کنندی ها حمله مبغض        

 
 !تشکر کرد سالمم رسوند --        

 
 !ایسالمت باشه، زود ب --        

 
 شماره دنی با دخوردی که تلفن همراهم زنگ منمی نشی تخت مي پوشم و روی را ممیلباسها        

 :دهمی جواب مگردد،ی انتخاب نکردم سرما به تنم برمشی برای که هنوز اسماریسام
 

 بله؟ --        

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 246 

 
 ؟يخوبشد --        

 
  شاهزاده؟نی استیسالم کردن هم بلد ن        

 
 !سالم --        

 
 :شودی درشت تر ممی و من چشمهاخنددیم        

 
 بود ی چي بازی سالم، اون کولکی دادن، علادتی ادی سالم دادن و زنی ای بچگيفکر کنم تو --        
  تو؟يدر آورد

 
 : داردییعجب رو        

 
 م؟یمن کول --        

 
 ؟ي ایمن گفتم تو کول --        

 
 ! دیآره االن گفت --        
  سرت؟ي االن با آب قند نشستن باالای ي خوب شد،ي در آوردي بازیمن گفتم کول ---        

 
 ! نگفتميزی چیمن به کس --        

 
محکم ...جمیگ... فهممی را نمتشی همه عصباننی الی هنوز دلشنوم،ی نفس راحتش را ميصدا        

 :دیگویم
 

 ! شدی چدمی شدم نفهمی عصبانیلی خودمون بمونه، من خنیبهتره ب --        
 

 : دهمیجوابش را نم        
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 ؟يالو؟ صدام و دار --        

 
 بله؟ --        

 
 !يدی نرسی نبود تو هنوز به سن قانونادمیعه ...  قهر واسه بچه هاسی االن؟ تو که گفتيقهر --        

 
 ...ردیگیحرصم م        

 
 !ستمیمن قهر ن --        

 
 ...ی رك است لعنتيادیز        

 
 نی اوامخی کردن، نمی بلدم نه منت کشدنی بگم من نه ناز کشیکنی ناز ميپس اگه دار --        
 ! کنهری کوچک بزرگترا رو درگيایدلخور

 
 :کشدی مقی نفس عمکنمیسکوت م        

 
 الو؟ --        

 
 بله؟ --        

 
 و از هم ناراحت می بهتره هر دومون فراموش کنم،ی و ناراحت کردگریامروز جفتمون هم د --        

  قبوله؟مینباش
 

 : کردنشیی دلجویحت...  فرق دارددمی که دی با هر کساریسام... زنمیلبخند م        
 

 !قبوله --        
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 ؟ي نداريخب خداروشکر، کار --        
 

 :کندی من دل نمیدل کوفت        
 

 ! شم خدافظیمزاحمتون نم --        
 

 !خدافظ --        
 

 مامان مشغول شوم،ی و وارد آشپزخانه مشومیاز جا بلند م... بغض ها رفته اند... کنمیتلفن را قطع م        
 :دیگوی که مزنمی می و گاز کوچکدارمی بشقاب برمي را از تواریساالد درست کردن است، خ

 
 چه خبر؟ خوش گذشت؟ --        

 
 !گهی دیی محض آشنای بد نبود، همه چستی نيخبر --        

 
  بوده جناب معتضد؟يحاال تا االن چه طور --        

 
 :دهمی و جواب مزنمی ماری خي نمک رویکم        
 

 !شناسمشی هنوز درست نمیی جوراهی آدما، يمثل همه  --        
 

 :دیگوی و مزندی لبخند مدهم،ی و سالم مشومی بلند مرسدیبابا که از راه م        
 

  بابا؟ی خانوم خودم، خوبي سالم نازکیعل --        
 

 :رمیگی را مفشیک        
 

 د؟ی شما خوبدیخوبم، خسته نباش --        
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 ! شکریااله --        
 

 :دیگویمامان با خنده م        
 

 ! بابادیری بگلیپدر و دختر ما رو هم تحو --        
 

 را زی پرسد و من همه چی ماری و بابا هم مثل مامان از امروز و کافه و سامدمی خندیهر دو م        
 نم،ینش ی می صندلي و روشومی آمده را،بعد از صرف شام وارد اتاق مشی پي هاي جز دلخورمیگویم

 : فرستادهنی نوشدارم،ی بر مزی مي را از رویگوش
 

 ي رویعنینه ...  توي مثل بختک افتاد روی گرم بخوره که از وقتنی به زماری سامنی ایااله --        
 اومد و افتاد مای ننکهی خاك بد سر من که با اي مرده، انی انگار نوشگهید...  تو قلب تویعنیاه بابا ... دل تو

 ! کنمادتی قدر هست که نیبازم معرفتم ا..  قلبمينه همون تو...  دلمي رویعنی...  منيرو
 

 :سمی نوی نرود مرونی خنده ام بي تا صدارمیگی دهانم ميدستم را جلو        
 

 !می هم بودشی تا ظهر پ ما کهن،ی نوشيشعوری بیلیخ --        
 

 من ي من، تعارف نکن، اون هلو و چرا زودتر رو نکردشی پای دانشکدم نيخواینه تو رو خدا، م --        
 !دهی ندری رو رد کنم خماین

 
 :سمینویبا خنده م        

 
 ! حامد قصد ازدواج نداره؟ی فروشی رو به چند نفر مچارهی بيمای ننیا --        

 
 :سدینو یبعد از چند لحظه م        

 
 ! درس بخونه البدخوادیعه م --        
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 !گهی بخندم، برو بخواب دتونمی نمی من نصف شبنی نوشيوا --        
 

 ؟ياری فکر کنن با سامي بخندی ترسیم --        
 

 ! بخندهستیاون که فکر کنم اصال بلد ن --        
 

 :سدینو یم        
 

 دی باادی ازت خوشم نمچی و هیستی ني که آش دهن سوزنی با اي عنق، نازي کهیبه درك مرت --        
 !يادیاعتراف کنم از سرشم ز

 
 !ییمای شبت ناد،ی خوابم مگهی بنده خدا؟ برو دنی با اي داریتو چه دشمن --        

 
 ! عنق و بداخالقي هااریشبت پراز سام --        

 
تو ... زدی ری افتد، دلم می ماری سامامی را قفل کنم که چشمم به تنها پی خواهم گوشیبا خنده م        

 کنند؟؟ی حس مي حسرت را چه طوریدانیم
 

... یعنی ی از او نداشتيادی گوشت بود و تو سهم زخیب.. کنار بود...  بودتی در زندگیکی یوقت        
 !حسرت
 شی و هواي به استقبالش برودی آن طور که بایتوانی و تو نمدهی از راه رستی خوده خوده آرزویوقت        

 !حسرت... یعنی تی تجربه کند با عاشقانه هاگری را جور دی تا زندگیرا داشته باش
 ...!دی خرج شان کنم آن طور که باشودینم...  دستمي مانده رومیمحبت ها و عشق ها        
 کی ی خب هر آدممیگویمثال با خودم م... دهمی ميلدار جاست که نشسته ام به خودم دنیجالب ا        
و ... هی هم مثل بقاریسام...دهدی را بروز متشی عصباني جورکی و رودی از کوره در مي اکدفعهی ییوقتها

 شد؟؟ اسم بردن از یعصبان  قدرنی که ادمی که مگر چه پرسکنمی به آن راه و فکر نمزنمیمدام خودم را م
 !!رسمی نمی معقولي جهی قدر آشفته اش کرد؟؟ و خب به نتنیمادرش چرا ا
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 پوستم ری و زستدی ای زمان ميخندی میوقت...  و فقط بخندری نبود شماره ام را بگی اگر حرفیحت"        
 ..!! "زندی که پر مستیانگار پرنده ا

 
 )اریسام        (
 و دهمی مهی مبل تکی سرم را به پشتکنم،یدراز م زی مي را رومی و پاهازنمی رو کنار متزای پيجعبه         

 بارد اعصابم از امروز عصر خراب است، من با آن همه ی ممی از سر و روی خستگکنم،ی روشن مگاریس
 کنم،ی نگاه مفونیبه آ  متعجبدی آی دختر بچه را بکشم، زنگ که به صدا در مکیادعا مجبور شدم ناز 

 را هم باز يدر ورود "زنمی در باز کن را مدی بهرام کلدنی و با درومی مفونی و به سمت آشومیبلند م
 :شنومی را مشی و صداخوردی به در مي ضربه انم،ی نشی مبل مي باز به هم حالت روکنم،یم
 

 صابخونه؟ --        
 

 :دیگوی اندازد و می متعجب به خانه می نگاهدنمی با دشود،ی و وارد مکندیدر را باز م        
 

 ؟! خبر مرگتی برق روشن کنهی ادیدلت نم --        
 

 ! يفکر کردم قهر کرد --        
 

 :دیگوی و مزندی است مزی مي که رومی به پاهاي لگدرودی برق مزیهمان طور که به سمت پر        
 

 ! رو حالم به هم خوردنایجمع کن ا -        
 

 :زنمی و غر مبندمی را ممی چشمهاکند،یبرق را روشن م        
 

 ! خاموش کن اون و اه -        
 

 !رونی پاشو برو بیناراحت -        
 

 :ستی بهرام امشب نرمال نند،ی نشی مبل ميکنارم رو        
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 !ارهی آدم کم مشهی مگه سگ دو زدنا تو اون کارخونه تموم م،ی مردم از خستگش،یاخ -        

 
 :خندندی امشب نمشی شناسم، چشمهای چند ساله را مقی رفنی من اکند،ی نگاه متزای پيبه جعبه         

 
 ي آلونک؟ بابانی تو ايای مي نداری باز؟ خب مگه تو خونه زندگي خوردتزایخبر مرگت پ --        

 معدت یلی خي بده بخوری خونگي هم تنها باشه هم نگران، برو سوسن خانوم غذادی اونجا باچارتیب
 !هیدرست حساب

 
 : شروع شدشی هاحتینص        

 
 ؟يقرصات و خورد -        

 
 : پوفکند،ی را باز متزای در پدهمیسرم را به عالمت مثبت تکان م... نخوردم        

 
 ؟ي شدری سي خوردتزای لقمه از پهی --        

 
 :کنمیاعتراض م        

 
 بهرام؟ -        

 
 ست؟ی پا شدن نمگه کارخونه کم کم در حال سر -        

 
 بهرام؟ -        

 
 ؟ي و از شر اون دختر نکبتش خالص نشدي و نداديمگه پول اون صفو -        

 
 بهرام؟ -        
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  نشد؟ی رفتنت راضي و فقط به خواستگارومدیمگه بابات از شرط سفت و سختش کوتاه ن -        
 

 :زنمیداد م        
 

 بهرام؟ --        
 

 : شودیمنفجر م...  رود ، انبار باروت بودی او هم باال ميتن صدا        
 

 جوون ،ي گوسفند؟ رنگ به رو نداریکنی می چه غلطتی و زندگتی با جونيبهرام و زهرمار، دار -        
 یکی تاري جا تونی ايدی تمرگي اومدرمردهای باشه اون وقت تو مثل پي و انرژی پراز شادابدیبه سن تو با

 شت؟یام پی به من زنگ بزنه که بی از نگراندی و پدرت تو خونتون بایکنی دود مگاریس
 

 : پردیچشمم م        
 

 ،ي و داره؟ من حاضرم قسم بخورم قرصاتم نخوردی از تو کری مگه اون غرت،ی غیبا توام ب -        
 !ير برج زهرماي جورنی همیحاضرم دست رو قرآن بزارم با اون دخترم که هست

 
 :میگوی اندازد، آرام می اعصابم خط مي بلندش روي قدر کم طاقت شده؟ صدانی ایبهرام ک        

 
 ! بخوابیپاشو برو خونت بگ -        

 
 بلندم رد،یگی ام را مقهی و شودی بلند مزند،ی آتشش مدنی همه هوار کشنی ام بعد از ايخون سرد        

 :میگوی آخ نمچد،ی پی ام منهی سي درد تا تووار،ی به دزندی و محکم کمرم را مکندیم
 

 قبرستون واسه خودش درست کرده هی قمی رفنمیبی و مامی می وقتادی دردم م،یفهمید آخه چرا نم -        
 ؟یفهمی المصب؟ میفهمی و می نگرانی تو معنره،ی می میجیو هر شب تدر

 
 : خون استيکاسه ... ینی ببدی را باشی چشمهايتو        
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 به روت یچی هی هنکهی از تظاهر کردن و اگهی نه؟ منم ددهی از من با اون همه آرامش بعه؟یچ -        
 کارخونس، گفتم ی و ورشکستگیلی گفتم دردت تعطاره،ی تورو به خودت بدی بایکی خسته شدم، ارمین

 يو تو اندازه   که حل شدنای به خاطر طلب باباش، اداسیدردت شرط باباته، گفتم دردت تحمل کردن و
 الی خی اگه االن بابات بگه بی حتيدی کشی وقته دست از زندگیلی تو خدمی فهمي ارزن عوض نشدهی

 زهی براروی اگه دنی شو بزنه به نامت، حتي اگه االن بابات تموم دارای و تموم، حتمی بگو تفاهم نداشتيناز
 !! داشتن ودی و امکردن ی و زندگدنی رفته خندادشی که ی آدمهی... ینیبه پات تو هم

 
 در شتری ام را بقهی حرف ندارد، شیحرفها... کنمیفقط نگاه م...بهرام چقدر امشب پر است        
 :زندی مواری و باز کمرم را به ددهدی فشار مشیمشتها

 
 آخه بدبخت اگه منم باهات قطع ارتباط کنم که ؟یگی نمیچی هان؟ چرا ه؟ی گرفتیچرا الل مون-        

 هان؟ کنهی اخالق گندت تحملت منی با ای کفهمه،ی نمی کچی و هيریمی جا منی شب همهی ،ی پوسیم
 کنم؟ی صبح تا شب تحملت میجز من که به بدبخت

 
 و دی آی ممی گلوي تا توی ترشعیما... تی واقعی از تلخکشدی مری تیمعده ام به طرز وحشتناک        

 :دهمیقورتش م
 

 ..ي هر؟ی گفته من و تحمل کنی کشن،ی گندم خبر دار مي از بورمی پوسم بمینترس نم --        
 

فکر ... شی از حرفهاگزدی ککم هم نمکندی که فکر مدهمیآن قدر آرام و خون سرد جوابش را م        
 و کندی ام را با حرص رها مقهی ام، ی کسی و بییاز تنها... شی حرفهای مرگم نشده از تلخچی هکندیم

 . کندی برد، درد دارد کمر پر از دردم را خم می مشی موهاي توی دستشود،یچند قدم دور م
 
 

 :بندمی را ممی چشمهازندی و داد مدی آی دانم، جلو می مرگم نشده نمچی من هکندیچرا فکر م        
 

 بابات بهم ی وقتیدونی م،يدی چرا خاموشه؟ تلفن خونه رو هم که جواب نمتیاون تلفن کوفت -        
  تو؟ي خبر بهش ندادهی تا االن شبی داشت؟ از دیزنگ زد چه حال
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 !دمیمگه خاموشه؟البد شارژ تموم کرده، تلفن و کش -        
 

 ؟ی بار خودخواه نباشهی شد ؟ی بار به بابات فکر کنهی ن؟شدیهم -        
 

 !بسه -        
 

 قدر خون به دل اون نی تا اي جا جون بدنی اون قدر بزنمت تا همدیمن االن با... ستیبس ن -        
 !ی نکنرمردیپ

 
 :زنمی بار من هم داد منیا        

 
 به خودم مربوطه، تو کنمی می خفه شو حرف نزن من هر غلطای رونی برو گمشو بای بسه، گمیم -        
 !کهی مرتی من و بزنیکنیغلط م

 
 جا سراغت چون قلبش باز از دست تو درد گرفته، نی اادی بابات چرا نتونست خودش بیدونیم -        

 و تحمل داره؟ تی کشه، مگه چقدر ظرفی نمگهی بقران د،ي وقته خسته کردیلی و خرمردی اون پیسام
رو هم از  مان و از دست نداد تو اون تصادف فقط ساي زنش، مرگ جوونش، اون توانتیهان؟ رفتن و خ

 ! فقط اون و از دست نداد تو رو هم از دست دادرفتی زنش می وقت،يدست داد تو هم همون روز مرد
 

 : رومی جان به سمتش می حال و بیب        
 

  شده؟یبابام چ -        
 

 :رودی قدم عقب مکی دهم،ی زنم و هلش می اش منهی سي محکم به تخته دهد،یجواب نم        
 

  شده بهرام،االن کجاست؟یبابام چ -        
 

 و نتی ماشدمی سرش، خوبه، منم رسينترس خونس، سوسن خانوم رنگ زده دکترش رفته باال -        
 ! و راحت کردمالشی بهش زنگ زدم خدمید

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 256 

 
 گذارم، سرم را با ی ممی زانوهاي را رومی افتم، دست های مبل ميرو...کشمی مقینفس عم        
 و بلند زنمی را کنار مگذارد،دستشی شانه ام مي و دستش را روندی نشی بهرام کنارم مرم،یگی ممیدستها

 :ردیگی دستم را مدی آی همراهم مدارم،ی و کتم را بر مچی سوئشوم،یم
 

 !می من برنیبا ماش -        
 

 شده یچه شب... کندی راهم را سد مروم،یم نمی و به سمت ماشکشمی مرونیدستم را از دستش ب        
 :امشب

 
 !گمشو کنار -        

 
 !اری سامی رسی حالت تا سر کوچه هم نمنیبا ا -        

 
 !به جهنم -        

 
 :ردیگی را محکم ممیبازو        

 
 !کنمی رسونمت بعد گورم و گم می من منی بشي چرا با خودت لج کرديبا من قهر -        

 
باد سرد ... دهمی منیی را پاشهی شکنمی داشبرد پرت مي ام را روچی سوئم،یشوی منیهر دو سوار ماش        

 :کندی متی ام را اذیشانیپ
 

 بودم، ی کارخونم ازت عصباني از عصر تودم،ی امشب بابات که با اون حالش زنگ زد ترساریسام -        
 !ي کردمی عصبانی ولی آروم آروم بهت بگم نترسواستمخی مد،ی تند رفتم ببخشیلی شد خی چدمینفهم

 
 کنند؟ی سکوت می اطراف من پس کي آدم هانیا        
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 مارسا، اون انتی رفتن مادرت، خ،ی داشتتی زندگي تویی غم و دردادونمی داداش، مدونمیمن م -        
 فهممی می علي به والار،ی سامستی نی درد کمدونمی اون وضع، مي سامان تودنی و دیتصادف لعنت

 هم بگذر وت...  گذشت داداش گذشتی ولاره،ی به سر آدم می اون وضع چي آدم توزی عزي جنازه دنید
 کابوس همون روز یخوابی می وقت،ي شبا درست خواب ندار،يای از پا در مي دارار،یازشون، بگذر سام

 واسه خودت، از کارخونه به خونه ي نداری مهمونهی حی تفرهی ،يخوری درست غذا نم،ینی بیتصادف و م
 اون وقت نه ؟ی چیعنی یفهمی داشته ميزی تو خون ري اون معده ه؟ی زندگنیاز خونه به کارخونه، ا

  نباشه؟؟المی خنی من عي اون وقت توقع دار،یکنی و کم نمگاری سیحت...  نه غذايخوریقرص م
 

 شوم دستم را ادهی پخواهمی مکند،یخانه ترمز م ي جلوکنند؟ی نمکنندیبغض که م...  نههیمردها گر        
 :سوزمی مثل کوره مرد،یگیم
 

 نم؟ی و ببی حاجامیب -        
 

 ! بکنيخوای میهر غلط -        
 

 :دی آی سوسن خانم به سمتم مشومی وارد خانه که مشومی مادهی و پکشمی مرونیدستم را ب        
 

  مادر؟یی کجاشبیتو از د -        
 

 بابا کجاست؟ -        
 

 ! دنیاتاقشونن، خواب -        
 

 طاق باز کنمی و در را آرام باز مرومی باال میکی پله ها را دو تا شودی که بهرام وارد خانه منمیبیم        
 ده،ی رنگش پرکنم،ی و خوب نگاهش مرومی به سمت تخت مشود،ی منیی اش آرام باال و پانهی سده،یخواب
 :شنومی را مفشی ضعي بروم که صداخواهمی مزند،ی میاهیس به شیلبها
 

 ! بچهي عاطفه ای بیلیخ -        
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 :میگوی میفی ضعيبا صدا... گردمیبر م        
 

 ای کارخونم ای نترس، نگفتم؟ من االغ که صد بار گفتم شهی نممی مرگچیمن که هزار بار گفتم ه -        
 ای لنتی ساای رم ی نممی دور گوشادی خودم نگفتم؟ من خاك بر سر که ده هزار بار گفتم زيخونه 

 خاموش، نگفتم؟
 

 !نمی ببنی بشایب -        
 

 : شودی باز نمشی ابروهاي گره ده،یامانم را بر.. درد معده.. درد کمر... نمی نشی تخت ميلبه         
 

 شب که شد کی نزدی کارخونه، ولی امروز که گفتم رفت،ی گفتم حتما خونتيومدی که نشبید -        
 مجبور ،يدادی خاموش بود، خونتم جواب نمتمی گوش،ي کارخونه زنگ زدم نبودیدلشوره گرفتم، هر چ

 تماس ام باهدهی و که دنتی ماشدهی به خونت که رس،یشدم به بهرام زنگ بزنم، گفت صد در صد خونت
 !!گرفته

 
 : پرسمی و مکشمی ممی موهايدستم را تو        

 
  گف؟ی دکترت چ؟یاالن خوب --        

 
 :زندی چرخاند و به قاب عکس سامان زل می کنار تخت میسرش را به طرف عسل        

 
 سرش یی برنگرده، قرار نبود بالگهی روز بره و دهی بشه، قرار نبود شیزیسامانم قرار نبود چ --        

 !دایب
 

 :کندی نگاه ممی چشمهايتو        
 

 یکی چون شترهی بگهی دي از پدرامی من نگرانیدون ی تو نمار؟ی کار کنم سامیمن از دست تو چ --        
 با رمردی ترسم؟ من پی میدونی شهراز دست دادم؟ نميابونای خنی از همیکی ي گوشه هام و توگریاز ج
 ؟ي انصاف ندارای یدونی ترسم، نمی سال سن م60
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 ...!!آخه پدر من --        
 

 نه ،ی که آدم شزنمتی و اون قدر مشمی بلند مکدفعهی که می نگو، اون قدر عصبانیچی هسیه --        
 ! نه سن تو روکنمیمراعات قلب خودم و م

 
 :کنمیفقط نگاه م        

 
 ؟يدی رو دالیامروز ناز --        

 
 :میگوی آرام مرودی در هم مشی از درد ابروهادهم،یثبت تکان مسرم را به عالمت م        

 
 !میزنیبابا بخواب صبح حرف م --        

 
 ؟یکنی که نمتشیاذ --        

 
 !نه --        

 
 !ای اون دنفرستمی خودم می کنتشی اگه اذیدونیم --        

 
 :ستی تواند پنهان کند، تظاهر بلد نی کند نمي را هر کارتشی عصبانبندم،ی را ممیچشمها        

 
 !دونمیم --        

 
 ؟ي تا جون بدزنمتی اون قدر می اگه از گل نازك تر بهش بگیدونیم --        

 
 : بودمدهی ندي طورنی را اتشی عصبانکنم،ینگاهش م        

 
 !بابا بخواب -        
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 : دارد هنوز قدرتشیدستها...  امنهی سي توزندیمحکم م        
 

 جواب من و بده؟ --        
 

 : نالمیاز درد م        
 

 !دونمیآره بابا م --        
 

 وارد اتاقم روم،ی مرونی و از اتاق بشومی شود، بلند می و بهرام وارد اتاق مخوردی به در ميضربه ا        
 :شودی بهرام وارد اتاق مدهمی ام را ماساژ منهی با کف دستم سنم،ی نشی تخت مي و روشومیم
 

 ار؟یسام --        
 

 :گردمی مگارمی کتم دنبال سبی جيتو        
 

 ؟یسام --        
 

 :گردمی را مگرشی دبی ج،ی لعنتشودی نمدایپ        
 

 داداش؟ --        
 

 تا کنمی نگاه مستادهی در اي و به بهرام که جلوگردمی شدم که برموانهیسامان نبود؟ آن قدر د        
 :ستیمطمئن شوم سامان ن

 
  باشه؟میزنی صبح کارخونه حرف مرم،یمن دارم م --        

 
 دستش کنم،ی هست نه فندك، کتم را پرت مگاری نه سند،ی نشی و کنارم مدی آیکاش برود، جلو م        

 :گذاردی شانه ام ميرا رو
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 !خوامی معذرت ماریسام --        
 

 :ي دردچیه... کندی دعوا نميدرد        
 

 به يازی من ن،ی من و اخالق گندم و تحمل کنیستی بهرام، مجبور نگمی االن بهت منیاز هم --        
 ! نمردهیی هم تا حاال از تنهاي بشری بنچی ندارم، هيترحم و دلسوز

 
 :دیگویمعترض و دلخور م        

 
 ... مناریسام --        

 
 :زنمیا م خالص رریت        

 
 ! شده خاکش کنهدای پیکی بالخره ده،ی هم تا حاال تو خونه نپوسي جنازه اچیه --        

 
 !یمزخرف نگو سام... ستمی ترحم با تو ني گفتم من از رويزی چهی بودم یمن عصبان --        

 
 !ي استعفا بدیتونی قدر سخته منی تحملم اگه ام،یاز امشب فقط همکار --        

 
 !ستی االن حالت خوب نمیزنی ادامه نده، صبح حرف ماریسام --        

 
 !ی که نرفته خودت گفتادتی ست،ی وقت حالش خوب نچی هدهی دست کشی که از زندگیآدم --        

 
 :دیگوی سرخ شده، از ته دل مشیچشمها        

 
 غلط کردم، خوبه؟ --        

 
 :سوزمیم        
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 !ریشب بخ --        
 

 ... گفتمی چدمی نفهمگم،ی فقط چرت مشمی می من عصبانیدونی غلط کردم، تو که م،یسام --        
 

 ی ولي حقم دار،یکنی من و تحمل مي چند وقته دارستی معلوم ن،ي دلت و زدينه اتفاقا حرفا --        
 نیدلت واسه من نسوزه، تا بابا هست جنازم رو زم...  زددیاالن نه شرمنده باش نه ناراحت، حرف دل و با

 !مونه ینم
 

 درد معده نفسم را بند آورده، کشم،ی تخت دراز مي رورود،ی و به سمت پنجره مشودیاز جا بلند م        
 :شنومی بهرام را مي صداکشم،ی کرد که به زور نفس ميبابا کار

 
 به جان ی ولزدم،ی مدی زدم که نبایی رفاقت حرفايهمه ادعا من و اون ،ی دلخور باشيحق دار --        

 ! بودیخودت از ته دل نبود از زور ناراحت
 

 !برق و خاموش کن --        
 

 ار؟؟یسام --        
 

 شی صداکندی کند، در را باز می برق را خاموش مکند،ی نفسش را فوت مکشم،ی سرم ميپتو را رو        
 :شنوم یرا م
 

 ! قی نارفی به رفاقتم شک کنيحق ندار --        
 

 ...دهمی هم فشار مي را محکم رومی چشمهابنددیدر را که م        
 ...چکدی نمیاشک        
 ... ترکدی نمیبغض        
 ...!! بگذرددیبا...  امشب صبح شوددیبا...  بخوابمکنمی می و سعبندمی را ممیچشمها        
... زنمیبوق م... زنمی پشت هم چراغ مروم،ی ميپشت فرمان نشسته ام و با سرعت سرسام آور        

 پر از خون و لخته نی ماشي شهی شی وقتکند،ی برخورد می با جسمنی ماشیاما وقت... رمیگ یسبقت م
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 کردم تصادف  که با اوی و به سمت کسشومی مادهیپ...  جان نداردمی پاهاکنم،یترمز م... شودیخون م
 را شی بازونم،ینش ی ممی پاهاي کنارش روشوم،ی تر مکی افتاده، نزدنی زمي پشت به من روروم،یم
... رومی و عقب مکشمی صورت غرق خون سامان دستم را مدنی چرخانم، با دی و به سمت خودم مرمیگیم
 که شودی اما نمخواهم داد بزنم و کمک بخواهمی ام فلج شده، می صوتي کنم اما تارهاشی صداخواهمیم

 فرمان افتاده، من تنها بودم ي پشت فرمان نشسته و سرش روی کسگردم،ی برمنیبه سمت ماش... شودینم
 افتد، با ی می صندلي سرش روکشم،ی و عقب مرمیگی مرد را مي و شانه کنمی را باز منینبودم؟؟ در ماش

 خودم نگاه يبه جنازه ... کنمینگاه م  سامانيبه جنازه ... زنمی مخی صورت غرق از خون خودم دنید
 ..زنمیاز ته دل داد م... کنمی سقوط مشودی حس می بمیزانوها... کنمیم

 ! سااامان -        
 

 ار؟ی سام،ینی بی خواب مي پاشو بابا دارار،یسام -        
 

 : پرسدی از عرق است، بابا مسی پرم، تنم خی از جا مکنم،ی را باز ممیچشمها... زنمیپلک م        
 

 ؟يدی بابا؟ باز کابوس دیخوب -        
 

  کردم؟دارتونیب -        
 

 ! آب و بخورنی اایب -        
 

 :میگوی و کالفه مکنمی نگاهش مخورم،ی نفس مکی و رمیگی را از دستش موانیل        
 

 ؟ي شدداری داد من بي از صدا؟يشما خوب شد -        
 

 !شدمی مداری بدی بایآره ول -        
 

 :میگوی و مکنمیاز پنجره به آسمان نگاه م        
 

 !چرا؟ هنوز زوده که -        
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 !وقت نماز صبحه --        

 
 !آهان -        

 
 :شنومی نگرانش را مي کوبم، صدای بالش ميباز سرم را رو        

 
  دوباره؟يدیخواب سامان و د -        

 
 !خوبم بابا برو نماز تو بخون -        

 
 ی چشمم به قاب عکس سامان مکنم،ی را باز ممی چشمهارود،ی مرونی و از اتاق بشودیاز جا بلند م        

 آورد ی نه حالم را جا مرم،یگی و دوش آب سرد مشومی بلند مدس،ی فای باز بخوابم اما بکنمی میافتد، سع
صبح است، سوسن خانم 7 هنوز ت ساعروم،ی منیی و از پله ها پاشومیماده م آکند،ی تنم کم مينه از گرما

 آورد، ی مادمی ام را ي مادری بیبی زن به طرز عجنی اد،ی آی مرونی از اتاق بيدی سفيبا چادر و مقنعه 
 : شد برودیکاش م
 !ارمی االن واست صبحونه منی مادر، بشریصبحت بخ -        
 :کندی بابا متوقفم مي که صدارومی به سمت در مند،یشیمادر گفتنش هم به دلم نم        

 
 ! بمونهی خالدی صبحانه بخور معدت نبانی بشاریسام -        

 
 دهی چزی مي روی مفصلي بعد صبحانه قهی و چند دقنمی نشی مزی مخالفت کرد؟ پشت مشودیمگر م        

 :کندی نگاهم مرهیوشم، بابا خ نی را مي از چای کمشود،یم
 

 حالت بهتره؟ -        
 

 !خوبم -        
 

  ها؟،ی روانپزشک،ی کابوسا کرد، روانشناسنی واسه اي فکرهی دیبا -        
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 ی دردها از همه طرف حمله کنن، وقتی وقتشوم،ی و بلند مخورمی مگری لقمه دکی دهم،یجواب نم        

 ییزهای چکی دنبال شودی صبح که می باشدهی و تا خود صبح هم کابوس دی نداشته باشیشب خوب
 شب به زشانی همه چشوندی مداری معتقدم آدم ها صبح ها که ب،ی کنی آن خالي که شبت را رويگردیم

 : داردیقبل بستگ
 

 ؟ي نخورديزیتو که چ -        
 

 !گهیخوردم د -        
 

 ! جانی ااری رو بالیشب ناز -        
 

 : را کم دارمنیامروز هم... کنمی و نگاهش مگردمی بر معیسر        
 

  جا؟نی حاال چرا ام،ی نداريامروز قرار -        
 

  مزاحمته؟هی تو فقط برو دنبالش، چکنمی دعوتش مرمیگیخودم تماس م -        
 

 :شودی میپوف دارد عصبان        
 

 !ارمشی مرمی باشه م؟ینه مزاحم واسه چ -        
 

 : بهرام استدانمی مدهی ندخورد،ی به در مي ضربه انم،ی نشی که مزی پشت مرسم،یبه کارخانه که م        
 

 بله؟ -        
 

 : کندی و بهرام لبخند به لب نگاهم مشودیدر باز م        
 

 ! خان بداخالقاریسالم سام -        
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 : پرسمیتلخ م        

 
 ؟ي دار کاریچ -        

 
  کوچولو؟ی نی نيهنوز قهر -        

 
 !کنمی برخورد مگهیبرو به کارت برس وگرنه جور د -        

 
 :شودی مي لحنش جدشود،ی مکینزد        

 
 ؟ی بخشی خوردم مزیبگم چ -        

 
 :شودیخودم از لحن سردم سردم م        

 
 !ستمی بلد ندنیبخش -        

 
  گفتم مدخرف بود خوبه؟ی من، من هر چیکی ی تو گفتیکی کننیتو دعوا که حلوا پخش نم -        

 
 ؟ي زنگ زدیلیبه مهندس جل -        

 
 !یمونی واسم مثل داداش میدونی تو ماریسام --        

 
 ! اتاقم کارش دارمادی بیبگو سلطان -        

 
 :دیگوی و مکندی پرت مزی مي را روشیکالفه گوش        

 
 ! خراب شدهنی نه ازنمیمن دارم با تو از خودمون حرف م -        

 
 !شهی فقط در مورد کار صحبت منجایخودمون وجود نداره، ا -        
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 :ردیگی دستم را مشودی میعصبان        

 
 !ستی ني من حرفام کاررونی بمیپاشو بر -        

 
 ! ول کن دست مومی با هم نداریجز کار حرف -        

 
 !خورم ی جا تکون نمنی از ایستی دلخور نگهی دی تا نگدارم؟ی من دست از سرت برمیکنیفکر م -        

 
 :رودی باال ممیتن صدا...  انگار شب قبل با من نبودهکندی رفتار مي جورند،ی نشی مزیپشت م        

 
 ! پاشو گمشو برو سر کارتگمیم -        

 
 ! دلم نبودي اون حرفا حرفای باور کندی فقط قبلش باشمیگم م -        

 
 !کدوم حرفا؟ من اخالقم گنده خودمم قبول دارم -        

 
 :خنددیم        

 
 ! و که خودمم قبول دارمنی فهم، ازی قربون آدم چيا -        

 
 :شودی باز ممی ابروهايفقط گره         

 
 خب پس چه مرگته؟ -        

 
 ! حرف دلم نبودکنمی که گفتم تحملت می اونگمیم -        

 
 :خنددی اما مپرسمی ميجد        

 
 پس حرف کجات بود؟ -        
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 !ای بانمکيزی نمک بري بخوایی خدااریسام -        

 
 رون؟ی بندازنت بانی بگم بای رونی بيریبهرام م -        

 
 :شودی به سمتم خم می و کمگذاردی مزی مي را روشی دستهاکند،ی نگاهم ميز جدبا        

 
 !کنمی خودم گور مو گم می رفاقتمون و به هم بزنياگه بخوا -        

 
  دارم؟؟مانی هاست که هنوز به رفاقتش ايچه طور        

 
 ار؟یسام -        

 
  شک ندارم؟شی هاست که به حرفهايچه طور        

 
به زور ( یستی گند نيدی قدرا که نشون منی تخت، تو االتی خکنمی و به زور تحمل نمیمن آدم --        

 يای باهاش راه بي مجبوری که گاهی فکر کنم تنها کس،يالاقل با من نبود)ردیگی خنده اش را ميجلو
 !منم

 
 ! خب پاشو برو من کار دارمیلیخ -        

 
 :ستدی ای و مقابلم مشودی بلند مکنمی را روشن موتریکامپ        

 
 ؟یستی که دلخور نگهید -        

 
 :ستی نه دست بردار نمیتا نگو        

 
 ! برو بهراماینه ب -        
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 :دی گوی و مزدی ری را به هم ممی و موهاگذاردی سرم ميدستش را رو        
 

 !دمت گرم -        
 

 !ی روانیکنی کار میچ -        
 
 !سیمخلصم، با اجازه رئ -        
 

 ...!! نفس راحت بکشمکی من گذاردی و مرودی مرونیاز اتاق ب        
 

  "! کردن ندارمیتوان زندگ...  تو فکر مرگمی فکر کننکهینه ا "        
 الیناز        

 
 رنگ رم،یگی کرده، دامن بلند لباسم را باال مریی تغی ساده و دخترانه کلشی آرانیچهره ام با هم        
 که تا ی کوتاهنی به تن دارم که کت آستی ساتن براقراهنی پد،ی آی رنگش به پوست صورتم میکاربون

 رسد را ساده ی کمرم ميو رنگم را که تا ری بلند مشکي آن تنم کردم، موهاي رسد را روی ام منهی سریز
 دنی کشلی دست و کي صداستم،ی نی است که از آن راضيزینها چ پاشنه دار تيباز گذاشتم، کفش ها

 :شودی و مامان وارد اتاق مشنومی را مهیبق
 

 ؟ي انهیی آي عروس اومد تو هنوز جلويناز -        
 

 دامادم هست؟ -        
 

 ! راحت باشای بونی آقاشی باال پينه رفت طبقه  -        
 

 شده، دستش را به بای زتی نهای برومی با ذوق به سمتش ممای سدنی با درومی مرونیاز اتاق ب        
 :کندی مباتری اش را زی صورتي لبهاشی دندان هايدی سفزند،ی لبخند مفشارم،ی میگرم

 
 !ي دلم، مبارك باشه چقدر ناز شدزیسالم عز -        
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 !ي کردریی چقدر تغيناز -        

 
 !نیبش -        

 
 بلند و صفاش زده شده و تا پشت یشانی که سمت راست پیفی و به تاج ظرنمی نشیکنارش م        

 :میگوی و مکنمیگوشش رفته نگاه م
 

 !يگردی هلو برميری لولو مگنی راست مما،ی سي خوشگل شدیلیخ -        
 

 صورتم ي خانم مسن زل زده توکی آمدم ی است، از وقتیی خاله مشغول خوش آمدگوخنددیبلند م        
 :پرسمی نظر دارد، معذبم کرده، مریو رفتارم را ز

 
 ه؟ی که کنار مامانم نشسته کی خانومنیا -        

 
 و با دستش کندی و پف دارش رها مدی دامن سفي دسته گل را روکند،ی نگاهم را دنبال مریمس        

 :دهدیراستش گردنش را ماساژ م
 

  حسامه، چطور؟يعمه  -        
 

 !کنهی نگام میلیخ -        
 

 :دی گویبا خنده م        
 

 !ینی ببدی و باافشی و قپی تله،ی داره، وکدنی دیلی پسر داره که خداوکهی ي نازيوا -        
 

 :دهدیادامه م " رسدی من نماریبه سام " کنمی دلم تکرار مي توکنم،یمتعجب نگاهش م        
 

 .. جانیقد کوتاه، وزن فکر کنم به نود تا باشه، شکم تا ا -        
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 و جوان ترها وسط رودی باالتر مکی موزي صدارد،یگی ميادی زيدستش را از شکمش با فاصله         

 :میخندی و ما همچنان مندی آیم
 

 عروس هینوم دنبال  خانی حسن داره، فکر کن اون وقت اهیآخه خبرش مو هم نداره که بگم  -        
 تنها ي نازیعنی نگاه به پسرت بکن بعد، هی بگه حاج خانوم ستی نیکی خب گردهی تموم میهمه چ

 !حسنش شغل شه
 

 :میگوی و مخندمیم        
 

 !ستی نيزیکم چ -        
 

 :کندی درشت شده نگاهم ميبا چشمها        
 

 ؟يدی پسنددهی ندیعنی -        
 

 ! شغل خوبم مهمهگمی مری نه خشیا -        
 

 ری تاج و تور و بکنم و مو هام و باز کنم و برم زنی اخوادی چقدر خستم، دلم می اگه بدونيناز -        
 !دوش

 
  کمکت کنم؟يخوایخب م -        

 
 :کندیچپ چپ نگاهم م        

 
 !مسخره -        

 
 :دهدی مهی و تککشدی منیی مبل پاي خودش را رویکم        
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  لم بده؟دی باي جورنیآخه عروس ا -        
 

 :میگوی متعجب مندی نشیبا سرعت صاف م        
 

 !يدیوا چه زود خجالت کش -        
 

 !انیببند بابا خواهرشوهر مادر شوهر دارن م -        
 

 فرم ي روکلشی مادرش قد بلند و چهارشانه است، هم،یشوی و هر دو به احترام شان بلند مخندمیم        
 است، خواهر حسام اما لبخند به لب دارد، بعد از ي دارد، صورتش اما خشک و جدنی تحسياست و جا

 :میگویرفتن شان م
 

 ه؟یمادرشوهرت چه جور آدم -        
 

 !اعصاب نداره -        
 

 :میگوی و مخندمیم        
 

 ! وجود دارهي جورنیم مادر شوهر انگو که هنوز -        
 

 !نهی و سنگي جدیلی فقط خکنهی نمتینه اذ -        
 

 میستی نیمی صمادی است، زی لختيادی زشی لباس هاد،ی آی به سمت مان مدی سعیی دختر دادیناه        
 :دیگوی و مردیگی بعد از سالم دستم را مد،ی آیچون اخالق مان جور در نم

 
 !گهی نشون بده دي خودهی ایپاشو ب -        

 
 .امی من بعد مدیباشه شما بر -        
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 :ردیگی را ممایدست س        
 

 !مای وسط سمیپاشو بر -        
 

 کنار مامان خواهمی و مشومی من هم بلند مردیگی را ممای و دست سرسدیحنانه خواهر حسام هم م        
 :شنومی خاله را از چارچوب اتاق مي که صدانمیبش
 

 !خورهی داره زنگ متی خاله گوشيناز -        
 

 می و گوشبندمی در را مشودی بلند ميادی زکی موزي رسانم صدایبا گفتن اومدم خودم را به اتاق م        
 سست می که زانوهانی انم،ی نشی تخت مي اراده روی باری شماره سامدنی با ددارم،ی بر مزی ميرا از رو

 :دهمیجواب م... م سه بار پشت هکشم،ی مقینفس عم... ستی قلبم تند دست خودم نتمی و رشودیم
 

 سالم؟ -        
 

 :شومی و خسته است آن قدر که نگران مفی ضعتی نهای بشیصدا        
 

 ! منتظرمنییمن پا -        
 

 :میگوی متعجب مستم،ی ایمثل برق گرفته ها م        
 

 کجا؟ -        
 

 :کندیکالفه نفسش را فوت م        
 

 !گهی خونتون دي دانشگاه، جلويجلو -        
 

 از کدام دانمی که نمی و با استرسکنمی آورم، لبم را با زبان تر می مادی معتضد را به يتازه تماس آقا        
 :دهمی شد جواب مشیدای پيگور
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 مگه پدرتون بهتون نگفت؟ -        

 
  حوصله است؟ی قدر بنی مرد انیچرا ا        

 
  و؟یچ -        

 
 !  منزلتونامی بتونمی من امشب نمنکهیا -        

 
 

 :دی شود فهمی را از لحنش منی اشودی میعصبان        
 

 دی االن باخوره،ی برنمیی به جادی تو و بابا برنامه هاتون و با من هماهنگ کن؟يمسخره کرد -        
 ؟یبگ
 

 :رمیگی من با تمام توانم لبم را گاز م؟ي کردی بغض نميتو بود        
 

 !گنیخب من فکر کردم پدرتون بهتون م -        
 

 :رودی تند مدانمی مشنوم،ی را منشی گاز دادن ماشيصدا        
 

 کدوم زحمت خبر دادن به چی اون وقت هی همه خستگنی جا با انیمن از اون سر شهر اومدم ا -        
 ! واقعادی خسته نباشد،یمن و به خودتون نداد

 
 دختر خالمه ی عروسم،یستی من قرار نبود خبر بدم، من به پدرتون گفتم خونه نستی من نریتقص -        

 ! اومدمیواال حتما م
 

 ها هستند که ي دلخوري سرکیارد،  عمرت فرق دي شهی با همتی هاي دلخوری گاهیدانیم        
 دلخورم شد کنم،ی می تالفگری دلخور هم شدم شدم دد،ی شنيزی چکی گفت يزی چکی ی فالنییگویم
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 جوره هضم چی ها مثل حاال هي از دلخوری بعضی اما گاهم،ی آوری از دل هم در مي جورکیشد فوقش 
مثال من ...  سکوت کردن هانیاخ درد دارد ا... آخ درد دارد... یی نه دلجوی کنی شود تالفی نه مشود،یمن

 ي دلخوریگاه...  نه ؟؟ی و خالشومی دلخورش کنم آرام مای کند؟ی میی دلخور شدم دلجومیاگر االن بگو
 ی کردنش، گاهی خالردنش، کی گفتنش، تالفماندی به دلت ميو تا عمر دار...  مانندی ات منهی سيها تو
 : استی حوصلگی پر از بشی صدا،شودی منهیهم ک

 
 ! خدافظ -        

 
  قلب زبان نفهم چه کار کنم؟نیمن با ا        

 
 ار؟یآقا سام -        

 
 .. بلهدیگو ینم...  جانمدیگو ینم        

 
 بگو؟ -        

 
 د؟ی قدر تند نرنی اشهیم -        

 
 :هی تا ده ثاندی زند شای حرف نمشنوم،ی را مدنشی نفس کشيفقط صدا        

 
 د؟ی هستاریالو؟ آقا سام -        

 
 !برو به جشن برس خانوم موجه -        

 
 :میگویدلخور م        

 
 د؟یزنی صدا مي جورنیمن اسم دارم چرا من و ا -        

 
 :کندی دلهره دارد پوستم را مشنوم،ی را مزندی که مي بوق بلنديصدا        
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 !دی نکنی رانندگدی تو روخدا، خسته ادی برواشی اری سامآقا -        

 
 يقسم بخورم قلبم برا..  و بوق ممتد تلفندی آسفالت و ترمز شدي روکی شدن الستدهی کشيصدا        
 عرق نکهیا... زنمی نفس نفس مرم،یگی لرزانم شماره اش را ممی با دستها؟؟،یکنی نزد باور مهیچند ثان

 نکهی است،ین  مثل دلم هم مهمترکدی بغضم دارد منکهی است،ی مهم نشودی خراب مشمی و ارکنمیم
 باشد، سالم باشد، امدهی سرش نی بالئاری است سامنیمهم ا..  ستی هم مهم نشودی پر از آب ممیچشمها
 ی و مامان مخوردی به در مي ضربه اروم،ی و مدام راه مشومیبلند م... یعنی دهدی و جواب نمخوردیزنگ م

 :کنمی سرگرم مفمی با کی خودم را الکد،یآ
 

 ؟یکنی کار می چالیناز -        
 

 ار؟ی سامایخدا... لرزدی ممیصدا        
 

 !امی االن مگردمیدارم دنبال عطرم م -        
 

 حالت خوبه؟ -        
 

 !امیآره شما برو منم االن م -        
 

 چکد، یاشک دوم م... دهدیجواب نم... رمیگیشماره اش را م... چکد ی اشک اول مرود،یخداروشکر م        
حفره ... شودی از قلبم کنده ميزی چکی شود،ی می ته دلم خالچکد،ی اشک سوم مرم،یگیباز شماره اش را م

 : افتدی راه ملی سمیا از چشمهشنومی را که مشی صدارد،یگیدرست همان نقطه درد م... کنمیرا حس م
 

  به زنگ؟ی من و بستهی سوخت چمیگوش -        
 

 :میگوی دل ندارد؟ با بغض می لعنتنیا        
 

 د؟یخوب -        
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 مگه قراره بد باشم؟ -        

 
 :کنمی هق هق مکشم،ی ام را باال مینیب        

 
 ...من فکر کردم... من -        

 
  تو؟یکنی مهی گريدار -        

 
 :کشمی نفس مقی و عمکنمیجره را باز مپن... زنمینفس نفس م        

 
 ! جلومدیچی پینی ماشکیتصادف نکردم نترس  -        

 
 : استی که خوب است کافنیهم... دی آیحرف زدنم نم        

 
  شب جشن دختر خالت؟هی واسه چتی گری بگشهیم -        

 
 ! سرتون اومده نگران شدمی فکر کردم بالئد؟یدی و جواب نمتونیچرا گوش -        

 
 ...دهدی را خراش ممی خرد شده و گلوی بغض لعنتنیا.. دی آی بند نمی اشک لعنتنیا        

 
 !کردمی بحث مجی گي راننده نیمن خوبم داشتم با ا -        

 
 :میگوی دانم چرا مینم        

 
 !باشه -        

 
  باشه؟یچ -        

 
 !یچیه -        
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  باشه؟یچیه -        

 
 ...شودی نمالیخی بیطی شراچی را در هيمردم آزار        

 
  آخه؟هی واسه چتی گرگهیاالن د -        

 
 !دمی ترسیلی فقط خیچیه -        

 
 :دیگوی پرده میرك و ب        

 
 ؟ي نبودشگاهیمگه آرا -        

 
 :ردیگی آتش ممیگونه ها        

 
 شون خراب نشه تو چه شی که آراکننی نمهی جور مواقع دخترا اگه جلو شون سر ببرن گرنیا -        

 ؟ی هستيجور دختر
 

 !دست خودم نبود -        
 

 !رسمی من حساب تو بعد می ولگهیبرو د -        
 

 .. شدهاهی سمی چشمهاي پاستمی ای منهیی آي و جلوبندمیپنجره را م        
 

 چرا؟ -        
 

 ! رختخوابم باشمي من تودی االن من بايدادی به من خبر مدیچون با -        
 

 :شنومی فندك زدنش را ميصدا        
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 !دی برواشیگفتم که قرار نبود من خبر بدم، توروخدا  -        
 

 !رمی مي جورنی عمره اهی خانوم موجه؟ نترس من یتو خوب -        
 

 د؟یدی افته، من اگه دوتا خواهش بکنم گوش می مکدفعهیاتفاق  -        
 

 ! بگوی ولستمی نیآدم حرف گوش کن -        
 

 :یی همه رك گونی از اخورمی حرص ميآ        
 

 !دی تند هم نرد،ی نکشگاری پشت فرمون سدیکمربندتون و ببند -        
 

 :د زده به امشبم و انگار نه انگار گنکنمیمن هنوز هق هق م...  انصاف استیب        
 

  که شد سه تا؟نیا -        
 

 ! امی من راضیشما به دوتا شم عمل کن -        
 

 :دی گوی ميبعد جد... کندیسکوت م        
 

 !خدافظ -        
 

 : من بودي ها و جان کندن های جواب تمام نگراننیا        
 

   باشه؟دی بدامی به من پدیدی اصال رساریآقا سام -        
 

...  را خرج کنم فقط نگرانممی عاشقانه هاتوانمی نرفته فعال نمادمی...  فقط نگرانمکنمی نمي روادهیز        
 :کشدی مقینفس عم
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 ! باشه خدافظ -        
 

 ! ممنون، خدافظ -        
 

 و از دارمی ام را برمی گوشکنم،ی مدی را تجدشمی و باز آراکنمی پاك می را به بدبختمی چشمهايپا        
 بتمی اعتراض کند بابت غخواهدی مرومی ناچار به سمتش مکنم،ی با اخم نگاهم ممای سروم،ی مرونیاتاق ب

 :شودیاما منصرف م
 

 چشمات چرا سرخه؟ -        
 

 :میگوی ها چه قدر دروغ میتازگ        
 

 ! حساسهشیچشمام به لوازم آرا -        
 

 !!ستی ني خبراری و همه مشغول صرف غذا شده اند اما از سامگذردیجلس م ساعت از مکی        
 

 :سمی نوی مشیبرا        
 

 د؟یدیرس -        
 

 : نوشتهشنوم،ی را مامکی پي که صداکنمی مرورویو باز با قاشق غذا را ز        
 

 !ری بدم، شب بخامی رفت پادمی -        
 

 کنم،ی می آب خالوانی لکی ام را با خوردن ی و تمام ناراحتکنمی پرت مزی مي را روی گوشن؟یهم        
 ...!!زهر شد... تلخ شد...  شدی مصنوعمیامشب تمام خنده ها

 ات را گل و ندهی قدر آنی نکن، اي پردازای قدر رونیا...  خب نکن جان مندی بگودیای بستی نیکی        
 دیای بیکی...  کنددارمی گوش من و بي بزند تودیای بیکی عشق بت نساز، کی قدر از نیا... نیبلبل نب

 باشد شیمثبت اند... باشد که نی خوش بدی که آدم نباشهیخب هم...  های بافای رونی دست بردار از ادیبگو

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 281 

 الی مثال آن طور که من خدی نشود هان؟؟ شادیخب شا... اوووم... یی با خودت بگودی بای هیگاه... که
 با آن روبه رو ی وقتتشی نباشد ؟؟ و خب نهاییای روکنمی قدر که من تصور منی ادی شا نباشد نه؟؟کنمیم

 منظورم یدانیم... ردیگی قدر دلت نمنیا...  خوردینم  ذوقتي قدر تونیا... یکنی قدر هنگ نمنی ايشو
نه ...  آماده کنییاتفاق ها...  ییرفتار ها... ییزهای چکی ي خودت خودت را برای گاهمیگوی مست؟؟یچ
 شناختمی مرد را نمنی که ای بود، خب مننی واقع بدی فقط بایگاه...  ها نهی بخواناسی هی مدام آنکهیا

 مرد پر از نیغلط کردم با خودم هر شب و هرشب گفتم ا...  بت ساختم و اسطورهم قدر مدانیغلط کردم ا
...  هاي پردازای رونیخب گور پدر ا!!! شیباال جا ندارد با ان قد و ي بدي است و اصال برای و خوبتیجذاب

 ست؟؟؟ی از غصه بروم به جهنم حقم ندانمی می بزند و چخی ها ي سردنیتو بگو اگر االن قلبم از ا
 خانه ی گاهي قبول داریول...  استیاصال خوده زندگ... مقدس است...  عشق خوب استنیبب        

...  ها تصور کردمنی بهتر از ایلی را خاری خب من سامکند؟؟ی کور و کرت مي قبول دارشود؟یخراب کن م
...  نگفتهمانی و زندگدهنی بار از آکی ی حتدانمیم... دمی از او نشني عاشقانه اي کلمه چی تا االن هدانمیم
 !!نیهم "ازت خوشم اومد " بار گفت کی فقط دانمیم

 ي عاشق دلخسته نکهی هان؟؟ حاال نه اگری دخواهدی میی جوراکی من را یعنی ها نی خب همیول        
 خب پس ؟؟ي قبول دارگری خواهد دی اگر تفاهم و شناخت باشد مرا میول...  نهردی بممی براایمن باشد 

 از مای سي و دلخورمدی نفهمزی چچی هی باور کن از امشب و عروسخ؟؟ی قدر نی قدر سرد،؟ چرا انیچرا ا
 میاهای از روکهی تکی فقط مدام یمن نه لوسم نه نازك نارنج ... کنميکز کردنم مشخص بود و نشد کار

...  بوددنی که نکردم خوابي تخت و تنها کاريافتادم رو...  حمام هم نرفتممیدیبه خانه که رس...  سوزدیم
 چه کار قای و حالش دقهی روحي برادانمیمن نم... ستی اش خوب نهیپدرش گفت روح...  فکرهانیامان از ا

 کنم؟؟
...  مثالی که منتظرش هستی اتفاقکیذوق روز بعد و .. بردی است که از ذوق خوابت نمییشب ها        

 ... به طور مثالی که دلتنگش هستی کسدنی دای
  اورند؟؟؟ی دردها شبها پدر در می بعضی گاهي ادهید... بردی هم از درد خوابت نمیگاه        
 قی دقنکهینه ا... بردی چه مرگت شده خوابت نمقای االن دقیر کن و فکینی بشنکهی هم از ایگاه        

 چرا میگوی می الکی دلم گرفته و هدانمی به آن راه، مثال من االن میزنی و خودت را میدانیم.. یندان
 سرد بود یلیخ"... دی گوی مغزم مي بلند توي که؟؟ خوش گذشت که؟؟ و آن صدايخب؟؟ جشن بود

 !!"وانهید
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 بی وقتها عجی بعضيدید... آخ ... آخ ... خواهدیمن امشب دلم محبت م...  هادیگوی را ماریسام        
 خب چرا ی مغرور است؟؟ قبول ولست؟؟ی بلد ناری قشنگ؟؟؟ سامي و آغوش و حرفهایخواهیمحبت م

  قدر سرد؟؟نیا
 من نینوش... شنوم ی تلفن همراهم را مامکی پي بخوابم که صداکنمی می و سعبندمی را ممیچشمها        

 :است، نوشته
 

 پس فردا ی بزرگ چطوره؟؟ جشن خوش گذشت؟؟ فردا که جمعس وليالی گودزال،یسالم گودز -        
 ...!! بودای به چی چی کنفی واسم تعردیبا
 

 :سمینوی مشی است؟ برانی نوشفهمدی و نمفهمد ی روزها مرا منی که ایخنده دار است که تنها کس        
 

 !دلم گرفته -        
 

 :سمینوی سرخوش، مقی رفنی فرستد ایشکلک تعجب م        
 

 ن؟ینوش -        
 

 :سدینو یم...  داغانمیعنی را صدا بزنم ی کسامی پي توی وقتداندی مدانمیم... کنمیو بغض م        
 

  ال؟؟ی شده ناریجانم؟؟ چ -        
 
 

 من نی نوشمی بگوخواهمیم...  خواهدی کردن مهیگال... خواهدیبه خدا فقط دلم حرف زدن م        
 بده و امی پيدیامشب از ترس سرعت و تصادف آقا سکته کردم وانگار نه انگار، که من با بغض گفتم رس

 :اما نوشتم... ری رفت شب بخادمیآخر هم نوشت 
 

 ه؟ی جورهی اریسام -        
 : بشرنی باشد اي تواند جدینم        
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 اصال آدم گمیم..  عهیگی نداره می تعادل روانگمی من م؟ي مسخره کرددونمی و که منیخب ا -        
 ه؟ی جورهی یگی اه بعد تازه مگهی ترسناکه اصال منی بابا اگمیم.. ي وایگی مستین

 
 :نوشتم...  درد گرفتمی گلورد؟؟یگی درد متی گلويدقت کرد... ي بغض بخندانیشده م        

 
 !ریخواهشا بخواب چرت نگو شب بخ -        

 
 : خجستهي وانهی دستیدست بردار ن        

 
 بخواب؟؟ بگو اون یگی و میکنیآدم و نگران م... کوفت و بخواب درد و بخواب زهرمار و بخواب -        

 ه؟ی جورهی ي فکر کردکمی کرده که تو فقط یی باز چه هنرنماناسوریدا
 

  پس؟دیچرا اشکم چک... خندمی بار منیا        
 

 ! حوصلسی سرد و بیلی خگمی فقط مونهی دیچیه -        
 

 تو شکمش و گفت تکرار نشه ی که رفتی مثال شب مهمون؟؟يدی االن فهمناروی اي نازیلیخداوک -        
 ی گوله نمکه بچم؟ البد با خود تم گفتي فکر کرده؟ی شوخ و با نمک و مامانیلی خياون موقع فکر کرد

  به من گفت تکرار نشه آره؟سادی کاره واهی اروی داشت ياوه چه حوصله ا
 

 نیاول... داری دنی اوليادآوریاز ... کنمی من بغض می ولی خنده دار است و شوخشی حرفهادانمیم        
 چرا؟؟ یدانی میول...  روزهانی آن شب را فراموش کرده ام ااریمن سام... دیگوی راست منینوش... مکالمه

 :سمینوی نه؟؟ فقط مگری بزرگ بود دلمیدل... چون خودش آمد سراغم
 

 !ادی خوابم منینوش -        
 

 ...ستی حالم خوب نداندیم        
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 کارت ی فقط بگو چرا؟ چیستی خوب ندونمی حالت عوض بشه وگرنه مکنمی میبه خدا شوخ -        
 کرده؟

 
 !نی کوچولو دلم شکست همکیمن فقط امشب         

 
 ! تر رفتار کنهیمی صمکمی خوادی فقط دلم مدمشی نکرده، اصال نديکار -        

 
 : بد استیلی حالم خیعنی دفاع کند نینوش        

 
 خوادی االن بچه دستش بستس، می ولدی شاي کار کنه بدبخت، محرم بودی خب چي بابا نازيا -        

 خدا ي نوازشت کنه که واخوادیاستغفراهللا، م..  خبرت بغلت کنه که نچخوادی مشه،یبوست کنه که نم
 بگه يبگه بهش بپر  عاشقانه هامي کلمه هی ترسهی رفتار تو منی کنه بدبخت؟ واال با اکاریخب چ... توبه

 ...!! جهنممیریآخ االن م
 

 :م شدن آرايدنبال حرف و بهانه ام برا...  بچه شدم نهی فکر کننکهینه ا        
 

 ! بخواب بابایسینوی قدر منی اي داريچه حوصله ا -        
 

 اری سامگمی مي و جدنی اي حرف زدم انگشتام تاول زده، نازمای قدر با ننیمن عادت دارم واال ا -        
 تا نی زمدی ازوداج کندی گرگ، شارونی که تو خونه بره هستن بنای و خشنه، از اي جدياز اون دسته مردا

 !ری شبت بخزمیبخواب عز!کننی مردا کال فقط تو خلوت دو نفره عاشقانه رفتار میآسمون فرق کنه، بعض
 

 واریبه در د.. گری ددهدی بغضم هنوز هست فقط گلو خراش نم؟؟ی کنی آرام شدم سرزنشم نممیبگو        
 شی هایمشب را با تلخ اکنمی می سعمیگوی مری که شب بخنیبه نوش... فقط هست..کوبدیحنجره ام نم
 ... !و فقط فکر کنم امشب تنها جشن دختر خاله ام بود و بس... فراموش کنم

 
  " اندازدی در مي انسان ها مرا از پاي سرمای عمر تحمل کنم ولکی توانمیزمستان خدا را م "        

 
 )اریسام        (
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 ي روم، سوسن خانم با ذوق و انرژی منییاز پله ها پا        
 خونه است، بابا هم گفته بود عجب نیگفته بود منتظر تنها خانم ا... مشغول آماده کردن ناهار است        

 زده بودم، کتم را که شخندی نشانی حوصله به حرفهای و بجیمن هم گ...  خانم خونهنی است ايفرشته ا
 :رمیگی ها را مکتپا و رومی به سمتش مشود،ی وارد خانه مدی خري بابا با پاکت هاکنمیتنم م

 
  من برم؟دیچرا نگفت -        

 
 :ستی من خوش نزی چچیدلش به ه        

 
  دنبالش؟يری مي رفتم، داری خودم مدیبا -        

 
 :میگو ی و مگذارم ی کانتر ميپاکتها را رو        

 
 ست؟ی مراسم نگهی دفعه که دنیآره، ا -        

 
 : من عادت کردهي حرفهایبه تلخ        

 
 ! فراموش کردم خبرت کنم، زودتر برو منتظرهشبیگفتم که د -        

 
 :دهدی بعد از بوق اول جواب مرم،یگی و شماره اش را مکنمی خانه شان ترمز ميجلو        

 
 !اومدم. سالم -        

 
 که نیسوار ماش...  است خاصشی سالم دادن هانی اکنم،ی و تلفن را قطع مرمیگیلبم را گاز م        

 :کندی با لبخند نگاهم مشودیم
 

 د؟یدوباره سالم، خوب -        
 

 ! سالمکیعل...  من و بابایکشت -        
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 :دیگوی مبنددی همان طور که کمربندش را مکنم،یحرکت م... خنددیم        

 
 ! شرمندهشبیبازم بابت د -        

 
 خواهمی و مکنمی را روشن مگاری چرا؟؟؟ سدانمی نمی کالفه ام ولخواهد،ی مگاری چرا دلم سدانمینم        

 ی مصنوعشی سرفه هاکنم،ی متعجب نگاهش مشنوم، ی سرفه اش را مي ببرم که صدامیبه سمت لبها
 : باباي فرشته نیاست ا

 
 ؟يهنوز روشن نکرده خفه شد -        

 
 :دیگوی ومکندیبا خنده سرفه م        

 
 !  شمای االن خفه ماریآقا سام -        

 
 و پک دهمی سرم را به عالمت تاسف تکان مکند،ی که بلند تر سرفه مزنمی مگاری به سیپک محکم        

 :دیگوی می که با ناراحتزنمیدومم را م
 

  نه؟دیکشی و مگارتونی شما سممیری جا بمنیفکر کنم من ا -        
 

 : گوش منخی بزندیمثل بچه ها مدام نق م        
 

 ! آره -        
 

 : دخترها فرق داردي واقعا با همه ی قهر کند و حرف نزند ولکردمیفکر م        
 

 شه؟ی نمدی که نکششهی می چدیکشی مگاریس -        
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 رونی را بگاری و خاکستر سدهمی منیی را پاشهی شرد،یگی خنده ام مدنشی از طرز سوال پرسقتایحق        
 :زمی ریم
 

  با شما بودم؟اریآقا سام -        
 

 ! نبرهنی همونم از بیکی منتها اگه شمی آروم مکمی -        
 

 را با گاری کند، سی تر مکی و خودش را به در نزدشودی لحنم مچاله تر مي که از تندنمی بیم        
 افهی قنی اندازد، با ای خط مشهی شي با انگشت اشاره اش روهم،دی را باال مشهی و شکنمی پرت متیعصبان
 : قبرستان احتماالرومی راست مکی پدرم شیبرود پ

 
 خانوم موجه؟ -        

 
 :ستی قهر کردن بلد ندیگویراست م        

 
 !من اسم دارم -        

 
 اد؟ی بدت مگاریاز س -        

 
 :دیگوی ميدر کمال ناباور        

 
 !نه -        

 
 :دیگوی با ذوق مزنم،ی را دور مدانی و مزنمیراهنما م        

 
  نه؟ادیداره برف م -        

 
 !دونمینم -        
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 !دمی ددی سفيمن چند تا دونه  -        
 

 ؟يبرف دوست دار -        
 

 :دیگوی سمتم و مگرددی بر مشود،ی اش از لحن تند و بدم دود ميکال دلخور        
 

 !ایلی خیعنی یلی خگمیم... یلیخ -        
 

 : لبخند نزنمتوانمینم        
 

 ! نکنی خودزندمیخب فهم -        
 

 :دیگوی و مخنددیم        
 

 تونمی نمادی ام، بعد برف که میی سرمایلی آخه من کال خشم،ی مثل بچه ها مادی برف که بيوا -        
 !شمی مضی مریلی خنی واسه همينرم برف باز

 
 : پرسمی میبا بدجنس        

 
 اد؟ی برف بیفقط وقت -        

 
 : پرسمی و مکندی نگاهم مجیگ        

 
 ؟یشیمثل بچه ها م -        

 
 :دیگوی و مردیگیلبش را گاز م        

 
 !دیکنی متیهمش آدم و اذ -        
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حس کردم دلش پر است از ...  حس کردم فقط مخصوص حاال نبوددانمینم... حرفش بغض داشت        
 : فقط به خاطر بابا و قلبشم،ی با حال نرمال برودیمن، با

 
 ؟ي دوست دارگاریپس س -        

 
 :دهدی جواب مکندی مي بازشی همان طور که با انگشت هاي خنده اایبدون عکس العمل         

 
 !اهوم -        

 
 :کندی نگاهم معی سوالم و جوابش شده باشد سريار که تازه متوجه بعد انگ        

 
 ! نزدمگاری بخدا من تا حاال دست به سد؟یدونی میعنی... زهی چیعنی... نه نه -        

 
 :ی همه سادگنی لبخند نزنم به اتوانمینم        

 
 ! نفس بکشي دونم بابا سکته کردیم -        

 
 گاری بار ژست سهی من فقط دوست دارم دیدونی در موردم، مدیقت فکر بد نکن وهیآخه گفتم  -        

 !نی و تجربه کنم، همدنیکش
 

 :دیکشی پاکت پاکت مدایفقط ژست؟؟ و        
 

 فقط ژست شو؟ -        
 

 ! آرامش مسخره و کم نابود کنههی هاشو به خاطر هی دوست ندارم آدم ری ولگه،یآره د -        
 

  مگه؟ي آرامشش کم و مسخرس، امتحان کردیدونیاز کجا م -        
 

 :دیگوی ميبا اعتراض بامزه ا        

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 290 

 
 ار؟یعه آقا سام -        

 
 ه؟یچ -        

 
 و خورهی آرامشش به درد نمگاری سدونهی می هر آدم عاقلگهی خواد که دیخب تجربه نم -        

 !ی آروم شيزی چنیمسخرس که با همچ
 

 :دیگوی و مردیگی دهانش مي را جلوشیبعد دستها        
 

 !نننیههه -        
 

 و کندی درشت شده نگاهم مي که با چشم هاخندمیهمچنان م... ردیگیخنده ام از لبخند فاصله م        
 :دیگویم
 

 ..! کنمانی توهخواستمی بخدا نمدیببخش -        
 

 :کنمی نگاه مابانی به خشهیاز ش        
 

 د؟یخندیخب چرا م -        
 

  آره؟ستمی نیپس من آدم عاقل -        
 

 !دی تو رو خدا نگيوا -        
 

 !ادای کنن بدم منی که به مردا توهییمن از خانوما -        
 

  باشه؟گهی ددی حواسم نبود ببخشستم،ی ننی من اصال اهل توهدیباور کن -        
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 همچنان نمیبی شوم که مادهی پخواهمی و مکنمی را خاموش منی ماشکنم،ی خانه ترمز ميجلو        
 :کنمینشسته، نگاهش م

 
 د؟یاری نمفیتشر -        

 
 !  نداشتم بخدانیمن قصد توه -        

 
 

 ! نیی پاایباشه بابا قبول ب -        
 

 : به حساب منگذاردی بابا مدانمی مد،ی فهمشودی را از حالت صورتش منیحالش گرفته شده ا        
 

 خانوم موجه؟ -        
 

 بله؟ -        
 

 ...خواهمینم...  نشودنکهینه ا... دهمیتمام توانم را به خرج م... کنمیمکث م        
 

 !ي خوشگل تريبخند -        
 

 کشد، ینفس هم نم کنمی فکر می اندازد، حتی نمری بار سرش را زنی ای حتکند،یمات نگاهم م        
 و حرصم و را سر در شومی مادهی ام نکند شانس آوردم، پوانهیبابا د...  مثال عاشقانهي حرفهانیمتنفرم از ا

 شوکه شده از حرف من؟؟ ر قدنی مچاله کرده، اشی دستهاي را توفشی بند کشود،ی مادهی پکنم،ی میخال
 و کتم را کنمی کالفه نفسم را فوت مرود،ی سوسن خانم اسپند به دست به سمتش ممیشویوارد خانه که م

 :کندی ابراز محبت مزی رکی آورم، سوسن خانم یدر م
 

 ی خوب،ي خوش اومدشاال،ی قربونت برم خانوم، چشمم کف پات، چشم حسود بترکه ایااله -        
 دخترم؟
 خانواده خوب بودن؟        
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 که با لبخند الی اندازم، به طرف نازی پا مي و پا رودهمی کاناپه لم مي رورسد،یخنده از راه مبابا با         

 :دی گوی و آرام مرودی قدم جلو مکی الی نازرود،ی مستادهی گل انداخته ايو گونه ها
 

 د؟یسالم پدر جان، خوب -        
 

 پدر جان؟؟        
 

 !نی برو بشيستادی چرا ازم،ی عزي خوش اومدیلی ماهت بابا جون، خيسالم به رو -        
 

 بابا و زنم،ی را چنگ ممی موهاکند،ی فوت مالی و به نازخواندی ميزی چکی لب ریسوسن خانم ز        
 : پرسدی و مکندی را نگاه مالی بابا نازنند،ی نشی هم مالیناز
 

  چه خبر؟؟ خانواده خوب بودن؟یخب خانوم -        
 

 : آرام استیلی خشیصدا        
 

 ! بله سالم رسوندن خدمتتون،یسالمت -        
 

 خوامی بابا جون، بعد ممی ناهار بخورای تو بزار بفی کاریسالمت باشن، پاشو برو باال پالتو تو در ب -        
  بوده تا حاال؟ای خان چه طور اری سامنیازت بپرسم ا

 
 : کندیبابا مرگ من طوفان به پا نکن، نگاهم م.. .دهمی هم فشار مي را محکم رومیچشمها        

 
 ! رو ببر اتاقت و نشون بدهالی نازاریسام -        

 
 نفس شودی وارد اتاقم که مکنم،ی و نگاهش مکنمی اتاقم را باز مم،دریرو یهر دو از پله ها باال م        

 ی مواری دي آورد که چشمش به تابلو عکس من و سامان روی پالتو اش را از تنش در مکشد،ی مقیعم
 :کندی و بعد نگاهم مکندی عکس را نگاه مي اهیافتد، چند ثان
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 !خدا رحمتشون کنه -        

 
 !نیی پاای و لباست و بزار بفیک -        

 
 :دی گوی و با ذوق مرودیبه سمت پنجره م        

 
 ! اری آقا سامادی داره برف ميوا -        

 
 :دی به بابا نگويزی ها چي از دلخورمی بگوي چه طوردانمینم        

 
 رون؟ی برم بشهی ماریآقا سام -        

 
 :کندی مامتی بابا ق،ی از سرعت در رانندگی بزند حتی حرفدانمیم        

 
 ی ولیشی مسی برف قابل لمس تره، با بارون فقط خگمی بارون عاشقانه تره، من مگهی منینوش -        

 د؟؟ی قبول دار،ی آدم برف،ي مثل برف باز،ي خاطره بسازی کلیتونیبا برف م
 

 :میگوی مشی توجه به حرفهای بکند،ی نگاهم مستم،ی ایدرست کنارش مقابل پنجره م        
 

 ! بدونهيزیاومد چ شی که پي هاي از دلخورخوادی دلم نمضه،یبابا قلبش مر -        
 

 : باباي فرشته نی اکندی اصل مطلب را رها مشهیهم        
 

 !دی مراقب شون باشیلی خدی بارم،ی بمی االه،یآخ -        
 

 :شی چشمهاي توزنمیزل م        
 

 ج؟ی گفتم خانوم گی من چيدیفهم -        
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 :شود ی شوکه متمیاز جد        
 

 ! و بگمی برم همه چستمی من که بچه ندم،یآره فهم... یعنی.. من -        
 

 !خب حاال بغض نکن -        
 

 : ترسدی من متی اخم و جدنی اندازه از ایشک ندارم ب        
 

 !دیکن یخب همش آدم و دعوا م -        
 

 : برمی رنگم می شلوار طوسي هابی را داخل جمی دستهاکنم،یمتعجب نگاهش م        
 

 کنم؟یمن دعوا م -        
 

 مانده االن بغض کند و سر نی دارد، همی قشنگي اندازد، دقت نکرده بودم، مژه های مریسرش را ز        
  هاست؟؟ي چه طوردنی ناهار دلخور باشد، ناز کشزیم
 

 با شما بودم؟ -        
 

 ! ناهار پدرتون منتظرنمیبر -        
 

 !زهی خاله رهی طورنی مدلم اکنمیمن دعوا نم -        
 

 : شودی مثل خرگوش مکندی تعجب که مکند،ی و متعجب نگاهم مکندی سرش را بلند معیسر        
 

 !دیزنی صدا مي جورنی من ای من اسم دارم شما هاریخب آقا سام -        
 

 :باز اصل مطلب را فراموش کرد        
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 م؟ی بر؟یاالن خوب -        
 

 !میبله بر -        
 

 شده، نفسم را کالفه فوت رهی برف خزی ري و باز به دانه هاستادهی انمیبی که مرومیبه سمت در م        
 :کنمیم
 

 ننه سرما؟ -        
 

 :دهدی نشان مي لبخندم امروز چه خودکند،ی بار با خنده نگاهم منیا        
 

  خب؟دیگی به من مهی چنای ااریآقا سام -        
 

 :میگوی میبا اخم مصنوع        
 

 ! کرد عهخی بابا غذا می برایب -        
 

 !آهان باشه چشم -        
 

 ي آوری ست، قبل ترها گفته بودم تاب نمی خسته ام کافی که بداننیهم...  خودمي ام پاییتنها "        
  "...!! حوصله رای بي روزهانیمنه ا

 
 

 الیناز        
 چرا از دانمی نمی جنبه شده ام ولی بيادی حاال تو فکر کن من زم،یشغول صرف غذا بودهمه م        

 نی از اشتریب...  کنمینگاهش م...  قدر حالم خوب استنی اشی زد و خنده هانی ماشي که تویذوق حرف
 : پرسدی و مکندی را پر از نوشابه موانمی معتضد لي آقاکند،ی ميکه غذا بخورد با غذا باز

 
  خانوم؟الی نازی هستیاز پسر من که راض -        
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 زنمی فقط لبخند مقا؟؟ی دقگرددی پدر دنبال چه منی ادانمی نگاهم کند، من نمکندیسرش را بلند نم        

 :دهدیکه خوشبختانه ادامه م
 

 !دیای به هم میلیبه قول سوسن خانوم شما دو نفر خ -        
 ... خنده اش آرامش بخش است باور کنيصدا        

 
 !نشی کرد بگو خودم سرش و بزارم رو سی نکرده بداخالقیی مرد جوان من خدانیاگه ا -        

 
 سر ییزهای چکی خانه نی به جان خودم در انی ببد،ی دشودی را مشی اما غم چشمهادیگویبا خنده م        

 به يادی زشانی غم هاکنمی حس مستند،یم رو راست ن با خودشان هکنمی حس میدانیم... ستی نشیجا
 :کنمی لب باز مد،ی آیچشم م

 
 !نه بابا خدا نکنه -        

 
 طول ادی چون قرار شد زخواد،ی از هر دوتون جواب مندهی جان مطمئنا پدرت تا چند روز آالیناز -        

 به ؟ي بودی راضاری حاال از سامنی بابا تا همنمی بگو ببی سخت باشه ولدی گفتنش واست شادونمینکشه، م
 ؟ي هست؟ با اخالقاش آشنا شدینظرت مرد زندگ

 
 کند، ی آورد و با اخم به پدرش نگاه می سرش را باال ماری گذرم، بالخره سامی غذا خوردن مریاز خ        
 :زندی مخی می سر تا پاوانهیو من د

 
 الن؟ بگم ای چدونمینم... آخه... من -        

 
 را پر وانی کالفه لاری سامم؟؟ی چه بگودانمی نمقای دستپاچه شده باشم نه فقط االن دقیلی خنکهینه ا        
 :ای معتضد مرگ من کوتاه بي آقاخورد،ی نفس مکی و کندیاز آب م

 
 سواال، غذا تو بخور نی ادنی هنوز زود باشه واسه پرسدی معذبت کنم دخترم، اصال شاخوامینم -        

 !بابا
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 ... که نهقینفس عم        
 ...نفس راحت که نه        
 :دیگوی معتضد مي بعد از صرف غذا آقا،یحبس شده بود لعنت... کشمیفقط نفس م        

 
 !ییرای پذي تومی جان پاشو برالیناز -        

 
 ي و جلوشودی کند، بلند می نگاهم نمی حتاری سامکند،یسوسن خانم با لبخند ظرفها را جمع م        

 :میگوی و مشومی بلند مکند،ی و روشنش مندی نشی مونیزیتلو
 

 ! به سوسن خانم کمک کنمخوامیم -        
 

 :يریگ یاز آن لبخند ها دارد که قوت قلب م... لبخندش مهربان است        
 

 !زمی عزی خواد بابا جان تو مهمونینم -        
 

 !شمی متی اذیلی خي جورنیآخه من ا -        
 

 :کندی را نوازش ممیسوسن خانم بازو        
 

 ؟!یشی متی اذی قربونت برم واسه چنی عادت دارم برو بشنهیمادر جان من کارم ا -        
 

 ! کمکتون کنمدی بده، اجازه بدیلی خي جورنیآخه ا -        
 

 :کندی معتضد مخالفت ميآقا        
 

  خوبه؟؟ی کمک کنه نگران دست تنها بودن سوسن خانم نباشاری سامگمیم -        
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 معتضد ي و همراه آقاکنمی از سوسن خانم تشکر متور،ی اما زل زده به ماناری سامم،یخندیهر سه م        
 :دیگوی معتضد مي آقانم،ی نشی کاناپه ميرو
 

 ! نشهتی اذالی پاشو به سوسن خانم کمک کن نازاریسام -        
 

 :دیگوی فقط مشود،ی باز نمشی ابروهاي گره رم،یگیبا خنده لبم را گاز م        
 

 ! عادت دارنشونی نشو اتیاذ -        
 

توقع ندارم مدام ...  دهد نهلمی قشنگ تحوي و حرفهاندی گوشم بنشخی بدیای توقع ندارم االن بنیبب        
...  نگاهش حس نداردیچرا حت...  استنیفقط حرف من ا...  کند مثال نهی را داشته باشد و مهربانمیاهو

 را خاموش ونیزی دارد و تلوی مر لبخند ندارد، کنترل را بگری معتضد هم ديآقا...  استیخال... سرد است
 ده،ی رنگش هم پرکنم،ی نگاهش مدهد،ی را تکان مشی و پدرش فقط پاکشدی مقی نفس عماری سامکند،یم

 : جا چه خبر شدهنی اایخدا
 

 پدرجان حالتون خوبه؟؟ -        
 

 را به حالت شی که دستهاخواندی چه مشی چشمهاي تواری سامدانمی نمکند،ی نگاه ماری به سامرهیخ        
 :دی گوی آورد و آرام می باال ممیتسل
 

 !من مخلص شمام هستم -        
 

 :کندی حال خراب از کجا آورد نگاهم منی با ادانمی که نمي لبخندکیبعد با         
 

 !می برف؟؟ برو لباست و بپوش برری زي بری خواستیمگه نم -        
 

 :زندی و لبخند مکندی معتضد نگاهم ميآقا        
 

 !برو دخترم -        
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 :کنمی نگاهش مم،یشو ی ماطیهر دو وارد ح        

 
 د؟ی پوشیشما لباس گرم نم -        

 
 !ستیسردم ن -        

 
 : پرسمی ترسم اما می نشسته، منی زمي برف روی فقط کمیکم        

 
  چشون شد؟هویپدرتون  -        

 
 ! خونهي تومی سردت شد بگو بریلیخ -        

 
 : پرسمی و مرمیگی آسمان م را رو بهمی به جواب دادن ندارد، کف دستهایلی تمایعنی نیا        

 
  من چند تا سوال بپرسم؟دیحوصله دار -        

 
 و به ستمی ای من هم کنارش مکند،ی نگاهم منهی دست به سدهد،ی مهی تکواری و به دستدی ایم        

 :کنمی مهی تکوارید
 

 د؟یکنی مکاری چدی شی می عصبانیشما وقت -        
 

 ! بشمی عصبانی و کی داره از چیبستگ -        
 

 داند؟ی نمیعنی ام هستم ندهیمن نگران خودم و آ        
 

  بد باشه؟؟یلیمثال از من، کارمم خ -        
 

 :کنمی رخ پر از اخمش نگاه ممیبه ن        
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 !گهی دزنهی داد مشهی می عصبانیخب آدم وقت -        
 

 د؟ی زنی شما سر من داد میعنی -        
 

 : نالدی و مزندی مواریسرش را هم به د        
 

  تو؟ی پرسی مهی چنایا -        
 

 !  بشناسمتونشتری بخوامیخب م -        
 

 ؟یکنی کار میتو خودت چ -        
 

 تنها ي دوست دارم اون موقع تنهاشتری بیعنی کنم،ی سکوت مشمی می عصبانیمن؟؟ من وقت -        
 . شم مثل شما ممکنه داد بزنمی عصبانادی اگه زدی حرف نزنم تا آروم بشم، البته شای کسچیباشم و با ه

 
 

 :حس کردم غبطه خورد        
 

 !  خوبهیلیخ... خوبه -        
 
 

 د؟ی زنیخب شما فقط داد م -        
 

  سر تو داد نزنم خوبه؟دمیمن قول م -        
 

 : خنددینم... خندمیم        
 

 د؟ی داریدست بزن چ -        
 

 :کندی بار متعجب نگاهم منیا        
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 ! کنمدای شم دست بزنم پی عصبانیلی خدی شادونمینم -        

 
 :زندی ام مقهی نبض شقکنم،ی نگاهش ميبا بهت و نا باور        

 
 د؟ی زنی مندتونمی زن ای حتیعنی -        

 
 : لبخند کمرنگ به لب داردکی... کندینگاهم م        

 
 ؟یواسه خودت نگران -        

 
 !  لطفادیجواب من و بد -        

 
 :دیگوی مي در کمال خون سردیکنیباور م        

 
 ! بزنمدیآره شا -        

 
 : سوزدی دارد ممیاهایاه باز بغض ها آمدند، باز رو        

 
 د؟یزنی میبا چ -        

 
 : بودمدهی را نددنشیبلند خند... خنددیبلند هم م.. .خنددیم        

 
 !کنه؟ی هم میمگه فرق -        

 
 :یالی خی همه بنی از اخورمی حرص ميا        

 
 !آره شما بگو -        

 
 ! انتخاب کنهتونهی دست، زنم مدمیبا کمربند شا -        
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 د؟ی زن بلند کني دست روادی نه؟؟ دلتون مدیکنی متمی اذدیدار -        

 
 !آره چه جورم -        

 
 :دی گوی که مرومیبه سمت پله ها م...  شودی سردم مشتریب        

 
 کجا ننه سرما؟ -        

 
 !سردم شد -        

 
 ؟يدیترس -        

 
 !نه -        

 
 ! جانی اایب -        

 
 مرد نی من اياهای رواری سامکنمی حس میه گازد،ی ری ترکد، برگردم اشکم میبرگردم بغضم م        

 :من اشتباه گرفتم... ستین
 

  با شما بودم؟زهیخاله ر -        
 

 ! برم تو خونهخوامیسردمه، م -        
 

 : و خشنيجد...  خنده نداردي رگه هاگری دشیصدا        
 

 ! جانی اای بگمیبهت م -        
 

 : اندازمی مری ام زقهی و سرم را تا گردمیبر م        
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 ! قدر زود باور باشهنی آدم استیخوب ن -        
 

 ...دهمیجواب نم        
 

 زن؟؟ زنا رو ي رو؟ی اونم کزه،ی داشته باشم دست بزن ندارم خاله ريمن هر اخالق گند -        
 !رنی می میفوتشون کن

 
د باورم شد؟؟ چون به اخالق و برخوردش  قدر زونی چرا ایدانیم... نه جناب معتضد آرام نشدم        

 : از نظرمخوردیم
 

 ؟يدیشن -        
 

 !بله -        
 

  ؟ی انداختریبله و بال چرا سرت و ز -        
 

 زد توقع ام باال نی ماشي که توی با آن حرفایلوس شدم؟؟ ... بغض دارم... می گویفقط به تو م        
 :نداشتم را ی شوخنی ایرفته و انتظار حت

 
 ! کنم، من دست بزن ندارم نترستتی خواستم اذیم -        

 
 : مردانه اشي انهی سي را محکم بزنم تومی که مشت هانی اخواهد؟؟ی چه مقای دلم االن دقیدانیم        

 
 !باشه -        

 
  باشه؟یچ -        

 
 ! و قبول کردمدی دست بزن ندارنکهیا -        
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 ؟يحاال چرا باز بغض کرد -        
 

 !لعنت...  همه ضعفنی لعنت به اد؟؟ی لرزمیمگر صدا        
 

 !بغض نکردم -        
 

 سواالت تموم شد؟ -        
 

حس کردم بغضم ...  نهای اتفاق افتاده تی برادانمینم... دهمی و بغضم را قورت مکنمینگاهش م        
 :دی کشریقلبم ت... محکم با قلبم اثابت کرد

 
 !  تون و دوست داشتم نه حرف آخرتون وینه شوخ -        
 : پرسدی مبی دست به جيباز هم در کمال خون سرد        

 
 گه؟ی بود دیحرف آخرم چ -        

 
 !رنی می مدی خانوما رو فوت کننکهیا -        

 
 ي رود، صدای بعد می و کمکندی معتضد با لبخند از پنجره تماشا مي که آقانمیبیم... خنددیز مبا        

  است؟؟ابی قدر کمنی پسرش ايخنده ها
 

 د؟یخند یخب چرا م -        
 

 !ي اونهیدختر تو واقعا د -        
 

 ستم،ی نی اما مردنمی و حساس هستفی حرفتون قشنگ نبود، ما خانوما لطگمی خب مونم؟یمن د -        
 !می هستي هم محکم و قویلی خفتهیپاش ب

 
 !گهی خوبه؟ ول کن ددیباشه اصال شما خانوما خدا... محکم... يبابا قو -        
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 حالم را انی منی اییزهای چکی بحث کنم و دلخور بمانم اما خب خواهمیم... رمیگیلبم را گاز م        

 که خشن نیخب هم...  کردنشتی اذای کردن یمثل شوخ... شی ها بلند خندهيمثل صدا... عوض کرد 
  نبود؟؟گری نبوده خوب بود دنی و سنگيو جد

 
 ! درست کنمیکاش برف تند بشه آدم برف -        

 
 ؟ي سوال ندارگهید -        

 
 ! دست شما درد نکنهرینه خ -        

 
 :میگوی که مرودی و به سمت پله ها مخنددیم        

 
  تو خونه؟دی ریم -        

 
  پشت بوم، مگه سردت نبود تو؟رمینه م -        

 
 م؟ی بمونگهی دکمی -        

 
 :ستدی ای پله ها ميبدون حرف رو        

 
 د؟ی برف و دوست داریشما چ -        

 
 !نه -        

 
 د؟یچرا؟؟ پس حتما بارون و دوست دار -        

 
 !رسهی دستتم نمي انگشتهاي دوست دارم به اندازه ای که تو دنییزاینه، چ -        
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 کمون، نی برف، بارون، گل، آسمون، رنگه،ی دوست داشتنزای چیلی خای دننی شه؟ ایواقعا؟ مگه م -        
 ...!!زای چیلیخ... آفتاب مهتاب

 
 !ي و دوست دارزیخوبه که همه چ -        

 
 درست ی دانشگاه و آدم برفکی پارك نزدي تومی رفتنی من و نوشداومدیچند بار که برف شد -        

 ! دوست دارمیلی گذشت، اون پارکم خی خوش می اومدن کمک، کلی کم کم همه مم،یکرد
 

 :میگوی و مرومی روشن کند، جلوتر مگاری سخواهدیم        
 

 د؟ی نکششهیم -        
 

 :دیگوی ترسم، فقط می مشی از چشمهاکند،ی نگاهم مرهیخ        
 

 !گهی دمیبر -        
 

 و رودی منهی معتضد است نه سوسن خانم، به سمت شومي از آقاي نه خبرم،یشویهر دو وارد خانه م        
 :دی گویم
 

 !ی جا گرم شنی انی بشایب -        
 

 :شنومی سوسن خانم را مي که صدامینی نشی مقابلش منهی مبل کنار شوميرو        
 

 ؟يای لحظه بهی شهی جان مالیناز -        
 

 را شیگفته بودم چشمها... کنمی را بسته نگاه مشی داده و چشمهاهی مبل تکی که به پشتاریبه سام        
 اب وانی لکی که ی سوسن خانم بشقابشوم،ی و وارد آشپزخانه مشومی دوست دارم؟؟ از جا بلند متی نهایب

 !  دیای سمتم م بسته قرص داخلش است بهکیو 
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 :دی گوی و مزندی لبخند میبا مهربان        
 

 بهش ی اگه تونستده،ی که گوش نمرزنی بخوره، واال به حرف من پاری قرص و بده سامنیا -        
 ! هم شبیکی ظهر یکی صبح داره یکی کن قرصاش و، يادآوری

 
 من هم رم،یگی تفاوت باشد؟؟ بشقاب را می اش بی قدر به خودش و سالمتنی آدم اشودیمگر م        

 :زنمیلبخند م
 

 !چشم حتما -        
 

 بشقاب را به کند،ی مپی تايزی چکی به دست نشسته و ی گوشنمیبی مرومی مرونیاز آشپزخانه که ب        
 :رمیگیسمتش م

 
 ار؟یآقا سام -        

 
 :کندی و نگاهم مکندیسرش را بلند م        

 
  کارش کنم؟یچ -        

 
 !دیقرص تون و بخور -        

 
 ! بابايا -        

 
 :گذاردی مزی مي و روردیگیبشقاب را م        

 
 !گهی ددیبخور -        

 
 !خورمیباشه م -        
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  نماز مو بخونم؟تونمیمن کجا م -        
 

 شناسم، از ی نگاه را نمنی من جنس افهممش،ی که نمي جورکی کند،ی نگاهم می جور خاصکی        
 :زارمی همه فاصله بنی اندازم، از ای مری و سرم را زشومی اش معذب مرهینگاه خ

 
 !برو اتاقم -        

 
 خنددی می وقتدیفهمیکاش م        

 
 ...من        
 ...دلم        
 ...قلبم        
 ..روحم        
 نی اش بردارم و ببرم دور تریشانی پي اخم ها را از رونی اتوانستمیکاش م... میریگی میچه آرامش        

 :میگوینقطه چالشان کنم، فقط م
 

 !ممنون -        
 

 :شنومی را مفشی ضعي از پله ها باال بروم که صداخوامیم        
 

 ؟يجانماز دار -        
 

 ! هستفمی کيبله تو -        
 

 !برو -        
 

راه ...  اتاقنی اي تودنینفس کش...  استی چه حس و حال خوبی اگر بدانشوم،یوارد اتاقش م        
 را فمی مردانه است، کيادی ززشیهمه چ...  قدر دوست دارمنی اتاق را انی چرا ادانمینم... نشستن... رفتن
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 و کنمی باز م کالفه در رادم،ینپرس  افتد قبله رای مادمی آورم، تازه ی مرونی و چادر و جانمازم را بدارمیبرم
 : مشغول صحبت با تلفن استشنومی را مشی که صدارومی منییاز پله ها پا

 
 ؟؟یفهمیتو زبون آدم و م -        

 
 

 !! باباریـ برو بم        
 

 :زی مي روکندیپرتش م...  و تقکندی را قطع و میگوش        
 

 ار؟یآقا سام -        
 

 :کندی و به من که پشت سرش بودم نگاه مگرددیبا تعجب بر م        
 

 ؟ي اومدیک -        
 

 ! االننیهم -        
 

اخم ...  اش را بشنومی تلفني که دلش نخواسته مکالمه نی ادنی فهمستی سخت نیلیخب خ        
 :ی لعنتکندیم
 

 ه؟یچ -        
 

 :کند ی را حس نمی حسچی هالیبگذار فکر کند ناز... گذردی سخت تر مرمیسخت بگ        
 

 قبله کدوم طرفه؟ -        
 

 دهد؟ی چرا جواب نمکشد،ی مشی موهايهر ده انگشتش را تو        
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 ! دخترممیمستق -        
 

 کندی اشاره مواری با دست به طرف دکنم،ی نگاه مستادهی پله ها اي معتضد را که توي و آقاگردمیبرم        
 :کندیو تکرار م

 
 !میمستق -        

 
 :زندی لنگ مییزهای چکی...  آدمهانی انیب...  جانیا... ستی حالم رو به راه نیدانی دانم که میم        

 
 !ممنون -        

 
 دنی تخت بردارم که با دي را از روفمی تا کگردمی و برمکنمی جانماز را جمع مخوانمینمازم را که م        

 :میگوی و مرمیگی دهانم مي دستم را جلوکندی داد و نگاهم مهیک که به چارچوب تاریسام
 

 !دمی ترسيوا -        
 

 :ی حسچی ندارد هی حسچیلحنش ه        
 

  مگه؟يدیلولو د -        
 

 ! خونه، مزاحمتون نباشمدی من و ببردی دارياگه کار -        
 

 :دیگوی کالفه مند،ینشی آن مي رود و رویبه طرف تخت م        
 

 ! قدر تعارف نکن حوصله ندارمنی ازتیجان عز -        
 

 که نیا...  حوصله است که مشخص استی که بنی خب اگذارم، ی تخت ميچادر و جانماز را رو        
 چرا؟؟... ستی مشخص نزی چکیفقط ... دل و دماغ ندارد معلوم است
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 د؟ی بخوابکمی رونیبرم ب -        
 

 ! دختر خوبخوابمی میمن شبم به زور و بدبخت -        
 

 :کندی غوغا مشی صداي درد تو؟؟ي حس کردشی را از صدایدرد کس        
 

 چرا؟ -        
 

 :کندی و عصا مبردی را عقب مشیدستها        
 

  چرا؟یچ -        
 

 د؟ی بخوابدیتونیچرا شب نم -        
 

 !نیبش -        
 

 :شی پاهانیی درست پانم،ی نشی منی زمي چرا رودانمینم        
 

  تو؟ي خواب نشدیتا حاال شب ب -        
 

 :گرددی دنبال همدرد مکنمی حس میدانیم        
 

 !چرا شدم -        
 

  داره؟؟لیخب دل -        
 

... کندی را متیدلم هوا... شودی تنگ متی براي دلم بدجوری آره خب گاهمی بگودیمثال االن با... هه        
 :بافمی را ممیاهای و رونمی نشی خب مای
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 ؟؟ی نداره، شما چی خاصلینه دل -        
 

 ! نخوابمدمی محی ترجنم،یبی مادیکابوس ز -        
 

 !یچه کابوس -        
 

  همه پردرد شد چرا؟؟نی تر شد چرا؟؟ انیخسته تر شد چرا؟؟ غمگ        
 

 !امی بابا منم مشیبرو پ -        
 

من حس ...  که دوستش دارم درد داردی کس؟؟يگذر ی درد بکشد ساده مي که دوستش داریکس        
 :مردن دارم

 
 اد؟؟ی از من برمیکمک -        

 
 :دهدیجواب نم        

 
  تونم کمکتون کنم؟ی من ماریآقا سام -        

 
 !امیبرو من م -        

 
  بگم؟؟د،یخوابی راحت تر مدی ذکر هست اگه قبل از خواب بخونهی -        
 

 :شودی باز تند میول.. به مقدسات قسم قصدم فقط کمک کردن است        
 

  گفتم؟؟یمن به شما چ -        
 

 !!! باشددهی شکستن دلم را نشنيصدا... بغض من به جهنم... رومی و به سمت در مشومیبلند م        
 :زندی لبخند مدنمی با دکند،ی معتضد کتش را تنش مي آقاروم،ی منیی و از پله ها پاکنمیدر را باز م        
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  کجاست بابا؟؟اریسام -        

 
 :کنمی مزی جا حلق آونی بلرزد خودم را هممیمن اگر صدا        

 
 !انیتو اتاق شون، االن م -        

 
 ! بمونشمونی کار دارم، شبم پیی برم تا جادیمن با -        

 
 :گریفقط امروز کشش ندارم د... نه...  کنارش باشمخواهدی دلم نمی فکر کننکهینه ا        

 
 !شمی مزاحم نمگهینه ممنون د -        

 
 !دمشونی وقته ندیلی خان،ی بگم پدر و مادرتم بخوامی بابا؟ مهیمزاحم چ -        

 
 ...!  شودی بمانم پدر من نمشودینم... لبخند ندارم...  صاف ندارميصدا..  ندارمقلب... من جان ندارم        

 
 !گهی فرصت دهی شاالی اد،ی زحمت نندازيخودتون و تو -        

 
 حرف پدر ي دوست ندارما، به سوسن گفتم شام درست کنه، پس بمون و رویمن عروس تعارف -        
 ! حرف نزنندتیشوهر آ

 
 ؟يدی قلبم دي خرده هاانیتو هم قنج رفتن دلم را م        

 
 !چشم ممنون -        

 
 ! فعال خدافظ باباجون،ی تنها نباشاری سامشی دختر خوب، برو پنیآفر -        
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 در يفقط تا جلو...  ندارمشی خانه و آدمهانی به ایتی حس مالکچیعادت دارم همه را بدرقه کنم، ه        
 :میگوی و مرومیهمراهش م

 
 !دیبه سالمت، مواظب خودتون باش -        

 
  همسرش را کرده هان؟ي دلش هوادیشا... شودی معیلبخندش وس... زندی برق مشیچشمها        

 
 !برو تو سرده بابا -        

 
 :میگوی و مشومی وارد آشپزخانه مبندم،ی در را مرودی منییاز پله ها که پا        

 
 د؟یخوایسوسن خانوم کمک نم -        

 
 : اوردیکاهو ها را از داخل آب در م        

 
 ! بهترهاری سامشی برو پزمینه عز -        

 
 کی ی که؟تا ابد حتیفهمی مکندی مروروی اسمش حالت را زیحت... یی جاهاکی... ی آدم، گاهکی        

 :کندی متی چشمهاي و توکندیخاطره ها را خار م... یتشابه اسم
 

 !کننی دارن استراحت ماری کمکتون کنم، آقا سامخوامینه م -        
 

 ! باهام حرف بزن حوصلمون سر نرهنیپس بش -        
 

 !دی زحمت افتادي هم بکنم آخه، باز به خاطر ما توي کارکی خوامیم -        
 

 غذا واسه آقا هی و کور و ساکته که من فقط  قدر سوتنی خونه انی ا؟؟واالی مادر چه زحمتيا -        
 !ستی مواقع نشتری م که باری کنه، سامفی بپاشه، نه کثزی هست بری نه کسکنم،یدرست م
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 :نمی نشی می صندليرو        
 

 ست؟کجاست؟ین -        
 

 ! خودشيخونه  -        
 

 مگه خونه دارن؟ -        
 

 سر خونه رهی هنوز ازدواج نکرده می شده که هر جووني چه دوره زمونه ادونمیآره مادر، من نم -        
 جا و اتاقش واسش نی بگم بچم بعد از مرگ سامان اون خونه رو گرفت تحمل انمی خودش، البته ایزندگ

 ! اومد حاال بهتر شدهی جا نمنی اصال الیسخت بود، اوا
 

 :ردیگی دلم مشودی مشیاشک که مهمان چشمها        
 
  تصادف تنها بودن؟يآقا سامان تو -        
 

 ! باهم بودندارینه دخترم با سام -        
 

  پشت فرمون بودند؟اری آقا سامیعنی -        
 

 :شودی و مشغول خرد کردنشان مندینشی و مقابلم مگذاردی مزی ميسبد کاهو را رو        
 

 ناراحته که اجازه داده سامان پشت نی از ااریم خب ساینه خود سامان پشت فرمون بوده، ول -        
 !نهیفرمون بش

 
  بودن؟يمگه آقا سامان چه طور -        

 
 ! تو رو خدا حال تو رو هم بد کردمنیحالش خوب نبوده مادر، بب -        
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 :رمیگی چاقو را مریدلگ... چکد یو اشکش م        
 

 !دی کارهاتون برسي هی به بقدی شما برکنمی خرد منارویخدا رحمتشون کنه، من ا -        
 

 ! دخترمیرشیپ -        
 

 کردن را دوست ی خب فضولی حال بد سامان بدانم، وللیاز دل...  بدانمشتری خواست بیدلم م        
 !ندارم

 :شنومی را ماری سامي که صداشورمی را ممی دستهاکنمی کاهو ها را خرد منکهیبعد از ا        
 

 زه؟یخاله ر -        
 

 با گفتن با اجازه از خندد،یاز موجه گفتنش بهتر است، سوسن خانم هم م...  لبخند نزنمتوانمینم        
 :ستادهی باال اي طبقه روم،ی مرونیآشپزخانه ب

 
 بله؟ -        

 
 ! خودش و کشتتیگوش -        

 
 دلم زلزله ي مقابلم توي صحنه دنی با دشوم،ی و وارد اتاقش مرومی از پله ها باال مرود،یبعد هم م        

 خوده يجا... ی من باشي جادیبا...  آمدن استرونی بي آماده کنمی که حس مزندی ميقلبم طور... شودیم
 انداخته، شی نماز من را رودر و چادهی تخت دراز کشي رواریسام... یتا حال االن مرا درك کن... خودم

 :دیگوی چادر مریز همان ز سرش، اي رویحت
 

 ! قطعش کني جواب بدي خواینم -        
 

 : استي آورم، مامان پری مرونی را بی و گوشدارمی برمی صندلي را از روفمیک        
 

 سالم مامانم؟ -        
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 زم؟ی عزی ماهت، خوبيسالم به رو -        

 
 ...خوبم... زنمی رنگم زل مدیبه چادر سف        
 ...خوبم... زنمی اش زل می صورتزی ريبه گلها        
 ...خوبم... کنمی نگاه ماری منظم ساميبه نفس ها        

 
 ؟ی شما خوبیخوبم مامان -        

 
 ؟ي معتضديقربونت برم، هنوز خونه آقا -        

 
 بله، باهاتون تماس گرفتن؟ -        

 
 :دارمی نگاهم را برنمی ولزندی چادر چشمم را ميدیسف        

 
 زم؟ی عزفتهی زحمت بي معتضد توي آقایاره، چراگذاشت -        

 
 ! حرفشون حرف نزنمي گفتم گفتن رویلیبخدا من خ -        

 
  خان خوبن؟اریسام -        

 
 !رسوننیبله سالم م -        

 
 ؟ي نداريسالم برسون مامان جان، کار -        

 
 ! خدافظد،یایود بنه فقط ز -        

 
 !باشه خدافظ -        
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 :پرسمی و مکنمیتلفن را قطع م        
 

 د؟یداریب -        
 

 !نه -        
 

 :دی گوی چادر مری که باز همان طور از زرومی و به سمت در مزنمیلبخند م        
 

  هاتون با بابا چه خبر؟يزیاز برنامه ر -        
 

 ...خندمیم        
 

 ! جانی اانیقرار شد شب پدر و مادرم ب -        
 

 ؟ی بپرسم تا بگدیمن حتما با -        
 

 ! کمک سوسن خانمرمی من مد،ی بدوندیخب گفتم شا -        
 

  مگه؟يکار کردنم بلد -        
 

 : تنگ شددنشی دي دلم براشودیباورت م        
 

 ن؟روی بدیای نمریحاال چرا از اون ز -        
 

 :حرفش تلخ بود        
 

 ي البته نقطه هاده،ی سفی همه چری زنی بودم، از ادهی نددی و سفی قدر همه چنیتا حاال ا -        
 ! هم دارهیصورت
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 :شودیکامت تلخ م... ي ها بخندیشده به تلخ        
 

 ! و قشنگهدی چادر نماز من سفری مثل همون زایبه نظر من دن -        
 

 ...زندیچادر را کنار م        
 

 !گهی ديخجسته ا -        
 

 :میگویبا خنده م        
 

 ...!! دیشا -        
 

 !اری بنهی کنار شومزی و فندك من و از مگاریبرو س -        
 

 د؟ی الاقل من که هستم نکششهیم -        
 

 :دی گوی که مکنمی و در را باز مزنمی اندازد، لبخند می تخس ابرو باال ميمثل بچه ها        
 

 !منتظرم -        
 

 !باشه -        
 

 ! گذارم بماندی مانتو ام مبی و داخل جدارمی و فندکش را بر مگاری سرومی منییاز پله ها که پا        
 

 "ستی آهسته اش همچنان مفهوم نيرخ داده که، صحنه  "عاشق شدن  "نیآنقَدر با سرعت ا"        
!... 
 
 

 )اریسام        (
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هر چقدر ...  داشتیحس خوب..  چادر آرامم کردنی اری بودن زی چه مرگم شده ولقای دقدانمینم        
 زی به مروم،ی منیی گذارم و از پله ها پای مفشی چادرش را کنار کشود، ی نمالی از نازي مانم خبریمنتظر م

 ینی زمبیمشغول خرد کردن س الی نازشوم،ی وارد آشپزخانه مست،ی و فندك نگاری از سي خبرکنم،ینگاه م
 :زندی و لبخند مکندی نگاهم مدهم،ی مهیاست، به کانتر تک

 
  شما؟ياری من و بگاریمگه قرار نبود س -        

 
 ! نبودزی مي رويزیخب رفتم چ -        

 
 : پرسدی و مکندی را باز مخچالیسوسن خانم در         

 
 ارم؟ی واست بيخوری ميزیچ -        

 
 :میگوی مالی و رو به نازدهمی میبا سر جواب منف        

 
 !زی مي گذاشتم رومی اومداطی نباشه؟ خودم از حشهیمگه م -        

 
 : استنی زمي نصفش توزهی خاله رنیا...  کندینگاهم نم        

 
 !زی مي نبود رویچی هدینی ببدیخب خودتون بر -        

 
 : داردی لذت خاصکی کنم تشی اذخواهدیفقط دلم م...  بشوم نهی عصباننکهینه ا        

 
 ! کارت دارمرونی بایپاشو ب -        

 
 :رمی بمدی جوجه رو دست بخورم بانی پرد، من اگر از ایرنگش م        

 
 د؟ی کارم داریخب کار دارم االن، چ -        
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 ! بگو چشمای پاشو بگمیم -        
 

 رونی تفاوت از آشپزخانه بی من اما بردیگی و لبش را گاز مکندیسوسن خانم متعجب نگاهم م        
 :رسدی از راه مری که سر به زستمی ای مبی منتظرش دست به جروم،یم
 

 بله؟ -        
 

 :ستمی ني جددهمی قدر که نشان منیا        
 

 ! جلوایب -        
 

 :دی آیجلو م قدم کی        
 

 !جلوتر -        
 

 اما هنوز فاصله اش به اندازه سه قدم است، سه شودی مکی نزدگری قدم دکی و دیگوی مینچ آرام        
 ی آرامشکی...  استی جور خاصکی شی چشمهاکند،ی با ترس نگاهم مکنم،یقدم را هم خودم پر م

 قبل ل است که از بودنش مثنی شناسم ای همه احساس ناشناخته منی اانی که از می تنها حسدهد،یم
 !!نی کشم همیعذاب نم

 : دی گوی و مردیگی دهانش مي که دستش را جلوبرمی مانتو اش مبیدستم را به سمت ج        
 

 !ننیه -        
 

 : ماندی هوا مي و دستم تورودیبعد هم با اخم عقب م        
 

 د؟یکنی کار میچ -        
 

  بخورمت معلوم نبود؟خواستمیم -        
 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 322 

 !می ما به هم نامحرماریآقا سام -        
 

 واقعا معتقد است؟؟... کنمی نگاهش مجیمات و گ        
 

 به مانتوتم نامحرمم؟ -        
 

 د؟ی کار داریبه مانتوم چ -        
 

 :میگوی متی و با جدکنمیاخم م        
 

 ! بوددای پی صندلي روي نشسته بودنم،ی و فندك و ببگاری تو؟ بده من اون سيکردمسخره  -        
 

 !دیببخش -        
 

 ! نکردمی بدش من تا قاطی کنی معذرت خواهخوادینم -        
 

 :کندی نگاهم مزی آمطنتی لبخند شکیبا         
 

 !دمی نمی ولدیببخش -        
 

 بله؟ -        
 

 !بله -        
 

 یچرا عصبان... يزی چکی شود، فقط ی متعجبم وارد آشپزخانه ميبعد هم در مقابل چشم ها        
 نشدم؟؟؟

 و من کرد،ی صحبت مشتری بکردی میبیکم تر غر... پدر و مادرش که آمدند شادتر شد، خوشحال تر        
 آن جا يمن تو و فندك گاری که هنوز سکردمی رنگش نگاه مي فسفري کوچک مانتوبی به جیگاه

 ي جلوانستم من هم نتورم،ی و فندك را نگگاری تا سکردی از دستم فرار میخوش کرده بود، موقع خداحافظ
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 شی من هم برادهد،ی دست تکان ممانی با لبخند براشودی پدرش منی بزنم سوار ماشیپدر و مادرش حرف
 :سمینوی و مدارمی کشم، بعد از رفتنشان تلفن همراهم را بر میبا نگاهم خط و نشان م

 
 !زهی خاله رارمیمن پدر تو رو در م -        

 
 :سدی نوی ممیبرا        

 
 ! تون و بدمی رفت امانتادمی دی ببخشاریآقا سام -        

 
 :سمینویم        

 
 ! منم باور کردم، دعا کن دست من به تو نرسهیتو گفت -        

 
 م؟ی برگرددیخوایم -        

 
 که بابا رومی گذارم و به سمت در می مبمی جي را توی گوش،ی وجبمی آورد نیحرصم را دارد در م        

 : پرسدیم
 

  کجا؟اریسام -        
 

 حرف بکشد، نظر من خواستی مدهی نرسالی زبان نازری از زامدیخوشم ن...  هستمیاز دستش عصبان        
ناراحتم که قرارمان را ...  گرفتهي را جدزی قدر همه چنی که امیعصبان... دیرا نخواسته نظر او را پرس

 : رفتهادشی
 

 !خونم -        
 

  مزاحمته؟ی جا کسنیا -        
 

 ! بخرمگارمی سخوامیم -        
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 ه؟ی طورنی اي رفتارت با نازشهیتو هم -        

 
 :پرسم ی گردم و کالفه میبر م        

 
 ه؟یچه طور -        

 
 ؟؟یکنی نگاه مونیزی تو تلوشتی نشسته پ،ي نه باهاش حرف زدينه نگاهش کرد -        

 
 چه کار کنم قربون قد و باالش برم؟ -        

 
 :چشم در چشم... ستدی ایمقابلم م        

 
  معلوم هست چه مرگته بچه؟،یچرت نگو سام -        

 
 بعدم مگه قرار نبود د،یدی پرسی بود از خودم می حرفد،یدیکشی ازش حرف مدی داشتمدیخوشم ن -        

 و دو روز دی گرفتي قدر جدنی تموم بشه پس چرا ای و اگه نخواستم ادامه بدم همه چدیبهم فرصت بد
 د؟؟ی پرسینشده نظر فرشته خانوم و م

 
نگاهم اما هنوز محکم و پر از جذبه ... شودیصورتش سرخ م.... شودی اش متورم میشانیرگ پ        

 :کندیم
 و بپرسم بهم ی کنتشی پسر؟؟ مثال اگه تو نره غول اذیکنی چرا شورش م؟ی چیعنی حرفا نیا -        

 ! بهش صدمه برسهخوادی از تو دارم چون دلم نمشتری اون و بي هوای کارو کردم تا بفهمنی ا؟یگیم
 

 :زنمی مشخندین        
 

 د؟؟یشی نمالی خی هستم چرا بی قدر خطرناك و جاننیخب اگه من ا -        
 

 ! بچهي نداراقتیتو ل -        
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 :شودی دود متمی حال بدش عصباندنیبا د        

 
 !گمی می چفهممی نمستی نداشتم، حالم خوب نيمنظور -        

 
 : لعنت به من لعنترود،ی و به سمت پله ها مگرددیبر م        

 
 بابا؟ -        

 
 !خفه شو گور تو گم کن -        

 
 ...!!! خراب کردم... دیخندی هم مشیامروز با چشمها...  بودشی روز زندگنیامروز بهتر        

 
 

 :رمیگی را مشی و بازورومیبه سمتش م        
 

 ..!بابا نگاه کن من و -        
 

 !ی سامرونیگمشو ب -        
 

 ی معتقد باشم کلک و بی نداشته باشم هر چی چقدر به زنها حس خوب که هرنهیبابا حرف من ا -        
 شون و که ندارم، چرا تی قصد آزار و اذگهی کدومشون اعتماد نداشته باشم دچی به هیوفا هستند هر چ

 ی رفتار نکردم ولیان تا امشب عصبگمی بکنم با اون دختر؟ نمتونمی کار می مگه من چد؟ی قدر نگراننیا
 ! پدر منستمی من خطرناك و کله شق نی ترسی قدر که شما منیا

 
 :کندی و نگاهم مگرددیبر م        

 
 پسر، پس توقع نداشته باش فکر کنم آدم یکنی تر مدیتو روز به روز من و از خودت نا ام -        
 !یستی نیخطرناک
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 !ری حق با شماست، من رفتم شب بخدیشا -        

 
 :با تمام قدرت مردانه اش... محکم... ردیگیرا ممچ دستم         

 
 قابل اعتماد ری وفا و غی بتونهی مي که فکر کرديدی دی چ؟؟ي ادهی دي تا حاال چه بدالیاز ناز -        
 باشه؟

 
 :شومی مرهی خمانیبه دستها        

 
 ! بشهي زوريزیقرار نبود چ -        

 
 تمومش ی دوسش داشته باشیتونی واقعا نميدی من هنوز سر حرفم هستم، اگه دست،ی نيزور -        

 ! بگذرهگهی چند روز دهیکن، فقط بزار 
 

 .چشم -        
 

 :زندی ممی که صدارومیبه سمت در م        
 

 ار؟یسام-        
 

 :گردمی بر نمستم،ی ایم        
 

 پس ی دختر داشته باشنی به ایتونی نمی حسچی جز تنفر هي اگه حس کرد،يزی چهیفقط  -        
 واسه دل بستن اون یی اخالق و رفتار تو جانی با ادونمی مدیحواست باشه اون بهت دل نبنده، هر چند بع

 !باشه
 

  متنفرم؟الیتنفر؟ من از ناز        
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 !چشم -        

 
 و گاز رومیتا آن جا که راه دارد تند م...  سرعتنیبا آخر... کنمی و حرکت مشومی منیسوار ماش        

 شب 12 درست ساعت کنم،ی مادیز...  را همشی و صداکنمیضبط را روشن م...  امختهیبه هم ر... دهمیم
 بی را داخل جمیو دستها کنمی مکی پالتو ام را به هم نزدي هاقهی رسانم، ی قبر سامان ميخودم را باال

 :کنمیرنگش را برف پوشانده، زمزمه م ی برم، سنگ قبر مشکی ممیها
 

 "سالم سامان "        
 

 :شودی میته دلم خال        
 

 "سردرگمم "        
 

 :کندیسر ما تا مغز استخوانم نفوذ م        
 

 "زهینه هدف دارم نه انگ "        
 

 :ندی نشی ممی شانه هايبرف رو        
 

 " دونه چقدر داغونمی نمفهمتم،یبابا رو خسته کردم، نم "        
 

 :میگوی آهسته مشود،یبرف کم کم دارد تند م...  استاهی آسمان سرم،یگیسرم را باال م        
 

 "یستیخوشبحالت که ن "        
 

 :زنمی زانو نمی ولشودی سست ممیزانوها        
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 و کردمی مدای گشتم مامان و پی من خطرناکم، هه، خنده داره، من اگه خطرناك بودم مگهیبابا م "        
 من و چه به زخم زدن و ضربه کردم،ی و نابود می لعنتي من اگه خطرناك بودم مارسا زدم،یبهش زخم م

 ! هه مسخرس؟؟ي به ناز؟یزدن؟؟ اونم به ک
 

 :رومی قدم عقب مکی        
 

 "کنواسه منم دعا  "        
 

 : رومی عقب مگری قدم دکی        
 

 همه نی همه بغض از انیاز ا...  سامانشمیدارم خفه م... گمی به تو می کس نگفتم ولچیبه ه " -        
 که خاکت کردن، ي نکردم؟؟ از همون روزهی من چند ساله گریدونیم...  بودنیچی همه هنی از انهیک
حتما معجزه شده  امشبم!  شدی که مغزت متالشي من چند ساله درد و دل نکردم؟؟ از همون روزیدونیم

 !!گهی دزنمیکه دارم باهات حرف م
 

 : رسدی ممی گلوي و تا توشودی از قلبم کنده می بزرگيتوده         
 

 !نبود... ینت سامان وقت رفتن نبود لعفهمم،یکه نم.. دونمی هست که نممی مرگهیامشب  " -        
 

 :کنمی لب رمز مه مری روم، زی عقب مگری قدم دکی        
 

 "خدافظ " -        
 

  " استی طوالنزیی چرا در قلب من پادانمینم "        
 
 

 )الیناز        (
 : پرسمی و منمی چی مینی رنگ را داخل سیی طاليفنجان ها        
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 ن؟ی نوشزمی بريچا -        
 

 افهی زدن قدی اش همچنان در حال دی کوچک دستنهیی با آنمی بی و مگردمی مدهد،بریجواب نم        
 :میگوی کشم و با اخم می را از دستش منهییاش است، آ

 
 نتت؟ی ببخوادی بار اول ممای مگه ن،ي بابا، خفم کردي اگهی دی خوبگمیم -        

 
 بهش بگه آخه ستی نیکی کارش کنه حاال ی خدا بگم چ،ي خواستگارادی بار اول می ولرینه خ -        

 !شنی مردم عاشقم می هادی قدر بدم منی بود واال، اینونت نبود آبت نبود عاشق شدنت چ
 

 :دهدی که ادامه مخندمی و مرمیگی دهانم ميدستم را جلو        
 

 ! خواستگارنی سومنی هفته انی اي توگم؟ی دروغ میکنیمرگ فکر م -        
 

 ! آقاستیلی خاده،ی به نظرم از سر تم زدمشی عاشقت باشه، من که دمایخب مگه بده که ن -        
 

  که ها؟می اصال من و تو نداراده،ی تعارف نکن، واسه من زي زنش شو، جون نازيخوایخب م -        
 

 ! بخدامای نچارهیعه برو گمشو خل و چل، ب -        
 

 یلی پنج، شش ساله خستی مرد بکی رسد، ی از راه منی که ناصر برادر نوشکنمیچادرم را مرتب م        
 زندبعدی بابت داشتنش غبطه خوردم، اول لبخند منی به نوششهی و من همکندی رفتار میمیمهربان و صم

 :دیگویم
 

 ن؟ی نوشيای بيخوایتو نم -        
 

 ام؟یمن؟ کجا ب -        
 

 ! همه منتظرنرون،یب -        
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 :باز لوس و ننر شد        

 
 ناصر؟ -        

 
 هوم؟ -        

 
 من اصال استرس ندارم خب؟ -        

 
 !خب -        

 
  چرا خب؟دونمی نمستی نمیاصال خجالتم حال -        

 
 :دهدی را تاب مشی انگشتهاي خودش جدی ولمیخندیهر دو م        

 
 !خب -        

 
  خب؟نای هم ندارم با خاله ایستی تعارف و رو در باچیه -        

 
 ! خبنی نوشيریبم -        

 
  خب؟دی نشه شماها خجالت زده بشنی از اادتری وقت روم زهی تو هوا مو داشته باش گمیخب م -        

 
 :کندیناصر با خنده نگاهم م        

 
  تو؟یکنی و تحمل منی ايچه طور -        

 
 :دیگوی که ناصر مشومی مختنی ري و مشغول چاخندمیم        
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 بود االن هزار ي هر دخترته،ی باش، بابا شب خواستگاري جدتی بار تو زندگهی مرگ من نینوش -        
 ! شده بوددیبار سرخ و سف

 
 ای داداش ب،یی چه عروس پروگنی االن همه مشم،ی چرا سرخم نمدونمی نمنه،یخب منم دردم هم -        

  سرخ بشم هان؟کمیچند تا بزن تو گوش من 
 

 :میگوی و مدهمی را به دستش مینیس        
 

 ! ما روی کشتنی برو نوشایب -        
 

 :دیگوی منی و نوشکندیناصر تشکر م        
 

 ! من اگه برنگشتم مواظب بچه هام باشيناز -        
 

 :دیگوی اندازم که ناصر می مری زبا خنده سرم را        
 

 ! بروای آخه بيشعورم ندار -        
 

 :کندیبعد نگاهم م        
 

 ؟يایتو نم -        
 

 ! جا راحترمنینه ممنون من ا -        
 

 !باشه -        
 

 ي آقاي که خانه شی از دو شب پنم،ی نشی می صندلي و روکشمیبعد از رفتن شان نفس راحت م        
 ی از خودم می خب ته دلم ه،ی خشک و خالامی پکی از غی ندارم، دراری از سامي خبرگری دمیمعتضد بود
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 به صفحه د؟ی باکه  به دلش نشستم آن طوردی اخالقم را دوست ندارد؟ شادی شاده؟ی مرا نپسنددیپرسم شا
 !! سرشي نگرفت فدا خبر از خودش بدهد خبر از من همکی منتظر هستم فقط کنمی نگاه ممی گوشي

 صحبت و خنده ي صدادهد،ی غرورم اجازه نمی ولرمی تماس بگخواهمیم...  را فوت آب شدمینگران        
 که رمیگی ممی سرم را با دستهاکنم،ی ام دعا می دوست داشتنقی رفي و از ته دل براشنومی را مشانیها

 متعجب به اسم کنم،ی را باز مامی پعی و سرکنمی سرم را بلند مشنوم،ی تلفن همراهم را مامکی پيصدا
 : که نوشتهزنمی زل منینوش
 

 ! بپرسم؟ االن تو اتاقمی من ازش چيناز -        
 

 :سمی نویبا خنده م        
 

 ؟ی دستت گرفتی تو چرا گوشيریبم -        
 

 لبخند کنهینشسته نگام م مای که، نمی بزنمی حرف ندارگهی دمی کردي بازامکی قدر پنی ما ايناز -        
 !نی همامی می و عشوه خرککنمی سرم و کج و راست می منم هدهی ملیتحو

 
 :شدمی که داشتم از خنده منفجر ميوا        

 
 !ی حفظ ابرو کن، بزار اون و کنار روانکمی تورو خدا نینوش -        

 
 از نظر ه؟ی مورچس، کافهی ي ما فاصله مون اندازه ي نازگمی پرسم، می مییزای چهیباشه حاال  -        

 گم؟ی منایاسالم و خطر و ا
 

 ! بخندمتونمیبرو گمشو من نم -        
 ! رفتم فعالگهی من د،ي دارییچرا دستشو -        
 !ستی معرفت من نی از بي گذارم، خبری مزی مي را رویبا خنده گوش        
 با خودت فکر یکشی کنارشان نفس می رسند و وقتی از راه متی از زندگیی جاکی یی آدمهاکی        

 ؟؟يدیکشی نفس ميتو چه طور...  هاامدنی ننیقبل از ا..  قبل ترهایکنیم
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 گذشت؟ چقدر سخت ی متیچگونه زندگ...  اشی نداشتیوقت...  نبودی وقتیکنیبا خودت فکر م        
 !! گذشتیم

 خبر نگرفتن نی ادی خب شام،ی پاهاری غرورم را هم گذاشتم زکنم،ی لمس میشماره اش را با بدبخت        
 کردم، بوق اول ی حرف خودم را راضنی من با انی او خبر بدهد، ببدیدور از ادب باشد، حتما که نبا

... چهارم...  سوم ق بوزند،ی مخی می نوك انگشت هاخوردی بوق دوم مرود،ی تپش قلبم باال مخورد،یم
 :شنومی را مفشی ضعي که صدارسدی به بوق آخر مدهد؟؟ی پاسخ مری قدر دنی اشهیهم... پنجم

 
 بله؟؟ -        

 
 :کنمیدهانم خشک شده، لبم را با زبانم تر م        

 
 سالم، حالتون خوبه؟ -        

 
 زه؟ی خاله رییتو -        

 
 :رودیدلم قنج م... کشمی مقینفس عم... زنمیلبخند م        

 
  پدرتون خوب هستند؟د؟ی نگران شدم، خوبستی ازتون ني خبردمید -        

 
 !آره -        

 
 :زندی دست و پا ممی پاهاری من هنوز زن؟غروریهم        

 
 !خداروشکر... خب -        

 
 :کشدی مقینفس عم... انگار نفس او هم گرفته        

 
 !  ایداوری نگهی دي من و بردی امانتنیا -        
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 ! کهدمتونی ندگهید -        
 

 ! دنبالتامیفردا عصر م -        
 

 !باشه ممنون -        
 

  برطرف شد قطع کنم؟تینگران -        
 

 ی ولیکنی بغض م،ي آوری خودت نمي به روی ولیشکنیم... يشوی پوست کلفت می گاهیدانیم        
 :ییگو ی آخ نمی ولدی آی دردت م،یزنیلبخند م

 
 ! خدافظد،یمواظب خودتون باش -        

 
 !خدافظ -        

 
 با خنده از راه نی که نوششومی از جا بلند مشنوم،ی دست زدن و مبارك گفتن ها را از سالن ميصدا        

 :میگوی بوسم و می گونه اش را مکنم،ی محکم بغلش مرسد،یم
 

 !ونهیمبارکت باشه د -        
 

  گشت و گذار؟می بریی تا4 شهی می ککنمی دارم فکر مي ناز،ي خواهریمرس -        
 

 :می آی مرونیاز آغوشش ب        
 

 ؟ییچهار تا -        
 

 !الی و گودزمای من و تو و نگهیآره د -        
 

 :دیگوی که مخندمیم        
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 !می و شوهرشم ببردای پارمدیحاال شا -        

 
 یی جورهاکی یدانی است، مي اهودهی بافتن کار بایرو... بافمی نمای روی بعد و اتفاقچ،ی هي براگرید        

 ...!! کابوسیو گاه... شودی درد آور هم می گاهی ندارد، کمیبا حال و روز آدم همخوان
 باران خورده را ي هاابانی دست در دست هم خاری با خودم فکر کنم من و سامنمیشی نمگریمثال د        
 !! محال شددیشا... کنمی و من ناز مکشدی او ناز مم،ی زنیقدم م

 دیشا... میگوی گذارم و از دلم نمی مردانه اش نمي شانه هاي سرم را رومیاهای روي توگریمثال د        
 !!محال شد

 من همان قدر عاشق یول... ستی مهربان نکردمی من آن قدرها که فکر مياهای رواری سامگرید        
 !هستم
 م،یگوی مکی و به مادر و پدر و برادرش تبررومی مرونی و خانواده اش از آشپزخانه بمایبعد از رفتن ن        

 :دیگوی منی که نوشدارمی و پالتو ام را بر مفی کشوم،ی منیبعد هم وارد اتاق نوش
 

  کجا؟ینصفه شب -        
 

 ! مجلس تموم شدرمی دنبالم، گفت باهاش تماس بگادی بابا بزنمیزنگ م -        
 

 !ی مونی جا منی شب هم،ي کردخودیتو ب -        
 

 ؟ی چگهید... وا -        
 

 !دهی بهت مهلت نممای نیعنی ادا،ی نمرتی فرصتا گنی از اگهی دشمی شب بمون پي نکن نازتیاذ -        
 

 : کوبمی مشیمحکم به بازو        
 

 ! ادبیب -        
 

 :زندی که باز غر مدارمیتلفن همراهم را بر م        
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 ! مونمی زنگ بزن بگو مگمی مالیناز -        

 
 !نه برم راحترم -        

 
 ! رسونمتی مرد شور تو ببرن خب صبر کن خودم ميا -        

 
 ؟ي تنها برگردی موقع شب؟ مگه خلنیا -        

 
 ! لجباز مسخرهادهی از سر تم زاری سامنمی بی مکنمیاالن که فکر م -        

 
 :دی گوی که مرمی شماره بگخواهمی و مخندمیم        

 
  خوبه؟مت،ی رسونیصبر کن با ناصر با هم م -        

 
 !نی مزاحم شم نوشخوامینم -        

 
 ي قهی و چند دقخندمی آورد، می در مي شکلک با مزه امی براکندیهمان طور که مانتو اش را تن م        

 و کندی نگاهم منهیی که ناصر از آدهمی و اطالع مرمیگی با بابا تماس مم،یشوی منیبعد هر سه سوار ماش
 :دیگویم
 

 ! بزرگ بشهکمی کن، بهش بگو حتی و نصی رواننی اکمی خانوم الیناز -        
 

 :دیگوی و مردیگی مشگونی ناصر را وي محکم بازونی نوشزنم،یلبخند م        
 

  ام؟ من بچم؟یمن روان -        
 

 ! گوشت دست مو عهيکند -        
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 :میگویبا خنده م        
 

 ! آقا ناصرستی بچه نی هست ولی رواننینوش -        
 

 با حرص نی زند، نوشی ناصر قهقهه مکند،ی و نگاهم مگرددی گرد شده برمي با چشمهانینوش        
 :دیگویم
 
 خواد،ی دشمن نمگهی آدم تو رو داشته باشه دیعنی کردنت، ي طرفدارنی خاك بر سرت با ایعنی -        

 !اه اه
 

 :میگویبا خنده م        
 

 ؟ي تو بچه اگه،ی دگمیخب راست م -        
 

 :شودی صورتم براق ميبا حرص تو        
 

  ام؟یمن روان -        
 

 :دیگویناصر با خنده م        
 

 ي حاال که ازدواج کردگمی مگس،ی دزی جا، حرف من چنی ادی نکنی کشسی و گسیخب حاال گ -        
 ! کنارو خالصيدبزاری ها رو باي و سبک بازي لوس بازنی از ایلیخ
 

 : منقی آورد رفیاز زبان کم نم        
 

 تره، اه ی روانیعنی از خودم سبک تره، نه مایبعدم ن... وا شوهر کردم حجت السالم که نشدم که -        
  کمکم کن؟يناز) کندی و ناله مگرددیبر م... ( نچ...  لوس تریعنینه 
 

 :میگویبا خنده م        

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 338 

 
 شوخ تره؟؟ -        

 
 ! بگمخواستمی و منیآ قربون زبونت، هم -        

 
 : کنمدیی ناصر را تاي حرفهاخواهدی اما دلم مخندد،یناصر همچنان م        

 
 !يری تر بگي و مسائل و جدی تر باشنی سنگکمی گهی ددی بان،یحق با آقا ناصر نوش -        

 
 سی شلوارش و خنهی اخمم و ببمای شم که ني جدنیاصال از فردا همچ...  من و دیباشه بابا کشت -        

 کنه خوبه؟
 

 :دهدیناصر با تاسف سر تکان م        
 

 !مای نچارهی بن،ی نوشی شیتو آدم نم -        
 

 :ستی هم دفاع کنم بد نیکم        
 

 و مسخره ی کاراش شوخنی اد،یدونی شما بهتر از من مگهی ده،ی دختر عاقلیلی خنیآقا ناصر نوش -        
 !شهی می واال به نظر من زن زندگه،یباز
 

 :دیگوی و مزندی مي سوت بلندنینوش        
 

 !نی آفری دفاع کنیبالخره تونست -        
 

 :دیگوی متیناصر با جد        
 

 با یی زناشوی زندگره،ی فاصله بگي و سبک بازیالی خی بنی از ادی باگمی می عاقله، ولدونمیم -        
 ! فرق دارهیلی خيدوران مجرد
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 :زندی او حرف ميانگار نه انگار که ناصر دارد برا        

 
 !می کاسه آش بخورهی سایناصر وا -        

 
 :دیگوی ميدی و با لحن نا امکندیناصر کنار مغازه ترمز م        

 
 !شهی آدم نمحتمی با نصنی خانوم حرف و پس گرفتم االی ناز،یه -        
 : پرسدی و مکندیبعد نگاهم م        

 
 رم؟ی بگيخوری میشما چ -        

 
 به نی بکوبم، نوشواری سرم را به دنی از دست نوشخواهدی دلم مکنم،ی ام نگاه میبه ساعت مچ        

 :دهدی من جواب ميجا
 

 ! بندهی االن مگهی برو دریهمون آش بگ -        
 

 :میگوی رود میناصر که م        
 

 ! ونهی دشهی ساعت چنده؟ مامانم نگران میدونیم -        
 

 ؟ی با منیمگه نگفت -        
 

 !شنی بشه نگران مری دیگفتم ول -        
 

 !ادی االن مکشهی بعدم مگه چقدر طول مرن،یگی جان نگران بشن تماس ميناز -        
 

 ! داداشت موافقميمن با حرفا -        
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 :خنددیم        
 

 !خودمم موافقم -        
 

 !یپس واقعا خل -        
 

 ! موافقمنمیبا ا -        
 

 ! تو انگار نه انگاری ولندته،یداداشت نگرانته، نگران آ -        
 

 !گهی ددهی من و پسندي طورنی همشناسه، ی من و ممایبابا ن -        
 

 وانهی از دست ددنی و بعد از خوردن و خندرمیگی آش را مي کاسه م،یکنی سکوت مرسدیناصر که م        
 !!می رسی به خانه منی نوشي هايباز
 

 چهره يادآوری...  استنیریش...  بعد از دو روزاری سامدنی به دکنم،یموقع خواب به فردا عصر فکر م        
 ام تا دهی نشنشتری بار بکی بلند خنده اش که يو تنها صدا...  عطرشيبو... جذبه اش ... اخمش.. اش

 کنم؟ی آورم و لمسش می مرونی بفمی کيفندکش را از تو.. امشب
 !!! فندك و دوستش دارمنی ندارم به ایحس خوب        
  را؟؟ی حس در همنی را؟؟ همچی حسنی همچیداشت        
 !!ستی نشی سر جاییزهای چکی بدان ی داشتی حس را وقتنیا        
...  او است هم قشنگ استي که برانیا...  فندك را لمس کرده قشنگ استنی اشی که دستهانیا        

 ی حس خوبمیگوی است که منی هميبرا...  سوزاندی اش را مهی تکه از رکی فندك هر بار نی با ا اویول
 ...!! دوستش دارمیندارم ول
 طلبکار دست به کمرش د،ی آی شود و به سمتم می از جا بلند مدای پارمیمیبعد از رفتن استاد کر        

 :دیگوی و مزندیم
 

 !ي نازی مارمولکیلیخ -        
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 :دیگوی مالی خی بنی که نوشکنمیمتعجب نگاهش م        
 

 !آره منم قبول دارم -        
 

 گه؟ی می واسه چیدونیمگه تو م -        
 

 : دخترنی است اوانهید        
 

 ه؟ی اعتراضی قبول دارم مارمولکینه ول -        
 

 :کنمی را نگاه مدای و پارمدهمی ملشی برو بابا تحوکی        
 

  شده مگه؟یچرا چ -        
 

 ت؟ی اومده خواستگاراری به من سامی نگفتیتو واسه چ -        
 

 :کنمی و هاج و واج نگاهش مشومیبلند م        
 

 ؟یدونیتو از کجا م -        
 

 ! دمت گرم؟ي ام نازبهی قدر غرنی من ایعنی -        
 

 :دهدی نجاتم منینوش        
 

 ؟ي آره ناز؟يمگه اومده خواستگار -        
 

 :شودی آرام تر مدایپارم        
 

  به تو هم نگفته؟یعنیوا  -        
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 :ردیگی است که خنده ام می اخم کرده و عصبانيآن قدر جد        
 

 !ریبرو بم...  توی به منم نگفت،ي شعوری واقعا بينه که نگفته، ناز -        
 

 :داندی انگار خودش را بدهکار مدای رود و پارمی متعجبم ميبعد هم در مقابل چشمها        
 

  جز من، باهات قهر کرد؟ی جون فکر کردم به همه گفتي نازدی ببخشيوا -        
 

  به تو گفت؟یک -        
 

  بدونه؟ی کسيبهرام، چرا دوست ندار -        
 

 ! رفت و آمد سادسهی فقط ستی معلوم نیچیخب آخه فعال ه -        
 

 !نی خوبي خوشحالم واست، خانواده یلیآره بهرام واسم گفت، خ -        
 

 ؟یشناسی و ماریسام -        
 

 تصادف فوت شده و ي همونا که قبال گفتم برادرش تودونم،ی ازش نميادی ززی چاد،ینه ز -        
 !نیمادرش جدا شده، هم

 
 و ساده رفتار یمی امان باز هم صمیبا تمام تفاوت و اختالف طبقات...  دوست دارمیلی را خادیپارم        

 :کندیم
 

 ! شد بگمي اگه جدخواستمی بودن تو نبود مبهی بر غرلیببخش اگه نگفتم دل -        
 

 ! بدمی و باهات آشتنی نوشمی برایحاال ب -        
 

 :دیگوی که ممیشوی ماطی و هردو وارد حخندمیم        
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 به خاطر اون تصادف و از دست دادن گهی حوصلس بهرام می بداخالق و بکمی اری که سامنیا -        

 ! ازش بپرسمشتری دفعه بنی به خاطر تو ادمی قول می و گفته، ولنی همدمی هر بار که پرسیعنیسامانه، 
 

 : و به فکر بودنشتیمی به صمزنمیلبخند م        
 

 ! جوندای پارمیمرس -        
 

 ! خب شناخت هم الزمهی ولد،ی ای مگهی به نظرم واقعا به هم ددم،ی ازش نديمن بد -        
 

 :دیگوی که مرمیگی را مشی بازومیدی رسنیبالخره به نوش        
 

 ! نکنیگمشو منت کش -        
 

 :ردیگیحرصم م        
 

 !گهی توهم ببخش ددی بخشدایپارم -        
 

 :کندی و اخم کامل نگاهم متیباور کن با جد        
 

  از خواستگارت خبر داشته باشه؟دی تو نبایمی دوست صمن؟ی اشتباه کرد، من؟ نوشدایپارم -        
 

 :دیگوی مدایپارم...  خدايا        
 

 !هر نکن باهاش گناه داره حاال قن،ی نوشگفتی نشده واال بهمون مي جدیچیآخه هنوز ه -        
 

 د،یفهمی فروش هم مي کرد اون موقع عباس آقا سبزی هنر نمگهی که دگفتی و مشدی ميجد -        
 ! ياری اسم منم نمگهی ديناز
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 ی چشم و ابرو مشی براوانه،ی دنی سر اي کنم بزنم تودای پی چماقی چوبکی کنمی رو مری را زاطیح        
 :ردیگی انگشت اشاره اش را به سمتم مکشد ی اش دست نميگری از هنر بازی ولمیآ

 
 خوامی می مدلنی اقیرف... واال...  نه من نه توگهی ما تموم شد، دنی بی همه چي نازنیبب -        

آدم و قبول نداشته باشه که بخواد )  چسباندیانگشت اشاره و شصتش را به هم م.. (  قدرنی که اکار؟؟یچ
 ! باهاش حرف بزنهشی زندگي مسئله نیدر مورد بزرگتر

 
 :دای پارمچارهیب... کنمینفسم را کالفه فوت م        

 
 دوست نداشته دی کالس خب اصال شاي کردم توی حاال شلوغش نکن بابا منم شوخنیعه نوش -        

 !موندی مي نازي اسم روهی ی الکي جورنی نکرده نشد ایی خدادیبگه، خب شا
 

 :کنمیدست به کمر نگاهش م        
 

 مو بهش ی زندگی من همه چشه،ی دلم ازش صاف نمگهی من دشهی خانوم نمدای پارمرینه خ -        
 !  خدافظ بابان،ی اون وقت اگمیم
 
 

 هم خنده ام گرفته هم حرصم گرفته، رود،ی من می متعجب و عصبيبعد هم در مقابل چشمها        
 :دیگوی ناراحت مدایپارم

 
 ! جونيببخش ناز -        

 
 !رهی مادشی ی ناراحت نباش مدلشه، صبح همه چه؟ی حرفا چنیا -        

 
 ؟یمطمئن -        

 
 ! خدافظرمی مگهیآره بابا، من د -        
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 !بازم شرمنده خدافظ -        
 

 و کنمی خوردن هستند، سالم مي و چاونیزی تلوي مامان و بابا مشغول تماشارسمیبه خانه که م        
 : پرسدی که بابا منمینش یکنارشان م

 
 ؟ي کردخی ي جورنی اي برف بازیباز رفت -        

 
 : اشي بازوانهی افتم با آن دی و به هم زدن قرار پارك منی نوشادی        

 
 !می خب نرفتی ولما،ینه بابا جون راستش قرار بود بر -        

 
 بعدم پارك ،یشی خوب نمي زودنی برف به انی اي توي سرمابخورفهی من، بدنت ضعزینرو عز -        
 !ستی دخترا ني برف بازيکه جا

 
 !آخه برف دوست دارم -        

 
 : رودی و به طرف آشپزخانه مشودیمامان بلند م        

 
 ! دختر منزنهی دوست داشتنا به آدم ضرر میبعض -        

 
 ! محض بودقتی حس کردم حرفش حقدانمی نمخت؟؟یچرا قلبم ر        

 
 : پرسدیبابا م        

 
  خوش گذشت حاال؟شبید -        

 
 :میگویبا خجالت م        

 
 !دی تا اومدم خواب بودشبی ددیببخش -        
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 :دهدیشوق م... دهدیلذت م... دهدیاعتمادش اعتماد به نفس م        

 
  اره؟ي اومدری اومده که دشی پيحتما کار -        

 
 ! وسط راه دلش آش خواستدفهی شب،ی به مامانم گفتم دنی نوشریبخدا همش تقص -        

 
 : را قاب کنمشی خنده هاخواهدیدلم م        

 
  گذشت؟ریاشکال نداره بابا، حاال مجلس به خ -        

 
 ! خل و چلم عروس شدنیآره نوش -        

 
 :دیگوی آشپزخانه ممامان از        

 
 ! ناهار سرد شددیایب -        

 
 : نوشتهنی نوششنومی تلفن همراهم را ميصدا        

 
  دوستم؟شمی می خوبگریباز -        

 
 :سمی نوی مشیبا خنده برا        

 
 !یدونی تو مدونستی مشدی ناراحت مدای پارمي خوب کردی به خدا، ولي اونهید -        

 
 ! اومده بود دنبالممای ببخش نموندم ن،ی منونی تو مدیتو کل زندگ -        

 
 !یزمیعز -        

 
 :دیگوی که مامان مشورمی را ممی دستهام،یشویهمراه بابا وارد آشپزخانه م        
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 ؟يچرا لباس تو عوض نکرد -        

 
 :نمی نشی مزیپشت م        

 
 ! گرسنمهیلیخ -        

 
 : پرسدی و مکشدی غذا ممیبابا برا        
 

  بابا؟اریچه خبر از سام -        
 

 !رونی بمیقرار شد با اجازتون امروز عصر بر -        
 

 :دهدیلبخندش آرامش م        
 

 ! توی داشته باشه بابا جون، من آرزوم خوش بختی خوبي جهی رفت و آمدها نتنی که اشاالیا -        
 

 !ممنون -        
 

 !عذات و بخور -        
 

 :دی رساری سامامکیمشغول اتو زدن مانتو ام بودم که پ        
 

 !رونی بایب -        
 

 رنگم را ییموی و شال لکنمی مانتو ام را تنم معیسر...  دوست دارمیی جوراکی دادنش را امیمدل پ        
 ي عطرش با بوي بوشوم،ی منی از مامان سوار ماشی از خداحافظ دارم و بعدی را برمفمی کنم، کیمرتب م

 : تنگ شده بودشی مخلوط شده، دلم براگاریس
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 د؟یسالم خوب -        
 

 ! سالمکیعل -        
 

 پوش نگاه کردم، دی سفي هاابانی قدر زود جوابم را داد، لبخند زدم و با لذت به خنی بار بود انیاول        
 ی بودن در کنار آدم دوست داشتنمی بگوتوانمیدر حال حاضر نم...  گفتشهی که نمتمام حس ها را

 اول يتجربه ...  اول ها ذوق داردر باشهیکجا نوشته هم...  بار اولم باشدنکهینه ا...  داردی چه حالمیاهایرو
 ی گاهیدانیم... ستی بار ها ننی اولي تمام ذوق و شوق ها برای ماندگار است ولیهر اتفاق دوست داشتن

 خواب یفهمیم... یکنی اتفاق را پشت هم تجربه مکی... یرسیبه بارها که م.. يشوی بار که رد منیاز اول
 !ستی نای رویفهمیم! یستین

هنوز ادامه ...  هنوز تمام نشدهاری بودن کنار سامنیا...  و تمامدیای بشی بار پکی قرار نبوده یفهمیم        
 : دارد که گفتن نداردی ذوقکی نیو خب ا... دارد

 
 ج؟یبا شما بودم خانوم گ -        

 
 :میگوی طرفش و مگردمی بر معیسر        

 
 بله؟ -        

 
 چرا اخم دارد؟        

 
 زدم؟یبال، با خودم حرف م -        

 
 :دهدی سوال هم کنم به زور جواب ماری سامزد؟؟یمگر حرف م        

 
 ! حواسم نبوددیببخش -        

 
 :زنمی مشیصدا... کندینگاهم نم... ی لعنتدهدیمحل نم        
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 د؟ی گفتی چاریآقا سام -        
 

 ... ــ        
 

 !دی دوباره بگدمیخب نشن -        
 

 .... ــ        
 

 : گذارمی داشبرد مي آورم و روی مرونی را بگاری و فندك و پاکت سکنمیسکوت م        
 

 ! رو بردمنای که ادیببخش -        
 

 !شودی قدر سنگ نمنی گل که ا؟ی آدمها را از چه ساختیخدا بعض        
 

 :زندیتند حرف م        
 

 جی باهات گرنمی آخرت باشه حرف که مي دفعه ،ي داری من و بر ملی آخرت باشه وسايدفعه  -        
 !یزنیم
 

  عالم، بغض ها همه وقت نشناس هستند؟؟يلعنت به بغض ها        
 

نه ... ستی نرمال ناری سامی من عاشق، من مجنون، ولوانه،یمن د... کندیکالفه نفسش را فوت م        
 !نه... ی هر چای...  استیعصب...  حوصله نداردمی بگوئنکهیا

 سکوت قهیتا ده دق ...ستی رفتارش دست خودش نکنمی شده امروز، حس می جور خاصکی اریسام        
 : افتدی و به جان سکوت مداردیخودش تبر بر م... کامل

 
 ؟يزنده ا -        

 
 :میآرام و مال..  تند است نه خشنگریلحنش نه د        

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 350 

 
 !خوبم -        

 
 ! کهيباز که بغض کرد -        

 
 !بغض نکردم -        

 
 ؟یکنیحاال چرا نگام نم -        

 
 : صورت بدون اخمش لک زدهدنی ديدلم برا        

 
 ! دیگی می چشنومی هم مي جورنیهم -        

 
 

 :اما قشنگ... آرام... خنددیباز هم م        
 

 !یکنی می بدجور قاطینه خوشم اومد تو هم ناراحت ش -        
 

  گرفت و تمام؟؟ی تند حرف زدنش را به شوخیعنی        
 

 زه؟یخاله ر -        
 

 :کنمیحسش م... بزندرونی بمی از چشمهاخواهدی دلم ميخرده ها        
 

 ی که حرف نمواری حواسش به همه جا باشه جز من، با دزنمی حرف می با کسی وقتادیخوشم نم -        
 !زدم
 

 :کندی می اش دهن کجیفندك لعنت        
 

 ؟!خانوم موجه با شمام -        
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 د؟ی و نشنوی کسي فکر و حرفاي تودی برای حواستون پرت بشه ومدهی نشیتا حاال پ -        

 
 :دیگویبا لبخند م        

 
 ! اومدهشیپ -        

 
  با من؟دیپس چرا بد حرف زد -        

 
 !چون دلم خواست -        

 
 :دیگوی و مخنددی که مکنمی درشت شده نگاهش ميمتعجب و با چشمها        

 
 ! بااليچه عجب سرت و آورد -        

 
 زندی زل مکند،ی ترمز مابانی و کنار خشودی که لبخندش محو مندی بی چه ممی در چشمهادانمینم        

 :دیگوی اندازم که آرام می مری با خجالت سرم را زمی چشمهايتو
 

 !باز که من اشک تو رو در آوردم -        
 

 قشنگ و یلی خیاصال هم فکر نکن عاشق...  قضاوتم نکنی ولدانم،یده ام؟ ممثل بچه ها ش        
 : و تمامکندی خردت میگاه... رنگارنگ است

 
  خونه؟دی من و ببرشهیم -        

 
 :کندی و نگاهم مدیگوی مینچ آرام        

 
  کنه؟ی بگم سرکار خانوم آشتیاالن چ -        
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 ؟یعنی ستی بلد نیمعذرت خواه        
 

 ! برم خونهخوامی فقط مستمیمن قهر ن -        
 

 !زهی خاله رگهی اسمش قهره دنیا -        
 

 :دیگوی که مکنمی نگاه مابانیاز پنجره به خ        
 

 !! قبولزدمی داد مدینبا -        
 

 : نداردری جشن گرفتن که نظکی دلم يتو        
 

 الو؟ -        
 

 :خندمیم        
 
  نگفتم؟ستمی بلد ندنیگفته بودم ناز کش -        
 

 :میگوی و مگردمیبا لبخند بر م        
 

 !باشه قبول -        
 

 :کندی و حرکت مدهدی تکان منی و سرش را به طرفخنددیم        
 

  شرط داره؟یول -        
 

  نکشم؟گاریالبد س -        
 

 !نه -        
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 تند نرم؟ -        
 

 ! کاملیکی دینه، لواشک زرشک بخور -        
 

 :باور کن... خنددیبلند م        
 

  کار کنم؟یچ -        
 

 :خندمی پر از تعجبش مي خودم و چهره طنتیبه ش        
 

 !خودم درست کردم -        
 

 خودت؟ -        
 

 !اهوم -        
 

 : نرفته اندشی هنوز خنده هادهم،ی آورم و نشانش می مرونی بفمی کيلواشک را از تو        
 

 ! توی هستي چه خانوم خونه انیآفر -        
 

 خب شرطم قبوله؟ -        
 

 !میدی رسینی بشگهی دکمی -        
 

 کجا؟ -        
 

 !خونتون -        
 

 :میگوی اندازم و می مری سرم را زکند،ی که نگاهم مخندمیبلند م        
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 د؟ی دوست نداریترش -        
 

 !نه -        
 

 !خوش مزس -        
 

 ! زرشکگهینه د -        
 

 ! ترشهیلیآره خ -        
 

 !اسی دست پختت چه طورنمی ببخورمی مکمیحاال  -        
 

 که راحت بخورد کنمی ملشی شکل تبدنی و کوچکترکنمی لواشک را جدا مي و پوسته زنمیلبخند م        
 !رمیگیوبه سمتش م

 
 تو و نگاهم ي چشمهاي توزدیری عشق تمام خودش را می وقتدی آی از من بر ميچه کار "        

  ؟؟؟؟..."کندیم
 

 )اریسام        ( 
 کنم،ی را بسته، به دستش که مقابلم مانده نگاه مدنمی راه نفس کشيزی چکی... ستیحالم خوش ن        
 ی و نفرت رد شوم ولنهی از کی بشناسمش، تا کمشتری به خودم فرصت بدهم تا بهتر و بخواهدیدلم م

 در مقابلش رست رفتار ددانمی ترسم، نمی من از دوست داشتن و خواستن مستم،یمن آدمش ن... شودینم
 شودی نمی آرام برخورد کنم ولخواهمی مست؟؟یچ

 صورتم جمع شود وهم شودی از حد باعث مشی بی ترشگذارم، ی دهانم مي و تورمیگیلواشک را م        
 :زمان بخندم

 
 ! بابا ضعف کردمي تو درست کردهی چنیا -        

 
 :خنددیقشنگ م        
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 !گهیخب زرشکه د -        

 
  خنده داره؟؟شیهه هه چ -        

 
 ...! شماي افهیق -        

 
 ! صبرکن حاالرسمیحساب توم -        

 
 !خب من که گفتم ترشه -        

 
 :میگوی و مدهمیبه زحمت لواشک را قورت م        

 
 ! بهميدادیخب کمتر م -        

 
 :دیگوی مطنتیبا ش        

 
 !گهیخب لواشک کامل بود د -        

 
 :تی هوی همچنان بيزی زند، چی قلبم جوانه مي تويزی چخندد،یفقط م... کنمیمتعجب نگاهش م        

 
  تو؟يخوری مناروی اي بود چه طورادی زیلی خي کردينامرد -        

 
 :کاش نخندد        

 
 ! راحتیلیخ -        

 
 ! افتهی فشارت مادینخور ز -        

 
  حرف را زدم؟؟نی چرا ادمیخودم هم نفهم        
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 !چشم -        

 
 : پرسمی و ممیگوی میکالفه نچ آرام        

 
 م؟یخب کجا بر -        

 
 : امروزکندی متیاذ        

 
 !يبرف باز -        

 
  از سفر برگشتند؟؟ی من کيخنده ها        

 
 ! من و تویکشت -        

 
  باشه؟؟گهی دمی نشد، بری ولمی برنیامروز قرار بود با نوش -        

 
 :زندی م حرفخواهندی ميزی چکیمثل بچه ها که از پدرشان         

 
 !ادی خوشم نمرونی خونه، باطی حمیبر -        

 
 :ي واي سرم در حال انفجار است، اد،ی آی خوشم نمرونی بیچه مرگم شده من؟ از چ        

 
 اد؟ی خوشتون نمرونی بیاز چ -        

 
 ... ـ        

 
 ار؟یآقا سام -        

 
 : کرده بازلهیپ...  دانمینم        
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  کنه؟ي پارك برف بازي دختر تودیشمام مثل بابام مخالف -        

 
 ...فهممینم...  دانمینم        

 
 اگه نی همي برام،یکنی مطنتی و شمیخندی ميادی آخه زيبابا دوست نداره برم پارك برف باز -        

 !میسازی می فقط آدم برفمیبر
 

 چرا با پدرش موافقم؟؟        
 

  که؟ستی االن حواس شما هم به من نخب -        
 

 :سوزدی از شدت سردرد ممیچشمها... تنم گر گرفته        
 

 ار؟یاقاسام -        
 

 :لعنت به من        
 

 ار؟ی آقا ساماری آقا سامی ههیچ -        
 

 :باز داد زدم... کشمی ممی موهايکالفه دستم را تو... کندیبا بهت نگاهم م        
 

 !زهی خاله رگهی دي کردلهیخب باز پ -        
 

 ...ـ        
 

 ؟؟يباز قهر کرد... نچ -        
 

 ... ـ        
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 زه؟یـ خاله ر        
 

 ... ـ        
 

 :میگوی و مدهمی مهی تکشهی به شکنم،ی خانه ترمز ميجلو        
 

 !ستی دست خودم نشمی میمن زود عصبان -        
 

 !میبر -        
 

 ! باالاری اول سر تو بمیریم -        
 

  من؟کشمیچرا نشسته ام ناز م        
 

 !میبر -        
 

 !باشه من و نگاه کن -        
 

دستم را ... گنگم... جمیگ... خواهدی زدن مادیدلم فر... کندی مي بازشی است و با انگشتهاریسرش ز        
 ام نکرد؟؟ دستم را ی حرکتش عصباننی چرا ارود،ی که مثل برق گرفته عقب مبرمیبه سمت چانه اش م

 :چکد ی مشی اشکهاگری بار دنی اکنم،ی همه محکم بودنش حسادت منی و به اکشمیعقب م
 

 !ستیمن حالم خوب ن -        
 

 :زنمی می جانی لبخند بکند،ی نگران نگاهم مم،ی بود که توانستم از حالم بگويزیتنها چ        
 

  باشه؟کنمی کار می وچگمی می چفهممینم -        
 

 چتون شده؟؟ -        
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 ! دلخور نشوگمینترس ننه سرما فقط م -        

 
 !دهیرنگتون پر... آخه -        

 
 : طوفان در راه است دوبارهدیشا        

 
 !دی خونه استراحت کنمی براریآقا سام -        

 
 ... رفتادشی ي قهر و دلخوری سادگنیبه هم        

 
 !میباشه بر -        

 
 و پشت سرم را نگاه گردمی ماند، بر می برف ها مي رومانی پاي جام،یشوی ماطیهر دو وارد ح        

 آهسته اش ي متعجب به دقت و قدم هاگذاردی من پا مي قدم هاي و با دقت جاری سر به زالی نازکنم،یم
انگار که مچش را  ،کندی آورد و نگاهم می سرش را باال مرسدی ام که مي پاي جانی به آخرکنم،ینگاه م

 :گرفته باشم
 

  تو؟یکنی کار میچ -        
 

 !یچیمن؟؟ ه -        
 

 :دیگوی سرخش را خواست، آرام مي گونه دنی لحظه دلم کشکی خودمان بماند اما نیب        
 

 د؟یبهتر -        
 

 :ختهیغان و به هم ردا.. خرابم        
 

 ! درست کنی آدم برفقیاره، برو اون جا کنار آالچ -        
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 :دیگوی و مکندیبا ذوق نگاه م        

 
 ؟ییتنها -        

 
 بعد هم با مامان ق،ی سالم بود، با سامان کنار همان االچ9 درست کردم ی که آدم برفي بارنیآخر        

 :ستمی ني من آدم خاطره بازم،ی عکس گرفتیکل
 

 !کنمیحاال تو برو منم کمکت م -        
 

 : مثل بابا پر از آرامش شدهشیخنده ها        
 

 !باشه -        
 

 بهرام خورد،ی تلفن همراهم زنگ مرود،ی مقی و به طرف آالچکندیشال گردنش را محکم تر م        
 :است

 
 الو؟ -        

 
 ؟یاش؟ خوبسالم داد -        

 
 !سالم خوبم -        

 
  رستوران؟می امشب بر؟؟یی کجااریسام -        

 
  رستوران چه خبره؟ -        
 ینیری شدی خان بااری سامگهی مرون،ی بمی بریی کرده چهار تالهی پدایتو کارخونه که گفتم، پارم --        

 !بدن
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 را به دست ی را درست کند، گوشی تا بدن آدم برفکندیله م که برف ها را گلوکنمی نگاه مالیبه ناز        
 :رومی و به سمتش مرمیگی مگرمید
 

 !زنتم مثل خودت خجستس -        
 

 ؟ییاالن کجا -        
 

 !خونه -        
 

  کجاست؟الیناز -        
 

 ! جانیهم -        
 

 ! دای رستوران پدر پارمدیایخب پس شب ب -        
 

 ! رفتمي خواستگارهی رو خبر کنم ای که دنخوامیاونجا نه، نم -        
 

  همون پاتوق خودمون خوبه؟میباشه بابا بر -        
 

 !خوبه -        
 

 ! فعال خدافظم،یپس منتظر -        
 

 !خدافظ -        
 

 : دخترنی است اي عجب لجبازکنم،ی کوچک و سرخش نگاه ميبه دستها        
 
  تو؟يدستکش ندار -        
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 :صورتش از سرما سرخ شده        
 

 ! بخرمدی گشتم نبود باینه هر چ -        
 

 چرا مهم شده؟        
 

 !ي زدخی تو خونه میپاشو بر -        
 

 ! کمکدیای درست نکردم که، خب بیچیهنوز ه -        
 

 !میری رستوران به خانوادت خبر بده، بگو با بهرام و خانمش ممیشب قرار شد بر -        
 

 :شودی و باز مشغول مکندی نگاهم میکم        
 

 !گمیچشم م -        
 

 !گمیپاشو بهت م -        
 

 ! درست کنم کهی آدم برفدیخب خودتون گفت -        
 

  قدر مهمه؟نی ا،ي بلرزي جورنی کردم ایفکر نم -        
 

 !خب دوست دارم -        
 

 : استدیبه خدا بع...  استدیاز من بع        
 

 ! پاشويخوریسرما م -        
 

 :دی آی دستش دارد به سمتم مي کوچک برف که توي گلوله کیبا         
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 !ادی که، خب مگه تو سال چند بار برف مدیشما که از مامان بابام بدتر -        
 

 !ي نشدی تا خودت آدم برف بروایب -        
 

 : خانهي در ورودي تا جلوزندی مثل بچه ها کنار گوشم غر مگذارد،ی دهانش مي از برف را تویکم        
 

 !می کني برف بازاطی تو حدیشما گفت -        
 
 

 ار؟یـ اقا سام        
 :دیگوی تمام می حواسی و با بندی نشی منهی کنار شومم،یشویوارد خانه م        

 
 ! چه گرمهشیآخ -        

 
 دی آی اندازد، سوسن خانم که می مری که با خنده سرش را زکنمی نگاهش می با معنبیدست به ج        

 :میگوی و مکنمی نگاهش مدهد،ی و سالم مشودیاز جا بلند م
 

 ! لطفادیاری گرم واسش بری شوانی لهیسوسن خانم  -        
 

 !چشم -        
 

 !!گم کردم خودم را        
 ..!! که احساساتم بار سفر بستند من خودم را گم کردمیدرست زمان        

 
 ..!! ام نشست خودم را گم کردمنهی سي تونهی مشت ککی که یدرست زمان        

 
 ..!! از درون سوختم و ساختن را هم بلد نبودم خودم را گم کردمیدرست وقت        
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اما درست ... دوست داشتن.. خوب بودن... محبت کردن...  کردنیمهربان..  رفتادمی را زهای چیلیخ        
 ي کره دنی که چرخجیآن قدر گ... جمیگ... ستمیخوشحال ن... کنمی مدای دارم خودم را پکنمیحاال حس م

 نی از ادیای نفسم باال با تجهی سرگنی از اخورم ی هم نمنی زمیو حت... نمیبیم... کنمی را حس منیزم
 ...!!یجیچرخش و گ

 : چرخدی مشتری بای دنزندی لبخند مالیناز... زیهمه چ.. چرخد یفقط م        
 

  گفتم؟ی چدیدیشن -        
 

 :نمی نشیمقابلش م        
 

 !نه -        
 

 : نداردي و جلف بازی سبکشیطنتهای در شیحت        
 

  سرتون داد بزنم؟تونمیخب پس من االن م -        
 

 خواهدیفقط دلم م... يگری هر کوفت دای دلخور ای باشم ی عصباننکهینه ا... کنمیمات نگاهش م        
 : دوبارهشودی صورتش را نگاه کنم، مظلوم مياجزا

 
 ! کردمی شوخدیببخش -        

 
 : شدمی عصبانکندیفکر م        

 
 !نترس -        

 
 نم،ی بی درشت و قشنگش مي بود، اما ترس را در چشمهانی هممیوانستم بگو که تيزیتنها چ        

 نگاهم ترس دارد مگر؟؟
 

 حالتون خوبه؟ -        
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 حرکت ی من مات و بکنم،یهنوز طوفان را حس م...  چرخدی مزیهنوز همه چ... ی حتزنمیپلک نم        

 : لرزدی مشی شدم، صدارهی خشیبه چشمها
 

 د؟ی شدي جورنی چرا اد؟ی خوباریمآقا سا -        
 

 !!ستی نشی سر جاییزهای چکی        
 

 د؟یشنو یصدام و م -        
 

 لرزد ی که میی و با صداشودی است، بلند متی هویهمچنان ب... گردمیدنبال شناختن حسم م        
 : به طرف آشپزخانه برودخواهدیم
 

 ..سوسن خانو -        
 

 هی ماندم، در صدم ثانرهی که نشسته بود خی حرکت به مبلی همان طور مات و برم،یگیدستش را م        
 :کنمی زمزمه مرد،یگی زده اش گر مخیدست 

 
 !زهی نترس خوبم خاله رگمیکجا؟؟م -        

 
 : قدر نگران است که برخوردم با دستش را فراموش کردهنیا        

 
 د؟ی حرکت موندی مات و بي جورنیپس چرا ا -        

 
گر گرفته ...  مدامشومی رحم کند؟؟ سرد و گرم متواندیخدا با تماشا کردنش هم م... خدا رحم کند        

 : است مثل گلفی لطشیدستها... ام
 

 !نیبرو بش -        
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 ي و به چشمهارمیگی ام را از مبل می نگاه لعنترسد،ی بکشد، زورش نمرونی دستش را بخواهدیم        
 :دیگوی با بغض مکند،ی حرکت سرم آرام ترش مدوزم،ینگرانش م

 
 !کنمی خواهش ماری آقا سامدی بخوابدیبر -        

 
 :رودیاخمم م        

 
  خوبه؟دی شداری تا بمونمی سوسن خانوم مشی من پده،ی پریلیرنگتون خ -        

 
 ؟یعنی شومی مدایخودم دارم پ...  شدهنی سنگمیپلک ها        

 
 ! دستم درد گرفتاریآقا سام -        

 
 منبع آرامش کجاست؟؟ نی ادادم،ی با تمام قدر تم دستش را فشار منمی بی ممی آیبه خودم که م        

 : پرسدی بغض کرده مکشم،ی مقی و نفس عمکنمیدستش را رها م
 

 کنه؟یمعدتون درد م -        
 

 ! قدرنینه نترس ا -        
 

 د؟یسردرد دار -        
 

 !آره -        
 

 د؟ی بخوابدیرینم -        
 

 :زنمیلبخند م        
 

 ! بخوابمتونمیگفتم که نم -        
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 : لرزدیچانه اش م        

 
 آخه چرا؟ -        

 
 ! کهيباز بغض کرد -        

 
 :دیگوی مدنمی و با دگذاردی مزی مي را روری شینیسوسن خانم س        

 
 ؟ی مادر خوباریسام -        

 
 اره، بابا کجاست؟ -        

 
 د؟یمونیسرکار، شب م -        

 
 !  رستورانمیرینه م -        

 
 :کندی را نگاه مالی و نازدیگوی مي لب باشه اریز        

 
 ؟یشونی قدر پرنی مادر چرا انیبرو بش -        

 
 ! آخهستیحالشون خوب ن -        

 
 :شودی نگران تر مکند،یسوسن خانم نگاهم م        

 
 باز معدت درد گرفته؟ -        

 
 : جانی فرو رفته اظی مه غلي توکنمیحس م... چرخد یخانه با تمام عظمتش م... شومیبلند م        

 
 ! نگرانه، شما برو به کارت برسخودینه خوبم ب -        

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 368 

 
 :میگوی و مرومیمت پله ها مبعد از رفتنش به س        

 
 !می برامی برمی دوش بگهی تا من نیبش -        

 
 !باشه -        

 
 آورم، ی را از تنم در مراهنمی و پزنمی در را محکم به هم مشوم،یوارد اتاق م... رومیاز پله ها باال م        

 دوش ری زخته؟؟ی همه گرما و آتش از کجا به جانم رنی پس ابارد؟؟ی مگر برف نمست؟؟؟یمگر زمستان ن
 !!شودیآب سرد هم سردم نم

 و از پله دارمی رنگم را هم بر می و پالتو مشکزنمی مدی سر تا پا سفپی ترمیگی دوش منکهیبعد از ا        
 : پرسمی مبندمی را منمی آستي همان طور که دکمه روم،ی منییها پا

 
 ؟ی گرفتبا خونتون تماس -        

 
 !بله -        

 
 !میپس پالتوت و بپوش بر -        

 
 !باشه -        

 
 :می شوی منی و سوار ماشمیکنی میبا سوسن خانم خداحافظ        

 
 د؟یبهتر -        

 
 ...کنمیحرکت م        

 
 !اره -        
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  چتون شد؟کدفعهی -        
 

 ! نبودی مهمزیچ -        
 

 : پرسمی مزند،ی و لبخند مکندی را نگاه می شنوم، گوشی تلفن همراهش را مامکی پيصدا        
 

 ه؟یخبر -        
 

 :دیگوی و مکندی نگاهم مجیگ        
 

 ! متن جالب فرستادههی آهان نه حامد واسم ؟یچ -        
 

 :ی درستلی دلچی هی برودی مغزم رژه مي توانتی خي واژه يادیز        
 

 ه؟یحامد ک -        
 

 :کندی نگاهم می با بدجنس،ی لعنتزندیلبخند م        
 

 !پسر خالمه -        
 

 میگوی می لب اهانری پرت کنم، زرونی اش را از پنجره بی گوشخواهدی و دلم مکشمی مقینفس عم        
 !می شوی مادهی و پکنمی رستوران ترمز ميو جلو

 از دنمانی با ددای بهرام و پارمم،یروی از پله ها باال مم،یشوی ممی آمدالی که قبال با نازیوارد رستوران        
 دای پارممیدهی غذا سفارش منکهی و بعد از امینی نشی همه می و بعد از سالم و احوال پرسشوندیجا بلند م

 :دیگویم
 

 به من نداده ی و خوبی مهمنی خبر به اکردم،ی جون گله مي نازشی امروز داشتم پنیمن هم -        
 !بود
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 :زندی لبخند مالیناز        
 

 !ستی نی و رسمي جدیجیخب من که گفتم هنوز ه -        
 

 بهرام دهد،ی دستش را ماساژ مي روگرشی مدام با دست دکنم،ی و کوچکش نگاه مدیبه دست سف        
 : پرسدیم
 

 ؟ی مگه نه سامی هم رسمشهی مي زود هم جدیلی خشاالیا -        
 

 :کندی اضافه مدایپارم... شودی من آدم نمقی رفنیا        
 

 !دیای به هم میلی خدی باور کنشاال،یا -        
 

 به دستش نگاه م،یشوی و همه مشغول مندی چی مزی مي غذا و مخلفات را روي ظرف هاشخدمتیپ        
 دای پارمي رهی نگاه خي که متوجه کنمیهش م گره خورده نگاي دستش سرخ شده، با ابروهاي روکنم،یم
 : شروع شدشی باز سوالهاشوم،یم
 

 من بره، از بس قی رفنی رستوران دلتون واسه اي اون شب توزدمی خان حدس ماری سامگمیم -        
 !که ماه و خانومه

 
 کدام شب؟؟؟ دستش چرا سرخ شده؟؟        

 
 د؟ی رو مشخص کردهیحاال مهر -        

 
 :شناسمی حالم خراب شود دوست و دشمن نمداندیبهرام م        

 
 ! خوشبخت شنشاالی جان، ادای پارمستی مهم ننایحاال ا -        

 
 : پرسدیمثال مرا آرام کرد؟بهرام م... هه        
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 ...ي مهندس مختاراریسام -        

 
 :کندی حرفش را قطع مدایپارم        

 
 !دیبهرام توروخدا در مورد کار حرف نزن -        

 
 :دی گوی و مخنددیبهرام هم م        

 
 ! باشه چشم -        

 
 :دارمی چشم از بهرام بر مزندی که ممیصدا        

 
 ار؟یآقا سام -        

 
 :کنمیمنتظر نگاهش م        

 
 د؟یزی آب واسم برکمی شهیم -        

 
 به غذا لی مکند، ی لب تشکر مری زکنم،ی می خالوانشی لي و تودارمی را برمی آب معدنيبطر        

 ناشناخته ي احساس هانی گور پدر امی شد بخوابم و بگوی خسته است، کاش ممیچشمها... خوردن ندارم
 !را هم کرده

 :ردیگی را به سمتم موانی لالیناز        
 

 ؟یخواستی مگه آب نمه؟یچ -        
 
 !دیقرص تون و بخور -        
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 ی مرونی ببمی جي جادو دارد؟؟ قرص را از توشی مهربانش، چشمهاي چشمهاي ماندم تورهیخ        
 ..زندی که لبخند مخورمیآورم و م

 
 :دیگویبهرام م        

 
 !می ما منتظر توایسام -        

 
 ؟یواسه چ -        

 
 !ي فقط تو غذا تو نخوردنکهیواسه ا -        

 
 :دیگوی معصومانه مالی که نازکنمی نگاه مشانیبه بشقاب ها        

 
 !خورمی قدر غذا منی همشهیمن هم -        

 
 !خورم ی نمگهی منم دمی،بري که راحترينخور -        

 
 : بهرام شروع شدي هاي بازوانهید        

 
 ! توينخورد قاشقم هی ،يخوری نميغلط کرد -        

 
 !می بردیبلند ش -        

 
 : سر بهرام استری ززی همه چدانمی هر سه همچنان با لبخند نشسته اند، می ولشومیاز جا بلند م        

 
  پس؟دی شیچرا بلند نم -        

 
 ! داداشمیری جا نمچی هيتا غذا تو نخور -        
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 :کنمی را نگاه مالیکالفه ناز        
 

 ؟ی بلندشيخوایشما نم -        
 

 :دیگوی آرام مخندد،یم        
 

 !نه -        
 

 :دیگوی مدای و پارمخندندی هم مدایبهرام و پارم        
 

 !میری بعد مدی غذاتون و بخوردینی بشدی نخوردیچی خان شما هاریسام -        
 

 !ادیبهرام بس کن مسخره خستم خوابم م -        
 

 ! دادا شرمندهمیمن و خانما قرار گذاشت -        
 

 ! ندارم عهلی مگمیم -        
 

 :میگوی و مکنمی را نگاه مالیناز        
 

 ! تا نرفتممیپاشو بر -        
 

 :گذاردی نموانهی بلند شود بهرام دخواهدی منم،یبی قشنگش مي چشمهايباز ترس را تو        
 

 !ای کجا؟ کوتاه ننی خانم بشيناز -        
 

 :دیگوی آرام مالیناز        
 

 !می بعد بردی بخورگهی دکمیخب  -        
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 که با خنده خورمی چند قاشق غذا مدهم،ی چرا به حرفش گوش مدانمینم... نمی نشی چرا مدانمینم        
 :شودی بهرام زهرمارم ميها
 

  مرگ چته؟يا -        
 

 ! که گفتن ندارهدهی می حالهی به تو  زور گفتنشیخدا -        
 

 عه؟ -        
 

 !!به اجدادت قسم -        
 

 :می گوی و مخندمیم        
 

 ! صبر کن شماکنمیحاال درستت م -        
 

 :دیگوی و مردیگی دست بهرام را مدای پارممی روی مرونیاز رستوران که ب        
 

 ! شده هایخبندونی و خیعجب  -        
 

 :کندی را نگاه مالیبعد ناز        
 

 ؟ي برف بازدی امروز نرفتيناز -        
 

 :شودی مکمی نزدی کمالیناز        
 

 !نه نشد -        
 

  هان؟می کني اون پارك بازي تومی االن بردیایخب ب -        
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 :دیگوی می ولبنددی ملیبهرام دارد قند        
 

 !زمی عزی تو بگیهر چ -        
 

 :دی گوی لب مری و زخنددی که مدهمیسرم را به عالمت تاسف تکان م        
 

 ! بکني کارهیجان مادرت  -        
 

 :دیگوی مالی که نازخندمی همه جذبه و قدرت مردانه اش منیبه ا        
 

 !میمنم دوست دارم بر -        
 

 :دیگویبهرام کنار گوشم م        
 

 ! خونهمی شو دوباره برتلری هزنم،ی مخی من دارم يای مرگ بهرام کوتاه نیسام -        
 

 : نگاهم کندقی تا بتواند دقکندی سرش را بلند مالی که نازخندمیم        
 

 م؟ی برشهیم -        
 

 ي هوا برانیفقط ا... يگری هدف بدتر دچی دلش را بشکنم نه ناراحتش کنم نه هخواهدینه دلم م        
 :ستی ماندن خوب نونریب

 
 !نه -        

 
 : کم نشدهشی و بهرام هنوز روکندی نگاه مدای به پارمدینا ام        

 
 ! درست کننی برن آدم برفخوانیچرا نه ؟گناه دارن خب م -        
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 :میگوی آرام مکند،ی تر مکی و خودش را به بهرام نزددهدی ملشی لبخند تحوکی هم دایپارم        
 

 !رمایبهرام نزار حالت و بگ -        
 

  چرا؟؟دانمی نمی ولظی غلیلیخ... اخم دارم... کنمی را نگاه مالیبعد ناز        
 

 !میبرو سوار شو بر -        
 

 :میشوی منی و سوار ماشمیکن ی می خداحافظدایبا بهرام و پارم        
 

  شده؟یدستت چ -        
 

 :دیگوی و من من کنان مکندیبه دستش نگاه م        
 

 .. یعنی.. اون موقع که.. دستم؟؟ شما -        
 

 من فشارش دادم؟ -        
 

 :کشدی مقینفس عم        
 

 !بله -        
 

  فشار دادم که سرخ بشه؟ادی قدر زنیا -        
 

 !ستی نيزیچ -        
 

 ! دستت ونمیبب -        
 

 !شهی سرخ شده من پوستم زود سرخ مکمی فقط اری آقا سامستی نيزیچ -        
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 :شودیبا حرفم کال از خجالت آب م        
 

 !نی مدلنی پوستا ادیسف -        
 

 : پرسدی که مکنمی و حرکت مخندمیم        
 

 ؟ي برف بازمی بردیچرا نگذاشت -        
 

 !ي لرزی مي جا دارنی تو، تو اي دارییعجب رو -        
 

 ! کار کنمی دوست دارم چيخب من برف باز -        
 

 !رسهی که دوست داره که نمیدوست نداشته باش، آدم به هر چ -        
 

 :می چشمهاي با بهت زل زده توشنوم،ی منی را کف ماشيزی افتادن چيصدا        
 

  بود؟یچ -        
 

 :زندی برق مشیچشمها        
 

 !ي دفعه داد نزدم تو بغض کردنیمن که ا -        
 

 :ردیگی نگاهش را معیسر        
 

 ! بود افتادمیگوش -        
 

 :گرددی مشی و دنبال گوششودیخم م        
 

 !ی شدن خوبه نه ساختن آدم برفضی هوا واسه مرنیا -        
 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 378 

 :همچنان مشغول است        
 

  شد؟دایپ -        
 

 !ی صندلریفکر کنم رفته ز -        
 

 :میگوی و مکنمی ترمز مابانیکنار خ        
 

 ! باالایب -        
 

 :دیگوی و کالفه مدهدی مهیتک        
 

 !ستین -        
 

 البد لولو بردتش هان؟ -        
 

 و خودش را عقب شودی که مچاله مگذارم ی مشی پاي دستم را روشومیسمتش خم م... خنددیم        
 را به طرفش یگوش... زندی نفس نفس مکنم،ی نگاهش مدارم،ی را برمی و گوشزنمی لبخند مکشدیم
 :رمیگیم
 

 !لولو پسش آورد انگار -        
 

 به هم ییزهای چکی...  منی نقطه از زندگنیا...  جانیا... کنمی حرکت مردیگی را میگوش        
 :دیگوی و مکندی نگاهم مکنمی خانه شان ترمز ميجلو...ختهیر
 

 ! خوش گذشتیلیممنون خ -        
 

 : هستمی ولخواهمیامشب نم...  تلخ باشمخواهمی نممی های ام از سردر گمیعصبان... لبخند ندارم        
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 !به سالمت -        
 

 :دیگویآرام م...  اما تلخزندیلبخند م        
 

 ! خدافظد،یمواظب خودتون باش -        
 

 رود،ی به سمت خانه که مبندد،ی در را که مشودی مادهی و پکندیدر را باز م... دور شومدیبا...  برومدیبا        
 و با لبخند شودی وارد خانه مکند،ی گاز بدهم و با تمام سرعت بروم، در را باز متوانمی نمکنمی ميهر کار

 وانهی شک دی بروم،ی ميور سرسام آسرعت  باشودی که از رفتنش راحت مالمی خدهد،ی دست تکان ممیبرا
 و شماره خانه را کنمی تلفن همراهم را روشن مشوم،ی و وارد خانه مکنمی آپارتمانم ترمز ميشده ام، جلو

 :دهدی سوسن خانم جواب مرم،یگیم
 

 بله؟ -        
 

 ! نگران نشندیمن آپارتمان خودمم، به بابا بگ -        
 )الیناز        ( 

 
 ی و صورتش را ممیدهی سالم مد،ی آی مرونی از آشپزخانه بم،مامانیشوی وارد خانه منیبا نوش        

 : پرسدیبوسم که م
 

 ! چقدري کردخی زم،ی عزیخسته نباش -        
 

 :کندی را نگاه منیبعد با لبخند نوش        
 

 ! دخترميخوش اومد -        
 

 !ممنون خاله -        
 

 !نی گرم شارمی بي واستون چادینی بشدیبر -        
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از آن شب ... آشفته ام... نگرانم... دلم تنگ شده... ستی حالم خوب نم،یشویهر دو وارد اتاق م        

 ي و روزنمی مقنعه ام را باال م،ي خبرچیه...  ندارماری از سامي خبرچیرستوران سه روز گذشته و من ه
 :دیگوی زند و می مم به دستی آرامي افتد، ضربه یم تخت طاق باز ي اما رونی نوشنم،ی نشیتخت م

 
 ! تموم شد بهت گفتممی دادشیآزما -        

 
 !نه -        

 
 !ی چند ماه بعد عروسمی قراره عقد کنم،ی رفتدمیخر -        

 
 !مبارکه -        

 
  دردسر داره نه؟ی کردن کللی تکمهیزیجه -        

 
 ... ـ        

 
  حواست به منه؟يـ ناز        

 
 ... ـ        

 
 فقط ی بدهم عاشقادشی باشد دختر دار که شدم ادمی کند،ینگران نگاهم م... کنمینگاهش م        

 عاشق ییای بدهم روادشی باشد ادمی... ستی نیفقط حس دلتنگ... ستیدوست داشتن و تب کردن ن
 :نشود

 
  چته؟گمیم -        

 
 ن؟یشنو -        
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 جان؟ -        
 

 ترسمی حالش خوب نبود، مدمشی که دي خبر ندارم، نگرانم، شب آخراریمن سه روزه که از سام -        
 !باز معدش کار دستش داده باشه

 
 !خب بهش زنگ بزن -        

 
 !خاموشه -        

 
 مامان ند،ی نشی به احترامش منی نوششود،ی وارد اتاق مي چاینی مامان با سد،یگوی مينچ کالفه ا        

 :دیگوی منی نوشرودیکه م
 

 ..!هیعجب آدم مزخرف -        
 

 :کنمیچپ چپ نگاهش م        
 

  نگرانش بشه؟؟ دوباره زنگ بزن خب؟یکی دی کنه شای خب فکر نمگم؟ی بد مه؟یچ -        
 

 ! تو بخوريچا -        
 

 ! به خونشونای به پدرش زنگ بزن، يخوایم -        
 

 !کشمی خونشون ندارم، از باباش خجالت ميشماره  -        
 

 :شودی مرهی و به بخارش خداردی بر مزی مي را از رويفنجان چا        
 

 ! سالم ترهیکینگران نباش االن از تو  -        
 

 ! اون روز چش بود، اصال خشکش زده بوددونمینم -        
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 ! تو شدهي هاییبای محو زدیشا -        

 
 :دیگوی که مدهمی و من محکم هولش مخنددیم        

 
 ! دوست دارمشتری من آرامش دوست داشتن و بی بده، نه، ولی بگم عشق و عاشقخوامی نميناز -        

 
 !گهی و منی هم هممایس -        

 
  اره؟ینی تو همچنان سرسختانه طرفدار عشق اتشیول -        

 
 رو ایلی نداره، دوست داشتن که مخصوص همس، آدما خی بدون عشق معنیآره، از نظر من زندگ -        

 !شنی مشونی خاص زندگي فقط عاشق ادمایدوست دارن ول
 

 ي کردن اونم توی جور عاشقنی تر و موندگار تره، اقی از دوست داشتنا از عشق عمیلی خيناز -        
 دو طرفه دی دوست داشتن بااد،ی زیلی دوست دارم خیلی رو خماینداره، من ن ی خوبي جهی زمونه نتنیا

 !خورهی ضربه میکی شهی دو طرفه باشه که اگه نباشه همدیباشه، عشق با
 

 مگه دست منه؟ -        
 

 با دی که نباي تو اون قدر ارزش دارگمی و، من مالی و خای همه رونی دور ازیآره دست تو، بر -        
 که ی به خودت رحم کن، آدما واسه کسی قبول ولی قبول، عاشقي دوسش دار،ی کني طورنیخودت ا

 ! دارهوستت چقدر دستی که معلوم ناری به حال سامي واکنن،ی با خودشون نمي جورنیعاشقشون باشه ا
 

 ! حال من وی بفهميعاشق نشد -        
 

 :می چشمهاي توزندی و زل مگذاردی مینی سيفنجان را تو        
 

 !ي رنگ به رو نداری روشن باشه از نگراندی زنگ بزن شاهیباشه قبول،  -        
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 :رمیگی آورم و شماره اش را می مرونی ببمیتلفن همراهم را از ج        

 
 " باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م"        

 
 :دیگوی منی که نوشدارمی را بر مي و فنجان چاکنمی تخت پرت مي را رویگوش        

 
 خاموش بود؟ -        

 
 !آره -        

 
 حتما پدرش خبرت دی کشی ممارستانی نکرده باز کارش به بیی گرفتار کارشه، اگه خدادیشا -        

 !کردیم
 

 !دیآره شا -        
 

 گفت؟ی می چشبی بپرس مامانم دناسور،ی اون داالی خیحاال ب -        
 
 گفت؟ ی میچ -        
 

 !ی دختر ناز و با نمکالی گفت نازیم -        
 

 خب؟ -        
 

 ! خانوم و خوشگلهیلی خگفتیم -        
 

 خب؟ -        
 

 !  دوسش دارمیلی خگفتیم -        
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 خب؟ -        
 

  باال بزنم؟نی واست آستي گفت تو قصد ازدواج نداریم -        
 

 :کنمیمتعجب نگاهش م        
 

 به تو گفت؟ -        
 

 !نه خره -        
 

  گفت؟یپس به ک -        
 

 !گهیبه ناصر د -        
 

 :کندی که باز شروع ممیگوی مي اوانهی لب دریز        
 

  گفتم؟یبگو من چ -        
 

 !دونمیعه، چه م -        
 

 ! باشهیختی رنی زن داداشم اادخویگفتم من اصال دلم نم -        
 

 مرگ، مگه من چمه؟ -        
 

 ! بچسیلی خالیگفتم ناز -        
 

 :کنمی و من چپ چپ نگاهش مخنددیم        
 

 !خورهیبعدم گفتم مدام لواشک زرشک م -        
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 :خندمی بار من هم منیا        
 

 !دنیخندی من ميرادای چرا به ادونمی نمی بشه ولالی خی که مامان بگشتم ی مرادی دنبال ايناز -        
 

 جه؟یخب نت -        
 

 !کنمی شد که من به تو حسادت منی اجهی نتیچیه -        
 

 :دیگوی که مخندمیبلند م        
 

 ! فکر کنم ناصر دوست دارهیول -        
 

 :دیگوی و با حرص مزندی افتم، محکم پشتم می پرد و به سرفه می ممی گلوي تويچا        
 

 ! داداشمچارهیکوفت، ب -        
 

 ؟یگی مي جدنینوش -        
 

  دارم اخه؟یمن با تو شوخ -        
 

  گفت؟یخب مگه چ -        
 

 !ي هم دختر فوق العاده ایلی خالیگفت ناز -        
 

 ؟ی گفتیتو چ -        
 

  خانوم فوق العاده خودش عاشقه؟ي گفتم نازی گفتم؟ می میچ -        
 

 !من ناصر و مثل داداشم دوست دارم -        
 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 386 

 ادی بدش نمیعنی چاکته، نه فقط حس کردم دوست داره نهی بگم عاشق سخواهمی نمم،یبگذر -        
 ! باهات در مورد ازدواج حرف بزنه

 
 !یکنی تو اشتباه مدی شاگمیبازم م -        

 
 :دیگوی و مشودی بعد هم بلند مکند،ی مپی تايزی چکی و داردیتلفن همراهش را بر م        

 
 ! اومده دنبالم، نه مطمئنم دوستت دارهماین -        

 
 !کجا، بمون ناهار بخور -        

 
 !رونی بمیناهار قراره بر -        

 
 : فشارمی می و دستش را به گرمشومیبلند م        

 
 !باشه، خوش بگذره -        
 

 ! نشده، خدافظيزی که چشاالی من، اقینگران نباش رف -        
 ! شومیآرام نم...  کشمی مقی و نفس عمدهمی مهی قرار به در تکی بنیبعد از رفتن نوش        

 
 :دیگوی که مامان مرومی منیی سالن را باال و پاوانهیمثل د        

 
  شده؟ی چیشونی مامان چرا پرالیناز -        

 
 برگه زند،ی مبشی دفعه غکی و شودی دفعه ظاهر مکی که ینگران آدم...  نشده فقط نگرانميزیچ        

 : پرسدی و نگران مدی آی به سمتم مشود،ی و بلند مکندی رها مزی مي را روی امتحانيها
 

 ال؟ی شده نازيزیچ -        
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 ! خوبمدینه مامان نگران نباش -        
 

  هان؟می و ما خبر نداردیدی رسجهی نکنه به نتست،ی ناری از سامي دو سه روز خبرنیا -        
 

 ! نگرفتمیمی تصمچینه مامان جان من هنوز ه -        
 

  ازشون هان؟ستی ني کرده باشه، خبردای نکرده معدش باز مشکل پیینکنه خدا -        
 

 :دیگوی که مشودی می دلم خاليتو        
 

 ! منزی عزری تماس باهاش بگهیبرو  -        
 

 !زدم خاموش بود -        
 

 !زمی روشن کرده باشه برو عزدیحاال شا -        
 

 ی و مکندی مخی می باز دستهاست،ی خداروشکر خاموش نرم،یگی و شماره اش را مشومیوارد اتاقم م        
 :دهدی که جواب مرسدیبه بوق آخر ملرزد، 

 
 زه؟یاحوال خاله ر -        

 
 را بسته، می و بزرگ راه گلومی بدخي توده کیمن ... گری شده دي عادزی چکیبغض ... بغض نه        

 : نلرزدمی تا صداکنمی نمی تالشکند،ی میحنجره ام را زخم
 

 ار؟یآقا سام -        
 

 :ستی حالش خوب نکنمیچرا حس م... کشدی مقینفس عم        
 

 بله؟ -        
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 .. من؟ییشما معلوم هست کجا -        

 
  دوباره؟ينگران شد -        

 
 !ستی نيسه روزه ازتون خبر -        

 
 !خوبم نترس -        

 
 ..فکر... خاموش بود من فکر کردمتونی گوشیحت -        

 
 :دیگوی که مزندی ری ممی اشکهادهد،ی را خراش ممی گلو ترکد وی می لعنتيتوده         

 
  پس؟ي شدیچ -        

 
 :دیگوی می عصبانکنمی که منی فنیف        

 
 ...!! کهیکنی مهی گريتو باز دار -        

 
 ! خبر باشمیخب نگران شدم قرار نبود ازتون ب -        

 
 ! نکن اعصاب ندارمهی خب حاال گریلیخ -        

 
 ...حالتون خوبه؟ معدتون -        

 
 !خوبم بابا خوبم نترس -        

 
 د؟یستیپس چرا سه روزه ن -        

 
  دنبالت خوبه؟امیگرفتار بودم، بعد از ظهر م -        
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 ها و خنده ی نگذار خوشيشنو یاز من م... کندی را درك نممی هاینگران... فهمدی ها را نمیدلتنگ        

 ی با منطق عاشق شو، کجا نوشته عشق منطق نميشنو یاز من م... نفر باشدکی ي وابسته تیها
چون ... کردم ی بافایمن نخواستم چون رو.. کور نشد.. کر نشد...  عاقالنه عاشق شدشودیم... شناسد

 الاقل يد عاشق که شيشنو یاز من م...  پوچ اجازه ندادالیچون هزار جور فکر و خ...  اجازه ندادمیاهایرو
 و بغض و اشک کالفه ي قراری بنیآخ چقدر ا...اسطوره نساز...  نبافایالاقل رو...  ندهی واهدیبه خودت ام

 :ام کرده
 

 ؟ی هستزهیخاله ر -        
 

 !هستم -        
 

 ! من حالم خوبهه؟ی واسه چتیاالن گر -        
 

  چرا خاموش بود؟تونیگوش -        
 

 ! داشتم تنها باشماجیاحت -        
 

 د؟یداد ی خبر مدینبا -        
 

 خانواده خوبن؟ -        
 

دلم دوستت دارم گفتن ...  جواب دادن فرار کندری از زخواهدیم..  حواسم را پرت کندخواهدیم        
 :خواهدیم
 

 ار؟یآقا سام -        
 

 : کوبدی وار موانهیقلبم د        
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 بله؟ -        
 

 ..من -        
 

 : کردهوانهی دمشی آرام و مالي شده ام اما صداوانهی دانم دیم        
 

 ؟یتو چ -        
 

 ...یلیمن خ -        
 

 : رودینفسم بند م        
 

 ؟یزنیحالت خوبه تو؟؟ چرا حرفت و نم -        
 

 !یچیه -        
 

  دنبالت باشه؟؟امیعصر م -        
 

 :ی حوصلگیبدون ب... ی تلخیب..  آرام استشیصدا        
 

  با من؟ي نداريکار -        
 

 ...! دوستت دارمیکار نه ول        
 

  باشه؟دی و خاموش نکنتونی گوشگهینه فقط د -        
 

 باشه قطع کنم؟ -        
 

 ! نرهادتونیقرص تون و  -        
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 ... رودیدلم ضعف م.. خنددیم        
 

 !خدافظ.. امان از دست تو -        
 

 : پرسدی که مدهمی بابا را با عشق ماساژ ميشانه ها        
 

 ست؟ی ني معتضد خبرونیاز آقا -        
 

 !رونی بمی ری عصرمدیاگه اجازه بد -        
 

  بابا ؟یتا االن اخالقش و دوست داشت -        
 

 : زدهخی میز خجالت دستها ادهمیگردنش را با دقت ماساژ م        
 

 ال؟ی نازیخیچقدر  -        
 

 !دونمینم -        
 

 !يدستت درد نکنه بابا بسه خسته شد -        
 

 بوسد، مامان ظرف ی ام را نرم و آرام میشانی و پزندی بوسم، لبخند می و صورتش را مشومیخم م        
 :دیگوی و مگذاردی مزی مي را رووهیم
 

 !می شب دعوتشون کنهی حتما دیبا -        
 

 :زندی و حرف دلش را هم مکندیبابا موافقت م        
 

 ! سختمهکمی ي جورنی ارن،ی و بگمشونی زودتر تصمخوادی دلم میلیراستش خ -        
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 :زندیمامان لبخند م        
 

 ! راحت باشهالتی هستند خیی باابرويعجله نکن آقا، مگه هنوز چند وقته؟ خانواده  -        
 

 !ستی طول بکشه خوب نادی زتمی وضعنی خب ای از بابت اونا راحته ولالمیخ -        
 

 ! مرددهیهنوز که طول نکش -        
 

 :کندی نگاهم مردیگی را پوست مبیمامان همان طور که س        
 

  دنبالت مامان جان؟ادی میک -        
 

 !گفتن بعد از ظهر ساعت شو، فقط دونمینم -        
 

 :دارمی بر مزی مي تلفن را از روشوم،ی و وارد اتاق مشومی از جا بلند مخوردیتلفن همراهم که زنگ م        
 !سالم -        

 
 ! درميمن جلو -        

 
 !اومدم -        

 
 ..! نمی ِتو را در حال تمرانیکه از آغاز پا... دانم شب کوچ نگاهت رایچنان دشوار م        

 
 

 )اریسام        (
 

 :شودی منی و سوار ماشکندیدر را باز م        
 

 سالم؟ -        
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 :زنمی همه سالم دادنش لبخند منیبه ا        
 

 !زهیسالم خاله ر -        
 

 کنم، که بدانم چه دای که دور باشم و خودم را پامدمی سه روز سراغش نکنم،ی و حرکت مخنددیم        
 زنم؟ی مجی قدر گنیمرگم شده، که بفهمم چرا ا

 
 !دی بدیلیخ -        

 
  اش است؟؟ی تمام اعتراض و ناراحتنیا        

 
 چرا؟ -        

 
 !دی خبر ندادهی دیخب سه روزه رفت -        

 
 :شودیم اش نیمنی اي هاهی توصالی خی بی در هر حالکنم،یسکوت م... حق دارد        

 
 !دیکمربندتون و ببند -        

 
 :دی گوی بندم میکمربندم را که م        

 
 د؟یقرص تون و خورد -        

 
 ... ــ        

 
 ! سر ساعت خورددیقرص و با -        

 
 :زندی ممیصدا        
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 ار؟یآقا سام -        
 

 :ستیحالم خوش ن... فهممینم... شودی نمکنم،ینگاهش م        
 

 !ستیبازم حواستون به من ن -        
 

 !زهیحواسم هست خاله ر -        
 

 د؟ی دیپس چرا جواب نم -        
 

 ی داشتم که نمي دردکی بودم و ختهی جور به هم رکی سه روز نیا... ستیحالم خوش ن        
 :خدا...  امی عصباني جورکیو االن هم ... دمیفهم

 
 ؟یخودت خوب -        

 
 :نمی بی چشم ميتعجب کردنش را از گوشه         

 
 !یستی فکر کنم شما خوب نیخوبم، ول -        

 
 :میگوی و مکنمیکنار مغازه ترمز م        

 
 رم؟ی بگيخوری نميزیچ -        

 
 !نه ممنون -        

 
 نشده قرصم را نی درد معده ام وحشتناك تر از انکهی بخرم و قبل از ای تا آب معدنشومی مادهیپ        

 چد،ی پی ام منهی سي درد تا تودنشی که با ددی آی مرونی از آن بی رسم کسیبخورم، به مغازه که م
 او هم مات من کند،ی سرم دل دل می و بد حالتی از عصبانکردم،ی گرفتم سقوط می نمواریدستم را به د

 : پر از درديا تمام احساس هامانده، با ترس، با بغض، با بهت، ب
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 ...ایسام..س -        

 
 :میگو یفقط م        

 
 تو؟ -        

 
 ...من متاسفم من...  مناریـ سام        

 
 !اوردمی سرت نیی بالهیـ گمشو کنار تا         

 
 کشنده ي از دردهاشومی پر مچی که هشومی نمی خالدانمی او کم است، مي حرف برانی ادانمیو م        

 کوچک تر از آن است که فکرش را یلی خای رساند، دنی مبی به معده ام آسیکه دارد به طرز وحشتناک
 :نمی آدم را درست امشب ببنی ادی کردم، چرا بایم
 

 ! نتونستمیول... یول... دنتونی دامی بخواستمیم -        
 

 :کنمیبماند طوفان به پا م.. کاش برود...  سرد عرق کرده امي هوانیدر ا        
 

 ... به خاطر ساماناریسام -        
 

 که نمیبی مدهم،ی چانه اش را محکم فشار مشود،ی آورد تحملم تمام میاسمش را که به زبان م        
 :شودی مادهی پدهی ترسالیناز
 

 ! کثافتاری نفتیخفه شو اشغال هرزه، اسم سامان و به دهن کث -        
 

 مچ دستم را کنم،ی مردم جمع نشوند چانه اش را رها منکهی ايقرار نبود امروز خراب شود، برا        
 :ردی میم...  لرزدی مرد،یگیمحکم م
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 ! تو داغون شدمي منم اندازه ار،ی بشه سامي اون طورخواستمیبخدا نم -        
 

 :دیگوی کشم، باز می مرونیدستم را از دستش با خشونت ب        
 

 ... مو از سر سامانهی خواستمیمن نم -        
 

 :ردیگی را با ترس و بغض منمی استالی که دهانش را ببندم اما نازکنمیدستم را بلند م        
 

  شده؟ی چاریآقا سام -        
 

مارسا را نگاه ... پا طوفان استکی آرامش خودش نیا... کاش نبود... کنمی نگاه مشیبه چشمها        
 :میگوی مزدی ری که مشی لرزد، اشکهای و مدهی چسبواری به دکنم،یم
 

 ..!ی زنده بموندمیواال قول نم... از جلو چشمام گمشو مارسا -        
 

 ... من و ببخشه، عذاب وجدان شکستن دل سامانیی وفایبه پدرت بگو ب.. اری سامدیمن و ببخش -        
 

 :زنمیداد م        
 

 !ی عوضاریاسمش و ن -        
 

 :کشدی را منمی استالیناز        
 

 ! توروخدامی بردیای بد،یتوروخدا دادنزن -        
 

 :شودی نه خفه مکندینه گورش را گم م        
 

 ی ول از دستش دادم،ی آدم عوضهی بود، حماقت محض، به خاطر تیاز دست دادن سامان خر -        
 ... خواستمیمن نم
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 !گمشو -        

 
 :ستی نالشی خنیع...  و دل منزدی ریگلوله گلوله اشک م        

 
 !خدافظ....اریببخش سام -        

 
 .. کشمی و من نفس مرودیم        
 ..رودی سامان هم مي خاطره هارودیم        
 ...شودی ام کم منهی درد سی و کمرودیم        
 ... در کار باشدی و کاش نبود که رفتنرودیم        
 :ستی لرزد، آرامش حضورش دلچسب نی شده، می اشکمیچشمها... کنمی را نگاه مالیناز        

 
 ! سردهنیبرو تو ماش -        

 
 ! حالتون بدهدیایشمام ب -        

 
 : همه بغض و اشک کالفه امنیاز ا        

 
 ؟یکنی بغض می بغض کردن داره هگهی دنیا -        

 
 آب الی خی است، بی مختص مارسا لعنتیول.. تلخ است... لحنم تند است...  اندازدی مریسرش را ز        

 :میگوی و مشومیم
 

 !میبر -        
 

 از کنارمان ي رنگ با سرعت سرسام آوری مشکدی پراکی د،ی آی همراهم مروم،ی مابانیبه سمت خ        
 لی امشبم را تکمزد،ی ری و شلوارم مراهنی گودال کف آسفالت است به پي هر چه آب و گل توشود،یرد م

 :دیگو ی آورد و می مرونی بشهیکرد، سرش را از ش
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 !داداش معذرت، عجله دارم -        

 
 لباس  و کالفه بهدهمی برو بابا تکان می هوا به معني دستم را توی کنم، عصبیخودم را کنترل م        

پشت ... کندی باز ممی در را براالیناز... میروی منیبه سمت ماش... فهممیحالم را نم... کنمی نگاه ممیها
 ! نمی نشیفرمان م

 
 

 يهمه ... گذارم، درد که شاخ و دم نداردی فرمان مي سرم را رودود،ی اما به سمت مغازه مالیناز        
 ....! سوزدی ممیسرتاپا... کندیتمام وجودم درد م..  نداردی پزشکصیدردها که تشخ

 آب را به سمتم ي و بطرشودی سوار ممهی سراسالی نازشود،ی منیی ام از درد تند باال و پانهیس        
 :ردیگیم
 

 قرصتون کجاست؟ -        
 

 :شودی تر می خواستنشی صداکندیبغض که م        
 

 !دیا قرصتون و بخور توروخداریآقا سام -        
 

 :کنمیزمزمه م...  باردی مثل ابر بهار مکنم،یسرم را بلند م        
 

 !خوبم -        
 

 !دیباشه فقط قرصتون و بخور -        
 

 و قرص را رمیگی آورم، آب را می مرونی ببمی جي قرص را از توشود،ی در هم ممیاز درد ابروها        
 :ردیگی را مي بطردهم،یقورت م

 
 ! بسهگهی نکن دهیگر -        
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 :کندی را روشن کنم التماس منی خواهم ماشیم        

 
 ! دنبالمونادی بابا بزنمی حالتون بهتر بشه، اصال زنگ مدینه، صبر کن -        

 
 :می گوی حوصله میب        

 
 . خوبم عهگمیم -        

 
 توروخدا به حرفم اری آقا سامد،ی ترسم تصادف کنی شده، مدی لباتون سفده،ی رنگتون پرد،یستین -        

 !دیگوش بد
 

 کنم،ی کنم، حرکت می حالم را سر او خالي است بدی انصافیب... کاش امشب را نبود... کاش نبود        
 : نالدیم
 

 ...آقا سا -        
 

 ! خوبمگمیم -        
 

 خودش ي برادانمی مکنم،ی آپارتمانم ترمز مير جلو باال تابانی دو خکشم،ی منیی را پاشهیش        
 : احترامش را حفظ کنمدانمی دارد پس الزم میشئونات

 
  باال؟يایم -        

 
  جا کجاست؟نیا -        

 
 !خونمه -        

 
 : ندارمنی جز ايزی چدنی اندازد، توقع شنی مریسرش را ز        
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 !مونمی جا منی من همدی ببرفینه شما تشر -        

 
 : کشمی مقینفس عم        

 
 !ی پشت در نمونی به لباست بکشی دستهی ی اگه خواستبندمی در و نمرمی دوش بگرمیباشه من م -        

 
 شده،با فی و کثی گلی بهره نمانده و کمی که از لطف راننده بکنمی مشی به لباس هايو اشاره ا        

 رسم یبه خانه که م... محکم قدم بردارم تا نگران تر نشودکنمی می سع معده ام استي که تويتمام درد
 را تنم میو لباس ها رمیگی دوش مي با حال بدشوم،ی و وارد اتاق مکنمی را باز مراهنمی پيدکمه ها

 معده ام اتیمحتو...  بردی تر بروم اما درد معده امانم را معی را شانه بزنم و سرمی خواهم موهایم... کنمیم
 ... !!  دومی مییبه سمت دستشو...  رسدی ممی گلويتا تو

 
 )الیناز        ( 

 در شودی مانم، وارد خانه که می مرهی و به رفتنش خکشمی میقی نفس عمشودی مادهی که پنیاز ماش        
 دختر نی افهممی و نمدانمی نمرم،ی حالش باعث شده حالت تهوع بگي از بدي دلشوره گذارد،ی باز ممهیرا ن

 شود،ی نماری از ساميخبر ی گذرد ولی ربع مکی را خراب کرد، اری حد حال سامنی بود که تا ایچه کس
 خوردی اما هر چقدر زنگ مرمیگی آورم و شماره اش را می مرونی بفمی کينگران تلفن همراهم را از تو

 که حالش خوب است و اگر هنوز مشغول دوش نی که مطمئن شوم از اشومی مادهی ناچار پدهد،یجواب نم
 باز مهی که نی رنگيبه در قهوه ا... رومیباال م  و از پنچ پلهکنمی ، در را باز منییگرفتن است برگردم پا

 :میگوی و آرام مزنمی به در مي لرزانم ضربه ايبا دستها... رودی رسم و تپش قلبم باال میمانده م
 

 ار؟یآقا سام -        
 

 عق زدنش را ي بزنم که صداشی تا صداکنمی و لب باز مبرمیسرم را داخل م... شنوم ی نمییصدا        
 از کنمی فکر مشیصدا... شومی شوم و دنبال صدا وارد اتاق میوحشت زده وارد خانه م...  شنومیم

 :می گوی لرزان مي و با صداستمی ای پشت در مد،ی آی می بهداشتسیسرو
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 د؟ی شدی چد؟ی خوبار؟یآقا سام -        
 

با بغض ...  گرفتهری شری سرش را زکنم،ی باز می در را کم،ی شکند از ترس و نگرانی میبغض لعنت        
 :می گویم
 

 د؟ی شدیچ -        
 

هر دو دستش را به ...  سرخ استشیچشمها... دهیرنگش پر...  آوردی مرونی بری شریسرش را از ز        
 تخت ي و رودی آی مرونی حال بیب...زندینفس نفس م...  اندازدی منیی و سرش را پاگذاردیچارچوب م

 :ندی نشیم
 

 !نترس فقط حالم به هم خورد -        
 

 ي چکد،حوله ی شلوارش مي رنگش روی مشکي آب از موهايقطره ها... رومی تر مکینزد        
 :می گوی اندازم، پر بغض می مشی موهاي و رودارمی رنگ را از دور گردنش بر مدیکوچک سف

 
  ببرنتون دکتر؟انیزنگ بزنم ب -        

 
 : زند ی ذوق مي تويادی بودنش زی که مصنوعزندی میلبخند کمرنگ... کندینگاهم م        

 
 ! خوبمستی نيزی چزهینه خاله ر -        

 
شکلش ...  قدر بد استنی روزها انی خوب اي نبود بود؟ چرا تمام حال های شکلنیخوب بودن که ا        

 خوب بودن ها ي خوب بود؟؟ چرا همه شودی و داغان مگر مشانی پري و چهره دهیناجور است؟با رنگ پر
  شده؟ی شده؟؟ مصنوعی قدر دروغنیا

 
  باال؟ي شد اومدیچ -        

 
 ! نگران شدمدیزنگ زدم جواب نداد -        
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 :زدی ری ممیشکهاا... زندیمعده اش را چنگ م        

 
  دکتر؟میبر -        

 
 ! نکن خوبمهی گرخوادی و جواب بدم، دکتر نمینتونستم گوش -        

 
 : مجبورمی ولخواهدی جا ماندن را نمنیدلم ا        

 
 ! حالتون بهتر بشهدی دراز بکشکمی -        

 
 و گذاردی بالش ميان سرش را رو جی ماندن از طرف من بود چون بتی رضای کميانگار آماده         

 : نالدیم
 

 ! برمتی مینی بشکمی -        
 

 : ماندن اوستستی االن من رفتن خودم نيکاش بداند دغدغه         
 

 ارم؟ی واستون بدیخوری ميزیچ -        
 

 :بنددی خوابد و چشم میبه پهلو م        
 

 ! نه -        
 

 را شی چشمهانکهیبدون ا...  شومی مرهی اخمو و پر دردش خي و به چهره نمی نشی می صندليرو        
 :دی گوی مکندیباز م

 
 ؟یخودت که خوب -        
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 : خوبممیری و ترس و دلشوره را فاکتور بگیاگر نگران        
 

  بود؟ی کدیدی که دی خانومنیا... ستمیبد ن -        
 

 : درد استنفسش پر از...  کشدی مقینفس عم        
 

 ! بعد واست بگم االن حوصلش و ندارمدیشا -        
 

 !دیباشه هر جور راحت -        
 

 : شنومی را مشی روم که صدایبه سمت در م... شومی بلند مکند،یسکوت م        
 

 ؟يریکجا م -        
 

 !دی نترسرمی نمي دوريجا -        
 

 شومی وارد آشپزخانه کوچکش مند،ی نشی اش به دلم مي که با تمام پر دردزندی لبخند مزیاو ن        
 اصال کنمی جست و جو می ها را کمنتی فاصله کابنی در ادیای تا جوش بگذارم ی گاز مي را رويکتر

 :کندی میفی اعتراض خفی ولدی آیبدش نم
 

 ؟ي کردداشیپ -        
 

 :دهمی خودش جواب مي وهی به شی ولردی گیخنده ام م        
 

 !کنمی مداشیپ -        
 

 در کنمی مدای را پختهی سس ري شهی داخل شي اقهی سلی را که به طرز بیحاال نبات زعفران        
 که ي کتري زوزه ي صداکنم،ی مدای عرق نعنا را پي شهی زود شیلی و خوشبختانه خکنمی را باز مخچالی
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 شوم،ی متاقش و وارد اکنمیان نبات داغ با عرق نعنا درست م فنجکی آب جوش آمده فهممی افتد میم
 :کندینگاهم م

 
 !دی و بخورنی ادیبلند ش -        

 
  هست؟یچ -        

 
 !عرق نعنا -        

 
 !ایسوسن خانوم شد -        

 
 :زنمیلبخند م        

 
 چرا؟ -        

 
 !دهی به خورد من میاهی گي داروهانیمدام از ا -        

 
 !دی نصفه شو نگه داشتشهی شهی که ادیانگار خود تونم بدتون نم -        

 
 !نه بابا کار استکباره -        

 
 :دیگوی که مخندمیم        

 
 ! دم کني بخور حاال که آب جوش اومد سر راهت چايزی چهیخودت  -        

 
 !  تفحصمي هی من برم سراغ بقدی و بخورنیباشه چشم شما ا -        

 
 مان ی شوخطی شرانی خوشحالم که در اکندی دستم را معطل نمنی از اشتری و بردیگیخنده اش م        
 ،دی آیهم م

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 405 

 : شدهرهیمثل بچه ها درمانده به فنجان خ... خندمیم        
 

 !واستون خوبه -        
 

 :پردرد... قیعم... یطوالن... کندینگاهم م        
 

 در هم فنجان را به يبا ابروها... خوردی برد و چشم بسته می مشیناچار فنجان را به سمت لبها        
 :ردیگیسمتم م

 
 !ي لطف کردیمرس -        

 
 :کنمی پر اخمش نگاه مي به چهره اخندمیم        

 
 خوش مزه بود؟ -        

 
 ؟یکنی فکر میخودت چ -        

 
 که تلفن کنمی دم مي چاشورمی فنجان را که مشوم،ی و وارد آشپزخانه مرمیگی و فنجان را مخندمیم        

 :دمی جواب منی اسم نوشدنی با دخوردیهمراهم زنگ م
 

 سالم؟ -        
 

 ؟یی کجايسالم ناز -        
 چطور مگه؟ -        

 
 ! شدي که هم زود تکرارمای ننیحوصلم سر رفته بابا، ا -        

 
 : شودی گشاد مي و چشمهارودی متعجب باال ممیابروها        
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 هان؟ -        
 

 کمی ،ی نه دست بزنیی نه دعواي آدم بره، نه داديفقط بلده قربون صدقه ... هان و کوفت -        
 ! بخدامی و تنوع ندارجانیه
 

 :خندمیم        
 

 !يریگی اگه بزنتت که سه سوت طالق تو مماین -        
 

 من اون گمیم...  دلمزی نه عزگهی میکنی کردم بگم دعوام نمي کارهی من مای نگمی مشبید -        
 سوزندم چون ي عمدگمیبعد م...  سرتي فداگهی خنده می اتو بزنم سوزندم مي بنفشت بود دادراهنیپ

 یم  مثل ماستي نازدم،ی پوشی نمی گفتین خب م جاي اگهی خنده می اومد باز میازش خوشم نم
 !مونه

 
 !ي نداراقتی لادهیواقعا که روت ز -        

 
 :خنددیم        

 
 ؟ییحاال بگو کجا... دونمیم -        

 
 :میگوی گذارم و می مینی رنگ را داخل سیدو فنجان مشک        

 
 !شهی که بگم باورت نمیی جاهی -        

 
 ! خودمدمیفهم -        

 
 :می گوی گذارم و می مینی سي و همان طور که توکنمی مدایمتعجب قندان را هم پ        

 
 کجا؟ -        

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 407 

 
  نه؟ي احتماال خوابش کردیزنی با من حرف مي داري فقط موندم چه طوراریتو بغل سام -        

 
 :می گوی و مخندمیم        

 
 !نی نوشي شعوری بیلیخ -        

 
 !کنمی بغل هم تصور ميجون من تصور من و خراب کن االن من دارم شما دو تا رو تو... وا -        

 
 !من فقط خونشم...  تویگی مهی چنایزشته ا -        

 
 :زندی مغیج        

 
 من مزاحم ی رفتی می داشتای تو بغلش؟ ی هنوز نرفتیعنی کار؟ی اون جا چی؟رفتی چگهی د؟یچ -        
 شدم؟

 
 :زمی ری مي و چادارمی را بر ميبا خنده قور        

 
 زم؟ی ری مي دارم چاه؟یبغل چ -        

 
 د؟ی در کنی خستگدی بخوري چادیخوای ماچ و بغل تموم شد مي زودنینه؟؟ به هم -        

 
 ! فعال خدافظگمی بعد واست میگیبرو گمشو فقط مزخرف م -        

 
 : سوزدی و دستم مشومی هول ماری سامي صدادنی که با شنکنمیقطع م        

 
 ه؟ی بغل چیدونیتو نم -        
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 زنمیخودم را م...  استی چهره اش پر از خنده و شوخزنم،ی گردم و انگشتم را مک میبا ترس بر م        
 :ندی نشی مقابلم می صندلي گذارم، روی مزی مي را روینیبه آن راه و س

 
 ! نخورده بودمي وقت بود چایلیخ -        

 
 : کردمنی فحش بود نثار نوشی دلم هر چيتو... خداروشکر که بحث را خودش عوض کرد        

 
 چرا؟ -        

 
 ! دوست دارمشتریقهوه ب -        

 
 :کندی م اشارهینی سي به فنجان توکند،ینگاهم م...  خوردی می و کمداردی را برميفنجان چا        

 
 !بخور سرد شد -        

 
 : پرسدی و که باز مدارمی را بر ميفنجان چا        

 
 ؟ي هنوز که تو فکرهیچ -        

 
 طول عمرم ي چند روز واقعا اون قدر که از دست شما حرص خوردم و نگران شدم تونیمن ا -        

 ! نداشتمینگران
 

 :خندمیمن هم م... بلند... خنددیم        
 

 !گمی ميجد -        
 

 :دی گویبا خنده م        
 

 !يدیتازه کجاش و د... دونمیم -        
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 : را عوض کنمشی حال و هواخواهدی دلم مرد،ی می مدنشی خنديدلم برا        

 
 ! فنجونی حتی مشکی همه چره،ی دلگیلی شده، خدهی بد چیلیخونتون خ -        

 
 ! دورزمی ری رو منای اي تو که آوردهیزی جهشاالیا -        

 
 :خنددی اندازم که می مریسرم را با خجالت ز        

 
 !ی کشی و خجالت میشی بامزه سرخ میلیخ -        

 
 !دی کنی متی اذادی زیلیشمام خ -        

 
 : عمرم را امروز خوردمي چانی خوش مزه ترکنمی اعتراف مخورد،ی به من مرهی را با نگاه خيچا        

 
 د؟یآروم تر شد -        

 
 !آره خانوم نگران -        

 
 :خندمیم        

 
 ده؟یاسم جد -        

 
 ! ادیبهت م -        

 
 شیبا کف دستها... دی دشی شود در چشمهای حالش را ميهنوز هم بد...  زنمیلبخند م        
 :دیو گی بعد آرام مدهد،ی را فشار مشیچشمها

 
  نه؟شمی قابل تحمل مری غیلی خیگاه -        
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 د؟ی زنی مهی حرفا چنیا -        
 

 ! تونم خودم و کنترل کنمی سخت مشمی می که عصبییوقتا -        
 

 :می گوی رود می دلش ميدستش که رو        
 

  دکتر؟دی بردیخوای کنه، نميزی نکرده خون ریی ترسم باز معدتون خدای ماریآقا سام -        
 

 :زدی ری کند دلم مینگاهم که م        
 

 ! بوديگفتم که خوبم، روز گند... نه -        
 

..  کشمی رنگ مدی گرد سفزی مي را روی زنم و با ناخونم خطوط در همی چانه ام مریدستم را ز        
 ..شودیخوب نم..  های راحتنیبه ا... ي زودنی است که به ایی امروز از آن روزهاکنمیحس م

 
 ه؟ی بغل چیکنی فکر ميدار -        

 
 :می گوی و مزندی می تلخيخنده ... کنمیمتعجب نگاهش م        

 
 !زدمی حرف منیبا نوش -        

 
  گفتم؟يزیمگه من چ -        

 
 :شودی مسی کمرم خي رهیت...  اندازمی مریسرم را ز        

 
 !دی در موردم نکني وقت فکر بدهیگفتم  -        

 
 ! تختالتی خکنمینم -        
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 !طونهی شکمی نینوش -        
 

 :کندی نگاهم منهی و دست به سدهدی مهی تکی صندلیبه پشت        
 

 ! آروم باشهدی دختر بااد،ی شر خوشم نمياز دخترا -        
 

 ! دوسش دارمیلی شوخه، خستی شر ننینوش -        
 

 :دیگوی میبا بدجنس        
 

 !خدا حفظش کنه واست -        
 

 :دی دشودی صورتش هم ميدرد را تو... خنددینم... خندمیم        
 

 ! خونهرمی من خودم مدی استراحت کندیبر -        
 

 زه؟یمن و چه به استراحت آخه خاله ر -        
 

 قدر غرق نی و همه دارند، اگه اي و گرفتار مشکلار،ی آقا سامدیری و سخت نگیزندگ -        
 ! االن حالتون بهتر بوددی شادی شدیمشکالتتون نم

 
 ... تلخیلیخ... خنددیتلخ م        

 
  آخه بچه؟یدونی میتو از من چ -        

 
 نکردن ی با زندگی سخته، تلخه، ولیلی خدونمی مد،ی تصادف از دست دادي برادرتون و تودونمیم -        

 ! شنیشما برادرتون زنده نم
 

 :با حال بد... جیگ... متفکر... کندی نگاهم مرهیخ        
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 دونمی کنم بخدا، من برادر ندارم که بتونم درست حالتون و درك کنم، فقط محتی نصخوامینم -        

 ! بودمی تسلدیدر برابر خواست خدا با
 

 خدا؟ -        
 

 : پرسد که مثال انگار با خدا هم مشکل داردی مي جورکی...  کنمی نگاهش میسوال        
 

  اون وقت؟رهی بخواد سامان بمدیخدا چرا با -        
 

 تون و به یخودتون و سالمت... دی سخت گرفتیلی و خی شما زندگنه،ی اصل حرف من ااریآقا سام -        
 ی لذت ميزی سخت از چیلی خدمی مدت که من باهاتون بودم و شناختمتون، فهمنیا... دی گرفتیشوخ

 ي انگشتهاي اندازه  بهدی که دوست دارییزای چدیگی شما مکنمی برف ذوق مدنی من با دد،یخندی مای دیبر
 ؟ی چیعنی نی رسه، خب ایدستتم نم

 
 ! به من بدهگهی دي چاهی یعنی -        

 
 :می گویبا حرص م.. کندی نگاهم میبا لبخند کمرنگ        

 
 زنم؟ی حرف مواریبا د -        

 
 !واری سخت تر از ديزیچ -        

 
 دستش شود،ی نمدهی در آن دی که حسشی چشمهاي توزنمی و زل مزندیخشکم م...  مانمیمات م        

 :دهدیرا مقابلم تکان م
 

 ؟ییکجا -        
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 یفنجان را مقابلش م...زمی ری مي چاشی و برادارمیفنجانش را بر م...  شومی و بلند مرمیگیچشم م        
 :می گوی میگذارم و با بدجنس

 
 !دی دوست داشتشتریحاال خوبه قهوه ب -        

 
 :دی گوی و مداردی قند از قندان بر مکیبا خنده         

 
 ! هات رو دستت نمونهي دلتو شاد کنم چاخوامیم -        

 
 ! توني از فداکاریمرس... آهان -        

 
 !یکنیجبران م -        

 
 : پرسمی برود مرونی بنکهیقبل از ا... شودی و بلند مخوردی را ميچا        

 
 د؟ی استراحت کندی نداره بمونی راهچیه -        

 
 به حال و ی ربطچی که هزندی مي است لبخندی حوصلگی که پر از بي و با چهره اگرددیبر م        

 :روزش ندارد
 

 !ی بشتی ترسم اذیراه که داره م -        
 

 !دی بگشمینه نم -        
 

 : چسابندی اش را به درگاه میشانی و پخنددیم        
 

 !ادی استراحتم نمییمن تنها -        
 

 :میگوی و مشومی دستپاچه بلند مکندی را فراموش نمي مردم آزاریطی شراچیدر ه        
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 !دی زودتر من و برسونشهیم -        

 
 :دی گوی و با خنده مکندینگاهم م        

 
 !می برامی االن ماد،یترسو خانومم بهت م -        

 
 حرکت م،ی شوی منیهر دو سوار ماش...  شورمی و فنجان ها را مکشمی می نفس راحترودی میوقت        

 :دی گوی و مکندیم
 

 ! دنبالتامی نبود اگه فردا تونستم میروز خوب -        
 

 ! معدتون بدتر نشهدیداروهاتون و بخور -        
 

 !باشه -        
 

 !دی نکشگارمی بمونه، سی معدتون خالدی نزاردیغذا بخور -        
 

 گه؟ید -        
 

 :میگوی و مکنمی در را باز مکند،ی خانه ترمز ميجلو... خندمیم        
 

 گه؟ی دزی چهی -        
 

 :دهدی تکان مهیسرش را به عالمت چ        
 

 !دی تندم نرد،یری باهام تماس بگدیدیرس -        
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 اما نگاهش دن،ی نفس کشدی ماند، بدون پلک زدن، بدون حرف زدن، بدون شایباز مات صورتم م        
 :دیگوی می پر از غمي با صدازند،ی زل مابانی و از پنجره به خردیگیرا م
 

 !به سالمت -        
 

 : لرزاندی دلم را مشیهنوز هم به سالمت گفتن ها        
 

 ار؟یآقا سام -        
 

 !برو کار دارم -        
 

 شده و رهی خابانی به ختیپر از اخم و عصبان...  تلخی لبخند هم ندارد حتگری دکند،ی نگاهم نمیحت        
 :شد حال نی دوباره چرا ادانمیمن نم

 
 د؟یریگ یتماس م -        

 
 با ترس شودی سمتم که خم مد،ی فهمی راحتنی به اشودی مرد را نمنی اد،ی گوی مينچ کالفه ا        

 :دیگوی و تند مکندی باز ممی در را براشوم،یمچاله م
 

 ! عهگهی برو دایب -        
 

 :شنومی را مشی بستن در صداي در لحظه شنوم،ی نچ کالفه اش را مي صداشوم،ی مادهی پنیاز ماش        
 زه؟یخاله ر -        

 
 را هم نشی تک بوق ماشي صداکنم؟؟ی اندازم و در را باز می مدی توجه کلی است که بدیاز من بع        

 را کف آسفالت نشی ماشي هاکی شدن الستدهی کشي و صدابندمیدر را م... شومی وارد خانه مشنوم،یم
 یعنی زی ناچيک های الستنی همي قولش نماند و با سرعت رفت، و صدانی سر اولیعنی نیو ا...  شنومیم

 !!تی های گور پدر تو و نگرانیعنی خودت، ی ارزانتی هاهی توصیعنی ،ي ندارتیاهم
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 يادی زي هاتی اتفاق ساده تو را با واقعکی یگاه...  رازی اتفاقات کوچک و ناچنی اریدست کم نگ        
 ..!!کندیرو به رو م

 تلفن همراهم کنم،ی را عوض ممی و لباس هاشومیبعد از سالم کردن به مامان و بابا وارد اتاقم م        
به قطع شدن که ...  بارنی ادهمی بوق جواب نمنی کردم، با اولوی اسمش را جناب مغرور سخورد،یزنگ م

 :دهمی رسد جواب میم
 

 !سالم -        
 

 :آخ قلبم... ددخنیم        
 

  نه؟يدی سالم و میتیتو هر موقع -        
 

 :دهدیادامه م.. دهمیجواب نم        
 

  باز؟؟يقهر کرد -        
 

 :زنمیلبخند م        
 

 !دی با سرعت رفتدمی فهمد،یبه قولتون عمل نکرد -        
 

 ! اومد سرعت و کم کردمادمینه اون اولش بود بعد که  -        
 

 : جا بودنی همده؟؟ی ندی من را کسي هايدلخور... خندمیم        
 

  آره؟ي دی جواب من و نمگهیحاال د -        
 

 د؟؟یمگه صدام زد -        
 

 ! نمایبیمن فردا تو رو م -        
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 د؟؟یکنی مدیتهد -        

 
 !رمینه قربون صدقت م -        

 
 جیمن هنوز گ.. تلخ است... ستی خنده ها از ته دل ننی امیدانیو فقط خودمان م... میخندیهر دو م        

 !ستی چدانمی که نمی هنوز پر از درد و زخماریامروز هستم و سام
 

 !!از من دلخور نباش -        
 

 :گری عادت کردم د؟ی معذرت خواهیعنی نیا        
 

 !ستمین -        
 

 !خدافظ -        
 

 زند؟ی لنگ نمانی منی اییزهای چکی...  و تو بگوکندیو قطع م        
 

 !! " به خواب هاست؟؟؟ فقط چند قدم مانده بود تا ببوسمشیدگی مسئول رسیچه کس "        
 

 )اریسام        ( 
ر رنگ فقط نبودن سامان را پ...  تلخ را زنده نکرديفقط خاطره ها...  مارسا فقط درد نداشتدنید        

 بهتر و سر حال ی و مارسا حتدهی خروارها خاك پوسری گران تمام شد، فکر کردم سامان زدنشید... نکرد
 کردم، درد معده ام را با کر دود کردم و فگاری تا االن فقط سشبی کشد، از دی نفس مشیتر از پنج سال پ

 است، هر لی ام رو به تحلروی و ضعف و غذا نخوردن نی خوابیهزار جور قرص و مسکن آرام کردم، از ب
 با آن ش،ی های با آن نگاهش، با آن نگرانروزی پنهان کنم ،دالی حالم را از نازي بدتوانمی نمکنمی ميکار

 ! نشومییکرد تند برخورد کنم تا هوا  و مجبورمکردی ام موانهیلحن مهربانش، داشت د
 ي اعتمادی چقدر زود خوب کرد، ولشی و حال بدم را با حضورش و مراقبت هاروزی رود دی نمادمی        

 ...!! راگری مرد دکی.. مرا نخواست..  مثل مادرم رفتگری چند سال دالی نازدی شاست،ی نانیدر م
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 می زندگي کننده هارانی از وگری دیکی بار نی آورم ای تاب نمدانمیو من م...  شدگری مارسا ددیشا        
 مشترك ی من اگر زندگدانمی شوم، می نابود منمی از او ببی لغزشنی شک کوچک تریزنده نگه دارم، برا 

 !!دهدی حرف رفتن بزند فاجعه رخ می ام حتندهی دهم همسر آلیتشک
 ترس ها درمان ندارد، نیو ا... از پس زده شدن... از ترك شدن...  ترسمیمن از از دست دادن م        

...  ترسمی میاز وابستگ... زی کم و ناچی دوستش داشته باشم حتخواهمی ها درمان ندارد، نمینی بدبنیا
 ..! و ترس دور شوم و دوست داشتن را تجربه کنمینی بدبنی شد از ایکاش م
 :گذاردی مزی مي و چند کاغذ روشودی و بهرام وارد اتاق مخوردی به در ميضربه ا        

 
 ! رو امضا بزن من برمنایجناب ا -        

 
 : پرسمی مکنمیهمان طور که کاغذ را نگاه م        

 
 ساعت چنده؟ -        

 
 چطور؟ 6 -        

 
 و پالتو شومی باشم بلند مدهی از آن فهميزی چنکهی زنم بدون ای کاغذ ها را امضا مي حوصله پایب        
 :دی آی پوشم که به سمتم میام را م

 
 ؟یخوب -        

 
  خوبم؟دونم،ینم -        

 
 ؟ی مارسا رو به پدرت گفتدنید -        

 
 ؟يبچه شد -        

 
 :میگوی و مدارمیتلفن همراهم را بر م        
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 ! رفت و آمدنی اادی داره کش مال،ی برم دنبال نازدیبا -        
 

 :دیگوی و مدهدیژ م اش را با انگشت اشاره ماسایشانی تا رد شوم، پرودیعقب م        
 

 ؟ی تمومش کنيخوای مي جداریسام -        
 

 اعتراف کوچک و کی ي اجازه ی چرا غرورم حتدانمی و نمدهمی جواب عمرم را منیمزخرف تر        
 :دهدی حس خوب را نمکیداشتن 

 
 ! از کارخونه راحت بشه، فعال خدافظالمی خدیآره، فقط با -        

 
 کنم،ی و شماره اش را لمس مدهمی دردناکم را ماساژ مي هاقهی شقکنم،ی خانه اشان ترمز ميجلو        

 : استي پر از انرژشیصدا
 

 !کنمی نمدای من شالم و پاریسالم، آقا سام -        
 

 :زنمیلبخند م        
 

 ! سرت کن نابغهگهی دیکیخب  -        
 

 د؟؟ی کوچولو صبر کنهی شهیخب با رنگ مانتو و کفشم ست بود آخه ، م -        
 

 :دهی کار من به کجا رسنیبب        
 

  چقدر؟یعنی کوچولو هی -        
 

 !دی بشمریتا س -        
 

 !ادهیز -        
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 ! و پنجستیب -        

 
 :خندمیم        

 
 !ادهیز -        

 
 اخرشه، باشه؟ ستیب -        

 
 :می گویبا لبخند م        

 
 .. دو، سهک،ی -        

 
 ! خب، فعال خدافظدیصبر کن -        

 
 ي با مانتوشودی ام نکند شانس آوردم ، بالخره سوار موانهی دزنم،ی و لبخند مکنمیتلفن را قطع م        

 :زندی نفس نفس مشود،ی سالم نمالی خی جوره بچی رنگ و شال هم رنگش، هیاسی
 

 د؟ی داروهاتون و خوردد؟ی بهترد؟یسالم، خوب -        
 

 :دیگوی و مخنددی مکنم،یو من همچنان نگاهش م        
 

 د؟ی شدی کردم؟ االن عصبانری دیلیخ -        
 

 ؟ينه، من خوبم تو چطور -        
 

 با شما هم تماس خواستنی جا، منی ادیای پدرم با پدرتون تماس گرفت شام بی راستم،یمن عال -        
 !گمی من گفتم بهتون مرنیبگ
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 :کندی اش شروع مي با تمام انرژکنم،یحرکت م        
 

 نشد، ی ولمی نخندمی کردی سعن،ی و افتاد زمی کرد به صندلری از استادامون پاش گیکیامروز  -        
 ! کرديزی باز آبرورنی نوش،یچی هنایحاال ا

 
 چطور؟ -        

 
 نخندن گفت کردنی می که همه سعی موقعقای دقیعنی سکوت و شوك بچه ها، ي تودفهی -        

 !دیصلوات بفرست
 

 :دهدی ادامه ميشتری که با شوق بخندمیناخودآگاه م        
 

 آخه د،یش ی حال نمی جون و بی قدر بنی ادیتازه بعد به استاد گفت استاد اگه صبحانه بخور -        
 !دی صبحانه بخورکنهی مهیاستاده مدام توص

 
 خب؟ -        

 
 ! کردرونی و بنی نوشیچیخب ه -        

 
 !حقش بوده -        

 
 د؟یدی خوب خوابشبید -        

 
 !آره -        

 
  نکرد؟تیمعدتون اذ -        

 
 م؟ینه، کجا بر -        
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 خب ی ولزنه،ی مخی یلی زمستون خي برم واسه خودم دستکش بخرم، دستام توخواستمیمن م -        
 !دی نداشته باشدی خريفکر کنم شما حوصله 

 
 نرفته ام، دی خري دخترچی تا به حال با هکنمی اعتراف مده،ی مرا فهمي های حوصلگیچقدر زود ب        
 : پرسمی و مکنمی مادی را زي بخاررد،یگی مي بخاري و کوچکش را رودی سفيدستها

 
  من حوصله ندارم؟یدونیاز کجا م -        

 
 د؟ی داریعنی -        

 
 کدوم پاساژ برم؟ -        

 
 : چرخدیبا ذوق کامل به سمتم م        

 
 ! هسترتونی مسي وتودی که راحتریی کنه، هرجای نمیفرق -        

 
 و هر دو کنمی را پارك منی ماشمی رسی کمرنگ و محو، به پاساژ مورد نظر که مزنم،یفقط لبخند م        

 :دیگوی ممیشوی وارد پاساژ که مم،یشوی مادهیپ
 

 ! بودمومدهی جا ننیتا حاال ا -        
 

 .... ـ        
 

 د؟یکنی مدی جا خرنیشما از ا -        
 

 !  مردونسی جا همه چنی باال اي طبقه میبر -        
 

 : پرسدی و مکندی مرتب منهی آئي شالش را توم،ی شویهر دو وارد اتاقک آسانسور م        
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 د؟یقرص صبح و ظهر و خورد -        
 

 :کنمیفقط نگاه م        
 

 د؟ی و خونداممی نره پادتونی دادم امیمن پ -        
 

 : نبودزهای چنی حواسش به ادایو.. خوانده بودم        
 

 !آره خوردم -        
 

 متعجب شوم،ی خنده اش مي متوجه م،ی روی مرونی کشد و هر دو از آسانسور بی مینفس راحت        
 :کنمینگاهش م

 
 چته؟ -        

 
 ! افتادمنی نوشي هاي بازونهی دادی یچیه -        

 
 :زندی موج مشی عالقه و محبت در صدادیگوی که منیاز نوش        

 
 چطور؟ -        

 
  دربست؟گهی مستهی ای مي جدي ابهی هر غري جلومی رسیآخه هر وقت به آسانسور م -        

 
 :دیگوی و مخنددیم        

 
 ؟يدی و پددی قدر ندنی آقا بهش گفت اهی کار و کرد نی اشیچند روز پ -        

 
 :دیگوی و مرودی دارد، به سمت مغازه مطنتی قدر شنی خودش هم اکنمی فکر منی و به اخندمیم        
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 !نی چه خوشگله ايوا -        
 

 : پرسدی که مکنمی رنگ نگاه میبه دستکش ها بافت صورت        
 

 قشنگه؟ -        
 

 !رنگش نه -        
 

 :کندی اندازد و باز نگاهم می منیتری نگاه به دستکش پشت وکی        
 

 نه؟ -        
 

 !نچ -        
 

 !دمیچرا؟؟ من رنگش و پسند -        
 

 :کندی را قشنگ تر مشی رنگ دستکش ها دستهادیگوی ته دلم ميزی چکی فهمم،یمخالفتم را نم        
 

 ار؟یآقا سام -        
 

  داره؟یی چه رنگهاگهی دنیبرو داخل بب -        
 

 است، به فروشنده که مانی که با من آمده پشنی از ابندمی و شرط مشودی گرفته وارد مغازه میبا حال        
 :میگوی و مکنمی ساله است نگاه مستی پسر نوزده بکی

 
 ! لطفادیاری اون دستکش و بيرنگ بند -        

 
 ي سرگرم تماشاالی خی هم بالی نازرد،ی گی نمالی که نگاهش را از نازی در حالدیگوی میچشم        

 : پرسمی گذارد، آرام می مزی ميرواجناس است، دستکش ها را 
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 کدوم؟ -        

 
 : پرسدیاز فروشنده م        

 
  چقدره؟متشیق -        

 
 با ترس رم،یگی پسر را مدی دي درست جلوستم،ی ای برم و مقابلش می مبمی را داخل جمیدستها        

 : پرسمی مي اندازد، جدی مریسرش را ز
 

 دم؟ی پرسیمن از شما چ -        
 

 : ترسدی ممی های از بداخالقادی زدانمیم        
 

 ! و بدونممتشی قخواستمیخب م -        
 

  آخه؟ي دارمتشی کار به قیتو چ -        
 

 : اندازدی اعصابم خط مي فروشنده رويصدا        
 

 !دینی ببدیای مختلف هست بي مدالم،ی مدل دستکش هام دارنیخانم از ا -        
 

 :میگویآرام اما خشن م        
 

 !نی مغازه ها رم ببي هیبرو، بق -        
 

 !باشه -        
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 نی را سر اتمی بروم تا عصبانرونی بخواهمی و مکنمی نفسم را فوت مرود،ی مرونی بریسر به ز        
 :میگوی افتد، رو به فروشنده می می نکنم که چشمم به دستکش صورتی مزخرف خاليفروشنده 

 
 مت؟ی قبرم،ی و منیا -        

 
 مثل بچه ها م،ی آی مرونی برم و از مغازه بی پالتوام مبی جي دستکش ها را توکنمیحساب که م        

 به کفش ستم،ی ای مورد، مقابلش می بتی همه حساسنی لعنت به من و استاده،ی و بغض کرده اریسر به ز
 :کندی ماند و بعد نگاهم می مرهی خمیها
 
 م؟یبر -        
 

 :خندمیم        
 

 کجا؟؟ البد خونتون؟ -        
 

 :دلخور شده... یبغض کرده لعنت        
 

 !دی خودتون گفتدیمن که گفتم شما حوصله ندار -        
 

  شده حاال؟یمگه چ -        
 

 !دیکنی می فقط بداخالقیچیه -        
 

 :می گوی چرا مدانمی و نمخندمیم        
 

 ! زنم نشويخوایخب م -        
 

 :میگوی و مزنمی لبخند و مکند،یمتعجب نگاهم م        
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 !ادهی جا زنی دستکش امی برایب -        
 

 :دیگوی و مستدی ای ميگری دي مغازه ي رسد، جلوی قدش تا شانه ام مد،ی ایهمراهم م        
 

 ...خوادیمن دلم نم -        
 

 : اندازدی مری و سرش را زکندی حرفش را قطع مکنمینگاهش که م        
 

  شد؟یچ -        
 

 !دی نشی عصباندی قول بدی ولگمیم -        
 

 : سوزدی متشی مظلوميدلم برا        
 

 !باشه بگو -        
 

 ...!! دوست دارم خودم حساب کنم پولش و -        
 

 :خندمی مبندد،ی را محکم مشی چرا با اتمام حرفش چشمهادانمینم        
 

 !ي اومدی با من مدی نبای خودت حساب کنیخواستی قدر ترسناکم؟؟ منیمن ا -        
 

 ...آقا سا -        
 

 ! انتخاب کن زود باشمی نداراریآقا سام -        
 

 ..آخه -        
 

 !بابا بزار به حساب کادو؛ بخر تا نزدم شل و پلت کنم -        
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 :دیگوی و مخنددیم        
 

 !شی خوشگله سورمه انیا -        
 

 :می گوی و مکنمیبه دستکش پر از خز نگاه م        
 

 ؟يخوای نمی صورتگهید -        
 

 : اندازدی مریسرش را ز        
 

 !گهینه د -        
 

 :میگوی دستکش مدی روم، بعد از خری و داخل مغازه مخندمیم        
 

 ؟يخوای نميزی چگهید -        
 

 ! نه دستتون درد نکنهيوا -        
 

 ! قدر تعارف نداشته باش با مننیا -        
 

 !!تعارف ندارم ممنون -        
 

 !خب دستت کن دستکشا رو -        
 

 را داخل دشی و سفدهی کشي آورد و انگشتهای مرونی بلونی ناي و دستکش ها را از توزندیلبخند م        
 :دیگوی برد، با مزه میدستکش ها م

 
 ! چه گرمهشیآخ -        
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 :خندمیم        
 

  ننه سرما؟میبر -        
 

 !میبر -        
 

 : پرسدی که مکنمی مادی را زي بخارم،یشوی منیهر دو سوار ماش        
 

 د؟ی دوست نداریشما رنگ صورت -        
 

 !نه -        
 

 !دی حق داريالبته رنگ دخترونه ا -        
 

 : پرسمی و با خنده مکنمیحرکت م        
 

  موند آره؟هی دستکش صورتشیدلت پ -        
 

 :خنددیم        
 

 ! قشنگه دوسش دارمنمیا -        
 

 :زندی در دلم دل دل ميزی و چخواندی خواننده مکنم،ی مادی ضبط را زي و صداکنمیسکوت م        
 
 

 هیی سهم من تنهاای ستی عشق با من خوب نای        
 هیی که آخرش جدامیاول ارتباط        
 کنمی به من ، من خنده رو حس ميخندیتو تلخ م        
 کنمی رو حس مندهی رابطس آي آخرانیا        
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  پنجرهشهی مواری دیکنیتا تو سکوت م        
 برهی من و دلشوره از دست ميریبه سمت در م        

 
 

 الیناز        
 

 کندی خانه ترمز مي کند و جلویکالفه ضبط را خاموش م        
 :دیگوی که مدارمی را بر ممیدستکش ها        

 
 !اری عقب بی من و از صندليپالتو -        

 
 :دیگوی آرام مرم،یگی و به سمتش مدارمی و پالتواش را بر مشومیخم م        

 
 !رونی بارشی ببشه،ی جي تويزی چهی -        

 
 : پرسمیمتعجب م        

 
 من؟ -        

 
 !آره -        

 
 ي دستکش هادنی برم و با دی مبشی لرزد، دستم را داخل جی در مقابل لباسش می حتمیدستها        
 :خندمی از ته دل میصورت

 
 ..نای ايوا -        

 
 : پلک زدنیب..  کندیفقط نگاه م        

 
  خوشگلن نه؟یلیخ -        
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 :کندی مدییبا لبخند حرفم را تا        

 
 !ی مرسدیدی خری واسه چد؟؟یدی خریک -        

 
 و زندی ام مینی آن به بي انگشتهاي آورد و با جای مرونی دستم بي از دستکش ها را از تویکی        

 :دیگویم
 

 !زهی نداره خاله ریقابل -        
 

 یفهمیم... ی از خوشرودی مجینه اصال سر قلبم گ... زندی می جور خاصکینه ... زندیقلبم تند م        
 که؟؟؟
 مرد نیا...  جوره ابراز احساست کنم اصالچی هشودینم...  ابراز احساست کنمي دانم چه طورینم        

 ...!! استبهی قلبم آشنا باشد باز هم غري برایهر چ
 زمستان و سرما را ي روی صورتياز امروز دستکش ها... شودی قشنگ تر میاز امروز رنگ صورت        

 ...!!شودی پاك ممی دستهاي دستکش ها سرما از حافظه نی با ادانمیمن م... کندیکم م
...  هستم مثالدهی ندیلی فکر کند خای فتمی بچگانه از چشمش بي کارهاای ي با سبک بازخواهمینم        

 :خندمیفقط از ته دل پر از عشقم م
 

 ! خوشحال شدم ممنونیلیخ -        
 

 است تلفن همراهش متی سرتکان دادنش هم غننی همی دهد، حتی تکان ميدرجوابم فقط سر        
 ی گوشي آورد، با اخم به صفحه ی مرونی ببشی را از جی و گوشردیگی چشم از من مخوردیکه زنگ م

 دای زی اخمش را گم و گور کند ولکندی می سعکند،ی باز نگاهم مکند،ی مجکتی ماند و ری مرهیاش خ
 :شودیموفق نم

 
 ! تو برومیای دنبال بابا زود مرمیم -        
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 و دست دیگوی مي نوچ کالفه اخورد،ی که جواب بدهم که باز تلفنش زنگ مکنمیدهان باز م        
 داشبرد پرت ي رویی جوراکی را ی گوشدهد،ی کشد، و باز هم جواب نمی مشی موهايآزادش را تو

 :دهمی آب دهانم را به زور قورت مکند،یم
 

 !میممنون، منتظرتون -        
 

 :دیگویکالفه م        
 

 !باشه به سالمت -        
 

 رودی شوم و باز هم با سرعت می مادهی پند؟؟؟ی گوی قدر قشنگ به سالمت منی آدمها ايهمه         
 !شودی از جا کنده منی که انگار ماشیی جوراکی

 
 ي و پدرش نه تنها برااری حضور سامم،ی سنگ تمام گذاشته ای مهماننی ايمن و مامان امشب برا        

...  استی محترم و دوست داشتنمی برابی معتضد عجي ما لذت بخش است، آقاي همه يمن، بلکه برا
هست؟؟ از  ستی را دوست دارم بد که ناری سامشهی از همشتری که بنی بابا و مامان، اي برانیهمچن

 بعد هم ظرف ساالد را نم،ی چی ته سالن مي غذاخورزی مي روم و بشقاب ها را روی مرونیآشپزخانه ب
 ون،یزی حوصله زل زده به تلوی باری معتضد است، سامي بابا مشغول گپ زدن با آقاگذارم، ی مزیوسط م

 :دیگوی بابا مشود،ی در هم مشی اخم هاخوردیتلفن همراهش که زنگ م
 

 ! برو تو اتاق حرف بزن اگه مهمهيخوای جان ماریسام -        
 

 !ممنون -        
 

 :زندی لب مندی بی نگاهم را که مرود،ی و با گفتن با اجازه به سمت اتاقم مشودیاز جا بلند م        
 

 ست؟؟ی مجاز که نری غزیچ -        
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 پررو، ظرف ي وانهی دخندد،ی که منمیبی مشوم،ی وارد آشپزخانه معی و سرزنمی مخی هیدر صدم ثان        
 :میگوی معتضد مي گذارم، رو به بابا و آقای مزی ميغذا را هم رو

 
 !شهی غذا سرد مدیبفرمائ -        

 
 :دیگوی و مشودیبابا با لبخند بلند م        

 
 ! جناب معتضددیبفرمائ -        

 
 :دیگوی و مدی آی مرونیمامان از آشپزخانه ب        

 
  کجا رفت؟؟اریآقا سام -        

 
 !تلفن شون زنگ خورد رفتن اتاقم جواب بدن -        

 
 ! افتهی غذا از دهن مانیبرو بگو ب -        

 
 !چشم -        

 
 : شنومی اش را می عصباني به در بزنم که صداي ضربه اخواهمی و مکنمیچادرم را مرتب م        

 
 !  توی هستیعجب آدم زبون نفهم -        

 
 :شودی تر می عصبشیصدا... زندیدلشوره دلم را چنگ م...  شنومی نمییصدا        
  تموم شد؟؟ی بگم همه چیمن به چه زبون -        
 :رودی دستم فرو ميتو میناخون ها... کنمیدستم را مشت م        

 
 !سفته ها رم گرفتم تموم شد رفت -        
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 :رومی عقب میکم... شنومی قدم زدنش را مي کشم، صدای سرم ميچادرم را رو        
 

  آخه؟ي داديری به هم؟؟ چه گيزی اعصاب من و بردیتو مدام با -        
 

...  استروزی رسد نه؟؟ حتما همان دختر دی طور به نظر منی دختر است؟؟ اکی مخاطبش یعنی        
 اسمش چه بود؟؟ سارا؟؟ مارسا؟؟

 
 ...!به درك -        

 
 ي رسد، روی به نظر مشانی آشفته و پرزنم،ی به در مي ضربه اشنوم،ی نمیی صداگریچند لحظه د        

 :دی گوی می به مخاطب پشت گوشندیبیتخت نشسته مرا که م
 

 !شب خوش -        
 
 :کندی و کالفه نگاهم منی آورد و غمگیسرش را باال م        
 

 !شهیغذا سرد م -        
 

 !امیم -        
 

 : پرسمی مدیبا ترد        
 

  شده؟يزیچ -        
 

 چطور؟ -        
 

 !دمی آخه، صداتون و شندی پرشونیلیخ -        
 

 : پرسمیباز م... کندیفقط نگاهم م        
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  کار داره باهاتون؟ی چست؟یاون دختره بود؟؟ دست بردار ن -        

 
 : پرسدی و دستپاچه مجی و گشودیبلند م... نمیبی مشیتعجب را در چشمها        

 
 کدوم دختره؟ -        

 
 !گهی تون شد دی باعث ناراحتابانی خيهمون که تو -        
 :کندی اندازد و با مکث باز نگاهم میم ریسرش را ز... کندینفسش را فوت م        

 
 !ارمیتو نگران نباش من حالش و جا م -        

 
 ! می مورد حرف بزننی بعد در ادهمی محی اعصابش را متشنج کنم، ترجنی از اشتری بخواهمینم        

 
 در شیخم ها هنوز ااری سامنند،ی نشی آشپزخانه مکی نزدي مبل هايبعد از صرف غذا همه باز رو        

 شد تا صبح با او حرف بزنم و یکاش م...  ترسمی که از ته دل از آن میی هایهمان بداخالق... هم است
 ؟یعنیمرحم بودن را بلدم ... دی بگوشیاو از درد و غم ها

 قدر نی چرا ای زن سامان بوده، ولای متوجه شدم مارسا نامزد ابانی خي طور که آن روز تونیا        
 ای بدهکار مارسا است؟ خدایعنی است؟ چرا آن حرفها را به او زد؟ چرا حرف از سفته زد؟ زاری از او باریسام

 بپرسم جواب ارین ها را ازسامیچرا مارسا گفت از دست دادن سامان حماقت بوده؟ ا... شومی مجیدارم گ
 من دلم داند؟ی ميزی بپرسم چه؟؟ چدای از پارمد؟ی گوی شود؟ اصال راستش را می می عصباندهد؟یم

 بر اریمارسا چرا دست از سر سام...  بشناسمشخواهدیدلم م...  مبهم باشدمی قدر برانی ااری سامخواهدینم
 سامان نمرده؟؟ مگر نامزد سامان نبوده؟ پس با گر چرا هنوز هم با هم در ارتباط هستند؟ مدارد؟ینم

 نی باز ااری اصال آن مخاطب پشت خط مارسا بود؟ البد بود که سامه؟ی سفته چهی کار دارد؟ قضی چاریسام
 بابا و پدرش ي حرفهايکه اصال متوجه ...  اشي که نشسته و زل زده به فنجان چاخته،ی به هم ريطور

 از دست ي چه طورکندیالبد دارد فکر م... شودی نگران من هم نمي هاه نگايکه متوجه .. شودیهم نم
 دارد به دی شاای...  مامان منشیپ..  جانیا...  استی مادرش خالي چقدر جاای.. المارسا خالص شود مث

 رهی آورد و نگاه خی سرش را باال مهیدر صدم ثان... جمیگ... دانمینم... ای... کندی کارخانه اش فکر ميکارها
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 پا ي داده به مبل و پا روهیتک... دهمیآب دهانم را قورت م... شومی دستپاچه مکند،ی مریام را غافلگ
آن ...  کمرنگیلی خزندی میلبخند کمرنگ...  چرخاندی مشی دستهانی را هم مدام بيفنجان چا... انداخته

 معتضد با گفتن با اجازه ياآق...  اندازمی مری سرم را با خجالت زدنش،ی خوب دخواهدی منیقدر که ذره ب
 اری معتضد و ساميآقا... شودی و بلند مداردیتو اش را بر م از او پالتی هم به تبعاریسام.... شودیبلند م

 ی بایسردرد دارد ...  سرخ شدهشیچشمها... ستدی ای مقابلم ممی شوی که ماطی وارد حکنند،ی میخداحافظ
 :دی گوی مبی دست در جده؟ی کشیخواب

 
 ! بازی دنبالت، گفتم که نگران نشامی کار دارم پس فردا احتماال میلیفردا کارخونه خ -        

 
 !باشه ممنون -        

 
 :دیگوی و مرودی قدم عقب مکی ست،یحالش خوش ن...  باردی از چهره اش میخستگ        

 
 !خدافظ -        

 
 !خدافظ -        

 
 نی نوشي حال بد براکی قدر دلشوره دارم با نی چرا ادانمینم... شومیبعد از رفتن شان وارد اتاق م        

 :سمی نویم
 

 ن؟ینوش -        
 

 :دهدی بعد جواب مهیچند ثان        
 

 امرتون؟ -        
 

 :دهمیمتعجب جواب م        
 

 ؟یخودت -        

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 437 

 
  جان، جانم؟زیبله عز --        

 
  تو؟یخوب --        

 
 د؟ی داشتي گلم جانم با بنده امریمرس --        

 
  تو؟یزنی حرف مي جورنیوا چرا ا -        

 
 تعجبم دیزاری نمنکهی باشم نه انی رنگنی سنگخوامی خب من مد،یزاری خودتون نمنی بابا ببيا -        

  بزار باز زبون خودم جواب بدم هان چته؟د،یکنیم
 

 :سمی نوی و مخندمیم        
 

 !  هنوزدونمی نماری در مورد سامیچی هکنمیمن حس م -        
 

 ! به نظر منکشهیکشف اون ده هزار سال طول م -        
 

 ي پسر بچه کی رنگ اتاقم که عکس دی سفيواری چرخم و به کمد دیبه پهلو م... دهمیجواب نم        
 :دیسی نویباز م... شومی مرهی آن زدم خيتپل رو

 
  شده؟يزیچ -        

 
 !نمبرادرش قبال نامزد داشته فکر ک -        

 
 ؟ي دوست نداريجار -        

 
 ..!نیاع نوش -        
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 خب چته؟ -        
 

 !جمی گنی واسه همادیاصال هم ازش خوشش نم...  هنوز باهاش در ارتباطاریسام -        
 

 ؟يدی ، خب از خودش نپرسستی نی خاصزینترس چ -        
 

 ! جواب ندادی ولدمی پرسمی مستقریغ -        
 

  خب خوبه؟می پرسی مدایفردا از پارم -        
 

 :سمی نوی و بعد مکنمی نگاه مامشی به پهیچند ثان        
 

 !ری شب بخگهیآره خوبه، بخواب د -        
 

 !زمی عزریشب بخ -        
 

 گذارم و چشم ی صورتم مری گذارم، دست راستم را زی کنار تخت می عسليتلفن همراهم را رو        
از ... یفیاز بالتکل...  ها نهي از عاشق بودن خسته شونکهی اورد؟ نه ای هم می خستگی بندم، عاشقیم

درست ...  جانیا... ها  از دست دادنی حتایو ...  هادنیاز نرس... از ترس نخواسته شدن ها... نداشتن ها
 همه دیبگو...  ها در راه اند مثالدنی رسدی گوشم و بگوخی بدیای بی دارم کساجی ام، احتی نقطه از زندگنیا

 حرف ی دارم با کساجی مثال، احتشودی طرفه بودن رد مکی عشق دارد از نی ادیبگو...  روبه راه استزیچ
 را با او زدم، درد می خدا حرفهاي شهی شناسم که همی ما ری کسکی... کند یی که مرا راهنمایکس... بزنم

...  هست وقت کنکور دادن دلشوره دمار از روزگارم در آورده بودادمی شدم، آرام شدم، یو خال... دل کردم
 که یی اتاق با من حرف زد، حرفهانی همياو آمد و درست تو...  بودمي جور بدکی... اضطراب کشنده بود

 آرام شدم که هنوز که هنوز است آن ي اما شکل گفتنشان فرق داشت، و من طورد ها زده بودنیلیخ
 خودشان هم ی که گاهیی جورهاکی... دهندی از آدمها هستند که آرامش میبعض...  نرفتهادمیآرامش از 

 :سمی نوی مشی و برادارمی جور خوب، تلفن همراهم را بر مکی...  جور خاصکی شوند، یمتوجه اش نم
 

 ؟يداریسالم، ب -        
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 !  رسدی بعد مقهی پنج دقامشیپ...  سادهی احوال پرسکی دیشا... میار است چه بگو قردانمینم        

 
 

 داره؟یجوجو چرا ب -        
 

 خسته شدم می احمقانه؟؟ بگوای رسد ی بچگانه به نظر میلی عاشق شده ام خمیبگو... زنمیلبخند م        
 :سمی نوی مار؟؟ی شکل بودن سامنیاز ا
 

 ! گفتم حالت و بپرسم،ي طورنیهم -        
 

 ؟يچه عجب، من خوبم تو چطور -        
 

 :سمی نوی را منیاز تمام حال بدم فقط هم        
 

 !دلم گرفته -        
 

  شده؟یچرا چ -        
 

  کار کنه؟ی چدی باشهی خسته ميزی چهی از یحامد آدم وقت -        
 

  باشه؟ی چزیتا اون چ -        
 

 ی هستم مثال؟؟ می چه دختر سبک و جلفکند ی چه مرگم شده با خودش فکر ممیبگو. ..هه        
 :سمی نویم... ترسم

 
 ؟یتو شده خسته بش -        

 
 جوجو چته امشب؟ -        
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 مزاحمم؟.. خوادیدلم حرف زدن م -        
 

 امی چه با پدهدی ربط که بزنم جواب نمی شناسمش حرف بی مقه،ی تا ده دقدیشا.. دهدیجواب نم        
 :سمی نویم... باشد چه رو درو

 
 !دیببخش -        

 
 از ي چه طوری بلد باشنکهی مهم اه،یعی اتفاق طبهی نی از،ی حاال از هر چشن،ی آدما خسته میگاه -        

 !ی خالص بشی خستگنیا
 

 مرد محترم و نی اخواهدیدلم نم...  گفتن ندارميرو...  ترسمیم...  ندارم که بشود بزنمیحرف        
 : هم نشوددیشا...  طرز فکرش نسبت به من عوض شودیدوست داشتن

 
 چته؟ -        

 
 چند بار بگم؟ -        

 
 ! اتفاقکی از ای رهیگی حرف مهی از ایآدم دلش  -        

 
 ن؟یفقط هم -        

 
 !ه آرزوها بدنی هم از نداشتن و نرسیگاه -        

 
 دستم می حرف بزنگری دیکم... زنمی روانشناس حرف مکی است، فراموش کردم دارم با زیحامد ت        
 :کندیرا رو م

 
 ! بخوابمخوامیاالن بهترم م -        
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 از مشکالت یلی حرف زدن خ،ی باهام حرف بزن اصال م فکر نکن مزاحمیهر وقت دوست داشت -        
 !ری که؟؟ شبت بخیدونی می دوست ندارم مجبورت کنم حرف بزنکنه،یو حل م

 
 !ری شب بخ،ي لطف داریلیممنون خ -        

 
 

با .. حامد گفت حرف بزن... اورمی سر در باری سامي از کارهايتمام شب را فکر کردم تا چه طور        
 یی و حرفهادایحواسم به پارم کالس هستم ي که توی بپرسم؟؟ تمام مدتدای از پارمای حرف بزنم اریسام

 امروز باز کنم،یرا نگاه م دای و پارمگردمی رود بر می که از کالس ميدیاست که قرار است بزنم، استاد س
 چانه ری و گنگ دستش را زجی صحبت کنم، گدای توانستم با پارمی بهتر مدی آمد شای اگر مامده،ی ننینوش

 به سمتش دارم،ی و کوله ام را بر مشومی حوصله است چرا؟؟ بلند می و بنیاش زده و زل زده به من، غمگ
 پرد و با ی از جا مخوردیدستم که به شانه اش م ، ام ماندهی خالی نگاهش هنوز به صندلرومیکه م

 :کندی نگاهم منشی غمگيچشمها
 

 ؟یخوب -        
 

 ست،ی بد من امروز حالش روبه راه ن از شانسبندد،ی مهی چند ثاني را براشی و چشمهاردیگینگاه م        
 : پرسمی و منمی نشیکنارش م

 
  شده؟يزی چدایپارم -        

 
 :کندی کار را منی دانم ناراحت که باشد ای مکند،ی ناخونش را به دندان ميگوشه         

 
 ! خوبمينه ناز -        

 
  ازت چند تا سوال بپرسم؟؟يحوصله دار -        

 
 :کندینگران نگاهم م        
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 ؟یچ -        
 

 ؟ی شناسیمارسا رو م -        
 

 مارسا؟ -        
 

  و ناراحت است؟؟جی قدر گنیچرا ا        
 

 آره، مگه نامزد سامان نبوده؟ -        
 

 ؟ی شناسیآره بوده، تو اون از کجا م -        
 

 ! شدی عصبیلی خختی به هم ریلی خدنشی با داری سامدمش،ی داری با سامابانی خي توروزیپر -        
 

 :کندینگران تر نگاه م        
 

  کار کرد؟ی شد؟ چیخب چ -        
 

  قدر باهاش بده؟نی بزنتش، چرا اخواستی میداد زد فحش داد، حت... یچیه -        
 

 : پرسمی باز مدهدی اش را با کف دست ماساژ میشانیپ        
 

 !زدندی حرف سفته مشبی طلب داره؟؟ آخه داریاز سام -        
 

 شب؟ید -        
 

 خت،ی به هم ریلی حس کردم اون باشه چون باز خیعنی زد،ی باهاش حرف ماری سامیآره، تلفن -        
 داره؟ی گفت چرا دست از سرش بر نم،ی عوضيبهش گفت دختره 
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 :دانمینم... ینگران... با استرس.. کندیفقط نگاه م        
 

 داره؟ی چرا دست از سرش بر نمکنه؟؟ی متشی کار داره؟؟ چرا اذی چاری مارسا با سامدایپارم -        
 

 :دیگوی لب مریانگار که به خودش حرف بزند ز        
 

 سفته؟ -        
 

 !آره -        
 

 طلب؟؟ -        
 

 :کنمینفسم را کالفه فوت م        
 

 من وسطه، من ي ندهی و آیبحث زندگ...  اگه بهرام بهت گفته بهم بگودای پارم؟؟یدونی ميزیچ -        
  و در موردش بدونم نه؟یحق دارم همه چ

 
 :کندی فقط نگاه مدهدیجواب نم        

 
 من ی ولشتره،ی رفت و آمدها به خاطر شناخت بنی اي همه گم؟؟ی می من چي شنویاصال م -        

 !دونمی نماری از سامیچی هکنمی حس مگذرهی مشتری بی تر شدم، هر چجی روزا گنیا
 

 :دیگوی حس و حال میآهسته و ب        
 

 !الی نازدونمیمن نم -        
 

 !اری سامقی بهرام رف؟؟ی تو ندونشهیمگه م -        
 

 ! دارهکاری چاریسام با دونمی و خودش به هم زد حاال من نميمارسا نامزد سامان بود که نامزد -        
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 !ادی قدر ازش بدش منی چرا ااریچرا بهم زده؟ سام -        

 
 :دیگوی و مشودیبلند م        

 
 ! بهتره، خدافظیاز خودش بپرس -        

 
 ...! صبردایپارم -        

 
 هی قضکنمیحس م...  که نگفتدانستی ميزی چکنمیحس م... کنمی و مات به رفتنش نگاه مدینا ام        

 با خودش دی شوم، بای می تاکسنی روم و سوار اولی مرونیاز دانشگاه ب... حرف هاستنی تر از ادهیچیپ
 مگر نه رم،ی گی ما رمی فردا حتما جواب سوال هانمش،یب یاز خودش بپرسم، امشب که نم... حرف بزنم

 تلفن يصدا... بپرسم و بدانم است؟؟ پس من حق دارمشتری شناخت بي با هم بودن ها برانی تمام انکهیا
 ! کندی رو مروی معتضد دلشوره دلم را زي آقاي شماره دنی کشد، با دی مرونیهمراهم مرا از افکارم ب

 
 

 سالم؟ -        
 

 : کشمینفس م...  شاد استشیصدا        
 

 زدل؟ی عزیسالم دختر گلم، خوب -        
 

 د؟یممنونم پدر جان شما خوب -        
 

  جا؟نی ايای بی تونی جان امروز زودتر مالی بابا منم خوبم، نازیزنده باش -        
 

 خونتون؟ -        
 

 !زمیآره عز -        
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  خوبن؟اریچرا؟؟ آقا سام -        

 
 : از ته دل مهربانشخنددیم        

 
 کی جشن کوچهی امشب يایدتر ب زوخوامیآره بابا جون خوبه، اون خبر نداره، االن کارخونس، م -        

 !میریبگ
 

 : پرسمی مجی و گکشمی را درهم ممیابروها        
 

  پدرجان؟یجشن چ -        
 

 !نی هممی خانواده دور هم باشهی مثل ي سه نفرخوامی بابا، ماریامشب تولد سام -        
 

 ! پدرجانامیتولد؟ آره حتما م -        
 

 یی بهش نگو بگو امروز جايزی زنگ زد چاری اگه سامرم،یگیپس من خودم اجازت و از پدرت م -        
 !رونی بيای باهاش نمیدعوت

 
 دل پسرش را شاد کند و خواهدی پدر با آن همه ابهت منیا... زنمیبه دل مهربانش لبخند م        
  کند؟رشیعافلگ

 !امی م7 من ساعت دیچشم حتما، ممنون که خبر داد -        
 

 !باشه دخترم فعال خدافظ -        
 

 !خدانگهدار -        
 

 کی دنی بعد از خرکنم،ی پولم را چک مفی تولد کي هی هددی خري و براکنمیتلفن را قطع م        
 روم،ی اندازه اش باشد به خانه مکنمی و خدا خدا مزنمی رنگ که اندازه اش را حدس می اسپرت آبراهنیپ
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 بسته شدن در يدا که صکنمی را عوض ممی و لباس هاشومیمامان هنوز از سرکار برنگشته، وارد اتاقم م
 : رومی تر مکی نزدنم،یبی شوم و بابارا مشغول در آوردن کتش می شنوم، وارد سالن میرا م
 

 !ییسالم بابا -        
 

 :کندی و با لبخند نگاهم مگرددیبر م        
 

  بابا؟ی جان خوبيسالم ناز -        
 

 ؟یممنون شما خوب -        
 

 خوبم بابا، مامانت اومده؟ -        
 

 !نه هنوز -        
 

 :دیگوی و مندی نشی مبل ميرو        
 

 ! کارت دارمنی بشایب -        
 

 : پرسمی فکرش مشغول است، نگران منم،ی نشیمقابلش م        
 

  شده؟يزیچ -        
 

 ! اونجاي معتضد تماس گرفت و اجازه خواست بري نگران نشو، آقازمینه عز -        
 

 :شودی مي جدشی اندازم، صدای مریسرم را ز        
 

 روشن ی همه چفی تکلدی کم کم باگهی دگم،ی معتضد گفتم به تو هم مي من به آقاالی نازنیبب -        
  بابا؟؟یفهمیبشه م
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 :دهمی را تاب ممیانگشت ها...  عرق کردهمیکف دستها        

 
 !فهممیبله م -        

 
 بگو اری پس از طرف من به سامد،یری درست و بگمی تصمدی تونسته باشدی چند روز بانیا -        

 !رهی روزا بگنی و هممشیتصم
 

 !چشم -        
 

 ! ی و آخر بگیخود تم بهتره جواب قطع -        
 

 و کندیگلو صاف م...  سخت استدانمی نماری از احساس ساميزی چچی هنوز هیوقت... سخت است        
 :دیگوی ميجد
 

 از زارم،یمن به نظر تو احترام م... ستی نحی صحنی از اشتری شکل بنی ارتباط به انی ايادامه  -        
 .دیپس فکراتو نو بکن. هی عمر زندگهیمن خجالت نکش بابا، بحث 

 
 :دهمی که دارم به پدرم حق میبا تمام عشق... حق دارد        

 
 نتونستم مخالفت ی اونجا، ولي شب برخوادی بزنم، دلم نمنی معتضد و زمي آقايمن نتونستم رو -        

 ! زود برت گردونهاری بگو سام،يگردی زودتر برميریکنم پس زود تر م
 

 !چشم -        
 

 :دیگوی مرودی میی و همان طور که به سمت دستشوشودیاز جا بلند م        
 

 ! بابا جونيدی به من مي چاهی -        
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 زمی ری مي و همان طور که چادارمیفنجان را بر م... شومی و وارد آشپزخانه مشومیاز جا بلند م        
 یعنی...  کردمدای پي بابا حس بدي چرا از حرفهادانمی نمکند،ی که به بابا سالم مشنومی مامان را ميصدا

 ی هنوز تنها حساری سامم؟؟ی کنی خداحافظشهی همي برادی مثال بامی دلخواه نرسي جهیاگر امشب به نت
 و زنمی لبخند مشودی مامان وارد آشپزخانه من؟؟ی همد؟؟یای است که از من خوشش منیکه به من دارد ا

 :می گویم
 

 !دیسالم، خسته نباش -        
 

 ؟یسالم خانوم، خوب -        
 

 زم؟ی بريخوبم، چا -        
 

 :دی گوی مکندی پالتواش را باز ميهمان طور که دکمه ها        
 

 ! ممنونزمی عززیبر -        
 

 انگار بابا مامان را هم نم،ی نشی مبل کنار مامان و بابا مي گذارم و روی مزی مي را روي چاینیس        
 : پرسدی گذاشته که مانیدر جر

 
 ؟؟ي قراره بریک -        

 
 !گردمی زود بر می ولرمی م7ساعت  -        

 
 ! الزم و پدرت زدهي بهتره، انگار حرفاي زودتر برگردزمیآره عز -        

 
 !کنمیبله، حتما امشب صحبت م -        

 
 را ي مامان فنجان چاندی بی ممیر چشمها را دیحتما نگران... زندی ميبابا لبخند دلگرم کننده ا        

 :داردیبرم
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 ی قطعي جهی صحبت کن و هر دوتون به نتاری الزم و به پدرش گفته تو با ساميپدرت حرفا -        

 . دیبرس
 .گمیچشم حتما م -        

 
 جواب نی اسم نوشدنی شوم با دی وارد اتاقم مدی شنوم با گفتن ببخشی تلفن همراهم را ميصدا        

 :دهمیم
 

 !سالم -        
 

 خدا شاهد بفهمم به خاطر من به عالم و آدم یعنی ی اگه نگران من بشی دوازده امامونی مدیعنی -        
 ! نه من نه توی و سراغم و گرفتيزنگ زد

 
 :می گویبا خنده م        

 
  امروز؟يمدی چرا ن؟یخوب -        

 
 !يدی پرسیزهرمار،االنم نم -        

 
 دادی داد و بي جورنی زدم اون وقت ای اگه زنگ نميکردی تا شب صبر مدمیخب من تازه رس -        

 !يکردیم
 

  چه خبرا؟؟دمی بهت حق مکمی کنمی فکر مشتری که بکمیخب  -        
 

 !اریامشب قراره برم تولد سام -        
 

  واسش؟رنیگیمگه تولدم م -        
 

  چشه؟وا مگه -        
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 نی بابت به وجود آوردن اکنهی پدرش خودش و سرزنش می شبنیخب گفتم حتما همچ -        

 !ناسوریدا
 

 ! نکنتی اذنیاع نوش -        
 

 ! کردم بابا، خوش بگذره بهتیشوخ -        
 

 بارها        
  ،پیش روى آینه        
 زل زدى توى چشمهاى خودت        
 با خودت فکر کرده اى چه شده که        
  به شدت دچار یک نفرى؟        

 
 )اریسام        ( 

 
از ...  کم استيزی چکیانگار امروز ... قرار و کالفهی قدر آشفته و سردرگمم، بنی چرا ادانمینم        

 ی تمام ممی سوزد، امشب اگر زودتر کارهای ممی چشمهای کارخانه مشغول هستم و از خستگيصبح تو
 گفتم فردا شبید... ي قانع کننده الی دلچی هی بدهدی آرامش مدنشید...  رفتمی مالیشد حتما سراغ ناز

 قایاالن دق... دی آی سر دلم میی دارد چه بالدانمی بروم، نمخواهدی چرا دلم مدانمیمنتظرم نباشد اما نم
 تلفن همراهم که زنگ ند؟؟ی گوی میدلتنگ...  نبودن سامان دارم بهشهی را دارم که همیهمان حس

 شماره نگاه کنم با چشم بسته جواب به نکهی شوم، بدون ای نا شناخته ام مي حس هاالی خی بخوردیم
 :دهمیم
 

 بله؟ -        
 

 : کشدیمغزم سوت م        
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 دو کی کوچی مهمونهی نکن فقط زنگ زدم امشب دعوتت کنم خونم، دادیسالم، خواهشا داد و ب -        
 ؟يای مست،ی نادتی دونمی که مینفرس اونم با مناسبت

 
 :دی آیخونم به جوش م        

 
  دست از سر من بردار؟گمی مگه نمشب؟ی حرف زدم دواریمن مگه با د -        

 
 ؟ي شدي قدر از من فرارنیچته تو چرا ا -        

 
 ! مزاحم من نشوتی تو و مهموني متنفرم، گور بابازونی اوي از دخترادا،ی وخورهیحالم ازت بهم م -        
 

  تو؟ی هستی کي کردخوره؟فکری حالت از من مم،ی شو با هم برادهیچه خبرته؟ پ -        
 

 دهم،ی دردناکم را ماساژ مي هاقهی شقکنم،ی پرت مزی مي و روکنمی حوصله تلفن را قطع میب        
 : نکندحتیکاش باز نص...  شودیبهرام وارد اتاق م

 
 ؟یخوب -        

 
 !آره -        

 
 زند،ی کند، لبخند می پرت مزی مي دستش را روي توي و کاغذهاندی نشی مقابلم می صندليرو        
 :دی گوی کشد و می می برد، نفس راحتی و پشت سرش مکندی را قالب مشیدستها

 
 !دم بابات و پوالش گرم واقعا -        

 
 بار لحنش نی نداشته تا امروز، ای آرامش چندانشی بندم، سر پا شدن کارخانه و سود دهیچشم م        

 : هم داردهیکنا
 

 ! خانوم گرمالی بگم دم نازدیالبته اول با -        
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 :کنمی حوصله نگاهش میه، ب سر و تی بيباز آمده شروع کند به زدن حرفها        

 
 منظور؟ -        

 
 ؟ی مسخره رو تموم کني بازنی ايخوایتو واقعا نم -        

 
 !بهرام شروع نکن دوباره -        

 
 وقتشه ستی ني کرده؟ اگه واقعا عالقه ای اون دختر چه گناهزنم،یبابا دارم حرف حساب م -        

 ؟ي تو فکر احساس اون و کرد،یتمومش کن
 

 ی وجود دارد؟؟ دوست داشتني هاست؟؟ عالقه اي به من چه طورالی احساس نازياحساس؟؟ جد        
 فکر نکردم متاسفانه، اگر دوستم داشته باشد الی مدت کوتاه؟؟ نه من به احساس نازنیشکل گرفته در ا

 ...من
 

 شه؟ی میشه چ تو بری اگه احساس اون درگيفکر کرد -        
 

 :می گوی مالحضه و ناخواسته می دهد، بی فکر کردن نميبهرام اجازه         
 

 ! و احساسشم کرده ولم کن بابا اهالی نازينه فکر نکردم بس کن حوصله ندارم، گور بابا -        
 

 ی چه شکلقای دانم عشق دقی و نمی و البته محبت و نگراندمی فقط احترام دالیمن در رفتار ناز        
 :دی گوی میعصب...  روزهانی من دوستش دارم اای دارد که بفهمم او دوستم دارد ییهاست و چه رفتارها

 
 ؟ی تو وجدانتم با احساساتت کشتاریسام -        

 
 : شنومی را می صندلدنی عقب کشي صدارم،ی گی ممیسرم را با دستها        
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 نامرد ي با آدمهاي برشی پي جورنی و بدون اگه هميزی چهی با تو حرف زد، فقط شهیاصال نم -        
 ! ي نداری فرقچی هتیزندگ

 
 کنمی را روشن مگاریس... شومی مرهی آورم و به در بسته خی رود سرم را باال می مرونیاز اتاق که ب        

 دقت شتری بالی نازيت به رفتارها مدنی من؟ چرا در ای نامرد زندگي آدمهازنم،ی به آن میو پک محکم
 بابا ی من شود؟ چرا حتری او احساساتش درگدی در صد هم فکر نکردم شاکینکردم؟ چرا به قول بهرام 

 فقط االن دانمی شده؟ نمریدرگ.... ری دانست امکان دارد احساست من هم درگی بابا میعنیهم فکر نکرد؟ 
... با مامان... با مارسا... دای با والی نازدانمیفقط م...  جا بودنی االن اخواهدیفقط دلم م...  استی خالشیجا
 و دارمی شناختم، تلفن همراهم را بر مدم،ی فرق را حس کردم، دنیا و من...  کندی تا آسمان فرق منیزم

خاله  " سمی نوی آن مي و به جاکنمی پاك میخانم موجه را با لبخند تلخ... کنمیشماره اش را نگاه م
 :سمی نوی مشی قرار، برای ساله بستی بي شده ام و مثل جوان هاری مثل پسر بچه ها بهانه گ، "زهیر
 

 احوال شما؟ -        
 

 من نسبت به دی گوی می حسکی زنم،ی خواند، لبخند می را ماممی رسد که پی هم نمقهی دقکیبه         
 :دهدی دارم، جواب متی اولوشی کارهایباق
 

  ؟دیسالم، خوبم شما خوب -        
 

 : را دوست دارمشیسالم دادن ها        
 

 ؟ییسالم، کجا -        
 

 :دهدی جواب مری دی اما کمخواندیم        
 

 ! خالميخونه  -        
 

 !می حرف بزندی بارون؟ی بيای باهام بی تونیامشب م -        
 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 454 

 :شومی کالفه مدهدی جواب مری باشد، باز هم دواستمخی می ولیی چه حرفهادانستم ینم        
 

 !دیببخش... نه -        
 

 ی نمنمی را که دوست دارم ببی در کل هر کسیعنیتحمل ندارم، ...  سخت استدنیعادت به نه شن        
 :شود

 
 !باشه خوش بگذره -        

 
 :دهدی جواب معیسر        

 
  باشه؟دیتو رو خدا ناراحت نش -        

 
 : اشی به مهربانزنمیلبخند م        

 
 !باشه -        

 
 !دیمواظب خودتون باش -        

 
از پنجره به ... کنمی دومم را هم روشن مگاری شوم و سی از جا بلند مشود،یلبخندم پر رنگ تر م        

رف را دوست دارد،  پوش شده، بدیکل شهر سف... شومی مرهی بارد خی که از آسمان ميزی ريبرف ها
 ...!  اندازدی مالی نازادیبرف از امروز مرا فقط ... زنمیلبخند م

 
 الیناز        

 
 از عصر يدی برف شدرم،یگی سرم مي چتر را روکنم،ی را حساب مهی و کراشومی مادهی پیاز تاکس        

 زنم و دسته ی زنگ را مست،ی نی کمزی چنی آمده و خب اای عشق من به دنی شبنی همچکی بارد، یم
 :شنومی پر از شوق سوسن خانم را مي که صداکنمی دستم جابه جا ميگل و کادو را تو
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 ! قربونت برمي کردخی ای تو مادر بایب -        
 

 سوسن خانم با روم،ی و از پله ها باال مکنمی از برف را رد مدهی بزرگ و پوشاطی حکند،یدر را باز م        
 : بوسدی و صورتم را مکندی باز ملبخند در را

 
 د؟یسالم سوسن خانم خوب -        

 
 ؟يدی ماهت گل دختر، دستت درد نکنه چقدر زحمت کشيسالم به رو -        

 
 ی منیی معتضد از پله ها پاي که آقاگذارم ی مزی مي گل و کادو را روم،ی شویهر دو وارد خانه م        

 : مرد مثل کوه استنی معلوم است ايادی ها زیکوه بودن بعض... رومی با لبخند به سمتش مد،یا
 

 !سالم پدرجان -        
 

 !ی خانوميسالم دخترم خوش اومد -        
 

 !گمی مکیممنون، تبر -        
 

 : استاری سامهی شبیلی لبخندش خزند،یلبخند م        
 

 !ای باری تو بزار اتاق ساملیممنون دخترم، وسا -        
 

 !چشم -        
 

 و پالتو ام را فی ککشم،ی مقی اورد، نفس عمی عطرش به سمتم هجوم مشومیوارد اتاقش که م        
 شوم،ی معتضد مشغول مطالعه است وارد آشپزخانه مي آقاروم،ی منیی و از پله ها پاگذارم ی تخت ميرو

 :زنمی است، لبخند ميسوسن خانم مشغول آشپز
 

 د؟ی خوایکمک نم -        
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 !زمینه عز -        

 
  تولد بشه؟؟هی کنم شبنیی سالن و تزکمی من ستی نیچیه -        

 
 :خنددی مگذارد،ی بشقاب ميقاشق را تو        

 
 ! کارا بلدم نه آقانی واال نه من از ازه،ی ميچرا بادکنک هست رو -        

 
 :میگوی و مخندمیبلند م        

 
 !پس من رفتم -        

 
 !برو خوشگلم -        

 
 :میگوی هول و دستپاچه مخوردی که زنگ خانه مزنمی می مبل سلطنتي باالوار،یبادکنک ها را به د        

 
 اره؟یآقا سام -        

 
 :دی گوی معتضد ميآقا        

 
 ! و آوردنکی احتماال کادی بي زودنی به اکنمیفکر نم -        

 
 :کندی نگاه می رنگي و به بادکنک هادی آی مرونی سوسن خانم از آشپزخانه برود،یبعد هم م        

 
 ! خوب شد دستت درد نکنه مادریلیخ -        

 
 گذارد،ی مزی مي را روکی شود و کی وارد خانه مکی کي معتضد با جعبه يچند لحظه بعد آقا        

 دانمی کادو کوچک که نمکی و گذارد،ی مزی مي و بشقاب و چاقو ها را رووهیسوسن خانم هم ظرف م
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 عت رسد سای آورد که به نظر می مرونی را بی کوچکي جعبه بشی جي معتضد هم از توي آقاست،یچ
 معتضد در مورد مارسا ي چند باز خواستم از آقام،ینی نشی همه منتظر مگذارد،ی مزی ميباشد، آن را رو
 ی مدی و سفزی ري برف هاي و پشت پنجره به تماشاشومی امشب را خراب کنم، بلند مامدینبپرسم اما دلم 

 پر از ي چتر با موهایار که بی سامشود،ی پوش شده اند، در که باز مدی و درخت ها سفاطی حي همه ستم،یا
 دل؟؟ نی اي است برازی قدر عزنیچرا ا... زدی ری مدمشی که دی دلم مثل بار اولشودی ماطیبرف وارد ح

 :میگوی و مگردمی جناب مغرور را؟؟ بر منی قدر دوستش دارم انیچرا ا
 

 !اومدن -        
 

 يبرا... میستادی لبخندش اي تماشايهمه فقط برا... شودی پنهان نمیکس... شودی خاموش نمیبرق        
هر سه فقط ... یلی کم است خیلی که خي بلندي خنده هايبرا... مینی ببشی چشمهاي تودی که شایشوق

 يبعد آقا... نمبعد سوسن خا... زنمی شود من دست می در که باز مم،یشوی مرهی و به در خمیستی ایم
 : پرسدیمتعجب م... کاش لبخندش را آورده باشد... کندیفقط نگاه م... معتضد

 
 چه خبره؟ -        

 
 :خوانمیو من با لبخند و از ته دل دلخورم م        

 
 ..!!تولد تولد تولدتون مبارك -        

 
 :می کنی مفی همه کخنددی مشودی تر مکینزد        

 
  نه؟؟یکنی متی رعایطی و همه جا و تحت هر شرایتولدتون؟؟ همه چ -        

 
..  مرا بسشیخنده ها... ی ولمی بگوکی کنم و تبری شوم و روبوسزانی از گردنش آوخواهدیدلم م        

 : اش رایشانی بوسد و در آخر پیصورت پسرش را م... خنددی معتصد هم ميآقا
 

 !تولدت مبارك بابا جون -        
 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 458 

 نه؟؟ گریخوب است د... خنددی می شود ولی نمریغافلگ. .. می بریهر سه لذت م... لبخند دارد        
 : چکدی بوسد، اشکش هم می اش را میشانیسوسن خانم هم پ

 
 !ت مبارك پسرمتولد -        

 
 !دیممنون لطف کرد -        

 
 خواهمی رود، می می سلطنتي معتضد به سمت مبل هاي و آقاشودیسوسن خانم وارد آشپزخانه م        

 :دهمی لبخندش را از دست می ولندازمی بریسرم را ز
 

 !دی هزار ساله بششاالیمبارك باشه ا -        
 

 :کندی نگاهم مبیدست در ج        
 

  طرفا؟نیاز ا -        
 

 : اوردی را در ممی اداخندم،یم        
 

 ...!هه هه هه -        
 

  نبود؟ادمی ای... ي وادید؟نگفتی نشدریچرا غافلگ -        
 

 معتضد يبا خنده اش آقا... دمی ذوقشان خورده پرسي که توییحق دارد مثل بچه ها... خنددیبلند م        
 :آخ خدا...  را خاموش کردونیزیتلو
 

 لما؟یالبد مثل ف -        
 

 !اهوم -        
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 ام؟ی برم از اول بيخوایم -        
 

 !دی خوشحال بشیلی دوست داشتم خرینه خ -        
 

 :آن قدر معصومانه و از ته دل گفتم که مات ماند        
 

 !گهیاالن خوشحالم د -        
 

 !دی نشدری غافلگیول -        
 

 !شمی نمری غافلگيزیاصوال از چ -        
 

 چرا؟ -        
 

 ست؟ی بهتر نمی تلخ نزنيحرفا -        
 

 ری غافل گای قابل باور ری غشی برايزی چچیاحتماال بعد از مرگ برادرش ه...دمیمنظورش را فهم        
 نی من ای هان؟ولگری دکندی و خوشحالش نمری ها غافلگي زودنی به ايزی چگریالبد د...ستیکننده ن

 ! کنمی با بهشت هم عوض نمچی که های بلند را با دني خنده هانیلبخندها را ا
 

 اری سامکنم،ی قلب است نگاه مهی که شبی شکالتکی به کمی روی معتضد ميهر دو به سمت آقا        
 ی چیعنی دهدی سر تکان مندی بیکه م نگاه منتظرم را ند،ی نشی مزی آورد و پشت میپالتواش را در م

 :میگوی لبخند به لب م؟؟يخوایم
 

  شمعا رو روشن کنم؟دیدیفندکتون و م -        
 

 :دی گوی ميبا لحن بامزه ا        
 

 !آره تولدتون مبارك -        
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 و زنمی فندك مکند،ی و مهربان نگاهم مدهدی که فندك را به دستم مخندمی بلند مکند،یمسخره م        

 :رمیگی و مقابلش مدارمی کادو ام را بر مکنم،یشمع ها را روشن م
 

 ! ناقابلهیلیخ -        
 

 :دیگوی مطنتیبا لبخند و ش        
 

 ...!  حرف ونینزن ا -        
 

 :میگوی که مردیگی کادو را مزند،ی و لبخند مکندی نگاهمان ماقی معتضد با لذت و اشتيآقا        
 
 !گهی ددیشمعا رو فوت کن -        
 

 :دی گوی و مدهدی لم ماری سامرسد،ی از راه مکی برش کي برایسوسن خانم هم با چاقو بزرگ        
 

 ! کارا از من گذشته خودت فوتش کن تولدتون مباركنی اگهید -        
 

 !گهی ددی فوت کناریعه آقا سام -        
 

 : زندی آرام لب مکند،ی معتضد هم اصرار ميآقا        
 

 ! جانی انی بشایب -        
 

 که حس کردم ستون دی دلم لرزي تا به حال زلزله شده؟ آتشفشان رخ داده؟طوری دل کسيتو        
 !ختی دلم ريها
 

 :کنارش نشستم، خم شد و گفت        
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  داره؟يبا انگشت خاموش کنم مورد -        
 

 :کندیوسن خانم اعتراض مس        
 

 !گهی فوت کن داری نکن سامتیبچم و اذ -        
 

 :دیگوی و مکندیبا خنده نگاهم م        
 

 !یکنی باور نمي بچه اگمیمن م -        
 

... شودی میکینفسم با نفسش ... بندمی را ممی چشمهاکندی صورتم فوت مي توکنمی میاخم ساختگ        
 م؟یشوی میکی خودمان یک
 

 !دی اشتباه گرفتکه،ی کيشمع رو -        
 

 و لب ردیگی مدهم،ی چاقو را به دستش مم،ی زنی هر سه دست مکند،ی و شمع ها را فوت مخنددیم        
 :زندیم
 

  چرا؟يدی نخریکاله بوق -        
 

 ! مسخره کنیحاال شما ه -        
 

 :دی گوی معتضد مي و آقازنمیز دست م بازندی را از وسط برش مکی و کخنددیم        
 

 !مبارك باشه بابا -        
 

 ! ممنوندی لطف کردیلیخ -        
 

 : پرسدیآرام م...  معتضد چشمم را زدي آقايبرق چشمها        
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  شما؟یخوب -        

 
 !بله -        

 
 !ي تو فکریلی خیول -        

 
 :می گویآرام م... برندی باز دارند مرا ماهایرو        

 
 م؟یبعد حرف بزن -        

 
 .می بشقاب بخوري و بزار توکیآره، ک -        

 
 !رمی عکس بگخواستمیمن م... يوا -        

 
 ...خنددیم        

 
  باشه؟دی شما دوباره شمع هارو فوت کنارمی مو می گوشرمی من ماریآقا سام -        

 
 .گهی ددمی و برکی کگما،ی بهت ميزی چهی -        

 
 : من هم کوه استي معتضد برايآقا        

 
 .دیزاری بابا دوباره شمعا رو ماری نکن دخترم و برو بتیاذ -        
 :می گوی و مزنمیلبخند م        

 
 .ممنون پدر جان -        

 
 :خنددی ماریسام        
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 جان؟؟ پدر جان؟ -        
 
 

 تلفن همراهم را ي صداشومی و وارد اتاق که مرومیاز پله ها باال م... شومی و از جا بلند مخندمیم        
 :دهمیجواب م... کنمی نگاه مدای و متعجب به اسم پارمدارمی برمفمی کي شنوم از تویم
 

 دا؟یجانم پارم -        
 

 ؟ی خوبيسالم ناز -        
 

 ؟ي خوبم تو چطوریلی آره خزم،یسالم عز -        
 

 ؟ییکجا -        
 

 ! با پدرشمی تولد گرفتاری معتضد، واسه سامي آقايخونه  -        
 

 : رودی ملی تحلشیصدا        
 

 خب چه خبره؟ -        
 

 !واری فقط بادکنک چسبوندم به در و دی خوبه، کلی همه چ،یسالمت -        
 

 :خنددینم... خندمیم        
 

  خوبه به نظرت؟دمی خری آسمونی اسپرت آبراهنی پهیواسش  -        
 

 :دی گوی حس و حال میب        
 

  بود؟ي چه طور؟ی چاریاره خوبه، رفتار سام -        
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 :دهمی جواب می شوم ولی مجیگنگ و گ        
 

 ! ندازهی مکهی تاره،زی سر به سرم مادی زه،ی طور خاصهی شه،ی بهتر از همیخوب بود، حت -        
 

 گه؟ی می ندازه؟ مثال چی مکهی تی چیعنی -        
 

 مردونس ي جور ابراز عالقه هی ناهمی اکنه،ی می شوخای زه،ی بچه، خاله رگهیخب مدام به من م -        
 بگو دلگرم يزی چهی ،ی شناسی مشتری مردا رو ب،یدونی بهتر مزاروی چنی اي آره؟ تو که ازدواج کردگهید

 !شم
 

 : پرسدی می نگرانکنمی حس می حتای و دیبا ترد        
 

  آره؟؟ي نازیبهش دل بست -        
 

 کردم اونم دوستم داره دل ی و بدم، اگه حس نمیی جواب نهادی باگهی دکنمیآخه فکر م... خب -        
 خودش بهم عالقه ي وهی به شهدی حرفاش نشون مای رفتار اش ی بگم؟ بعضيچه جور... ی بستم، ولینم

 !دشی فهمشهی نمای راحتنی که به ای حسهی... داره
 

 :دی گوی من مي از حرفهای شوقچیبدون ه...  شودی تر منی غمگشیصدا        
 

 !می حرف بزندی بايناز -        
 

 :کندی مبی دلم را تخرینگران        
 

  شده؟یچ -        
 

 تونمی تفاوت باشم، نمی نسبت به تو بتونمی من نمستم،ی من نامرد نستم،ی معرفت نی من بيناز -        
 ! مردونسي از سر عالقه نای دلخوشت کنم و بگم ایالک
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 :کنندیغصه ها شورش م        
 

 ! حرف بزندای پارمی ترسونی من و ميدار -        
 

 :زدی ریدلم م..  لرزدی مشیصدا        
 

 !شهی دود مندتی آ،ي نازیشی اگه نگم نابود می ولیشی دونم اگه بگم داغون میم -        
 

 :ستمی ای اما مشودی حس می بمیزانوها        
 

 ! توروخدا بگو مردم از دلشورهدایپارم -        
 

 ! باهاش حرف زده مارسا نبودهاری سامشبی که دیاون -        
 

 : رودی ملی تحلمیصدا        
 

  بوده؟یپس ک -        
 

 به پدرش بدهکار اری عالقه، سامي نه از روی قرار بوده باهاش ازدواج کنه ولار،یدوست دختر سام -        
با بهرام حرف ... دمی و فهمی همه چشبی بخدا منم در،ی فاصله بگاری از سامي مبلغ درشت، نازهیبوده، 

 به بهرام قول دادم بهت فه،یح الی گفت نگران تو، گفت نازه،ی عصباناری که واسم گفت از دست سامزدمیم
 !ی و بدونی بهتره همه چيدی حاال که خودت فهمی نگم وليزیچ

 ارتفاع کیاز ... شکست... تمیشخص...غرورم... قلبم... نگیریج... نگیریج... دی آی شکستن ميصدا        
 :دی هم رگ احساسم را برشیتکه ها... بلند سقوط کرد

 
 دا؟ی پارمی گی میچ -        
 

 چرا رفت؟ به یدونی که مامانش رفت، مياز روز.. یفهمی دخترا متنفره، مي از همه اری ساميناز -        
 یدونی مره،ی به خاطر مارسا نامزد سامان که باعث شد سامان بمگه،ی مرد دهی با گه،ی مرد دهیخاطر 
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 کرد و بعد ین سرعت رانندگی بعدم با آخردی دابونی خي توگهی مرد دهیسامان چرا مرد چون مارسا رو با 
 ! نبودهی که اونم آدم درستدایتصادف کرد، به خاطر و

 
 یعشق کمر نم... زنمیزانو م...  کف اتاقکنمیسقوط م... تق...  تحمل وزن کمم را نداردمیزانوها        

  شکست؟؟؟یشکست م
 

 ...چرا من و... چرا -        
 

 قلبم را محاصره يبغض ها تا تو...  کمک کندیکی...  رفتهادمیحرف زدن را ... ژه ها را گم گردموا        
 ...کردند

 
 ؟ی کشی نفس مي جورنی چرا ا؟؟ی جونم خوبيناز -        

 
 تا عشق نامردم کشمیتند نفس م... که خفه نشوم... رمی کشم که نمیتند نفس نم... ستی نژنیاکس        

 !نمی را ببمیاهایکه زنده بمانم و کابوس شدن رو. ..را بشناسم
 

 نی حق تو ایول...  من و ببخش، ببخش که شدم قاصد بد خبر، ببخش که حالت و بد کردميناز -        
 مرد زخم خورده نی مثل تو ای دسته گلاقتیل... ستی و نفرت ننهی مرد پر از کنی تو ااقتیل.. ي نارستین

 از ی آدم خطرناکون نقشس، ای همه چ،ی بهش دل نبند، خام حرفاش نشده باشيناز... ستی ننیو بد ب
 !! وجدان که اومده سراغت و فکر احساسات و نکردهی نه؟؟بگهی وجدان خطرناك دیآدم ب... نظر من

 
 هی خون گرزمی ری خوب بود نبود؟؟ اشک نمدمی که من امشب دی آدمنیا...  نگوداینگو پارم        

آدم ...  را کردهیگور پدر سالمت... لرزدیبه جهنم که تمام بدنم از سرما م...  زدمخیك که به در..کنمیم
 ..دی آی به کارش نمیدلشکسته سالمت

 
 ...خواست...اومد... چرا -        

 
 شکسته نفس ي هاکهی همه تنی با اشودینم...  حرف زدنی بغض سنگنی با اشودینم... شودینم        

 :کندی مهی شنوم که گریم... دیکش
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 !ستی االن حالت خوب نگمی و فردا مشی بق،ی خوبيناز -        

 
 !خدا...تورو.. بگو -        

 
 فکر کرده دهی نباشه، تورو که دنی بدبره،ی ازدواج کنه، سروسامون بگاریباباش دوست داشته سام -        

 و ي خواستگارادی باری شرط گذاشته اگه سام،يخوری فکر کرده به دردش م،ی و عوض کناری سامیتونیم
 راحت بشه هم دای ور و بده تا از شاری هم طلب سامفته،ی راه بیی رفت و آمد و آشناي برنامه نیا

 تقبل دای وي رو به باباشیتو رو به خاطر پدرش که گفته بود بده...  نجات بدهیکارخونش و از ورشکستگ
 بماله رهی که سر باباش رو شنی اي کنه گرفته، چون شرط پدرش ازدواجش با تو بوده، اون هم به هوایم

 ترسه تو ی مگفتی بهرام مکنه،ی ولت مکنه،ی خرش که از پل بگذره تو رو از سرش باز میقبول کرده، ول
 !يبهش دل ببند

 
 يبرا... ز جا کنده شد و گم و گور شددلم نبستم که دلم ا... دلم از دست رفت... دل نبستم که        

 ي پارکت هاي ام را رویشانی و پشومیخم م... کشدی مری ام تنهیس... کنمی بار درد قلب را تجربه منیاول
 :مزی ری اشک مي هايها... رمی میم...  لرزمیم...  نالمیم...  گذارمیسرد م

 
 دا؟یپارم -        

 
 جانم؟ -        

 
 ؟دروغه نه -        

 
 ی تالشچی هاری بشه، سامری احساسات درگنی از اشترینزار ب...  و بده و تمومی جواب منفيناز -        

 و بعدش بگه با تو به رهی که الزم داره تمام و کمال از پدرش بگی پولخوادی فقط مکنهی بهتر شدن نميبرا
 !نی همدهیتفاهم نرس

 
 :کنمی بار هق هق منیا... شودی سرم داغ ميخون تو... شودی می قلبم متالشي بار خرده هانیا        
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 چرا؟ -        
 

 ال؟یناز -        
 

 چرا من؟ -        
 

  جونم؟الیناز -        
 

 !رمی میمن م -        
 

 ! هق هق نکني جورنی جون من ايناز -        
 

 ی و کمخواهدی خدا میدلم کم... خواهدی ميدلدار...  خواهدینوازش م.. خواهدیدلم آغوش م        
 :مردن

 
 دا؟یپارم -        

 
 جونم؟ -        

 
 !دلم شکسته -        

 
 :میگوی جان میب...  نرودرونی بمی که صدارمیگی کند، دهانم را محکم می مهی شنوم که گریم        

 
 ...کنمیباور نم -        

 
  هس؟شتی پی جان؟ االن کسيناز -        

 
 :میگویفقط م... خود خوده نامردش هست... هه        
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 !ممنون -        
 

 وقت کی...  چرخدی اتاق مرم،یگی مواری دستم را به دکنم،ی را همان جا رها می گوشکنم،یقطع م        
 از پله ها هم با... رومی مرونیاز اتاقش ب... بگو جوان مرگ شدن...  های شکست عشقیی اتفاق نگونیبه ا

 يآقا... صحبت با تلفن است  مشغولاری سامکنم،ی اما مقاومت مکندی مری به پله گمیپا... کمک نرده ها
 که با نمیبی شدم، می دانم چه شکلینم...  نداردی تمامی لعنتي اشک هانیا... شودیمعتضد متوجه ام م

 : ستی از نظرم کوه نگری دد،ی ای به سمتم میوحشت و نگران
 

  شده؟ی چ؟ي شدي جورنی چرا ا؟یکنی مهی چرا گرال؟یناز -        
 

خاك بر سر من که ...  دی آی و با ترس به سمتم مکندی پرت مزی مي تلفن همراهش را رواریسام        
... شومی معتضد پنهان مي شود با ترس پشت آقای که مکینزد...  جانی پناهم ایب... ندارمیهنوز نفرت

 من امتحان کرد، ا که خوب شدن پسرش را بي پناه آوردم به مردکنند،یم نگاهم جیهردو وحشت زده و گ
 معتضد سرش را ي آقازنم،ی معتضد را چنگ مي آقاراهنی قدر ترسناك شد،پنی ای شود، کی تر مکینزد

 :دیگوی آورد و میعقب م
 

  چت شده تو؟ار،ی نداره سامتی بابا؟؟ نترس کارهی جان چيناز -        
 

 اری به روح و احساست، سامزننی زخم مشانی مردها دست بزن ندارند که با حرفا و کارهایبعض        
 :میگویبا بغض م...  آوردیدستش را به سمتم م

 
 ...!!دیبه من دست نزن -        

 
  شد اون باال؟؟ی چ؟؟ي لرزی مي شده؟؟ داریچ -        

 
 : عشق را چال کردمنیا... من در اتاقش        

 
 د؟ی کردکاریبا من چ -        
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 :دی گوی مي بلندي معتضد با صداي آقاکنم،ی معتضد را رها مي آقاراهنیپ        
 

 !اری آب قند بوانی لهیسوسن خانم  -        
 

 ی پر از نگرانيبا صدا...  من شدياهایتولدش مرگ رو... رومی من عقب مدی آی مکی نزداریسام        
 :دیگویم
 

 !ی افتی مي دارنی بشای شد اخه؟؟ بیچ -        
 

 :زمی ری اشک مد،ی آی معتضد جلو ميزنم،آقای چنگ مواریبه د... رودی مجیسرم گ        
 

 !دیشما واسم مثل بابام بود -        
 

 ...زندی را چنگ مشی کالفه موهااری ندارد، سامیاشک تمام        
 

 !يفتادی تا پس ننی بشاید المصب ب -        
 

 ...بخشمتونینم -        
 

 :کندی معتضد خواهش مي آقاکند،ی کالفه نفسش را فوت ماریسام        
 

 ! باباي شده آخه تو که خوب بودی ازت بگو چکنمی جان بابا خواهش مالیناز -        
 

 چرخد، ی ام نمیزبان لعنت... شودی لبخندش تنگ ميدلم برا...ستی از نظرم دلش مهربان نگرید        
 دهانم يدستم را محکم جلو... فرق سرمي توخوردی و درست مشودی از جا کنده مایدن...  چرخدیخانه م

 توان ندارم عقب دیای به سمتم می عصباری سامختهیاعصابم به هم ر... زی رکی زدی ری ممی اشکهارمیگیم
 :کنمیبروم، التماس م

 
 !تو رو خدا... دیبه من دست نزن -        
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 :زندی مزنم،خشکشی برد زار می به طرف مبل مکشدی و مردیگی بازو ام را مکند،یتوجه نم        

 
 ...!کنمیخواهش م...  تنها باشم تورو خداخوامی برم مخوامی مدیولم کن -        

 
 :کندی شنوم که زمزمه میم        

 
 چته تو؟؟ -        

 
 :می گویبا ضجه م... می گویبا درد م... می گویبا هق هق م        

 
 ...من...  معتضدي نبود آقانیا...  نبودنیحق من ا... دونمی و میمن همه چ -        
 :رومیعقب م        

 
 د؟ی کار و کردنیچرا با من ا -        

 
 :کندیمات نگاه م... رومیعقب تر م        

 
 به خاطر منافع خودتون؟ -        

 
 :نمی بی مشی چشمهاي را توی شرمندگکنم،ی معتضد را نگاه ميآقا        

 
  کارتون کرده بودم؟؟یشما چرا؟؟ مگه من چ -        

 
 !می جان بزار حرف بزنالیناز -        

 
 :دیگوی و مدهدی مهی تکواری جان به دی باریسام        

 
  ؟یگی می چ؟ی دونی و میچ -        
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 .! باز توهم زدمدیشا...  لرزدی مشیصدا        
 

 ... و گفتی همه چدایپارم -        
 

 هر دو شودیدر که باز م... کشمی منیی را پارهی برم و دستگیدستم را پشت سرم م... ستینفس ن        
 :ندی ایجلو م

 
 !! دییای نگهی توروخدا، دد،ییایدنبالم ن...  برمخوامیم -        

 
 دی برمت فقط قبلش بای خودم م؟ي بريخوای برف و کوالك کجا منی من، تو اگوش بده به -        

 !میحرف بزن
 

 :دیگوی نگران مرد،یگ یسوسن خانم دستم را م        
 

 !خهی کهی تهیآقا  -        
 

 ماند خوشگل بود و خوش ی مادمی...  بارنی آخريبرا... کنمی را نگاه ماریسام...  کشمیدستم را م        
 ادمی...  شدم که فقط ظاهر داشتی ماند من عاشق آدمی مادمی... جذاب بود و عطرش خوش بو... پیت
 قلب مهربان و شعور ق عاشی کسدیای مشیکم پ... میشوی از ماها فقط عاشق ظاهر آدمها میلی ماند خیم

 :کنمیرو م دستم في را تومی ناخون هازندی بار صدا منی اوليو معرفت طرفش شود؟؟ اسمم را که برا
 

 ! آخه گوش بده منی افتی ميدار...  برمتی خودم مي بري بعد هر جا بخوانی بشکمی ای بالیناز -        
 

 رونی زنند،بی ممی شنوم که صدایم... رودی معتضد دستش به سمت قلبش مي آقاکنم،یدر را باز م        
برف قابل لمس ... ستی ندیبرف سف... ستیبرف قشنگ ن... می آی مرونی هم باطیاز ح..  دومیم... زنمیم

برف و ...  راابانیتمام خ... ا رو رادهیتمام پ...  دومی شنوم اما می را ماری ساميصدا.. دومیم... ستیهم ن
 کجا و چقدر دور شده دانمینم...با بغض ... با اشک... دومی مهیبا گر... زندی میلی به صورتم سيسوز سرد
 ! خس و کرخت کردهیسرما تمام تن سردم را ب...  کشدی نمگری دمیام اما پاها
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آتش ... کنمی برف ها سقوط مي روابانی جدول کنار خي و رورمیگی درخت ميدستم را به تنه         
 یم...  سوزدی مبی عجمیاهایرو...  در دلم اتفاق افتاده امشبیعی طبيتمام بالها... هه...  شدهيسوز
 سوز و نی تر در اك نازك و شال نازي مانتوکیبا ... خوردی هم مي روکیلی چکیلی چمیدندان ها... لرزم

آسمان را نگاه ...  گدارمی درخت مياز سرما مردن را دوست ندارم، سرم را به تنه ... رمی میسرما دارم م
 :کنمیزمزمه م... کنمیم
 

 !خدا -        
 

 ... شکندی بغضم منی چندمدانمینم        
 

 !اخ -        
 

 :کشدی مری بار چندم قلبم تي برادانمینم        
 

 !يوا -        
 

 : ردیگیهق هق کردن در اوج سرما نفس م        
 

 !! يا -        
 

 یی تمام دردهازنمیزار م...  استدهی فای هم نخورد، بي رومی که دندان هارمیگیلبم را محکم گاز م        
 ...ختهیکه امشب به جانم ر

 
  خواندینفسم بندِ تو و درد مرا م"        

 ..." ماندی به دلم مایبعدِ تو حسرت دن        
 

نفسم ... دهمیجان م... کنمیجان م...رنمی من دارم بال بال می زند ولی سرما پر نمنیپرنده در ا        
 ی به طرز وحشتناکمی داد بزنم گلوخواهمیم... توانمی بلند شوم نمخواهمیم...  از حدشی بي از سرمارودیم

 ... سوزدیخشک شده و م
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 لبخند به لب آرام نمی بیمامان را م... کنمی برف ها فرو مي را تومیناخون ها... بندمی را ممیچشمها        
 :دیگویم
 

 ..!! هاست دختر گلمنیتو اون قدر قلبت پاك و بزرگه که حقت بهتر -        
 

 ...! رودی میاهی سمیچشمها        
 
 نترسان مرا        

 از سرما        
 

 کنمی می تو زندگیب        
 در فصل پنجم؛بعد از زمستان        

 
 نجایا        
 ...! درجه استاری بسـیِمنف        

 )اریسام        (
 هی تکواری رود و به دی قلبش مي بابا دستش روالی وار بد است، به محض رفتن نازوانهیحالم د        

 و بابا، کمک الی نازنی مانده ام بد،یگوی فاطمه زهرا مای هیسوسن خانم با گر...  دومی به سمتش مدهد،یم
 ی بهتر شود دارم از بالش مانم حی و ناچار منتظر مدهمی را مشی تخت بخوابد قرصهاي بابا روکنمیم

 :ردیگی کجاست، بابا دستم را مالی نازدانمینم... شومی موانهی ديقرار
 

 !برو دنبالش... خوبم -        
 

 ..بگم دکترتون -        
 

 ! من خوبماریبرو سام -        
 

 مواظب بابا باشد و حالش بدتر شد حتما دکترش را خبر خواهمی مزدی ریاز سوسن خانم که اشک م        
پاره شدن ... رومیکردن متا مرز سکته ... ستین... کنمی مرورویتمام کوچه را ز. .. دومیم... کند تا برگردم
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 شده رانی از رفتنش وقدر نی قدر قلبم سوخت؟ چرا انی چرا اشیاشکها...کنمی سرم را حس ميرگ ها
 ،شومی منی خبر؟؟ سوار ماشی رفت بشی قدر برانی دلم ای شد؟؟ کزی قدر عزنی ایام؟؟ ک
... لعنت به من "دیکمربندتون و ببند "اری آقا سامدیتند نر " دیکجاست بگوئ...  رومیبا سرعت م        

آخ که چه ...  رو ها راادهیپ... کنمی ها را به دقت نگاه مابانیخ... دایلعنت به تو پارم... لعنت به تو بهرام
 ی مچاله شده که کمی جسمدنیبا د... خی روح و یب...  ها سرد و ساکت استابانیخ.. .  شد امشب يتولد

 درخت زده يسرش را به تنه ... رومی منیی و پاکنمی ترمز میرز وحشتناک تنش نشسته به طيهم برف رو
 لرزد، تمام یصورتش از سرما کبودشده، چانه اش م...  سرش پر از برف استيرو...  را بستهشیو چشمها

 :کشمی صورت سردش ميدستم را رو... زنمیبا وحشت کنارش زانو م...  لرزدیتنش م
 

 دت؟ با خوي کار کردیچ -        
 

 شی زانوهاری را زمی از دستهایکی کشد، ی مریقلبم ت... خوردی هم مي روشیدندان ها... زندیپلک م        
فقط با ... حرف زدن و اعتراض کردن نداردينا... کنمی سرش و بلندش مری را زگری دیکی گذارم و یم

 نالد اما یم...ند بزي ندارد که ضربه ایجان...  کنمی حس نميدرد. ..  کوبدی ام منهیمشت به س
 :ستی مفهوم نشیحرفها

 
 ..یم..من... کن... ولم -        

 
 را شی و دستهاکنمی مادی را تا آخر زي بخارشوم،ی گذارمش و خودم هم سوار می می صندليرو        

 دختر و نیدر برابر ا. .. ممیتسل...  ندارمیدفاع...  ندارمیحرف...کنمی و ها مرمیگی دهانم مي دستم جلويتو
 ی کند، تمام بدنش از سرما مابود و نستی ننی من را از زمدیبا...  بکشددیبا... بزنددیبا... ممیغمش تسل
دلم ... ی از من نامرد ولشودی کارم متنفر تر منی با ادانمیم...  استدسی فای گرم شده اما بنیلرزد، ماش

 ... دختر رانیا... رمی آغوشم بگي و لرزانش را توفی تن ضعدخوایدلم م... خواهدی دختر را منیتمام ا
 را محکم تر می دستهايحلقه ... دهمی آغوشم فشارش مي گذارم و توی ام منهی سيسرش را رو        

 :کنمی گوشش زمزمه ميتو... کنمیم
 

 ! قدرنینلرز ا... خوامیمن معذرت م... الینفس بکش ناز -        
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 یعنی کندیهق هق که م...  استي دودنی ماشي هاشهیخداروشکر ش... دهمیکمرش را ماساژ م        
 ردی فاصله بگردی فاصله بگخواهدی و مدهدی ام فشار منهی سي را توشیدستها...  استاریهوش... استداریب
 دهد؟؟ی چرا فحش نم؟زند؟یچرا داد نم..  کجا تجربه نگردمچی آرامش را هنیا... رمی میبرود م... رودیم
 

 ...دیولم کن -        
 

 که زجر نکشد، کنمی مشی رها،ي با جان کندن بشنودی لرزد که بای گرفته و مي طورشیصدا        
با ...  کشدی را چند بار مرهیدستگ... کنمی را باز کند قفلش منی در ماشخواهدیم...  نداردی تمامشیاشکها

 :دیگوی برگردد و نگاهم کند منکهیبدون ا... دیگوی مهیگر
 

 !دی در و باز کننیتوروقران ا... دیباز کن -        
 

  چه مرگم شده؟دانمینم...  تنگ شدهشی های خنده ها ومهربانيدلم برا        
 

 ؟ي بريخوایکجا م -        
 

 .. لرزدیهنوز م... کندیهق هق م        
 

 ! خانوم من و نگاه کنالیناز -        
 

 و زندیپلک م... شودی پر مشیچشمها...  لرزدیچانه اش م... کندینگاهم م... رمیگی را مشیبازو        
 :زدی ری مشیاشکها

 
  باشه؟می مفصل حرف بزندیبا -        

 
 ..!!دی در و باز کننی ادی دوست داری جون هر کدیدر و باز کن -        

 
 ... بودی کافخوردیجان خودش را قسم م        
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 ! و نگفتهی همه چدای پارمالیناز -        
 

 :دیگوی و مشی به پاهازندی مشت مد،یگوی بار بلندتر منیا        
 

 ...! برمخوامیمن م -        
 

حالم ... شودی موفق نمی کشد ولی را مشی و دستهاکندیمقاومت م... رمیگی سردش را ميدستها        
 : پرسمیآرام م... دی آی از دستم بر نميکار... خراب است

 
  برمت باشه؟ی خودم ممی بريهر جا بخوا -        

 
 : نالدی کشد و می مرونی بهیدستش را با گر        

 
 خداااا...  تونمیخودم م... رمیخودم م -        

 
 با کردندی مهیکاش مردها هم راحت گر.. دی ترکیکاش بغض م...  گذارم ی فرمان ميسرم را رو        

 :زندی ممیمشت به بازو
 

 یچی هچکسی بخدا به هد؟؟ی دیچرا به حرفم گوش نم...  برمخوامی مدیخوای از جون من میچ -        
 !دیفقط ولم کن... گمینم
 

رس مچاله  سمتش، با تشومیخم م... نامرد پست ساخته و تمامکیاز من ...  سوزدیتمام وجودم م        
 :میگوی و مخوابانمی را می صندلشود،یم
 

 !می بخواب تا برسکمی -        
 

 ... اضافه کنمشی دردهاهی روم که ترس را هم یتند نم... کنمی و حرکت مکنمی را روشن منیماش        
 

 . ..دی نرد؟؟یریکجا م -        
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 !  دختريری از دست مي دارری آروم بگالی برمت خونت نازیم -        

 
 

 ...!برم خونه...  خوامینم -        
 

  پس؟ي بريخوایکجا م -        
 

 :دیگویبا هق هق م        
 

 !دی نگه دارن،ی نوشيخونه .. خونرمیم.. کننی دق منی من و ببي طورنیا... نیمامان بابام ا -        
 

 !ستی حالت خوب نمارستانیبزار ببرمت ب -        
 

 .خوامینم -        
 

 !بگو آدرس و ببرمت. باشه -        
 

 : بارنی ازندیداد م        
 

 تو رو دینگه دار... خوامی نمنمتونی ببخوامی باشم نمشتونی پخوامی نميبری شما من و مخوامینم -        
 !دیبه مقدساتتون نگه دار

 
 !نی رسونمت همی فقط مالیناز        

 
 ..!خوامینم... خوامینم -        

 
 ! نکني جورنی ولت کنم؟؟ با من اي حالت چطورنید المصب من با ا -        

 
 :زنمی کوبم داد میمحکم به فرمان م...  اندازدی مریسرش را ز        
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 !ارمی دوستت و در منیاه، من پدر ا -        

 
 : لرزدیم... کندی مهیگر        

 
 !حمق فضول ايدختره  -        

 
 :میگوی خودم مي نقشه هايهه البد فکر کرده برا... کندیهق هق م        

 
 ! ولت کنمي جورنی اتونمیمن نم... آدرس بده دق نده من و  -        

 
 :پر از درد...  پر از غم است شیصدا        

 
 !!ستیواسه شما سخت ن... دی تونیم -        

 
 معده ام ي تويزیچ...  خون راه افتادهي اچهی دلم دري توکنمیحس م... زنمی را چنگ ممیموها        

 ... رسدی و تا دهانم مجوشد یم
 

 !زمنیزخم نزن عز... زخم نزن خانوم -        
 

 !دیدر و باز کن -        
 

 ال؟یناز -        
 

 !اوردمی سر خودم نی بالئهیا  تدیدر و باز کن... فاتحه... درست شب تولد شما مرد...  مردالیناز -        
 

 !! دوستت بگو آدرس وي نگم تا خونه یچی هدمیمن قول م -        
 

 : کوبدی مشهی به شهیبا گر        
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 ... کمکم کنهیکی... کمک -        
 

 :کندی بلند، سرفه مينه جان دارد نه صدا        
 

 !نی بشقهی دقهی ادی آژانس بزنمیباشه باشه آروم باش االن رنگ م -        
 

 :ردیگی از دستم رفته، بابا تماس می طفلنی برسد انی دهم تا ماشی و آدرس مرمیگیتماس م        
 

 د؟ید،بهتری نگران نباششمه،یبابا االن پ -        
 

 حالش خوبه؟ -        
 

 ! دوستشي بر مش خونه ی ،مستیبد ن -        
 

 ! جا باهاش حرف بزنمنی اارشی بی سامشن،ی جا مونده زنگ بزنن نگران منی اشیگوش -        
 

 ! کنمتشی اذخوامی آخر نممیزده به س...  پدر منادینم -        
 

 حسم را حس کرد؟؟... شودی میسکوتش طوالن        
 

 ! شو جا گذاشته فعال خدافظی گوشدیبابا خانوادش تماس گرفتن بگ -        
 

 کمک خواهمی مکنم،ی در را باز مکنم،ی اش را حساب مهی و کراشومی مادهی رسد پی که میتاکس        
چند تار ... شودی سوار مکنم،ی را باز میدر تاکس.. شودی مادهی کشد و خودش پی شود دستش را مادهیکنم پ

 خون ي کاسه شیمهاچش... شدهدی سفشیلبها... دهیرنگش پر... ختهی ردشی سفیشانی پي روشیاز موها
حال ...  افتدی دستم مياشکش درست رو... کنمی شالش پنهان مری را زشی و موهاشومیخم م.. است

 :اعتراض و دعوا ندارد
 

 !می زنی حرف ميخوب که شد -        
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 :دیگویرو به راننده م        

 
 ! لطفادیآقا بر -        

 
 :دی آی دختر نمنی و قهر به ای محلیب        

 
 ! حتما بخور بعد بخوابی و قرص سرماخوردگنوفنیامشب استام -        
 :دیگویبا بغض م        

 
 !آقا برو -        

 
 ! ببندن که من بتونم برمدیخواهرم اون در و با -        

 
 ... رسدی در را ببندد زورش نمخواهدیم        

 
 !ای گم و گور نشنمتیبی فردا مالیناز -        

 
 ! کناردیبر -        

 
...  بوسم، عوض نشده امی برم و می ممیدستم را به سمت لبها...  کشمی گونه اش ميدستم را رو        
 :میگوی بندم و میدر را م...  شده امکونیکن ف

 
 !به سالمت -        

 
لرزد، پشت فرمان  ی مشی و شانه هاکندی پنهان مشی که صورتش را با دستهانمی بی مشهیو از ش        

 :دهمیبا دست راستم دلم را فشار م... رومی می و پشت تاکسنمی نشیم
 

 !یلعنت -        
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 دستش رود،ی به سمت در مشود،ی مادهی پالی نازکندی خانه ترمز مکی کوچه مقابل ي که تویتاکس        
 نی ايدلم برا...  ساعتنیاز هم...  لحظهنیاز هم...  حاالنی از همزند،ی و زنگ را مردی گی مواریرا به د

 می از دست دادن هادانمیم... از دل رفت... از دست رفت...  خراب شدزی همه چدانمیو م... دختر تنگ شد
 ...! شودیمن با از دست رفتنم تمام م

 ...یعنی شانه به هنگام شکستن یمرد ب        
 ...یعنی از حادثه پنهان شده در من یکوه        

 
 ی نکنمی و صداییای است بنیترسم ا        
 ی نکنمی و دعاینی از درد ببیکوه        

 
  نرسدتی به صدامی است صدانیترسم ا        
  نرسدتیبدوم با سر و سر باز به پا        

 
  باز به بادم بدهدينکند حادثه ا        
  راز به بادم بدهدکی دنیداغ فهم        

 
  تو را فاصله ات پر بکندينکند جا        
 ! تصور بکندهی تورا سايخاطره رو        

 
 از تمام تو فقط فاصله ات سهم من است        
  حوصله ات سهم من استی بيعشق وا مانده         

 
  تاب شدمیآنقدر سوختم از فاصله ب        
  و مرداب شدمدمی صد خاطره گندنیب        

 
 ي بشوایآه، مرداب شدم، تا که تو در        

 ي تو آب شدم، تا که تو سر پا بشويپا        
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 ی شدم تا تو کنارم باشریمو به مو پ        
 ی شدم تا کس و کارم باشریاز همه س        

 
 ي،بروی همه شعر نگفتم که بخواننیا        
 ي،بروی خورده نماننی مرد زمکی يپا        

 
  تو رسوا نکندادیسخت ماندم که مرا         
  کنم بغض دهان وا نکندهیدر خودم گر        

 
 خبر رفتن تو تلختر از هر خبر است        
  لحظه قبل از سفر استنیرتریبوسه دلگ        

 
  من از آغوش خودم دورترمی تو حتیب        
  فاصله رنجورترمنی ایاز کهنسال        

 
  که به باران بزندي ابريتَرَم اندازه         
  بزندابانی به ب،ی شهر نباشنیتو در ا        

 
 ستی نیهرچه بر سر بزند عاقبتش وصل        
 ستی نی دگر فصلزیی پايزیجز غم انگ        

 
  فصل من از بودن تو فاصله داشتنیآخر        
  بغل خاطره صد بغض هزاران گله داشتکی        

 
  نشود راه تو را سد بکنمیعنیگله         
 !  بکنم؟دی تو چه بايحال با خاطره ها        

 
 

 )الیناز        (
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 پر از شی صداشود،ی تر منی شنوم بغض سنگی را که منی نوشيصدا... لرزدی تنم ميقلبم پا به پا        
 :تعجب است

 
 !یکنی کار می جا چنی اال؟یناز -        

 
 ...! باز کننینوش -        

 
 برف ها ي را رومیپاها... رومی درست مثل معتادها راه مدود،ی که به سمتم منمیبی مکند،یدر را باز م        

 !!خواهدیدلم آتش م... زارمیاز سرما و برف ب... کشمیم
 

  سرت اومده؟یی چه بال؟؟ي چته؟؟ کجا بوديناز -        
 

 آغوش شودیباورت م... کنمیخودم را در آغوشش پرت م...  کم استیلیبال خ... بال؟؟ بال کم است         
 ي نهی نداشت آن سیقشنگ... درکش نکردم... حسش نکردم...  آرامم نکرد؟؟ اصال باورش نکردماریسام

 : لرزدی مشی صدای از نگراننینوش... پهن و مردانه
 

 !کنمی شده دارم دق میب بگو چخ -        
 

 !نیسرده نوش...سردمه ... من و ببر تو خونه -        
 

  تو؟ستی تنت نیچیباشه، آخه چرا ه... باشه قربونت برم -        
 

 آه از نهادم بلند دی آی مرونی ناصر که بم،یروی و باهم از پله ها باال مردیگیدستش را دور کمرم م        
 :شودیم
 

 ... بوی کنینوش -        
 

 :کاش برادرم بود... دی آیبا ترس و تعجب به سمتم م        
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  چته؟؟؟ي شدی شکلنی چرا ا؟؟يناز -        
 

 : بغض کردهنینوش...  رو به بسته شدن استمیچشمها        
 

 ! افتهی کن گرم شه، برو داره مادیناصر برو شوفاژ اتاقم و ز -        
 

 :میگویآرام م... میشویوارد خانه م... رودیم        
 

 ؟..مامان و بابات -        
 

 :دیگویبا بغض م        
 

 ! مادربزرگمشی قربونت برم رفتن شهرستان پستنین -        
 

 هنوز می اما دندان هاکشدی ممی گلوری پتو را تا زکشم،ی تخت دراز مي روم،یشویوارد اتاقش که م        
 :گرددی بر مگری پتو دکی و با رودی مرونی ناصر کالفه بخورد،یه هم مب

 !اری برو واسش آب قند بنینوش -        
 

  دکتر؟؟مشیناصر ببر -        
 

 :کندی اندازد و نگاهم می تنم ميپتو را رو        
 

 !الی با خودت؟؟ پاشو ببرمت دکتر نازي کار کردیچ -        
 

 !تو رو خدا...  بخوابمخوامیفقط م... نه -        
 

 لک زده اما شی های شوخيدلم برا... ردیگی و دست سردم را مندی نشی تخت مگری طرف دنینوش        
 ... فاجعه اتفاق افتادهیعنی کند هی که گرنینوش... زدیری اشکش مکندی که نگاهم مشتریب
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 !باشه بزار راحت رونیناصر برو ب -        
 

 !باشه -        
 

 :کندی صورتم را نوازش منی نوشبنددی در را که مرود،ی مرونی و از اتاق بشودیبلند م        
 

  باهاش؟ي سرت آورده هان؟تنها بودیی بالاری شده؟ نکنه سامی چالیناز -        
 

 :وانهی دنی با خودش کرده اییآخ که چه فکر ها... آخ        
 

 !نه -        
 

 ... !تورو خدا... ي شده نازیبگو چ -        
 

 ...فقط... گمیم -        
 

 از کمد گری پتو دکی و شودی بلند مدهند،ی ام امان حرف زدن نمی لعنتيدندان ها... لرز کرده ام         
 : اندازدی ممی روهی آورد و با گری مرونیب

 
  قربونت برم؟یفقط چ -        

 
 ! سردهياا... به مامانم -        
 

 !ي دکتر تب و لرز کردمی پاشو بريناز -        
 

 ...به مامانم زنگ بز -        
 

 و با زحمت دهمی هم فشار مي را محکم رومیدندان ها...  ضعفنیلعنت به ا...  لرزنیلعنت به ا        
 :میگویم
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 یخواست.. تو... بگو...  بگويزی چهیخودت ... خودت... نگو حالم بده...  جامنیبه مامانم بگو من ا -        

 ...ي آقاي و خونه میبگو گوش..ب... امیب...من
 

 .. آوردیاسمش دلم را به درد م... نه        
 

 ! اونا جا گذاشتميبگو خونه  -        
 

 !ی و بگی همه چدی فقط باکنمیباشه خودم درستش م -        
 

 :دیگوی و بعد از چند لحظه مردیگی شماره مدارد،ی و تلفن همراهش را برمشودیبلند م        
 

 د؟ی خوبيسالم خاله پر -        
 

 ! منهشی پيـ ممنون؛ خاله زنگ زدم بگم ناز        
 

 شمی پادی اون جا بوده؛ راستش من امشب حالم خوب نبود ازش خواهش کردم بدونمیـ بله م        
 !گمی من گفتم خودم بهتون مرهیاست از شما اجازه بگخو
 

 !شمی پادی بي بود گفتم نازختهی اعصابم به هم رنی همي دعوام شده برامای با نستی نی خاصزیـ چ        
 

 :دیگوی و با من من و مکندیدستپاچه نگاهم م        
 

 ! خالهدی ببخشرهی خودش تماس بگگمی میی االن رفت دستشو؟يـ ناز        
 

 ! خودش آوردشاریـ بله اقا سام        
 

 خواهر نداشته شمی درد و دل کنم خوب مي با نازکمی بچگانه بود ي دعواهی نبود خاله يزیـ چ        
 ! بدهیلی خیباش
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 معتضد جا گذاشته ي آقاي خونه شی گفت گوشالی نازی راستد،ی نگران نباشمیکنی میـ چشم آشت        
 !! باشه خدافظگه،ی دادی دانشگاه بعد ممیری چشم فردا با هم مد،ینگران نش

 
 :کندی نگاهم مد،ی نشنی کنارم مگذارد،ی مزی مي و روکندی را قطع میگوش        

 
  روز انداخته؟؟نی تو رو به ایجون رفاقتمون بگو چ..  بگوالیناز -        

 
 ی مي طورمیصدا...  شدهی خالتی پاری زیکنیحس م. .. ی معلقیکنیتمام تنت که بلرزد حس م        

 : ترسمی ممیلرزد که خودم از صدا
 

 ن؟ینوش -        
 

 جونم؟ -        
 

  گفتم فوقش دوستم نداره خب؟یعنی...  دوستم ندارهکردمیمن فکر م -        
 

 : باردی من ميپا به پا        
 

 خب؟ -        
 

 ..متنفره ازم دمیامشب فهم.. یول -        
 

 ؟یگی می چيناز -        
 

 ...از هممون متنفره -        
 

 ؟يناز -        
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 !رمی میمن امشب م... رمیمی من منینوش -        
 

  شده؟ی حرف بزن چیبگو لعنت -        
 

 !بخدا ندارم... نیجون گفتنش و ندارم نوش -        
 

 .. ! ي نازرمی می میمن دارم از نگران -        
 

 ...دایپارم -        
 

 خب؟ -        
 

 :دیگویبا بغض م... میگوی را با بغض و درد و زحمت و من و من کردن مدای پارمي حرفهايهمه         
 

 !نامرد پس فطرت -        
 

 ..!زنمیزار م        
 

 ...! نگو -        
 

 ! وجدانیاشغال ب -        
 :دیگوی مهی با گرکنم،یهق هق م...  کشمی سرم ميپتو را رو        

 
 !! شرفی بکهیمرت -        

 
 : نالمیم        

 
 ...نگو -        
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 ! به روزت آوردهی چنیچرا نگم؟؟ چرا؟؟ بب -        
 

 :دیگوی لب مری و ززندیپتو را کنار م        
 

 !نمی نبي جورنی تو رو ارمی من بمیااله...  واسترمی بمیااله -        
 

 ..!!نگو -        
 

 مارستان؟ی بگم ناصر ببرمت بيناز -        
 

 !خوبم..نه -        
 

 ؟يگرم شد -        
 

 :دهمی و جواب مزنمیسرفه م        
 

 ن؟؟ینوش -        
 

 جون دلم؟ -        
 

 !عشق کورم کرده بود -        
 

 ... ــ        
 

 ! دادي من و اون طوری که جواب عذرخواهی کور شدم؟؟ از همون شب مهمونی از کیدونیم -        
 

 :خندمی ها موانهیمثل د        
 

 ! خاص و قشنگ و باحال جواب مو دادهیلیهه هه فکر کردم مثال خ -        
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 :ردیگیدستم را با ترس م        
 

 ال؟یناز -        
 

 ! گفتم به به چه قشنگهدمی دي بدی چند وقت هر چنیا... نیا -        
 

 ! جونم بخواب تو رو خدايناز -        
 

 ! داره به بهي عجب جذبه اي واگفتمی سرم مزدیداد م.. هاها -        
 

 !غلط کرد داد زده -        
 

 ! گفتم چه جذابی حوصله بود و من میبداخالق و ب -        
 

 !يریمی مي مرگ من بخواب دارالیناز -        
 

 یعنی یگفتم عاشق. .. گفتم به به...  مثل احمقا گفتم خوبهدمی ازش دیهر چ.. دمی ديبد -        
 .!!یزندگ

 
 ... ــ        

 
و حاال بدون عشق خود ...  شدهیته... پوچ شده...  شدهیخال... می بگوتی برامیاهایبگذار از رو        

 ...کنمی من پاك مزدی ری اشک منینوش... کندی پاك منینوش... زمی ریمن اشک م... کابوس است
 

 ن؟ینوش -        
 

 جانم؟ -        
 

 ... دوستش داشتمیلیمن خ -        
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 !دونمیم -        

 
 !من عاشقش بودم واقعا -        

 
 !دونمی دورت بگردم مدونمیم -        

 
  خدا کجاست؟نینوش -        

 
 :شنومی ناصر را ميصدا... بندمی را ممیچشمها... رودی مرونی و بشودیبلند م... کندی مهیگر        

 
 !ی آرامبخش بزنهی مارستانی پالتو رو بپوش ببرمت بنی پاشو ايناز-        

 
 !نیسردمه هم... خوبم فقط... نه -        

 
 !می پاشو بريخب حتما سرما خورد -        

 
 :کنمی زمزمه مکنم،ی را نگاه منیدرمانده نوش        

 
 !ستی الزم نمارستانیب -        

 
 يادیز... نه...  پاك نباشدنکهینه ا...  فرم نگاه کردنش را دوست ندارمیدانیم... کنمیناصر را نگاه م        

 اری سامي چشمهاي ها تويادی زنیاز ا...  غصه دار شدهيادیز...  نگران استيادیز... مهربان است
 :می گویآرام م... دمیند
 

 ! ممنونشهیبخوابم حالم خوب م -        
 

 :دیگوی منی و غمگدهدی مهی تکيواری به کمد دنینوش        
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 !زنمی حالش بد شد صدات م،یبرو بخواب داداش -        
 

برف ...  حک شدهاری قلبم درست همان جا که اسم سامي توکنمیآن قدر تنم سرد است که حس م        
 ..! باردیم

 : کندی را داغ تر ممی و مهربان ناصر داغ هامی ماليصدا        
 

  تعارف نکن باشه؟مارستان،ی حالت بدتر شد بگو ببرمت بی هر ساعترونم،یمن اون ب -        
 

 ... نترکدیتا بعض... زدی نری تا اشکدهمی هم فشار مي را محکم رومیدندان ها        
 

 !چشم، ممنون -        
 

 آب می دستهاخی از یکم... ردی گی دستم را مند،ی نشی کنارم منی رود نوشی مرونیاز اتاق که ب        
 :شودیم
 

 هنوز سردته؟ -        
 

 من عاشقم ،یآدم برف...  و خودتشودی مخیدرست از همان روز قلبت ...  قلبت برف ببارديشده تو        
 ... دفن کنم و تماممی کابوس هاری را زمیاهای مرد رودیبا... ستمی احمق نیول
 

 !شمی دونم چرا گرم نمینم -        
 

 : اوردی چانه ام باال مریپتو را تا ز        
 

 !می زنی حرف مشهی فردا حالت بهتر م،ی کن بخوابی سعيناز -        
 

 !تو هم بخواب... باشه  -        
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 تولدش کی را درست مقابل کاریسام...  بندمیچشم م... زارمیاز سرما خوردن ب...  سوزدی ممیگلو        
 : کندی نگران هنوز نگاهم منینوش... کنمی را با بغض باز ممیچشمها... نمی بی مابشیبا همان لبخند نا

 
 ؟ی خوابی جان چرا نمي نازهیچ -        

 
 !ی فراموششون کنیتون ی راحتر مياگه با آدما خاطره نساز -        

 
 .. شودی بزرگ تر ممی گلويتوده تو        

 
 !دمشی دی وقت نمچیکاش ه -        

 
 ..کندی دستم را نوازش منینوش        

 
 ! دارمادیخاطره باهاش ز -        

 
 ! زمی عزی فراموش کندیبا -        

 
 مثل ای شماره تلفن فراموش کنم؟؟ کی را هم مثال مثل اری روز سامکی من شودی م؟؟یعنی شودیم        

 شود؟ی که فراموش کردم کجا گذاشتمش؟ ممی از کتاب هایکی مثل ای...  آدرس پرت و دورکی
 

 :کنمی لب تکرار مری بندم و زیچشم م        
 

 ! رفتن بودریدرگ. ..  که اومدیاز وقت -        
 

 دیبا..  را بسوزانمشی خاطره هادیبا...  کنمنی را تمری امشب فراموش ازدیبا...  بخوابمکنمی میسع        
 گری گذارد دیتا آخر عمرنم...  ماندی قلبم مي توقی زخم عمکی دانمی میول...  را فراموش کنمزیهمه چ
 به یی جاهاکی از یفراموش... دود پوستم بری زی کسي گذارد قلبم برایکه نم...  تند بتپدی کسيقلبم برا
 پهن کرده و کنارم دراز نی زمي رختخواب را رونینوش...  شومی پتو مچاله تر مریز...  اوردی مییبعد تنها
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 ي امشب غم طوردم،ی را امشب شنشیصدا...  دانم شکستهیم...  گذارمی قلبم ميدستم را رو... دهیکش
 !! ببرد خواب مرادی شابندمی را ممیاچشم ه...  الزم شده املچری زده که ونمیزم
 

 کند سنگ است و ی اگر پشتت را خالواریکه د...  به مرد نهی کن ولهی تکواریبه د.. گفتیمادرم م"        
 شکند و ی متی شکند روح و تمام زندگی کرد دلت متی رهاي اگر مردی شکند، ولی سرت متایگچ و نها

...  فاجعهیعنی نیا و... دی گریو نه م... خنددیسرد و سخت، که نه م...  شودی که بشکند سنگ میزن
  ..!!"دهی ترسی که از دلدادگستیفاجعه زن

   
 

 )اریسام        (
 چشمم که به م،ی آی منیی و از پله ها پابندمی در اتاقش را مشودی از بابا راحت مالمی خنکهیبعد از ا        

 کنان از آشپزخانه نی فنی سوسن خانم فکنم،ی پله ها سقوط مي افتد همان جا روی و کادوها مکیک
 :ردیگی اش شدت مهی گرکندی نگاهم که مد،ی آی مرونیب

 
  شد پسرم؟؟ حال بچم خوب بود؟؟یچ -        

 
 !برو بخواب سوسن خانم -        

 
 ! اونا رو جمع کنمخوامیم -        

 
 ! برو بخوابخوادینم -        

 
 !چشم -        

 
 ی رنگيبادکنک ها... رومی مزی و به سمت مشومیاز جا بلند م... شوندی و باز غم ها پر رنگ مرودیم        

کاغذ کادو را پاره ...  بغض بترکدنیکاش ا...شودیدلم تنگ م... دارمیکادو اش را برم...  کنندی میدهن کج
با سرعت ...  دارمیفگحس خ... شوندی مکی نزدوارهاید...  آورمی مرونی را بی آسمانی آبراهنی و پکنمیم

 افتد داغ دلم تازه ی اش مینگاهم که به گوش...  اندازمی تخت مي را روراهنی و پرومیاز پله ها باال م
 معده ام تا دای اسم پارمدنیبا د... کنمی نگاه مشی به تماس های و عصبدارمی را بر میگوش... شودیم
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 را می هاقهی ، شقکنمی توقف منی اسم نوشي کنم و روی منیی پاو شماره ها را باال... رودی درد متینها
 : شنومی گرفته و آرامش را مي بعد از چند لحظه صدارم،یگی و شماره اش را مدهمیماساژ م

 
 بله؟ -        

 
 شته؟ی پالیناز -        

 
 شما؟ -        

 
 !اریسام -        

 
 :و انفجار... بعد بسته شدن در و شنومی راه رفتنش را مي صدازند،ینفس نفس م        

 
 گهی برم، دی بخدا آبروت و م؟؟ی روت شد زنگ بزن؟؟ي زنگ زدی نامرد واسه چي کهیمرت -        

 ؟يدی فهمرتی غیمزاحمش نشو ب
 

 ! حالش و بپرسمخوامی و بهش میبده گوش -        
 

  مگه واسش؟ی گذاشتی صد سال، حالی حالش و نپرسخوامیم -        
 

  خودم؟یحت...  فهمدی کس مرا نمچیچرا ه        
 

 ! و بهشی بده گوشفتیبچه جون با من در ن -        
 

 ی نامرد و بیلی بزرگ، مرد، آدم گنده، خ؟؟ي شما که مرد؟؟ی رو گرفتای دني کجایشما که بزرگ -        
 !یاقتیل

 
 حرف حق جواب ندارد دارد؟...  بندمی را ممیچشمها        
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 ! دست از سرش بردار؟؟ي نه هنوز بدهکارای ؟یشی نمالشی خیهنوز کارخونت سر پا نشده که ب -        
 

 ! و بهش کارش دارمیباشه بده گوش -        
 

 !خوابه -        
 

 :رمیگی مگرمی را به دست دیگوش        
 

 ! بخوابهتونهیمزخرف نگو با اون حالش نم -        
 

 ...  منی مزاحمش بشگهیبخدا اگه د.. یدونیعه؟ خوبه که خودت م -        
 

 ي وضع حوصله نی اي کنه، تودی جوجه مثل تو من و تهدهی نمی قدر بدبخت نشدم بشنیهنوز ا -        
  و ندارم، حالش چطوره؟یکیکل کل با تو 

 
 :شومی بلند مکند،ی اش اعصابم را خراب تر مهی گريصدا        

 
 ! ندارهیبه تو ربط -        

 
 نی زميرو... دهدی جواب نمیلعنت... رمیگیشماره اش را بارها و بارها م...  ممتد بوق تلفنيو صدا        

 و آرنج دستم را کنمی را جمع ممی از پاهایکی کنم،ی را امشب دود مگارمی سنی چندمدانمی و نمنمی نشیم
 فرق دارد؟؟ چرا شهی با همدادن  از دستنیچرا جنس ا... شومی مرهی خگاری گذارم و به دود سی آن ميرو

 افتاد،؟ تکرار ی ماند امشب باز اتفاق می است؟؟ اگر مادرم مری قدر نفس گنی قدر درد دارد؟؟ چرا انیا
 پرت شدم؟؟ی قدر بد منی آورد من ای اگر مارسا آن بال را سر سامان نمرفت؟؟ی نمگری اگر با مرد دشد؟؟یم
 که درد معده ام را حس يطور... کندی میی خودنمابی عجمشب االی نازی خالي جاشدم؟؟ی گم م؟؟شدمیم

مهربان و خوش ... آن دختر شکننده و حساس...  بابا را فراموش کردمي برای که نگرانيطور... کنمینم
 ! !ردی میم...  نقشهنیاز ا... بی فرنیاز ا...  شکستنیاز ا... قلب 
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 و کنمی دستم را دراز مکنم،ی خاموش ميگاری جاسي را توگاری افتد سی مفشینگاهم که به ک        
 است که درد يزی چنیچادر نمازش اول... کنمی را باز مفشی کپی غلط زایدرست ...  دارمی را برمفشیک

 :شودی بلند می کممی که صداستیدست خودم ن...  رساندیمعده ام را به اوج م
 

 !يا -        
 

 را نی نوشي و باز شماره کنمی تخت پرت مي کوبم ، چادر را کالفه روی دلم ميمشتم را رو        
 ساعت دانمینم...  مانمی مرهی خواری و به دکنمی دود مگاریتا خود صبح س..یخاموش کرده لعنت... رمیگیم

 گاری سيلترهای به فکه نگاهش... شودیبابا با حال خراب وارد اتاقم م..  هشت صبحایهفت؟ ... چند است
 :شودی قرمزم دلخور مي افتد و چشمهایم
 

  با خودت؟یکنی کار میچ -        
 

 :ردیگیدستم را م... شومیبلند م        
 

 کجا؟ -        
 

 !الیدنبال ناز -        
 

 !حق داشت کار من اشتباه بود...  برمدیخودم با -        
 

 ...بابا -        
 

 ! کنمی برم ازش عذرخواهدیبا -        
 

 .. برمدیبابا خودم با -        
 

 !نترس سر قول و قرارم هستم -        
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 :رودی باال ممی که صداستیدست خودم ن... کشدیمغزم سوت م        
 

 !ول کن دستم و... گور پدر پول و قول و قرار... گور پدر کارخونه -        
 

 !يه دوسش داربگو ک -        
 

 !ول کن دست مو بابا -        
 

 ینی بشی شده که من پیهمون...  خواستمی شده که من می فقط بگو همونیداد نزن سام -        
 ... بابارمی بگو تا جون بگکردمیم
 

 :امان از غرور        
 

 ! برمدیبا -        
 

 ي سرعت خودم را به خانه نی رسانم، با آخری منی کشم و خودم را به ماشی مرونیمچ دستم را ب        
 :شنومی را می مرد جوانيصدا... زنمی و زنگ را مشومی مادهیپ...  رسانمی منینوش

 بله؟ -        
 

 ! کار داشتمالیبا خانم ناز -        
 

 ...سکوت        
 

 شما؟ -        
 

  جاست؟نیا... اریسام -        
 

 ! خوابه -        
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 !نمشی ببدیبا.. باز کن در و آقا -        
 

 ! شناسم آخهی نماریمن سام -        
 

 !  شناسهیخواهرت م -        
 

 !اونم خوابه -        
 

 :میگو ی میعصب        
 

 ! کهخورمتیباز کن بابا نم -        
 

 :شنومی را منی نوشي و صداکندی در را باز مریبا تاخ        
 

  ناصر؟هیک -        
 

 !اریگفت سام -        
 

 :دی آی منیی با توپ پر از پله ها پانی نوششومی که ماطیوارد ح... گذاردی را مفونیو آ        
 

 هان؟ -        
 

  ندادن؟ادیبه تو ادب  -        
 

 ! حرف بزنماقتشی لي اندازه ی دادن با هر کسادیبهم  -        
 !یتو خوب.. هه -        
 :رودی از سر راهم کنار مرسدیناصر که م        

 
  شما؟دی کار داری چالیسالم، با ناز -        
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 !یمی چه صمال؟یناز        

 
 ! باهاش حرف بزنمدیبا -        

 
 :دهدی پرخاش کند ناصر اجازه نمی عصبخواهدی باز منینوش        

 
 ؟ي باهاش داریچه نسبت -        

 
 :کشدی مری که سرم تزندی می و حرفزندی مشخندی ننینوش        

 
 !شونهی ای ترقي پله الیناز -        

 
 ن؟یی پاادی بدیگی مایمن برم باال  -        

 
 !رونیبفرما ب...  کدومچیه -        

 
 : خبر تر است انگاری تر و البته بیناصر آرام تر و منطق        

 
 ! باالدیبفرمائ -        

 
 :ردیگی گر منینوش        

 
 .. آدمنی ایدونی نمیچیناصر تو ه -        

 
 ! قضاوت کنمتونمی نمدونمی نميزی چیوقت -        

 
 ؟!يدی رو ندالیتو حال ناز -        

 
 !دمید -        
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 که رفت یاقهمراهش به سمت ات... شودی تر از من وارد خانه معی سرنینوش... رومیاز پله ها باال م        

 :دیگوی مرسدی در که ميبه جلو... رومیم
 

 !سای واقهی دقهی -        
 

 :کندی دل دل مدنشی ديدلم برا... بنددی و در را مشودیوارد اتاق م        
 

 ؟ینامزدش -        
 

  شده؟نی غمگشیچرا حس کردم صدا        
 

 ! آرهیی جوراهی -        
 

 !نگفته بود... هه -        
 

 : مشکوك استانی منی ايزی چکی        
 

  گفت؟؟ی مدیبا -        
 

 ..!!حاال -        
 

 :دیگوی مدی آی مرونی و بکندی که در را باز منینوش        
 

 !نتتی ببخوادی نمگهیم -        
 

 :ستیدست خودم ن        
 

 ! کردهخودیب -        
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 !رونی برو بایب... ي و که تو کردخودیب -        
 

 :دهدی کشم، ناصر تذکر میکالفه و تند نفس م...  اندازمی مریسرم را ز        
 

 !نینوش -        
 

در را ... شومی و وارد اتاق مکنمی در را باز مرودی که عقب منینوش... دی آی قدم جلو مکیناصر         
 ی حتخورمیقسم م.. پر از درد...  داغان استی واقعيبه معنا..  شودی سست ممیانوها زدنشیبا د... بندمیم

 ی تخت ميلبه ...  لرزدیم هنوز هم... شودیگوشه تخت مچاله م... رومیبه سمتش م... وزن کم کرده
 : باشدالی شود نازی دختر پر از غم نمنیا... ستی نالی نازنیا... نمینش

  کار کنم با تو؟؟یچ -        
 :زدی ریاشک م        

 
  با خودت؟؟ي کار کردیچ -        

 
 :زندیهق م        

 
 ...یهمه چ... الی نازمی حرف بزندیبا -        

 
 معتضد؟؟... يآقا -        

 
 : گفتنش لک زدهاری آقا ساميدلم برا        

 
  شدم معتضد؟؟یک -        

 
 ..تورو... دیبر -        

 
 ...کندی می وحشتناکيسرفه ها        
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 !ي بشنودیقبلش با... رمیم -        
 

 ...من -        
 

 :دهدیسرفه امان نم        
 

 ؟یتو چ -        
 

 !شهی واسه همدیبر...  هی جوابم منفگمیفقط م... گمیبه مامان و بابام نم -        
 

 ...آخ        
 

 !ادی بداخالق بودن بهت نمزهیخاله ر -        
 

... رومی مکی و لرزش بدنش صد برابر، نزدشودی مشتری اش بهی اراده گری بمیگوی که مزهیخاله ر        
 :رمیگی را مشیبازوها

 
 !ي لرزی چت شد؟؟ چرا مالی نازه؟یچ -        

 
 :زندی گرفته اش داد ميبا صدا        

 
 !دی به من دست بزندی حق نداردیولم کن -        

 
 :کندی مرانی آورم، حال خرابم را وی باال ممی را به حالت تسلمیدست ها        

 
 د؟؟ی راحت نشددای مگه از شر وفتاد؟؟ی مگه کارخونتون راه ند؟؟یمگه پول طلبکارتون و نداد -        

  اخه؟دی دارکاری با من چگهید
 

 ..!!ي وايا -        
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 :کندی به در نگاه مبا التماس        

 
 !دییای تورو قرآن بدییای؟؟؟ ب.. آقا ناصرن؟؟ینوش -        

 
 :شومی خفه مندی نشی ناصر که کنارش مشوند،ی که هر دو وارد اتاق مدهی نکشقهیو به دق        

 
 ؟ي شدي جورنی چرا باز ا؟؟ي نازهیچ -        

 
 نی از اشتری بروم تا بدی ام؟ بایرانی ونیمن باعث ا...  گذاردی لرزانش مي زانوهايسرش را رو        

 ي که نگاهم هنوز روی در حالشومی بلند مرد،یگی را ممی بازود،ی آی ناصر به سمتم مده،یعذاب نکش
 : اتاق ماندهنیدخترك لرزان ا

 
 !ستیبرو آقا برو االن وقتش ن -        

 
 : نهای شنود ی را ممی صدادانمینم        

 
 ! بهت بدمنی و از ماشلشی وساایب -        

 
 :کندی گوشش زمزمه مری و زدهدی بغلش کرده و کمرش را آرام ماساژ منینوش        

 
 ...!! تموم شد، رفتي نترس، نترس نازش،یه -        

 
 :میگوی آرام مشود،ی که بند بند بدنم از هم جدا مکندی مهی گريمن ترس دارم؟؟ طور        

 
 !می زنی و روشن بزار، حالت که خوب شد حرف متیگوش -        
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 د،ی ای ناصر همراهم مزنم،ی مرونی را بشنوم از اتاق بنی نوشي و غر غر هاستمی بانکهیو بدون ا        
 دانم چرا ی مودب و آرام است اما نميادی پسر زنی ادهم، ی را به دستش مالی نازی و پالتو و گوشفیک

 : به او ندارمیحس خوب
 

 ! و روشن بزارهشیبگو گوش -        
 

 !خدافظ -        
 

 تنفس شنومی را که مشی صدارم،یگی بهرام را مي شماره ی معطلی و بنمی نشیپشت فرمان م        
 :شودیسخت م

 
 جونم داداش؟؟ -        

 
 ؟ییکجا -        

 
 !يایکارخونه، نم -        

 
 !امیم -        

 
 گوشم خی از بادهی کردن چند عابر پری روم که زیآن قدر تند م... کنمی و حرکت مکنمیقطع م        
 نگفته؟؟ نگفته که با يزی چدای هنوز پارمیعنی... شومی وارد اتاق بهرام مرسمی به کارخانه که مگذرد،یم
 حال می از چشمهاهیثان  در صدمشومی که مکی نزدخورد؟؟ی کارش و قهوه مزی راحت لم داده پشت مالیخ

 :شودی بلند مخواند،یخرابم را م
 

 ؟؟یچته سام -        
 

 اش را قهی کف پارکت و کنمیپرتش م...زدی ری مرونی باتشی کشم محتویفنجان را از دستش م        
 : شودی آه از نهادش بلند مخوردی که مواریبه د... رمیگیم
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 چته؟... ی سامهیچ -        
 

  اره؟؟ق؟؟ی رفگنی کثافت، به تو مکهیمرت -        
 

  شده خب؟؟یچ -        
 

 کف دست زنت؟؟ اره نامرد؟؟ اره ی من و گذاشتی و پوك زندگکی جیمثل خاله زنکا رفت -        
 ق؟؟ینارف
 

 :کاش معده امان دهد... کنمی دهانم حس ميطمع خون را تو... کندینا باور نگاهم م        
 

  شده؟؟ی چ؟؟یگی میچ -        
 

... دمی واسش نقشه کشیگفته من عوض! گفته من نامردم نامرد...  گفتهالی و به نازیزنت همه چ -        
 ! رو گفتهدهی که از تو ابله شنیهرچ

 
 ... يزی قرار نبود چدایپارم...  دونستمی بخدا من نمیسام... يوا -        

 
 :دیگوی با ترس می منششودیدر باز م... شودی خفه مخوردی صورتش ميدستم که تو        

 
 ...یمهندس چ -        

 
 :کشمیهوار م        

 
 !رونیب -        

 
 :شنومی بهرام را مفی ضعيصدا...زنمی را چنگ ممی موهاشودیدر که بسته م        

 
 مگه دروغ گفته؟؟ -        
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با صورت ... ردیگی هوا مي بزنم اما دستم را تو رای آورم که دومی و دستم را باال مگردمیبر م        

 :زنمیداد م... چشم در چشم... سرخ
 

 !زر زده -        
 

 یول...  کنه که بره بگهتشی اون قدر وجدانش اددونسنمیمن نم... یدرست صحبت کن سام -        
 مشکل ،ي پول طلبکار تو که داد؟؟ی تمومش کندی بایمگه نگفت... فهممی نمتوی همه عصباننی الیدل

 ...کارخونه هم که
 

...  قصههیشد آدم بد...  يخرابش کرد... ي کردي بابام بازتیثیتو با آبرو و ح.. یخفه شو عوض -        
  نامرد؟؟یفهمی رو منایتو ا...  شد نامردالیتو ذهن ناز

 
 ی عصبدهد،ی نمستادنیمعده امان ا. ..کنمی مبل سقوط ميرو...  کشمی مرونیدستم را از دستش ب        

 ..رودی منییطول اتاق را باال و پا
 

 ...!يحق دار -        
 
 

 ! و گفتمی کرد من اشتباه کردم که همه چی کار و منی ادیـ نبا        
 

 کابوس نی سومي بندم روی و چشم مگذارم ی می صندلیسرم را به پشت... ندی نشیکنارم م        
 :میزندگ

 
 دن؟؟یخانوادش فهم -        

 
 !خفه شو -        

 
 !ي جورهی بره درستش کنه گمیم... رسمی و مدایمن حساب پارم -        
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 :دهمی ملشی تحوشخندین        

 
 !فهممی همه داغون شدن و نمنی ای باز نزنه به سرت ولیسام -        

 
 :می گوی و مرومی به سمت در مشوم،یبلند م        

 
حساب رفاقتمونم بزار ...  کن به سالمتهیتسو... امتی قامیتا ق...  بهرامنمتی ببخوامی نمگهید -        

 ! ندارمیواسه بعد االن حال تالف
 

 ...ردیگی را ممیبازو        
 

 ختمی به هم رشتری بدمی رو دالی نازیمنم اون شب رستوران وقت... دی پرسادی زدای بخدا پارمیسام -        
 در مورد تو دای پارميسوال ا... دلم واسش سوخت...  بودی دختر خانومیلی بشه خيحقش نبود باهاش باز

ازش خواستم ... و بگم ی باعث شد همه چي سرد و سخت بودي قدر اون شب با نازنی که چرا انیو ا
 ... چرادونمی نگه من نميزیچ
 

 :دهدیم ادامه کنمیدر را باز م... کشمی را ممیبازو        
 

 ؟؟ی باباتيفقط نگران آبرو -        
 

 :شودی مشتریطمع خون ب        
 

 ار؟؟یسام -        
 

 دنی جنگي که سر پا بمانم براخورمیقرصم را م... بندمی و در را مشومیوارد اتاقم و م... رومیم        
 !!نیهم

 !تا خود شب.. فکر... گاریس... کار... کنمیخودم را سرگرم کار م        
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 دی عشق نخواهم ورزیگفته بودم به کس"        
  " به همختی ها رهی فرضي و همه يآمد        

 
 ) الیناز        ( 

 
... کندی درد ممیتمام استخوان ها... کندی ام خس خس منهیس.. کندی درد می به طرز وحشتناکمیگلو        

 ... سوزدی خوردم، تنم مثل کوره مي بديسرما
 ي و صداخورمی آبجوش می کمکنم،ی نگاه منی درمانده به تلفن همراه نوشردیگیمامان که تماس م        

 :کنمیگرفته ام را صاف م
 

 جانم مامان؟ -        
 

  خونه مامان؟يای جان سالم دخترم چرا نميناز -        
 

 ...می ری ممیخب دار.. زهیچ -        
 

 ام وانهیالو الو گفتن مامان د... کنمی و سرفه مرمیگی را با فاصله میگوش... دهینم را برسرفه اما        
 :کندیم
 

 ! دانشگاهمی ری ممیمامان دار -        
 

 صدات چرا گرفته؟ -        
 

 ! فکر کنم باز سرما خوردمستی نيزیچ -        
 

  آخه؟یستی بازم؟ چرا مواظب ني وايا -        
 

 !خوبم نترس -        
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  کردن؟ی آشتمای با ننینوش -        
 

 ! لجبازهیلی خنی کنم نوشیفکر نم -        
 

 ! قدر گرفته نبودنی که صدات اشبید -        
 

 !دی خودم زنگ بزنی معتضد آورد به گوشي و آقامیگوش...خوبم مامان -        
 

 اورد؟ی ناریچرا سام -        
 

 : سابق استاری معتضد همان آقا سامي دانست آقایش مکا        
 

 !منظورم همون بود -        
 

 : گذارد به حساب خجالتمیمامان م... ردیگیآوردن اسمش جان م        
 

  که همراهت هست؟دی من بعد از ظهر کالس دارم کلنی ببزمیباشه عز -        
 

 !هست -        
 

 !پس فعال خدافظ -        
 

 !خدافظ -        
 

 دهانم خشک شده، رد،یگی و بشقاب سوپ را به سمتم مشودی وارد اتاق منی نوشکنمیقطع که م        
 : به غذا ندارملیم
 

 !خورم ینم -        
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 !يغلط کرد -        
 

 ان؟ی می مامان بابات کنینوش -        
 

 !شب -        
 

 :میگوی کشم و می مینفس راحت        
 

 !ي تو زحمت افتادشبی از دیلیببخش خ -        
 

 ! ندارهیبه تو ربط -        
 

 ربط ی با حرص و بي جورکی شهی همنی همي است برازاریاز تعارف ب... کنمی می تلخيخنده         
 :دهدیجواب م

 
 ناصر رفت؟ -        

 
 ...!با حال خرابم رفت... آره -        

 
 د؟یهم و فیهمه چ -        

 
 :دیگوی چرخاند و می سوپ ميقاشق را تو        

 
 از ي نازی آشنا شن ولشتریفقط گفتم خواستگارشه که قرار بود با رفت و آمد ب... همه شو نه -        

 اخالقش
 !شهی نمالی خی پسره بی و ردش کرده ولمدهیخوشش ن        

 
کاش امروز ... زدی نری که اشکدهمی را فشار ممیچشمها... کشدی مری ام تا پشت کمرم تنهیقفسه س        

 : آمدینم
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 !سرد شد -        

 
 :خسته ام... سردم... پر تم...جمیگ        

 
 ؟یچ -        

 
 :پر از غم... تلخ... خنددیم        

 
 !گهیسوپ د... من -        

 
 به کند،ی مدی گذارم بغض گلو دردم را تشدی دهانم ميقاشق اول را که تو... رمیگیبشقاب را م        

 :دهمیزحمت قورتش م
 

 ال؟یناز -        
 

 ه؟یچ -        
 

 ؟یستی که عاشقش نگهید -        
 

 سوزاند، ی ام را مشهی جوابش رکند؟ی داوطلب قبول نملیعزرائ..  با تمام وجودخواهمیمرگ را م        
 :گذاردی می عسلي بشقاب را روی با عذرخواهنی لرزد نوشی که ممیدستها

 
 ؟يناز...  االن وقتش نبود دیببخش -        

 
 :کنمی زبانم حس مری اش را زي و شورزدی ریاشک اولم م        

 
 ن؟ینوش -        
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 جانم؟ -        
 

 !ی انگار تو قفسی هر جا باششنیغما که بزرگ م -        
 

 :شودی پر مشیچشمها        
 

 ن؟ینوش -        
 

 : لرزدی مشیصدا        
 

 جونم؟ -        
 

 !يخری شب اول قبر و با تمام وحشتش به جون مشنی مادیدردا که ز -        
 

دستش را ...  شالم پنهانش کردری زاری سامشبیدرست همان ها که د... زندی را کنار ممیتار موها        
 ...رمیگی میعصب

 
 ...يازنلرز ن -        

 
 .. لرزمیم        

 
 !دمی قول مشهی تموم میهمه چ...  غلط کردميناز -        

 
 ن؟ینوش -        

 
 جانم؟ -        

 
 !میواسش تولد گرفت -        
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 :ی حرفچیه... ي کارچیه... ستیدست خودم ن        
 

 خب؟ -        
 

  نه؟ای دی کادو مو پسنددمینفهم -        
 

 ..! منرمی بمیااله -        
 

  نپوشه هان؟؟متی با اون قراهنای اصال از اون پدیشا -        
 

 ! بخوابيناز -        
 

 امروز چند شنبس؟ -        
 

 ...شودی دوره مدای پارميحرفها        
 

 امروز چندمه؟؟ -        
 

 : باردیم        
 

 م؟؟یامتحان نداشت -        
 

 نیچرا امروز ا... قرمز رنگ مانده اميو من مات به پتو... رودی مرونی و بداردیتلفن همراهش را برم        
 تر از من؟؟ باز معده اش کار دستش ندهد؟؟ حال پدرش بد نشده باشد؟؟ دهیقدر داغان بود؟؟ رنگ پر

 ی را باز مفمیدر ک... دهمیم  دردناکم را ماساژيگلو... دی خشک و شدي و باز سرفه هاداردی را برمفمیک
 پرسم چرا ؟؟ چرا برداشته و یفقط م...  ببافم نهای باز رونکهینه ا... نه جانمازم است نه چادر نمازم.. کنم

 شوم یسردم است و گرم نم...  لرزمی ماری اختی افتد بی می صورتي نگاهم که به دستکش هااورده؟؟ین
 بندان خی...  من سرد استی فصل از زندگنیا... ستی نتاناز زمس... ستیسرما از برف ن... شبیاز د
 :داردیبشقاب را برم...  کردههی فهمم گری مشی ازچشمهاگرددی که برمنینوش... است
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 بهتر شده یلی خدی باي بريخوای تا عصر که م،ي دکتر برتی واسه سرما خوردگدی بايبخور ناز -        

 !کنهی مامانت هول میباش
 

 خاکستر یکس...  اصوات نامفهوم بود ي سرکیفقط ... دمی چه گفت اما نفهمدمیمن فقط شن        
 ده؟؟ی مرا ندياهایرو
 

 ال؟؟یناز -        
 

 ي توکنمیحس م...  شنومیهمه را با هم م.. اریسام...  دایپارم... نی نوشيصدا...  شده یصداها قاط        
 :میگو ی اراده مزخرف می و باز بزند،ی شخم میدلم را کس

 
 !!رهیگی از خودم عقم منینوش -        

 
 !ينگو ناز -        

 
 ! کردمیمثل دختربچه ها عاشق -        

 
 ال؟یناز -        

 
 ..گهی هم راه و رسم داره دیعاشق -        

 
 :کندی را نوازش ممیبازو        

 
  کرد؟ی و عاقالنه هم عاشقی منطقشهیم -        

 
 :دهدیدستم را فشار م        

 
  که دلش واست نرفته نره؟ی دلت واسه کسشهیم -        
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 :ردیگی هر دو دستش ميدستم را تو        

 
 !  طرفه بودا نهکی که عشقم خورمی بگم غصه منکهینه ا -        

 
 

 خندد؟؟ی چرا نمنینوش... دهدی تکان مدنیسرش را به عالمت فهم        
 

 ! ازم متنفر باشهخواست ی خب دلم نمیول -        
 

 :زدی ریاشک من م...  شودیچشم او پر م... ردیگیلبش را گاز م        
 

 .. لوسمایلی خی فکر نکننینوش -        
 

 ! دورت بگردمیستین -        
 

  ام؟ی نازك نارنجیفکر نکن -        
 

 ! فداتشمیستین -        
 

 :زدی ریفم اشکش مبا حر        
 

 !فقط دردم اومده -        
 

 : اندازدی مریسرش را ز        
 

 ...! بوديفقط ضربه اش کار -        
 

 ..... ـ        
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 ن؟؟ی دخترا چهی بقنهی اگه مادرش اگهی منیواسه هم...  کردهانتی مامانش به باباش خگنیم -        
 

 .... ـ        
 

  من بدم؟نینوش -        
 

 !ي دونه اهی تو ینه قربونت برم تو ماه -        
 

 :رمیگی با ترس دستش را مخوردیزنگ که م        
 

 ! با من کار دارنزمینترس عز -        
 

 و خوردی به در مي ضربه اقهیبعد از چند دق... کنمی را پاك ممیاشکها... رودی مرونی و بشودیبلند م        
 فشار می مشت هايپتو را تو... زندی مخی که تمام تنم دوباره و دوباره ردیگی در چارچوب در قرار میکس

 که يزیچ...  کرده؟ اخم دارددعوت  طوفاننی آرامش را به انی ای آدم را خبر کرد؟؟ کنی ایک... دهمیم
 آدم نیا...  راشی چشمهایحت... اخمش تمام صورتش را پر کرده.. . دی صورتش دي شد روی کم میلیخ

دهانم ...کنمی را تنگ تر ممیمشت ها... بنددیدر را که م... شودیاخم کردن هم بلد بود؟؟ وارد اتاق که م
 کرده و بشی را داخل جشیدستها...خواهدی مهیر که دلم گسوزدی مي طورمیگلو... خشک خشک است

 ی می حرف بزندی تو بایعنی ندکی سکوت میوقت... با غم.. با تاسف ... یبا نگران... کندینگاهم م
 ...شناسمش

 
 !سالم -        

 
 تکان خورد، چرا حرف می انگار فقط لبهادی و گرفته بود که مطمئنم نشنفی آن قدر ضعمیصدا        

خودم را ... ندی نشی تخت مي لبه داند؟؟ی را مزی همه چیعنی خدا؟؟ چرا آمده؟؟ چرا خبرش کردند؟؟ زندینم
 : حرف بزنمدیبا... دسی فایب... دهمی مهی کشم و تکیباالتر م

 
  خبرت کرد؟ی ک؟ي اومدیواسه چ -        
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...  کشمی خشکم مي لبهايناخودآگاه زبانم را رو... میبعد به لبها... شودی مرهی خمیبه مشت ها        
 اراده ی که بيآن قدر جد... قیآن قدر عم. .. زیآن قدر ت... زندی زل ممی و به چشمهادی آینگاهش باال م

 : شنومی اش را مي قشنگ و جديصدا...  بندمیچشم م
 

 خب؟ -        
 

 ...شودیفکش منقبض م...  لرزدیچانه ام م... کنمی کن؟؟نگاهش مفی تعریعنی نی همن؟؟یهم        
 

 ..ای نکردي کردهیگر -        
 

 :میگوی مثل بچه ها مقایدق... مثل بچه ها... رمی گیلبم را گاز م        
 

 ! بداخالق نباش تو رو خدا؟؟یچرا بداخالق -        
 

 من جوان مرگ ستی که نیالک...  ندارمحتیتاب نص... تاب سرزنش ندارم...  ندارمیتاب بداخالق        
 ...ي مثل خنده هادهدیآرامش م...  دوست دارمتی نهای لبخندش را بزند،یشده ام، لبخند م

 
  بلدم آخه؟یمن بداخالق -        

 
 : همه حالم بد استنی بودم تا امروز ادهیچون ند... چون بلد نبود... ستیچون بلد ن        

 
 !ستی دست خودم نشمی و تلخ مي جدي جورنی اشمی ناراحت میلی خیوقت -        

 
 :يادی است ززی مرد عزنیا...  کالمکی        

 
 ...!!حاال بگو -        

 
 : بودامدهی قصه؟ از کدام درد؟ کاش ني از کجا؟یاز کجا؟از ک        
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 ال؟یناز -        
 

 ؟يچرا اومد -        
 

  نگفت چرا؟یول... یگی مونیگفت مدام هذ... ستی دوستت گفت حالت خوب نام؟یچرا ن -        
 

 ..نیلعنت به تو نوش        
 

 ارت و از کجا آورد؟شم -        
 

 !تی گوشياز تو -        
 

 :زندی را آتش ممی زنم بغض گلویحرف که م... به کوه بودنش قرص است... دلم به بودنش        
 

 حامد؟ -        
 

 جان؟ -        
 

 :زمی کنم اشک نری میسع... کندی ام را فلج می صوتيبغض تمام تارها        
 

 ..! بگمخوامیمن نم -        
 

 .... ـ        
 

 !ی بدونخوامینم -        
 

 ! روانشناسم نه پسر خالههیفکر کن فقط ...  کمکت کنمخوامیچرا؟؟ من م -        
 

 :میگویتلخ و پر بغض م... يشوی منطق میب... ی که باشریدلگ... یپر که باش. .. ی که باشیعصبان        
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 .. کهستمی نونهیمن د -        
 

 : بازشودی ميجد...  نقطه ضعفش يدست گذاشتم رو        
 

 ! روانشناسشی نه پمارستانی برن تی رو مونهید...  منطق حرف نزنی بي آدمانی از ایمثل بعض -        
 

 .. محترم استمی آدم برانیا...  نداشتمنیقصد توه        
 

 !دیببخش -        
 

 :دی گویرام تر مآ..  چکدی ممیپشت سرش اشکها        
 

 ؟يبگو ناز...  روز انداختهنی تو رو به ایبگو چ -        
 

 ! شلوغش کردهنی نوشستی نيزیچ -        
 

 لبخند کنمی شود با اخم نگاهش می وارد اتاق مي چاینی با سنی و نوشخوردی به در ميضربه ا        
 :زندیم
 

 ! ي کمکت کنه نازتونهیفقط دکتر م -        
 

 !ي نکردیکار خوب -        
 

 ! باشهیتا خوب از نظر تو چ -        
 

 : گذاشتهمی دردهاي رويآخ اگر بداند چه درد        
 

 ! صدام کنی داشتي کاررونمیمن ب -        
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 :دهدی عذابم مشتری نگاه حامد بینی سنگرودی که مرونیب        
 

  جوجو؟میحرف بزن -        
 

 : کنمی میسر حامد خال...  کندی ميادآوری گفتنش را زهیخاله ر        
 

 !کنهی جور صدام مهی ی هر کی چیعنی... من اسم دارم -        
 

 ؟یهرک -        
 

 :الل...  مانمیالل م        
 

 ال؟یناز -        
 

 : اسمتنمی اای بیعنی گفت که ي جورکی را الیناز        
 

 بله؟ -        
 

 ؟ي دوست بودیبا کس -        
 

 : سرم پاره شديحس کردم چند رگ تو        
 

 ؟یچ -        
 

 :انگار االن فقط پزشک است...  استکردمی که فکر میراحت تر از آن        
 

 !   شما دختراي برنامه هانی و ای شکست عشق؟یدوست پسر؟ بحث عشق و عاشق -        
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فنجان را که ..  نوشمی میکم.. دهدی را به دستم ميفنجان چا...  و دردناكدیشد... کنمیسرفه م        
 :کندی شروع مردیگیم
 

 ! شنومیم -        
 

 !نی دونه جز نوشی نمیکس -        
 

 خب؟ -        
 ...! ندارم منیدوست -        

 
 خب؟ -        

 
  تن من خانه کرده؟يستانت تمام و کمال توزم...  رود خدای نمرونی سرما از تنم بنیچرا ا        

 
 !خواستگار بود -        

 
 خب؟ -        

 
 واسه شناخت می نظر خانواده ها رفت و آمد کنری مدت زهیقرار بود ) کنمی ميتک سرفه ا...( قرار -        

 !شتریب
 

 : خبر بودن را معموال دوست نداشتیب... مات مانده        
 

 ...شبید.. یول -        
 

 یاز حامد دلخور نم... ردیگی دستم را مگذارد،ینم...  سردیدرد شد... سوزش گلو... صدا... لرزش چانه        
 : خود برادر استمیبرا... شوم

 
  جان؟يناز -        
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 :دیگوی چکد می که مياشک ها        

 
 ! رونای ازینر -        

 
 : انفجارميمن آماده ... می زندگي از کوه هایکی... آشنا آمده        

 
  خانوم؟يناز -        

 
 :اگر دست بردارد...  لرزش اگر دست بردارد نیا        

 
 حامد؟ -        

 
 جان؟ -        

 
 دوستم نداشت؟ -        

 
 زنم؟ی ناراحتم فقط اسم طرفم را صدا میگفته بودم وقت        

 
  جوجو؟يزیری واسه نخواستنش اشک مي جورنی که اهی بد شانس؟؟ ک آدمنی اهیک -        

 
 ...بحث -        

 
 :امان از درد وحشتناك گلو        

 
 ؟ي سرما خوردي جورنی ايکجا بود -        

 
 حامد؟ -        

 
 :دهدی ملمی مست کننده اش تحوياز آن خنده ها        

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 525 

 
 جان؟ -        

 
 ؟یگیبگم به مامان بابا نم -        

 
 ! گنی شون و نمضهای مريروانشناسا دردا و حرفا -        

 
 : شومی راحت میاما بعدش کم... سخت است گفتنش        

 
 ..من -        

 
 بگو جوجو؟ -        

 
 !من عاشقش بودم -        

 
 ...یجیگ... فقط تعجب...  مثالنمی بی نمیعشق... نمیبی نمیحس...  زندیچرا گفتم بودم؟؟ پلک نم        

 
 ؟یاز ک -        

 
 !شیخواستگار.. قبل از  -        

 
 خب؟ -        

 
 ...  به خاطرزارهیاز دخترا ب... يبا نقشه اومد خواستگار -        

 
 : کردهانتی مادرش خمیگوینم... می گوینم        

 
 نامزد برادرش و انتیمثل خ..مثل طالق مادرش و ترك کردنش...  اتفاقي سرهیبه خاطر  -        

 ... اون فاجعهدنی دتیبعدش تصادف برادرش از زور عصبان
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... از درد...  آورم از بغضینفس که کم م... میگویهمه را م... با آرامش.. قیدق... دهدیفقط گوش م        
 :دیگوینگران م... از شکست... از غم

 
 !ياروم باش ناز-        

 
 : کنمینگاهش م        

 
 

  محوش کنم؟نیبرم از زم -        
 

 عشق یدوم...  من استی کوه زندگنیبعد از بابا حامد دوم.. من کوه دارم ... گرددیآرامش برم        
 :زدی ری سه تا سه تا مياشک ها... بود اما حاالیزندگ

 
  خودش و نشناسه؟گهیبرم اون قدر بزنمش که د -        

 
 حامد؟ -        

 
 حامد؟ -        

 
 حقم بود؟ -        

 
 !نبود -        

 
 ؟ي بریمن و م -        

 
 !آره -        

 
چون ...  بلد نبوداری که ساميکار...  چرا؟؟ فقط دنبال آرام کردن من استدی کجا؟؟ نپرسدینپرس        

 :خودش طوفان است
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  که فقط خدا باشه؟یی جاهی می بریم -        

 
 !آره جوجو -        

 
 حامد؟ -        

 
 جانم؟ -        

 
 :شودی شروع ممی چرت و پرت ها؟؟ي گفته اانی هذيداری بيتو        

 
 ه؟ی چه شکلیفراموش -        

 
 :دهدی مدیلبخندش ام        

 
 ! پاك کنهیشب -        

 
 :زنمیسرفه م... خواهدیدلم آرامش م... دمکاش من هم روانشناس بو        

 
 ه؟یچه رنگ -        

 
 !يخاکستر -        

 
  زشته؟یعنی -        

 
 ! درد دارهی ولینه خانوم -        

 
 مثل آمپول؟ -        

 
 :خنددینم... خندمیم        
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 !شتری بکمی -        

 
 :دوستش دارم... دیگو یدروغ نم        

 
 ؟ياری بدیاز کجا با -        

 
 ! ذهنتي گوشه هیاز  -        

 
 حامد؟ -        

 
 !شهیجوجو درست م -        

 
 : بغض را امروز شکستمنیهزارم        

 
  خانوم؟يناز -        

 
 :ردی گیهق هق نفس م        

 
 !من بهش گفتم صداقت و احترام واسم مهمه -        

 
 :کندیفقط دستم را نوازش م        

 
 اد؟یگفتم از دروغ و کلک بدم م -        

 
 !یاز بس گل -        

 
  شکست؟؟ای خوردم بیفر -        

 
 !ي خوردنیفعال زم -        
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 : درشت و مهربانشي چشمهاي توزنمیزل م        

 
 ؟ی چیعنی -        

 
 ...ینه عروس... نه ازدواج... هفتادی نی اتفاقچیحاال که ه -        

 
 : اندازمی منییسرم را از خجالت پا        

 
 !ستی تو کار نی شکستیعنی شدن شناسنامه اهینه س... نه بچه -        

 
 ! خوردمبی من فریول -        

 
 ی بعدم خودش تمومش کنه و تو تا ته عمر فکر کنیتا آخرش نرفت... ي دستش و رو کردیول -        

 ! کم داشتمی که مگه چي بگردبی خودت دنبال عيبعد تو... گهی ددتیخب نپسند
 

 :شودینفس راحتر رد و بدل م        
 

  هست؟؟ستی نيدی طرفه هم که بهش امهیعشق  -        
 

 !ادیگفت ازم خوشش م -        
 

 ! نگفت عاشقتهیول -        
 

 : شدمزاری بهیاز گر...  ام کردندوانهیبغض ها د        
 

 ..! خانومیفیتو ح -        
 

 ! احمقمیول -        
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 :ردیگی دلم مکندیاخم که م... کندیاخم م        
 

 !احمق اون نامرده که تو رو از دست داد -        
 

 : پرسمی ربط می مقدمه و بیباز ب        
 

 اد؟؟یهنوز برف م -        
 

 دهدیجواب م... وانهی ددیگو ی داشت، نمی چه ربطدیگو ی نم؟یکنی چرا حرف را عوض مدیگو ینم        
 :در آرامش کامل        

 
 ده؟؟ی قدر رنگت پرنیچرا ا... ادینه نم -        

 
 یخال... ستیبخدا ن... ستی ام نوانهی دست خوده دیخودم هم از صدا زدن اسمش خسته شدم ول        

 خوده شی حواسش پفهممیم... دهدی گوش مفهممی بله؟ جانم؟؟ مدیگوی میمثال وقت ...یی جوراکی شومیم
 :خوده من است

 
  ؟يحامد -        

 
 جانم؟ -        

 
  کرده باشه؟ي بدونه نامردی کسخوامینم -        

 
 چرا؟ -        

 
 !بره.. پدرش. ..  معتضدي آقاي ابروخوادیدلم نم -        

 
 !باشه -        
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 ..!ي که اومدیمرس -        
 

 !من باهاتم تا آخرش -        
 

  تا حاال؟ی داشتضای مرنیاز ا -        
 

 !ادیز -        
 

 فراموش کردن؟ -        
 

 !خواستن تونستن -        
 

 : کندی نگاهم ميجد... کنمیسکوت م        
 

 ؟يچرا عاشقش شد -        
 

 ! دونمینم -        
 

  هان؟گهی خراب شد دي جورنیخوبه که ا -        
 

 :شودی بزرگ ممی تومور بدخکی اندازه یبغض لعنت        
 

  نه؟ی عشق پاك و دوست داشتنهی عشق نامرد راحت تر از فراموش کردن هیفراموش کردن  -        
 

 : اللمشیدر برابر حرفها        
 

 حامد؟ -        
 

 :خنددی بار منیا        
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 !درد -        
 

  نه؟گریحواسش هست د...  بودیدرد گفتنش هم کاف        
 

 ؟يبریمن و م -        
 

 :فهممی نمیچی هفهممینم... زنمی مجیگ        
 

 !گفتم که آره -        
 

 شود؟ی شوم فراموش موانهید.. دی آی نمادمی        
 

 ؟؟یمامان بابام چ -        
 

 !با من -        
 

 م؟ی بریکجا م -        
 

 !یهر جا بگ -        
 

 ... کهیی جاهی -        
 

 با خنجر به یکی کنمیحس م...  سرفه کردن عذاب آور استهیبا گر.. پشت هم ... کنمیسرفه م        
 : افتادهمیجان گلو

 
 !گهی نکنه ددامی که اون پیی جاهی -        

 
 مگه هنوز دنبالته؟ -        
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 ! کارم دارهی چگهی دونم دی نمیآره ول -        
 

 !ی بگه به خانوادت نگخوادیحتما م -        
 

 !گمیگفتم نم -        
 

 : قبله نبودنیبه هم...  رحم نبودیحامد ب        
 

 ! هنوز پول الزمهدیشا -        
 

 یبه تقدس عشقم قسم ب... اری اختیب... با تمام قدرت... دهمی دستش فشار مي رو رامیناخون ها        
 : آوردیخم به ابرو نم... اراده

 
 ؟يآروم باش، ناز -        

 
 : بارمیم        

 
 ! ندارهدهینقشش فا... گهی ددونهیباباش م -        

 
 !حاال آروم باش.. باشه -        

 
 :  گوشتش فرو رفتهي تومیناخون ها... دارمی دستم را برمعیسر...  افتدینگاهم به دستش م        
 :زمی ریاشک م        

 
 !دمینفهم -        

 
 !دونمیم -        

 
 :کندی به دستش نگاه نمیحت        
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 !دیببخش -        

 
 ! سرتيفدا -        

 
 ! بخوابمخوامیم -        

 
 !بخواب -        

 
 : کشدی تنم ميپتو را رو.. شومی وار مچاله منیجن..  رفتهلی ام تحليرویتمام ن..  کشمیدراز م        

 
 ؟ی گفتیبه مامانت چ -        

 
 !گفتم دانشگام -        

 
 ؟ي بردی بایک -        

 
  !4ساعت  -        

 
 ! برمتی مامیخودم م -        

 
 :ندینشیهاج و واج م... رمیگی دستش را مشومیبلند م... مکنیهول م...  شودیبلند م        

 
 جانم؟ -        

 
 !شهی زورش نمنینوش... ادیاگه ب -        

 
 گه؟؟ی دادی بیواسه چ -        

 
 !می زنی حرف مي خودش گفت خوب شددونمینم -        
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 ... بخوابمکندیمجبورم م        

 
 !دیدر و باز نکن -        

 
 !حامد نرو -        

 
 ! خودمي جان ،لباس بپوش ببرمت خونه ي جا بمونم نازنی که اشهینم -        

 
 بعدش؟ -        

 
 !گهی برمت خونتون دیبعدش م -        

 
 : کندی نگاهم مرودی مجیسرم گ... شومیبلند م        

 
 ! بگم من به تو آخهیچ -        

 
 ..پالتو -        

 
 !ارمی منیبش -        

 
 : کنمیتنم م...  آوردی را منیپالتو نوش... نمی نشی تخت ميلبه         
 !پاشو -        

 
 :دیگوی و با ترس مگذاردی مزی مي تلفن همراهش را رونی نوشمی روی که مرونیب        

 
  رادمهر؟؟ي شده آقایچ -        

 
 ! بودي عاقالنه ایلی کار خدی و خبرم کرددی خودم ممنون که مراقبش بودشی برمش پی میچیه -        
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 ؟! جا بمونهنی همدی زاریچرا نم -        
 

 ! از لطفتونی باشم بهتره مرسششیپ -        
 

 :دی گوی بوسد و با بغض میصورتم را م        
 

 !يتوروخدا خوب شو ناز -        
 

 :زنمی میلبخند کمرنگ        
 

 !خدافظ...  از ناصرم تشکر کنیخوبم، ممنون بابت همه چ -        
 

 !يبا.. چرت نگو -        
 

 :دی آی مرونی اب پرتغال از آشپزخانه بوانیبا ل.. نمی نشی کا ناپه مي رومی رسیبه خانه حامد که م        
 

 !بخور -        
 

 ! ندارملیم -        
 

 ! به زور بخوریبگ -        
 

 :دی گوی دلخور مند،ی نشی مبل مقابلم مي رورمی گی را موانیل        
 

 ! دیکنی میکی نگاه جون و نفستون و بند هی با عی آخه ؟؟ سردی ایاالتی قدر خنیچرا شما دخترا ا -        
 

 : اندازمی مریسرم را ز        
 

 برم خونمون؟ -        
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 ! رووهیبخور اون آبم -        
 

 حامد؟؟ -        
 

 :ستی بار گوشش با من ننیا.. ستی بار حواسش ننیا... دهدی بار جواب نمنیا        
 

 ...!! برفي توشبید... حامد من فقط سرما خوردم -        
 

 ؟ي تو برف موندیبه خاطر ک -        
 

 :کندی سرم فرو مي مشت سوزن توکی یکی        
 

 حامد؟ -        
 

 نی استی قدر تلخ ننی عشق ا؟؟یفهمی محض میوانگی اسمش دستی اسمش عشق ننی ايناز -        
 ! منزی عززنهی نمبی قدر آسنی استیقدر زهر ن

 
 حامد منتظر به می ای که مرونیب.. گرددیلرز بر م... شورمی و صورتم را مشومی مییوارد دستشو        

 : دادههیکانتر تک
 

  شد دوباره؟؟یچ -        
 

 :خوردی به هم ممیدندان ها        
 

 !سرده -        
 

 ي برامیاتاقش گرم است، استخوان ها... کشدی تنم مي و پتو را روکشمی دراز ممیشویوارد اتاق م        
.. کنمیحامد را نگاه م...  هر آن ممکن است فرو بپاشدکنمیحس م...  مردد استستادنی هم ايرو

 : بودمدهی و خاموش ندنی قدر غمگنی وقت اچی را هشیچشمها
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  باشه؟؟ی کن بخوابیسع -        

 
 !باشه -        

 
 شنوم غم ی تلفن همراهم را که مامکی پيصدا... رودی مرونی و از اتاق بدهدی ملمیلبخند تحو        

ف اتاق  اسم جناب مغرور سقدنیبا د..  آورمی مرونی ببمی جي را از توی گوشکند،ی دلم قد الم ميتو
 را باز امی نشود، پب سرم خراي تا روگذارم ی سرم ميآن قدر که دستم را ناخودآگاه رو... شودی مکینزد

 ..  کشندی دو نفر قلبم را گرفته اند و از دو طرف مکنمیحس م... کنمیم
 

 "زه؟؟؟یاحوال خاله ر " -        
 

 :فرستدی دوم را هم مامی که پکنمی را قفل می گوشفتاده؟؟ی نی اتفاقچی هدی بگوئخواهدیم        
 

 !"ي من و نداري حرفادنی شني در حال حاضر منطق و حوصله یفقط بگو در چه حال " -        
 

 !!کندی ميزی سرم خون ريچند خاطره تو... کشدی مریسرم ت        
 

که پاك کن بردارم ... ندهم بندم که جواب یم... بندمیچشم م... ردیگی تماس مدهم،یجواب که نم        
جواب ... زندی باز زنگ مزنمیرد تماس که م...  خط دارمنی که به مخاطب پشت ای به جان حسفتمیو ب
 : خالص شومشهی همي که برادهمیم
 

 بله؟؟؟ -        
 

 :شودی قلبم خراب ميسقف درست رو        
 

 ! رفتادتیسالم  -        
 

 : ترکدی رسد اما نمی ممی به چشمهامی گلويبغض تو        
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 ال؟؟؟یناز -        

 
 ؟؟؟يری گی آدم نامرد است؟؟؟ خدا دستم را نمنی اي و قشنگ چرا برای دوست داشتني صدانیا        

 
  خانوم؟؟؟الیناز -        

 
 : حرف زدن را بزنددی و قطع کنم و قمیهمان ها که خواستم بگو... دی ای نمادمیحرفها را         

 
  تبت قطع شد؟؟؟؟يدیجواب نم -        

 
 : را به لرز دادهشیجا... قطع شد        

 
 گلوت بهتره؟؟ -        

 
 :زنمیسرفه م... دهمی صدا و آدم واکنش نشان منی هم در برابر امیگلو        

 
 !گمی نگفتم و نميزیمن به خانوادم چ -        

 
 :يوا... کندی زمزمه م شنوم کهیم        

 
 ! از شما قشنگت تر بودهکمی فقط تشیبه خاطر پدرتون که ن... نه به خاطر شما -        

 
 !یکنیلطف م -        

 
 !میدی و با هم به تفاهم نرسی جوابم منفگمیبه بابام م -        

 
 ... به همخورندی قلبم گره مي رگ هاکنمیحس م        

 
 ! مو بکنمی زندگدیبزار... دیمزاحمم نش...  مونهی نمی حرفگهیپس د -        
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 ی مشکي پارچه کیدرش را تخته کردم و ...  شدلی تعطشبی از دقای دقیزندگ... حرف مفت زدم        

 :شیهم زدم رو
 

 ! قدر عجول و نامهربون نبودنی که من شناختم اییالیناز -        
 

 :زدی ری مرونی بمیو تمام آن از چشمها... شودیذوب م...  قلبميتو.. . سرم يتو...  دلمي تويزیچ        
 

 ؟؟ی رختخوابریهنوز اس -        
 

 :نفسش درد دارد... کشدی مقی نفس عمدهمیجواب که نم        
 

 !می زنی و حرف مرونی بمیری باز می و بهتر بشی رو پا بشی تونستیوقت -        
 

  که فقط خدا باشد؟؟؟یی قرار است حامد من را ببرد جادانمینم        
 

 باشه؟؟ -        
 

... کنمی تماس را قطع میبه بدبخت... اما لرزش دست کالفه کننده تر است...  لرزدیتمام تنم م        
 ...!! لرزمیم... زمی ریاشک م..  لرزمیم... کنمیسرفه م...  لرزمیم... بندمیچشم م

 
 چکتر از آن است کوایدن        

 
 ی باشافتهی را در آن يکه گم شده ا        

 
  شودی گم نمنجای کس اچیه        

 
  که آمده انديآدمها به همان خونسرد        
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  بندندیچمدانشان را م        
 

  شوندی مدیو ناپد        
 

 ... در مهیکی        
 

 ... در غباریکی        
 

 ... در بادیکی        
 

 ... در برفنشانی رحم تریو ب        
 

  ماندی ميآنچه بر جا        
 

  استییرد پا        
 

  که هر از گاهيو خاطره ا        
 

  سحرمی زند مثل نسیپس م        
 

 ...! اتاقت رايپرده ها        
 برد، ی سرم را تا انفجار می خوابی بزنم،ی و قدم مکنمی دود مگاری کارخانه سي شب تو12تا ساعت         

 :دهمی ناچار جواب مردی گیبابا که تماس م
 

 بله؟ -        
 

  پسر؟ییمعلوم هست کجا -        
 

 !گهی دامیکارخونه م -        
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 ؟ي موقع تو اون خراب شده موندنی تا اي داریقصد خودکش -        

 
 ! باباامیم -        

 
... خسته... مات... جیگ...  کرده امری گی نقطه از زندگنیدر ا... مانده ام...  افتم یراه م.. کندیقطع م        

 ی امده، ولی از دستم بر نمي دوباره به دست آوردن کاريبرا... دمی پوشاهی از دست دادن ها فقط سيبرا
 رسم یبه خانه که م... ی خالیخال... یخال دست...  پوچمالی برگرداندن نازيبرا... شودی بار انگار منیا

 ی برگردم منکهی بدون اد،ی آی مرونی بابا از اتاقش برومی به سمت اتاقم که مرومیخسته از پله ها باال م
 :میگو
 

 !سالم -        
 

 ؟يشام خورد... سالم -        
 

 !اشتها ندارم -        
 

 ؟يبهرام رو چرا زد -        
 

 :نمکی و نگاهش مگردمیبر م        
 

 ! سر خود اون کار کردهدای کرد گفت پارمیاومد ازم عذرخواه..  جا بودنیا -        
 

 !تازه کم زدمش -        
 

 ...شودی مکینزد        
 

 ! اون دختر و خداش شرمندمشیپ -        
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 : اندازمی مریسرم را ز        
 

  که اونم به زنش بگه؟یت چرا گف؟؟ي بهرام دادلیچرا اون مزخرفات و تحو -        
 

 گند یول...  عالم رفاقت حرف زدم بابايمن فقط تو... ی همه چدونستی من و میبهرام همه چ -        
 !یزد به همه چ

 
 که اون دختر به اون ي چرا تنفر و نقشت و جار زد،يای جلو بی تونستی که مری ختیالاقل با ن -        

 !فتهیروز ب
 

 ...حوصله ندارم        
 

 گفتم یم... دونستی وقته حال و روز من و میلی و امروز نبود بابا، بهرام خروزیتنفر من واسه د -        
 ...دهی نمی خوبي رفتنم بوي خواستگاردیفهمی گفتم می نمای

 !ریشب بخ        
 

 :ردیگیمچ دستم را م        
 

 !دهی مگاری سي بوکلتی کل ه؟یکشی مگاری قدر سنیچرا ا -        
 

 !شهیدرست م -        
 

 ؟یچ -        
 

 ! که زدميگند -        
 

 شهی درست میچ...  خورده بیفر... اعتمادش و از دست داده... اون دختر قلبش شکسته -        
 ار؟؟یسام
 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 544 

 !شهی درست می همه چکنمی بهش بگم جبران میوقت -        
 

چادر .. بندمی و در را مشومیوارد اتاق م... زندیلبخند م....  کشدینفس راحت م..  کندیمات نگاه م        
.... گذارمی سرم مری و چادر را زنمی نشی منی زميرو... کندی میی تخت خودنماينماز و جانمازش رو
 :سمی نوی مشی تلفن همراهم را بردارم و براشود،یگردش خون راحتر م

 
 ؟ "زهیر خاله يبهتر " -        

 
... کنمی تخت پرت مي را روی و گوشدهدیجواب نم...  استی خالشیچقدر جا... کاش جواب دهد        

 : است نوشتهیبهرام لعنت... زنمی را چنگ می گوششنومی زنگ را که ميصدا
 

  خونه بالخره؟یرفت -        
 

 :گند زده و حاال نگران است... هه        
 

 اول اون گهیم... می دعوا نکرده بودي جورنی رو دعوا کردم تا حاال ادای پارمی بخدا کلاریسام -        
 !دهیپرس

 
 دهی به بوق اول نرسرمیگی شماره اش را مده؟؟؟ی پرسیچ.. زنمی زل مامی و به پنمی نشیصاف م        

 :دهدیجواب م
 

  داداش؟یخوب -        
 

 ده؟ی پرسیچ -        
 

 !یزنی با مارسا حرف مي اون شب خونشون فکر کرده داره؟ی مارسا کدهیپرس -        
 

 :کنمیدستم را مشت م.. رومیراه م... شومیبلند م        
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 خب؟ -        
 

  داره؟ گفته مگه طلب داره ازت؟یگفته چرا مارسا دست از سرت بر نم -        
 

 :دی آی ممی چشمهاي اتاقش جلوریتصو        
 

 شی و زندگندهی گفته بحث آالیناز...  نگفتهی بگه ولدونهی خواهش کرده اگه مگهی مدایارمپ -        
 من یول...  تفاوت باشهی دخترن، حساسن، واسه هم مهمن، نتونسته ب،ی بودن سامقیوسطه، خب اونا رف

 !گفتمی مدی من نبااری سامرمی پذیاشتباهم و م
 

 : کوبمی مواری ام را محکم به دیشانیپ        
 

  صدامو؟يدار... اری بهت شک کرده بود سامي نازیول -        
 

 یم...  راهم گرفتهستادنیجان ا... درد معده.. ضعف ... ی خوابیب... دایلعنت به تو و... کنمیقطع م        
 !نمینش
 
 

 گارمی نباشه پاکتِ سیخال... چک کني برنکهی لحظه قبل از اکی        
 

  دارمی برو که حالِ خوشیوقت...ی برو که حس نکنم رفتيجور        
 

 سازه ی که از تو خاطره میهر چ..نجایبردار و با خودت ببر از ا        
 

 !!ها بازه  برو که پنجرهیوقت... خونهنیعطرت نَمونه رو تنِ ا        
هوا سرد ...  باردیبرف نم.. شومی اندازم و وارد تراس می ممی شانه هايچادرش را رو.. شومیبلند م        

 ...ادی زیلی خدهدی چادر گرما منیاما ا... است
 ...کنمیاعتراف م        
 ... تنگ شدهشیدلم برا        
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 کنمیاعتراف م        
 ... مهم شدهمیبرا        
 ...کنمیاعتراف م        
 ... حضورش شده اميوابسته         
 ...کنمیاعتراف م        

 !!ستی نمی زندگي کدام از زنهاچی ههی شبالیناز        
 

 ..!! ستیدنی آتش ددرقصیای اگرطوفان بي وازاردلمی افتاده ازچشمت به نیآتش        
 
 

 )الیناز        ( 
 قانع کردم و به اصرار مامان به دکتر رفتم ، کل ی حال و روزم با سرماخوردگيمامان و بابا را برا        

 امروز هم حال رفتن دانمیم...  سرم نشستي تب و لرز جان کندم و مامان تا خود صبح باالي را توشبید
 :شودیمامان وارد اتاق م.. به دانشگاه را ندارم

 
  مامان؟ي جان بهتريناز -        

 
 :کنمی و نگاهش مکنمیچشم باز م        

 
 !خوبم -        

 
 ؟ي کار کردی با خودت چنی نمون ببرونی بادی هوا زنی ايصد بار گفتم تو -        

 
 !گهی دی سرماخوردگهی مامانم ستی نيزیچ -        

 
 :دی گوی و مشودیبلند م        

 
 !ارمی واست سوپ برمیم -        
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 ! سرکار مامان؟ من خوبمدی ریچرا نم -        
 

 !ستیکار من مهم ن..ی حرف بزنی بعد از خوبینی و ببافتی قدیبا -        
 

 :ردیگی تماس منی نوشرودی مرونیاز اتاق که ب        
 

 !سالم -        
 

  ؟ي بهتر؟؟ی خوبزمیسالم عز -        
 

  است مثال؟ی انصافی به بد بودن من عادت کنن بمیبه همه بگوئ        
 

 !خوبم -        
 

 ! بدمشنهادی پهیزنگ زدم ...  و نامردي کهی گور باباش مرتا،ی غصه بخورینی بشنمی نبيناز -        
 

 ؟یچ -        
 

 الی خی فعال باری سامدنی واال ناصر که با د،ي جارای زن داداش ای نی بب؟؟یشی منم نميجار -        
 !گهی مي طورنیخالم که ا... هیپسر خوب... مای مونه داداش نیشده م

 
 : هم ندارمدنیحال به زور خند        

 
 ؟يباز تو مسخره شد -        

 
 ! بودمیگریبابا برو زن همون حامد شو عجب ج...  دو تانی االی خیاصال ب -        

 
 ؟ي نداريکار... مگه دست من به تو نرسه -        
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 ! خدافظشتی پامی عصر بدیشا -        
 

 !باشه خدافظ -        
 

 : رسدیم اری سامامی که پکنمیتلفن را قطع م        
 

 زه؟ی خاله رییکجا -        
 

جواب ...  سخت استتی جواب ندادن به عشق زندگزند،ی مرونی بمی دلم از چشمهايخرده ها        
 :سدی نویباز م...  امادهمینم
 

 ! حرف دارمیجواب بده لعنت -        
 

 یباز م...  ابرازش کنمکنمیط ماما غل... من احمق دلتنگم...  که هق هق نکنمرمیگیدستم را گاز م        
 :سدینو
 

 ؟یفهمی دونه می و نمی همه چدای پارمالی خونه؟؟ نازای یدانشگاه -        
 

 مرد اصراردارد نی هم داشت که ای قصه خوبنی اي کجاداند؟؟ی را نميزی چه چدایتو بگو پارم        
...  را با حماقت اشتباه گرفتمی هم من سادگدی شادانمینم..  ستی هم خوبنشهی همی دهد؟؟ سادگحیتوض

... ادی زي هایمهربان... ه عاشقانيحرفها...  رفتار قشنگ؟؟یکجا؟؟ ک...  چند روزنیدر ا...  مدت نیمن در ا
 ی حوصلگیب...  راشی درصد شک نکردم؟؟ چرا اخم هاکی چرا دم؟؟ی داریاز سام...  نابياحساس ها

 چرا ان قدر عتش؟؟ی طبي بودنش؟؟ پانی سنگي غرور مردانه اش؟؟ پايسکوتش را گذاشتم پا...  راشیها
 کنار من نفس بکشد؟؟ ی ندارد حتیلی تمادنمری ادمی رنگارنگ دخترانه ام غرق بودم که نفهمياهایدر رو
 قدر خودم را نی عشق نداشتم انی به بودن و ماندن ايدی که امنی ساختم؟؟؟ چرا با اای قدر رونیچرا ا

... ردی رنگ بگگری محال شود که دی؟؟ که حت... آوار شودي جورنی امیاهای کردم که حاال روکنارش تصور
و ... سرد بود مثل زمستان... هم نداشت... یالک... يخودی محبت برایکه کابوس شود تمام و کمال؟؟ سام

 !!نیهم...  آمدهمیاهای بود که مرد رونیمن تنها فکرم ا
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 از ی قدر خالنی قدر تلخ ؟؟ انی قدر سرد امده؟؟ انیکر کنم که خب چرا ا نشستم با خودم فگرید        
 .. دخترانه ام را پر و بال دادمياهای عاطفه؟؟؟ و من فقط روی محبت و بی قدر بنیشوق؟؟ ا

 و به کنمی تخت پرت مي را روینا خودآگاه گوش... ردیگی معتضد تماس مي کنم آقایقطع که م        
 ...! شودی و مامان با بشقاب سوپ وارد اتاق مکشمی دراز مشودیقطع که م... دهمی مهیتاج تخت تک

 
 :دهدی و تلفن را دستم مگذاردی مزی ميبشقاب سوپ را رو        

 
 ی کنم مواظب خودت باش بلند نشدی خرکمی رمی من مي حالت و بپر سه، نازخوادیباباته م -        

 !ای دارجهیسرگ
 

 ! ندارم خوبمجهی سرگگهید -        
 

 : برمی را به سمتم گوشم می و گوشدهمیو فرصت حرف زدن به او را نم        
 

 ؟ییسالم بابا -        
 

 !ای خروسک گرفتزم،یسالم عز -        
 

 :دانمی دارد مازین... خندمیم        
 

 ! وگرنه خوبه خوبمشهیآره فقط صدام خوب نم -        
 

 :يچه دروغ شاخدار... هه        
 

  چرا اشغال بود؟تیگوش -        
 

 ..  راالیناز...  را کشتندالیناز...  را عوض کردندالیناز... دروغ پشت دروغ        
 

 !زدمی حرف منیبا نوش -        
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  ببرمت دکتر باباجون؟امیاگه تبت قطع نشده ب -        

 
 ...شنومی را ميود بسته شدن در وريصدا        

 
 ! راحتالتونینه خوبم خ -        

 
  بخرم؟يخوای نميزی چنمتیبیباشه بابا شب م -        

 
 !نه قربونتون برم ممنون -        

 
 خواهمی و مکنمی را پر از اب موانی لشوم،ی وارد آشپزخانه مشوم،ی و از جا بلند ممیکنی میخداحافظ        

 ی و مدارمی را بر میگوش... رومی مفونی به سمت آگذارم، ی کانتر مي را رووانی لزنند،یبخورم که زنگ را م
 :پرسم

 
 بله؟ -        

 
 :زمیلعنت به دل زلزله خ        

 
 ؟یکنی خانوم باز ميناز -        

 
 : بود تا جواب ندهميری تصوی لعنتفونی آنیکاش ا        

 
 ! حرف بزنمخوامیم -        

 
 باز قلبم نیا...  خزدی ام منهی سيمار تو... زنمی را چنگ ممیگلو... زندی مشی را نمی گلويمار تا تو        

 : رودیرا نشانه م
 

 !هیبه خانوادم گفتم جوابم منف.. دی مزاحمم نشگهید -        
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 :شودی تر مفی ضعشیصدا...  سوزمیم...  آورندی دروغ ها امروز دمار از روزگارم در منیا        

 
 ! باز کنالیمزخرف نگو ناز -        

 
 گری دل دنیا... نشی دروغي های تمام مهربانيبرا...  لک زدهشی گفتنش هازهی خاله ريدلم برا        
 ... شودیدل نم

 
 ..ی کردم قبول وليگه؟؟نامردی دادی از من خوشت نمی بگيخوای میعنی -        

 
 ام شهیرگ و ر... شودیآتش شعله ور م...  کشدی متی و کبرکندی جمع مزمی قلبم هي تویکس        

 :سوزدیم
 

 !!اره ازتون متنفرم -        
 

 " رودی که جانم مدمی دشتنیبا دو چشم خو "        
 

 هاست؟؟ مثال من هنوز هم که يتنفر چه طور...  گذارمی مشی لرزانم سر جامی را با دستهایگوش        
 ی دلم فرو مي تويزیچ... رودیتپش قلبم باال م...  لرزدی مشی صدادنی و شندنشیهنوز است دلم با د

... کنمی را بغل ممیزانوها... خورمی و سر مدهمی مهی تکواری نه؟؟ به دگری ها عالئم نفرت است دنیا... زدیر
... ستدیا یمار از حرکت م... کنمی ام چنگ منهی سيدستم را رو... چرخد ی ام منهی سيمار هنوز هم تو

جان بلند شدن ... خوردی می بعد باز زنگ لعنتقهیچند دق...  بزندرونی االن است که از دهانم بکنمیحس م
 :دارمی را برمی و گوشکنمی را بلند مستمد... زننی بار دوم هم زنگ را ميبرا... ندارم

 
 بله؟ -        

 
 ! جان حامدميباز کن ناز -        
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... زنمی را می کشم و شاسیکوه برگشته، به زحمت خودم را باال م... همراز آمده...  گاه آمدههیتک        
 کشم، حس ی منیی برم و پای مرهی دستم را به سمت دستگکنم،ی و هوا رها منی زمنی را اما بیگوش

 با ترس در را به هم درسی حامد که مزنند،یا سرد صدا نوك م را تند و بمی هاقهی دارکوب ها شقکنمیم
 :زندی زانو ممی پاهاي و جلوزندیم
 

  شده؟یچ -        
 

 حامد؟ -        
 

 خاله؟ -        
 

 : نالمیم        
 

 !ستین -        
 

 .ستی دراز بکش حالت خوب نمیپاشو بر -        
  ،دی آی ممی به پا پارم،ی گی مواریدستم را به د        
 :دهدیدستور م... نمی نشی تخت ميرو... میشویوارد اتاق م        

 
 ! خودت وی کشتنمیبخواب بب -        

 
 ... حرف بزنمدیبا... می بگودیبا        

 
 حامد؟ -        

 
 با ي کار کردی چنی ارزش مردن نداره، ببي مردچی هگم،ی بخواب بهت میبگ... حامد و مرگ -        
 !خودت
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 ي چکد، دستش را روی خون ممی و از گلوکندی حنجره را پاره مکنمی شکند فقط حس میبغضم نم        
 .. خانه کردهبی درست همان جا که مار بزرگ و بدترکگذاردی ام منهیس
 

 !بتیبخواب مص -        
 

 :دیگوی ميالفه انچ ک.. گذاردی ام میشانی پيدستش را رو... کشمیدراز م        
 

 ! تويباز که تب کرد -        
 

 : شودیبالخره پزشک م... شودی پر ممی چشمهايکاسه         
 

  شده باز؟یچ -        
 

 ... ـ        
 

  خانوم؟يـ ناز        
 

 ... ـ        
 

 : مکدی حنجره ام را ميمار بزرگ خون ها        
 

 ... جانیاومده بود ا -        
 

  خونه؟يتو -        
 

 !پشت در... نه -        
 

 خب؟ -        
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 !ستمیمن ازش متنفر ن -        
 

 :کندی مدادی قشنگش بي چشمهايتو... درد... غم... ترحم... ینگران        
 

  نباش االن فقط نفس بکش باشه؟زمیباشه نباش عز -        
 

 آورد ی مرونی و شالم را از کمد بشودی بلند مبندد،ی را مدنمیدارد راه نفس کش...  گذاردی مار نمنیا        
 :ي سرم نبود؟؟ وايزیمگر من چ...  اندازدی ممی موهايو رو

 
  جان؟يخاله کجاست ناز -        

 
 :کندیمراعات خاله اش را م        

 
 !دیخر -        

 
 ! بخواب مرگ حامدکمی -        

 
 .شومیخاك م...  منزدیکوه من اگر فرو بر        
 

 حامد؟ -        
 

 ... گفتم ازت... بهش گفتم -        
 

 ... گذاردی نمژنیکمبود اکس...  گذاردیسرفه نم        
 

 ! بگو خودت و راحت کن؟؟ي نازی گفتیچ -        
 

 ... را سوراخ کردندمی هاقهیدارکوب ها شق        
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 !!گفتم ازت متنفرم -        
 

 !! من ونی ببگهیباشه ،تموم شد د -        
 

 !ستمیمن ازش متنفر ن -        
 

 !دونمیم -        
 

  نه؟؟ستمیاحمقم که ن -        
 

 !نه -        
 

 :شودی منظم می کممی نفس هاتمی ربندم،ی را ممی افتم ،چشمهای بالش مي جان رویب        
 

 چی درست بشه، هی همه چدمی فکر نکن بهت قول میچیآروم باش، آروم نفس بکش، به ه -        
 !شهی تموم مگذرهی مستی موندگار نیغم
 

 والیدرد ه...  کشدی تن لرزانم مي پتو را روزند؟؟؟ی قلب را بند منی ای علم روان شناسکندیفکر م        
 شودی بلند معی حامد سرد،ی آی و مامان مشودی در باز م شنوم کهی مم،یشده و افتاده به جان استخوان ها

 :دی گویو م
 

  باشه؟ی خوابت برد قول بده بخوابگمی مرمی ميناز -        
 

 !باشه -        
 

 ؟يشنوی مرونمی من اون بی صدام کنیحالت بد شد کاف -        
 

 !!  بخوابمکنمی می سعکشم،ی سرم مي پتو را روبنددی و در را که مرودیم...دهمیسرم را تکان م        
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 آرام مثل نشت ی ناعافل گاهي پر شتاب مثل گلوله ای افتد گاهی ست که میعشق اتفاق        
 ...!! ستي در هر حال عشق اتفاق کشنده ی زمستانیگازدرشب

 
 )اریسام        ( 

حق دارد؟؟؟ فکر  "ازت متفرم " بودم تا امروز دهی جمله را نشننی امی تمام از دست دادن هاانیم        
 کنمی را که خاموش مگاری شوم، سی بار جز از دست دادن نابود منی کنار بکشم و حق بدهم اکنمیم

 :شودیسوسن خانم وارد اتاقم م
 

 ! مادر شام امادساریسام -        
 

 ! ندارملیم -        
 

 !ای به خاطر بابات بدی نخوریچی که صبح تا شب هشهی آخه نمگه،ی و منیپدر تم هم -        
 

 :دی ایجلو م.. زندی افتد، لبخند می مالینگاهش به چادر نماز ناز... کنمی حوصله نگاهش میب        
 

 دلت و برده نه؟؟ -        
 

 :رومیبه سمت در م... شومیبلند م        
 

 ! کردخیغذا  -        
 

 ي بابا روروم،ی منیی است، از پله ها پانیمهم ا.. رفته... کندی نمیفرق... نبرده ایبرده ... خنددیم        
 :کنمی نگاهش منم،ی نشی مزی پشت مخواند،یکاناپه نشسته و روزنامه م

 
 !بابا غذا سرد شد -        

 
 ي کشم، برای غذا مشی براند،ینشی مزی و پشت مشودیاز آمدنم خوشحال م... کندیمتعجب نگاهم م        

 :یی به بازجوکندی زود شروع میلیخودم هم، خ
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  دنبالش؟؟یامروز رفت -        

 
 :کنمی مرورویبا چنگال برنج ها را ز        

 
 ! نخواست گوش بده، در و باز نکردیآره، ول -        

 
 : کشدی میآه سوزناک        

 
 ي کارچی هگهی ترسم برم سراغش خانوادش متوجه بشن، اون موقع دیجواب تلفن منم نداد، م -        

 ! کردشهینم
 

 : پرسدی و باز مگذردی در سکوت میکم        
 

 به خانوادش که نگفته؟ -        
 

 !هیگفته جوابش منف -        
 

 :کندیم قاشق و چنگال را رها شوم،ی می از درون متالشی ولمی گوی ميمن در کمال خون سرد        
 

 خودش گفت؟ -        
 

 !آره -        
 

 ؟؟ي دوسش داری گفت؟؟ی گفتی چ؟؟یتو چ -        
 

 ... خودم هم نکردمشی اعتراف را هنوز پنیا... کنمی نگاهش مزیت        
 

 !نه نگفتم -        
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 :شودیتند م        
 

 یی اشتهای و بی خوابی و بگاری پشت سگاری همه حال خراب و سنی مگه ا؟؟يچرا؟؟ مگه ندار -        
 ست؟؟یواسه دوباره از دست دادن ن

 
 !دیبابا غذا تون و بخور -        

 
 ار؟؟ی سامي کار از کار بگذره؟؟ چرا امروز باهاش حرف نزديخوایم -        

 
 ...! در و باز نکرد پدر منگمیم -        

 
 :زندی داد میعصب        

 
 ! تا باز کنهيزدیاون قدر زنگ م -        

 
 ...کشمی را عقب میصندل.. شومیبلند م        

 
 !ریشب بخ -        

 
 !سایوا -        

 
 ...ستمی ایکالفه م        

 
 ؟؟ي کلمه، دوسش دارکیفقط  -        

 
 :مییمن از پس گفتنش بر نما        

 
 !  کنم و بگم غلط کردم بهش و خالصی برم عذرخواهياگه ندار -        
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 :بندمیچشم م        
 

 !يخوایبگو که خاطرش و م... برگرد نگام کن پسر -        
 

 :زنمی خالص را مریت        
 

 ! امروز گفت ازم متنفره -        
 

خنده دار ... رمیگی و شماره اش را مدارمیتلفن همراهم را برم... رومیاز پله ها باال م.. کندیسکوت م        
 که ی همان حسقای دقیعنی...  به من نداشته باشدی را بخواهم که جز تنفر حسي روزها دخترنیاست اگر ا

 دهم،ی است آزارش نمزاری شوم بطمئنم... میهر دو حق دار... میهر دو ضربه خورد...من به دخترها داشتم
 عی سرخوردیتلفن همراهم زنگ م... شومیتراس م گذارم و وارد ی مي را رویگوش... ی لعنتزندیرد تماس م
 :بهرام است... شومیوارد اتاق م

 
 ه؟؟یچ -        

 
 ؟؟یعنی يایکارخونم نم -        

 
 ؟؟ي مگه اخراج نشد؟يریتو چرا م -        

 
 ... دختره کهنی خالص شدن از ا؟؟یچته تو سام -        

 
 :شومیتند م        

 
 ...!!اون دختره اسم داره -        

 
 :رنمی را با دست آزادم چنگ ممیموها... خنددیم        

 
 دلت رفته داداش؟؟ -        
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 !خفه شو بهرام، مرده شور رفاقتتو ببرن -        

 
 که رفت با چادرش ی از شبکشم،ی تخت دراز ميرو... زنمیمعده ام را چنگ م... کنمیقطع م        

 !! حق من استگری آرامش کوچک که دنیا...  دارمی را بر نمیی در اوج سرما پتویحت... ابمخویم
 

...  برف دوست داشتالیناز...  ماندی برف ها مي رومیرد پاها... زنمی قدم می رو را با خستگادهیپ        
...  شنومی را مير دختي خنده هاي رد شوم که صداابانی از خخواهمیم... کاش برگردد...  شوددایکاش پ

 خواهمیم... ری نظیب... قشنگ... دل از ته... خنددی است که مالیناز... گردمیبر م...  خنده ها آشنا استنیا
دست ... شومی مخکوبی همان جا مردیگی و دستش را مشودی مکشی که نزدي پسردنی با دیجلو بروم ول

 قل می پاهايخون از جا...  خون استستی ندی سفمیرد پاها... کنمی را نگاه منیزم... روندیدر دست هم م
 :زندی دور داد مماناز ه..  کنمی نگاه مالیباز به ناز... زندیم
 

 !!ازت متنفرم -        
 

 و از زنمینفس نفس م... ردیگی دهانم طمع خون ميتو... کندیو همان لحظه صورتش را خون پر م        
 و کالفه دارمی را برمی کند،گوشی حالم را بدتر مدنیقع خواب مویب..  پرم، تمام تنم عرق کردهیجا م

 :سمی نوی مشیبرا
 

 یدونی مبرمت،ی به زور مبندمی دست و پات و ميای بار اگه ننی دنبالت، اامی م5فردا عصر ساعت  -        
 و نفرتت هنوز بود هر ي قانع نشديحرفام و که گوش داد... می حرف بزندیبا... کنمی کار و منیکه ا
 ...!!الیناز ياری در نميپس فردا باز... ي اهیهر تنب...  من تا آخرش هستميری بگیمیتصم

 
 و خواندی را که مامی فرستم پی منیی و قرص مسکن را به زور آب پاکنمی پرت مزی مي را رویگوش        

 ...! شودی مشتری گذارد طعم خون در دهانم بی جواب میب
 

  را گم کرده امشیخو "        
 یدر سنگالخ زندگ        

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 561 

  گردمیهر چه م        
 ..!"  دانم کجا افتاده امینم        

 
 )الیناز        ( 

  کنمی لب تکرار مری گذارم و زی مزی مي را رویبا بغض گوش        
 ! کند؟ نهی مرده درد ِ زخم را حس مکی " -        
 ...!!ستی مهم نیا هرچه برنجان مرگرید        

 
 ی زند اما دلشوره به جانم می حرف می دانم با چه کسی شنوم، نمی صحبت بابا را با تلفن ميصدا        

 است، نی دارم، نوشی را بر می شنوم، گوشی را مامکی پي و دردناك، صدادی کنم، شدیافتد، سرفه م
 :  کشمی مقینفس عم

 
 ؟؟یوضاع خوبه؟؟ جواب و به پدرت گفت ا؟؟ي بهتريناز -        

 
...  مردن ی کمدی خواهد، و شای خواهد، فرار می گذارم، دلم رفتن می بالش مي ام را رویشانیپ        

 :سمی نویم
 

 .خوبم -        
 

 شده جادی که در قلبم اي شوم، حفره ای وار مچاله منی حوصله ، خسته ، جنی کنم، بیو ارسال م        
 چگونه؟؟ کجا بروم؟؟ چه ی خواهد ولی میی روزها دلم تنهانی خورد، ای به در مي سوزد، ضربه ایم

 کنم تظاهر ی می سعتم،سی ای بندد ، می در را منم،ی نشی شود می بابا که وارد اتاق ماورم؟ی بيبهانه ا
 :ردی گیبابا دستم را م... یکنم ول

 
 . راحت باشنیبش -        
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 است، ی اندازم، هنوز نگفتم جوابم منفی مری سرم را زند،ی نشی می صندلي بابا هم روم،نی نشیم        
 نی اندازم، نگاه بابا سنگی مری سرم را زد،ی که نبایی خواستم ربطش بدهند به حالم و برسند به جاهاینم

 :است
 

  دونم؟؟ی افتاده که من نمی اتفاقالیناز -        
 

 مار از النه م؟؟یدروغ بد است؟؟ دروغ مزخرف است؟؟ گناه است؟؟ در حال حاضر جز دروغ چه بگو        
 : سوزدی زند، قلبم می مرونیاش ب

 
 .نه -        

 
  اومد؟؟شی پيزی معتضد چي آقاي خونه شبید -        

 
 : زنمی کنم، با جان کندن لبخند میشک کرده؟؟ نگاهش م        

 
 .نی نشده، من فقط سرما خوردم هميزی چدی نکنالی خوب بود، فکر و خزینه بابا جون همه چ -        

 
...  باباچارهی بم،ی قدر چرند نگونی دهانم، تا اي خواهد دستم را بلند کنم و بکوبم تویو دلم م        

 ... منچارهیب
 

 .می دونی شده که ما نميزی کنه چی فکر مگهیمادرت دلنگرونه، م -        
 

 : کنمیلبخندم را پررنگ تر م        
 

 . انداختتمي جورنی ای سرماخوردگهی گه،ی شدم دي جورنی ادیاز بس من و لوس کرد -        
 

...  ام وقهی شقي خواهد که بگذارم روی اسلحه مکی شوم، دلم ی زند، از خودم متنفر میلبخند م        
 :بنگ
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 . زمی غذا تو بخور عزایب -        
 

 : کند بپرسمیدلشوره مجبورم م...  شودیبلند م        
 

  بود تماس گرفت؟؟یک -        
 

 .مادر بزرگت، سالم تو رسوند -        
 

 مادر جون مثال؟ دنی شود، بروم دی بندد، فکر رفتن پر رنگ تر می در را می رود، وقتی میوقت        
 ی فرقدیای دهند؟؟ مامان هم بی انصاف؟؟ اجازه می بي خاطرات چند روزه نی از ایبروم که دور شوم کم

 يویاز سنار...  بدين قصه ی خواهد، از ای معتضد را نمانی از آقادنی شنحیندارد مهم رفتن است، دلم توض
  ماند؟؟؟ی میعنی...  عذاب وجدان بماند شانی برادیمزخرف الاقل با

 :می گوی زنم و میبعد از صرف غذا سرفه م        
 

  کرج؟؟می دو سه روز برشهیمامان م -        
 

  کند؟؟ی لبم چه کار مي لبخند رونی پس استی کنند، حالم خوب نیهر دو نگاهم م        
 

ر و کنم  جا فکنی خواهد دور از ای دلم منکهیراستش هم دلم واسه مادر جون تنگ شده ، هم ا -        
 .رمی و بگی قطعمیتصم

 
 : پرسدی در رفت و آمد است ، بابا ممی از قلبم تا گلويزی چکی        

 
 ؟ي جواب خواستگارمیمنظورت از تصم -        

 
 : کنمی زند به قلبم، دستم را مشت می دارد و درست می خنجر بر میکی        

 
 .بله -        
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 : کندیمامان نگاهم م        
 

  جا؟نی دور از ایحاال واسه چ -        
 

 : دانمی کند می سوال و جواب ها دستم را رو منیا        
 

 بعدم رم،ی گی ممی بعد بهتر تصمشهی آزاد مزای چي هی فکرم از درس و بقکمی بود نینه منظورم ا -        
 . خب من واقعا دلم واسه مادر جون تنگ شده

 
 :دی گوی گذارد ومی بشقاب خودش مي دارد و تویمامان بشقابم را بر م        

 
  خوبه؟می ری آخر هفته مشاالی چند روز کالس دارم، انی ازمیمن که عز -        

 
 :نی خواهد بروم همیدلم م...  استری ديادیآخر هفته؟ز        

 
 . خودم برمدیپس اجازه بد -        

 
 قرار است فرار ی خواهد؟؟ تا کی کنم چرا دلم فرار می کنند و فکر میهر دو متعجب نگاهم م        

 :دی گوی مانند تا برگردم ، بابا می منتظرم ممهی نصفه و ني خاطره هانی توانم فرار کنم؟ ای میکنم؟ تا ک
 

 ؟يمگه کالس ندار -        
 

  دروغ امروز است؟نی چندمنیا        
 

 .نه -        
 

 : گذارد فرار کنمی دانم نمی ، مشودیمامان بلند م        
 

 .ي بری تونی حالت نمنیفعال که با ا -        
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 : نداردی کشم، بغض تمامیآه م        

 
 . ، مواظب خودم هستمامی برم، زود مدیمامان من از خونه خسته شدم، بزار... من خوبم -        

 
 ؟ي هوس خونه مادرجون و کردهوی شده تو یچآخه  -        

 
 : دهدی دارد کار دستم مشیمادرانه ها...  کندیدارد شک م        

 
 .ریشب بخ.  رمی نمشهی دلم خداست برم، حاال که نمهوی ،ي جورنیهم -        

 
نستم االن  توای کردم، کاش می معتضد را فراموش مي آقايکاش لبخندها...  شدمیاز جا بلند م        

 : شنومی بابا را مي و خودم را خالص کنم، صدامیبگو
 

 ال؟یناز -        
 

 : کندی و نگاهم مستادهی سر بابا ايمامان باال...  گردمیبر م... ستمی ایم        
 

 بله؟ -        
 

 .ي کنم که بری مدارتیفردا صبح ب -        
 

 :دی گوی روم، مامان می کند،چند قدم جلو میمامان نگران نگاهم م        
 

 ؟ی خوبیمطمئن -        
 

 :خنددیبابا م        
 

 .نی خواد بره؟؟ فقط سرما خورده همیخانوم مگه کجا م -        
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  شد مگه؟يزی موندم چی همه من خونه مادر جون منی ارم،ی که نميمامان خوبم، راه دور -        
 

 : بوسمیروم و صورتش را م ی تر مکینزد        
 

 برم؟ -        
 

 :دی گوی کند، مامان میبابا با لبخند نگاهمان م        
 

 . دمیفردا بهش خبر م -        
 

 : خندمیم        
 

 .ممنون -        
 

 ی دارم مفتد؟ی بی روم که چه اتفاقی کنم دارم می بندم و فکر می روم، در را میو به سمت اتاقم م        
 شانی بدهند و اول حرفهاحی نخواهند توضی روم که هیروم که فراموش کنم؟؟ دو سه روزه؟؟ دارم م

 ي عزادارییالاقل تنها  روم که خاطره ها خفه ام نکند؟؟ کهی اضافه کنند؟ دارم ممی نداشتي قصد بدکی
 : دهمی جان جواب میب.. ردی گی تماس منی چند روز را؟ نوشنیکنم ا

 
 ن؟ینوش -        

 
 ؟؟ی سالم، خوبيناز -        

 
  بود آن شب نه؟؟ستادهی جا انی ااریسام..  زنمیپرده را کنار م        

 
 . رمیفردا م -        

 
 : پرسدیمتعجب م        
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 کجا؟ -        
 

  نشست نه؟؟ جانی آن شب هماری زنم، سامی زل می به صندلنم،ی نشی تخت مي گردم، رویبر م        
 

 ؟يالو ناز -        
 

 .نی جا دور باشم همنی از اکمی خواهم ی مادر جونم، ميخونه  -        
 

 !ی تمومش کندی بالخره با؟؟یتا ک -        
 

 میتمامش کنم؟؟ مگر شروع شده بود؟؟ مگر گذاشت شروع شود؟؟ ما که شروع نکرده تمامش کرد        
 ...  عشق مانده که آن همکی را تمام کنم؟؟ يزیدر حال حاضر چه چ... نکرده باختمي، من که باز

 
 ؟يناز -        

 
 نشده؟... نیتموم شده نوش -        

 
 ؟ي و دادیجواب منف -        

 
 نیمن در هم...  چکدی اشک اول م،ی افتد به همان خرگوش لعنتی روم، نگاهم می مزیبه سمت م        

 جا نگفت از نی خب مگر همخت؟؟ی شود دور ری اتاق را هم منی همه خاطره دارم؟؟ انی اياتاق نه متر
  قدر پست باشد؟؟نی اشودیمن خوشش امده؟؟ مگر م

 
 .  حالم شک کنننی با ادینه گفتم شا -        

 
 :دی گوی منیغمگ...  کشدی مقینفس عم        

 
 . خودت و نابود نکن،ی فراموش کندی بای دونم تلخه ولی مالیناز -        
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 ي تواریحرف سام... شی چشمهاي زنم تویزل م...  کنمی دارم، نگاهش می را بر مدیخرگوش سف        
 :چدی پیسرم م

 
 "؟؟ی کنی مي تو هنوز خاله بازه،یخرگوش قشنگ "        

 
 :پر از زهر... تلخ ... دردناك... خندمیم        

 
  شد؟ی چ؟؟ی خوبيناز -        

 
 : دهمی دستم فشار ميخرگوش را محکم تو        

 
 ؟ي نداريفعال کار -        

 
 .نگرانم -        

 
 . خدافظنیخوبم نوش -        

 
 از یکی چکند، ی کنم، اشکها می روم ، پنجره را باز می کنم، به سمت پنجره می را قطع میگوش        
 دستم را از پنجره رم،ی گی را مشیچشم چپ خرگوش قشنگم، گوشها ي افتد روی درست ممیاشکها

 ی نمیول...  کندی برخورد منیخاطره با کف زم....  کنمی از خاطره ها را رها میکی. ..  برمی مرونیب
 ...ردیم

...  زنمی گناهم زل میبه خرگوش ب...  برمی مرونی گذارم و سرم را بی پنجره مي را لبه میدستها        
پس چرا نمرد؟ خاطره ها را ...  تکان خوردن هم نداردينا... مثل خودم. .. با سر سقوط کرده کف آسفالت

 نی تخت را؟؟ انی افالت؟؟ پرت کنم کف اسي پنجره و پرده را چه طورنی ارند؟؟ی می نميزیدور هم بر
 ماند و از یگناهم همان کف م ی بندم و خرگوش بی پرت کنم؟ پنجره را مدیاتاق را ؟؟ خودم را هم با

 گفتم بغلم؟ ارمش،ی بروم و بغلش کنم و بدی بادم؟ی که من لرزشبیگفتم سرما؟؟ مثل د...  لرزدیسرما م
 يزی شود، خب چرابه هر چیپس خرگوش هم نم...  که من را بغل کرد؟؟ من گرم شدم؟؟ نهاریمثل سام
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خرگوش هنوز همان ...  کشمیخت دراز م تي زند به قلبم؟؟ روی ترك مکی خاطره کی کنم یفکر م
 .کف است

 
 خوب یلی حال مثال خکی شوم، با لبخند و ی سوار آژانس محتی سفارش و نصیبالخره بعد از کل        

 چسبانم، خرگوشم امروز ی مشهی کند، سرم را به شی حرکت منی دهم، و ماشی دست تکان مشانیبرا
 را یگوش... ندیای شوم، خاطره ها کاش با من نیمثل من که دارم گم و گور م... گم و گور شده بود... نبود
 دنی ندیفراموش... درد کشنده شده ...  نداردیغم تمام...  اورم، ساعت هفت صبح استی مرونی بفمیاز ک

 ؟؟؟یعنی رمی روم که بمیم.. ر است  مرگ آویفراموش...نمی روم که نبیم...  خواهدیم
 
 

 ... خود غرق شومیی تنهاي روم گوشه یم        
 ...!  از خبرمي که نباشد اثریآنچنان        

 
 ) اریسام        ( 

 
 ی می منشزی مي روم، بهرام پرونده را روی مرونی کنم از اتاق بیهمان طور که کتم را تنم م        

 : دودیگذارد و به سمتم م
 

 .اریسام -        
 

 : کشدی زنم، دستم را می مرونی توجه از ساختمان بیب        
 

 ؟ي ریکجا م -        
 

 :می گوی کشم، با اخم می مرونیدستم را از دستش ب        
 

 .بهرام دو رو بر من نپلک -        
 

  بره باهاش حرف بزنه؟دایبگم پارم -        
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 :می گوی زنم و دست به کمر میار مکتم را کن        

 
  هان؟؟یبره بگه چ -        

 
 ه؟یبگو الاقل بدونم االن دردت چ -        

 
 : زنمی مشخندین        

 
 .  از اب در اومدقی نارفقمی رفنکهیدردم ا -        

 
 ساعت پنج قرار نم،ی نشی روم پشت فرمان می منی توجه به سمت ماشیب...  کندیمات نگاهم م        

 جان از دست دادن گری بار دنی قبول کند ادیبا...  حرف بزنددی حرف بزنم، بادی زودتر برسم، بادی بام،یداشت
کاش بماند و حال دلم را خوب ...  شودیتمام وجودم آرامش م...  کنمیاسمش را زمزمه م...  الیندارم، ناز

 :سمی نوی دارم و می کنم، تلفن همراهم را بر می خانه ترمز ميجلو... کند
 

 گه؟ی ديای منم،یی من پاالیناز -        
 

 کشم، ی دست ممی موهاي کنم و توی می خواند، کالفه پوفی را نمامی پیحت...  کنمی صبر میکم        
 ی اتاقش نگاه مي  شوم، به پنجرهی مادهی پیعصب... سوم ... بوق دوم... بوق اول...رمی گیشماره اش را م

 ی مادرش را ميلحظه صدا  زنم، بعد از چندی و زنگ خانه را ممی گوی میآخ...  دهدیجواب نم... کنم 
 :شنوم

 
 بله؟ -        

 
 . هستماری سام،يسالم خانوم مهدو -        

 
 .دی خان ، بفرمائاریسالم سام -        
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 .ادی خانوم بالی نازدی بگشهیممنون، م -        
 

 : کندی و تعجب زمزمه مدیبا ترد        
 

 ال؟یناز -        
 

 ی گفته جوابش منفي جدي جدیعنی سوزاند، ی ام را مشهیترس از دست دادن رگ و ر... ترس         
 است؟؟

 
 د؟یمگه با هم قرار داشت -        

 
 : نگفتهیعنی نیا...  زنمیلبخند م        

 
 .بله -        

 
 .ستی نيناز -        

 
 : کشمی ممی موهايدستم را ال        

 
 کجاست؟ -        

 
 .ستی در خوب ني داخل جلودیبفرمائ -        

 
 .نه ممنون -        

 
 .نگفت با شما قرار داره، فکر کردم به شما خبر داده -        

 
 مگه کجا رفته؟؟ -        
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 ... رفتهيچند روز -        
 
 :دی گوی شنود که نمی خانم هم مي شنوم، پری را از پشت سرم مییصدا        
 

 امرتون؟؟ -        
 

 : کنمی ناخودآگاه اخم منم،ی بی هم سن خودم را مبای تقري گردم، مردیبر م        
 

 شما؟ -        
 

 : شنومی خانم را مي پريصدا        
 

 .زمی باال عزدیایحامد جان ب -        
 

 .  من در خدمتشون هستمدیچشم شما بفرمائ -        
 

 :دی گوی خانم ميپر... ستیجالب ن... نگاهش... و لحنش        
 

 ؟ی شناسی معتضد و ميآقا -        
 

  رفته؟؟ي شناسم ، نازیبله خاله جان م -        
 

  باهاش؟ی داشتيآره کار -        
 

 .دی رم شما بفرمائی مستی حاال که نیبله ول -        
 

 :دی گوی خانم مي شود پریدر که باز م        
 

 . زشتهي جورنی باال ادیایب -        
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 : ندارد انگاری کند، دل خوشیحامد نگاهم م...  گذاردی را مفونیآ        
 

  جا؟؟نی اي کار داریچ -        
 

  بدم؟حی به شما توضدیبا -        
 

 : گذاردی در مي رهیدستش را به دستگ        
 

 .به سالمت... نه خب -        
 

 :رمی گی خواهد وارد خانه شود که مچش را میم        
 

  کجاست؟الیناز -        
 

 :دی آی به جوش مرتشیغ        
 

 ... خانومالیاوال ناز -        
 

 :دی گویآرام تر م        
 

 بنده خدا ها آمار نی و از اي کشش بدي گفت، اگه بخوای بهت می خواست بدونیدوما اگه م -        
 ؟ي خوای و نمنی تو که اهی چانی فهمن جری ميریبگ
 

 ...یلعنت... یلعنت... یلعنت        
 

 . باهاش حرف بزنمدیبا -        
 

 گندت بخوابه، نیبزار ا... همش نزن... کشش نده ... آقا پسری حرف نگذاشتيجا...  نموندهیحرف -        
 . پدرت حفظ بشهي بزار آبرويبه قول ناز
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 دی رسی تر مری دهی چند ثانکهی مرتنی بندم، اگر ایچشم م... سرم را هم...  دهمی مهی تکواریبه د        
  خبر؟؟ بدون من؟؟ی کجاست، کجا رفته بالی نازدمی فهمیاالن م

 
 .برو تا مادرش شک نکرده -        

 
 :رمی گی مواری ام را از دهیتک        

 
 . باهاش حرف بزنمدیبا -        

 
... فعال فقط من...  دونم، منتها فقط منی و می کنه؟؟ من همه چی متتیفقط عذاب وجدان اد -        

 .پس تمومش کن
 

  ام؟؟ از حس االنم؟ از پوچ شدن دوباره امی لعنتي  داند؟؟ از من؟؟ از گذشتهی مردك چه منیا        
 

 . کنم فقط حرف دارمی نمتشیاذ... بگو کجاست -        
 

 برو تمومش کن...  جناب ي تو نابودش کردت؟یاذ -        
.         

 
دکمه ... نمی نشیپشت فرمان م...  بنددی در را می ماند وقتی و دست من در هوا مشودیوارد خانه م        

 را یگوش...  دهدی جواب نمرمی گی کشم، شماره اش را می ممیدستم را به گلو...  کنمی اولم را باز مي
 دنبالت بگردم؟؟ من کجا ال؟؟ی نازيحقم بود؟؟ کجا گم شد...  کنمی گذارم و حرکت می می صندليرو

 چراغ قرمز شده، نمی بی روم که نمی ؟؟ آن قدر تند مرمی سراغت را بگی معرفت، از کیحرفها داشتم ب
 نفر کی کنم، باز هم ی رد می رو به رو ام را به بدبختنیماش...  شنومی ها را منی ممتد بوق ماشيصدا

 . هستم  شک نفر بعد خودمیو ب... به از دست رفته ها اضافه شد
 

 تی در آرزوهايدوست دار        
 "ناگهان برسد" "ناگهان رفته"        
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  کنهیگر        
 ی فهمی مهیتو گر        
 ...!  به استخوان برسددیعشق با        

 
 الیناز        

 
 ی رنگش را دوست دارم، آرامش مي اروزهی فحی گذارم، تسبی منی زمي را مقابلش روي چاینیس        

 :دهد
 .دست گلت درد نکنه مادر -        

 
 : زنمیلبخند م        

 
 .نوش جان -        

 
 :ردی گی را به سمتم می ظرف پولکرم،ی گی بغلم مي را تومی دهم و زانوهای مهی تکیبه پشت        

 
 . زمیبخور عز -        

 
 : پرسدی دارم که می رنگ را بر میی طالي های از پولکیکی        

 
 ه؟ی به خاطر سرماخوردگیستیسرحال ن -        

 
 :زاری بیاز دلتنگ...  خسته اماز دروغ        

 
 . حالمی بکمیآره  -        

 
 .زمیبرو بخواب عز -        
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 مثل مرغ سرکنده امشی اسمش و نخواندن پدنیده شب است، و بعد از د...  کنمیبه ساعت نگاه م        
 :شده ام

 
 مادر جون؟ -        

 
 جونم؟ -        

 
 : کشمی گذارم و دراز می مشی پاهايسرم را رو        

 
 ادتونه؟ی مو ی بچگییالال -        

 
 : کنمیلبخندش را حس م        

 
 .ادمهیآره جونم  -        

 
  دارد؟ی داده بود؟؟ چرا دست بر نمیامیچه پ...  بندمیچشم م        

 
 د؟ی بخونشهیم -        

 
 يزیچ...  انفجار استي در قلبم است که آماده يزیچ...  خواندیو م...  کندی را نوازش ممیموها        

 ...ی بمب ساعتهیشب
 

 الال الال گل پونه -        
  مونهی جور نمنی اگهید        

 
 یالال الال گل کاش        
 یمث غنچه تو باغ ، وا ش        

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 577 

 ادمیگفته بودم ... نجای امی ای ممی بگواریمامان تماس گرفته بود و گفته بودم فراموش کردم به سام        
  زد که بپرس حالش خوب بود؟؟یگفته بودم و قلبم دست و پا م...  قرارمان کنسل استمینبود بگو

 
 میالال الال گل مر        
  گردمیهمش دور تو م        

 
 الال الال گل تازه        
  سازهیخدا کارا رو م        

 
 الال الال گل گندم        
  مردمينه غم تونمو        

 
 ریالال الال گل انج        
 ریدو پام افتاده تو زنج        

 
 ي قراریب...  کندی تر مکی خواب را نزدشی مادر جون و دستهايآرامش صدا...  بندمیچشم م        

 :  دمار از روزگار در اوردهمیها
 

 نیالال الال گل نسر        
 نیاسی يبه حق سوره         

 
  آفتاب رو بوم ماادیم        
 ..!بای گل زهینکن گر        

 
 :  پرمی شنوم و با ترس از جا می تلفن همراهم را از اتاق ميصدا...  دستمي چکد رویو اشکم م        

 
 ؟يخواب بود... زمینترس عز -        

 
 . دمینه فقط ترس -        
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 يبا دستها...  ام لب پنجره استی کوله پشتي شوم، تلفن همراهم روی شوم و وارد اتاق میبلند م        

 : دهمیجواب م....  فرستادهگری دامی دو پاریسام...  دارم، حامد استی را بر میلرزان گوش
 

 .سالم -        
 

 رن؟ی خبر میب -        
 

 ند؟؟یای شود نی هم نمیبغض ها را التماس کن... نمی نشیلب همان پنجره م        
 

 . نرفتم کهي دوريجا -        
 

 .ي فرار کردنکهی مهم استی مهم نکیدور و نزد -        
 

  کنند؟ی کنند نمی تلخ فرار ميفرار؟؟؟ خب آدمها از خاطره ها        
 

 چه خبر؟؟ -        
 

 .ستی نيخبر -        
 

 در يگفته بود با هم جلو...  شناسدی را ماریمامان گفته بود حامد از کجا سام... دی گویدروغ م        
 د؟ی گوی انصاف نمیپس چرا ب... بودند

 
  شد؟؟یحامد امروز چ -        

 
 .ی رفتی نمیاگه قرار بود بدون -        
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رفتم که همان عذاب وجدانش ...  نلرزدشتریمن رفتم که دلم ب... محکم و قاطع...  و سرسختيجد        
 :دی شود بگویودنم، سکوتم باعث مهم تمام شود با نب

 
 ،ي و ازش بگذری خوب نگاش کندی خواد گذشت بای که دلت ميزی موند و از چدی وقتا بایبعض -        

باز که ... ي مونه،ساکت و صامت، اما باز که برگردی گوشه از قلبت مهی اون خواستنه فقط ي بریوقت
 و نی کوبه زمیم  و مثل بجه ها پاادی قلبت مياون خواستن از گوشه .. یباز که رو به روش... ینیبب

 . خواستن غلطهی شهی تپش قلب، مشهیاسمش م
 

 :دی گویراست م...  بندمی شوم و در را میبلند م        
 

 و ی حرفاش باز خام نشدنی که با شنی که باز دلت نلرزه، رفتیرفت... ی که فراموش کنیتو نرفت -        
 هیبالخره ...  دارهدنیشن...  دارهدنید... ي رفتنت برگشت داره نازنیاما ا... احساساتت کار دستت نده

که حل ... که عقده نشه ... بشه  حرفا زدهدیبا.. ی شی خالدی بگه چرا؟ بادی چرا؟؟ بای بپرسدی بايروز
 .. چرایکه تا آخرش از خودت نپرس... بشه

 
 . که من ندونمستی نيزیچ...  گفتدای و پارمیهمه چ... دونمیم مبپرسم چرا؟؟ خود -        

 
 ؟؟یمطمئن -        

 
 .. رسد به شمارش معکوسی میبمب ساعت        

 
 . بود تا بفهمم چقدر نامردهی همون حرفها کافی دونم، ولینم -        

 
 :  کشدی مقینفس عم        

 
  ؟هی دنبال چگهیپس د -        

 
 : سوزدی قلبم مزی به دهلزیدهل...  زندی مشی نبیمار بدترک        
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  گفت؟یمگه چ -        
 

 .  فهمم چرای نمیول...  خواد حرف بزنهی منتت،ی خواد ببیم -        
 

 : سوزاند بخدای حرفها تار و پودم را منیا        
 

 ...چون...  تر سه بابا بفهمهیچون م... چون عذاب وجدان گرفته... ختهیچون نقشش به هم ر -        
 

 : سوزانمی دانم چرا خودم را میآخ که خودم هم نم... آخ        
 

 .باشه آروم باش -        
 

 : پرسمیسوال خودش را از خودش م -        
 

 اد؟یچرا م -        
 

 ال؟یناز -        
 

 . خوام بابا و مامان بفهمنی خواد؟؟ من نمی از جونم میچ -        
 

 ... شودی منفجر میبمب ساعت        
 

 .ادی نمگهید -        
 

 : خواهمینم...  خواهم بپرسم چرای دهم، نمی مشتم فشار مي را تومیموها        
 

 .  پدرش نره خودش وجدانش و آروم کنهي خواد آبرویبهش گفتم اگه م -        
 

 ؟؟ی راحتنیو او گفت باشه و رفت؟؟ به هم        
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 .می حرف بزنشمی پای برگرد چند جلسه بياروم شد -        
 

  کار کنم حامد؟یچ... کار کنمیچ -        
 

 : نگرانش راي شنوم و بعد صدای بسته شدن در را ميصدا        
 

 ي کارنی؟ببیره خودت و واسش نابود کن آدم ارزش دانی انی شب تا صب فکر کن ببهی نیبش -        
  کردن گذاشته؟یکه در حقت کرده جا واسه عاشق

 
 . فهمهیقلبم نم -        

 
 ! زدی نمستادی ایقلب اگه بلد بود فکر کنه و بفهمه م -        

 
 ...حامد -        

 
 برو حرفاش ای... ي چند روز درش و تخته کردنیبرو سراغ عقلت، همون که ا... قلب و بزار کنار -        

 محکم ای و اروم ،ی عوض بشه و تو قانع بشی بزنه که همه چیی حرفادی شاگهی می چنیو گوش کن بب
 . و تموم شده بدونزیباش و همه چ

 
 :می گوی شنوم می در را که ميصدا        

 
 .حامد من برم مادر جون اومد -        

 
 .سالم برسون بهش -        

 
 .چشم ، ممنون ، خدافظ -        

 
 دهد، لبخند ی کنم ، مادر جون رختخواب ها را به دستم می کنم ،در را باز می را پاك ممیاشکها        

 : زنمیم
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 .دی بردم، تو زحمت افتادی اومدم میممنون خودم م -        

 
 :ندیدرست بب را می را نزده تا چشمهانکشیع        

 
 .زمی عزي و روشن کن سرما نخوريبخار -        

 
 : بوسمی و تپلش را مدیصورت سف        

 
 .چشم -        

 
 .  خستمیلی من برم بخوابم خي نداريکار -        

 
 . مادر جونریشب بخ -        

 
 .زمی عزریشب بخ -        

 
 کشم و به اسم ی کنم ، برق را خاموش، دراز می را روشن مي کنم، بخاریرختخواب ها را پهن م        

 را کنار یگوش...  کنمی را بخوانم اما با احساسم مبارزه مشیامهای خواهد پیدلم م...  کنمی نگاه ماریسام
 اری کردم، سامی خاموشش مداگر به خاطر مامان و بابا نبو...  شنومی را مشی گذارم که صدایبالشم م

 را میاشکها...  کنمی را قطع می گوشيصدا...  زنمیرد تماس م...  افتدی ام منهی سي رویگوش... است
 به قول حامد دانم؟؟ی هست که من نمییزهای مانده؟ چه چی زند؟؟ چه حرفیچرا زنگ م...  زنمیپس م

 ی وقتیحت...  نبوديسواستفاده ا... دمی او نداز ی مدت حرکتنی ارزش دارد؟؟ در ااریسام...  فکر کنمدیبا
 از دخترها متنفر است معلوم است توجه ی وقت؟؟ی چیعنی خب ده؟؟یخب چه فا...  آپارتمانشيرفتم تو

 روشن و خاموش می گوشي صفحه ن؟یی پايزی ری آرامش از آن باال میخدا کم... اخ خدا...  کندی نميا
 یبیربط عج... اشک... غصه... غم... درد ...  بندمی کشم و چشم می سرم ميکالفه پتو را رو...  شودیم

 ...!! دانمیبه عشق دارد اما سقوط آزاد را نم
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 ستی نبی عجگریچندان دلم شکسته که د "        
 ...!" اگر از دهان منشهی شي صدادیآ        

 
 اریسام        

 
 برگشت برو یز و مزاحمش نشو، وقت چند رونی گرده ای تنها باشه، هر جا هست بر مکمیبزار  -        

 .سراغش
 

دو روز از نبودنش گذشت ...  کنم، ساعت دوازده شب استی خاموش ميگاری جا سي را توگاریس        
 : کندی نگاهم منیبابا غمگ... 
 

 .  خودت بود نه اونری هم رفت تقصياگه ناز -        
 

 :ستی نسهی کنم؟ اصال قابل مقای نمسهیرسا مقا را با مادر و ماالی نازگری داند من دینم        
 

 . خانوادش بفهمنمی بزاردی فقط نباشهی درست میول -        
 

 ... من استی زندگي روزهانی حرف انی شود مزخرف تریدرست م        
 

  تو؟ی سکوت گرفتي چرا روزه اریسام -        
 

 : حوصله ندارمگریچقدر داد بزنم؟؟ چقدر هوار بکشم؟ چقدر اعتراض کنم؟ د        
 

 .  گردهی بر مالیناز -        
 

 خواهم از کنارش رد شوم که مچ ی شوم میبلند م...  گردد نه به منی اش بر می به زندگالیناز        
 :ردی گیدستم را م

 .اری خوشحالم سامیلیخ -        
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 : شومی مرهی خمانیبه دستها        
 

 یشی دونستم عاشقش می بره، می دختر دلت و منی دونستم ایم -        
 

  داستم پس؟یچرا خودم نم        
 

 . تولد دوبارهیعنی نی و ايتو عاشق شد -        
 

 : درخشدی مشیچشمها...  کنمینگاهش م        
 

 .عاشق شدنت مبارك بابا جون -        
 

  وسط؟؟نی اندی بی می مبارکزیچ        
 

 .میبهتره دلمون و خوش نکن...  شروع نشده تموم شدیهمه چ... بابا -        
 

 :چشم در چشم... ستدی ایم        
 

 .از دستش نده -        
 

 : کشمی مقی و نفس عمرمی گیسرم را به سمت باال م        
 

 .از دستم رفته -        
 

 .اریبه دستش ب -        
 

 : بندمی را ممیچشمها... ردی گیصورتم را قاب م        
 

 !اریمن و نگاه کن سام -        
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 : شودی مشیاشک مهمان چشمها...  کنمینگاهش م        
 

  ؟يباهاش آروم بود -        
 

 :می گویبا مکث م        
 

 .بودم -        
 

 باهاش حالت خوب بود؟ -        
 

 .بود -        
 

 ! نه خوبیچون اگه بشه تا آخر عمرت نه آروم... پس نزار حسرت بشه  -        
 

حق ... حق داره...  که گولش زدهی عوضهی... دونهی نامرد پست مهیمن و ...  خواد بابایمن و نم -        
 .داره

 
 به ی خالي جاهینزار ...  بشهادینزار قاب عکس ز...  بشهادی نزار از دست رفته ها زرایسام -        

 دختر نیا...  و قاب عکس بسهی خاليجا.. از دست دادن بسه... حسرت بسه... اضافه بشه مونیزندگ
 .رگرده تا بی بکوبواریپس ارزش داره به در و د... تو قلبت...  خونهنی اي آورد تویزندگ

 
 : شودی رو مری بوسد، دلم زی ام را میشانی و پدی آیجلو م...  اندازمی مریسرم را ز        

 
 . بزار تا برگردههی برگشت از جونت مای تنها باشه وقتکمیبزار  -        

 
رم،  دای شوم و چادر نمازش را بر میوارد اتاق م...پر از درد... زار.. خسته...  رومیبه سمت پله ها م        

 : می گوی لب مری کنم و زی را روشن ميگری دگاریس
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تو ...کابوس نشو... زخم نشو...  درد نشوگهیتو د...  حسرت نشوگهیتو د... الیحسرت نشو ناز -        
 ...! نکن دختری پام و خالریز...  ترش نکنیتو خال... ادهی زی خالي جانجایا... ایتو ب... بمون

 
 ...!! داردینه خدا دست از تماشا بر م...  شومینه من آرام م...  شنودی مالیو نه ناز        

 
  کدام از زنان شهرچیبعد از تو عشق ه        
  شودی نمرمی دل پنی افی حرگرید        
 ..ی رسی نمییای کشم که بی مگاریس        
 ...!  شودی نمرمی کشم که بمی مگاریس        

 
 الیناز        

 
 : شودی کنم که مادر جون وارد آشپزخانه می و آب را باز مزمی ری برنج را داخل ظرف مینیس        

 
 !ي کردیباز که تو فضول -        

 
 :خندمیم        

 
 .دی استراحت کندی مادر جون شما برستمیمهمون که ن -        

 
 دارد و ی پارچ آب را بر مده،یچی را دور کمرش پدشی کنم ، چادر نماز سفی تپلش نگاه مکلیبه ه        

 : کندیسماور را پر م
 

 . برو دخترای کردم بی من خودم کار ام و مي که تو نبودییوقتا -        
 

 خورشت را ي قابلمه ری گذارم، زی میی ظرفشونکی سي بندم و ظرف برنج را روی آب را مریش        
 : کنمی کنم ، نگاهش میکم م

 
 . راحترمي جورنی خوام کمک کنم ای دونم، فقط میم -        
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 :دی گوی دهد می را ماساژ مشی همان طور که زانوهاند،ی نشی مزیپشت م        

 
 .  مادری شریپ _        

 
 :نمی نشی کشم و می مرونی ها را بی از صندلیکی        

 
  سخته مادر جون؟ییتنها -        

 
 : کندی میاخم ساختگ        

 
 ! زودهیلی سواال واسه تو خنیا -        

 
 . خوام بدونمیفقط م...  دونمیم -        

 
 .  گذرهی راحتر می عادت کنيزیبه هر چ...  عادت کرددی فقط باستینه مادر سخت ن -        

 
 :دی گوی بندم، مادر جون می شود چشم می تلفن همراهم را که بلند ميصدا        

 
 .حتما مادرته -        

 
 : دارم، مامان استی را بر می شوم و گوشی شوم، وارد اتاق میناچار بلند م        

 
 .سالم مامانم -        

 
 ؟ی دلم خوبزیسالم عز -        

 
 : شومیوارد آشپزخانه م        

 
  بابا خوبه؟؟یخوبم ممنون، شما خوب -        
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  مادر جون کجاست؟ چه خبر؟؟زم،ی عزمیخوب -        

 
 . می زدی با مادر جون گپ ممی داشتستی نيخبر -        

 
 :من اما نه... مامان هم...  خنددیمادر جون م        

 
 . و بهش بدهی مامانم و، گوشیخستش نکن -        

 
 .چشم -        

 
 روم ، از ی مرونی از آشپزخانه برد،ی گی را می با لبخند گوشرم،ی گی را به سمت مادر جون میگوش        

 برف ی زمستانچی سرد است، کاش هی کنم، هوا حسابی سالن را باز مي اشهی شوم و در شیراهرو رد م
 مادر ي کنم که صدای ماه سرما خورده و خشک نگيها  گذارم و به درختی بغلم مری را زمیدستها... نبارد

 : شنومیجون را م
 

 . خوره بازی داره زنگ متی مامان گوشيناز -        
 

 دای اسم پارمدنی ، درمی گی را با استرس می مادر جون، گوششی گردم پی بندم و باز بر میدر را م        
 شوم و ی روم، وارد اتاق می مرونی بی لبخند ساختگکی کند، با یحالم را درست مثل شب تولد بد م

 : دهمیمردد جواب م
 

 .سالم -        
 

  بغض دارد ؟؟شیصدا        
 

 ؟؟یی کجا؟ی خوبيسالم ناز -        
 

 : قلبمي شهی زند به رگ و ری تبر شده و مینگران        
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  شده؟ی چ؟یواسه چ -        

 
  کردم که بهت گفتم؟؟یمن کار اشتباه -        

 
 .نه -        

 
  کنه؟؟یپس چرا بهرام تمومش نم -        

 
 دا؟ی شده پارمی و ؟؟ چیچ -        

 
 . و بهت گفتمی دعوام کرد که همه چیازم ناراحته، کل -        

 
 : دهمی مهی تکی و به پشتنمی نشی منی زميرو        

 
 ... اری بهرام خان هم مثل سامیعنی -        

 
 ...ه بود مخالف بود فقط چون ازم قول گرفتاری سامي از اول با کاراستیاون نامرد ن... نه نه -        

 
 : ختهی به هم رزیهمه چ...  شکندیبعضش م        

 
  کنم واست؟ي تونم کاریمن م -        

 
 ؟؟ی تو کجا رفتيناز -        

 
 : کنمی را پاك ممیاشک ها        

 
 شهی شما هم می گفت ناراحتالی بهرام خان تموم بشه، بگو نازي زود دلخوریلی خدوارمیام -        

 .قتونیموافقت با رف
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 . دنبالتهاریسام...  گمیحتما م -        
 

  مانده؟؟یچرا؟؟؟ چه حرف        
 

 ؟ي نداري برم کاردیمن با -        
 

 ؟ي گردی برمیخب الاقل بگو ک -        
 

 .امیفردا پس فردا م -        
 

 .باشه خدافظ -        
 

 .خدافظ -        
 

 امی باز پاریسام...  زندی مرونیاز آن ها که آتش از قلبت ب...  کشمیآه م...  کنمی را قطع میگوش        
 گردم ، مادر جون در حال ی گذارم و بر می مفمی کي را تویگوش...  حالش خوب استیعنی نیداده، ا

 : اش استیبرداشتن چادر مشک
 

  مادر جون؟دی ری مییجا -        
 

 . ستی سر سفره واسه شام نيزی ماست بخرم با دوغ چ سطلهی رمیم -        
 

 . رم نمردم کهیخب خودم م -        
 

 . ی تو امانتزمینه عز -        
 

 : کشمی خندم و چادر را از دستش میم        
 

 . شناسمی آقا رو مدری خوام برم ، مگه بار اولمه، سوپر مارکت و حیمگه کجا م -        
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 ...قیعم...بیعج...  کندینگاهم م        

 
 .زمی عزيای مي جورنی باره انیاول -        

 
 :شودیلبخندم محو م        

 
 ؟يچه طور -        

 
 . ..شونیسرگردون، دلنگرون، پر -        

 
 : دست کم گرفتدیمادرها را نبا...  اندازمی مریسرم را ز        

 
 .امی نشده زود مکی آماده شم برم هوا هم که هنوز تاررمیمن م -        

 
 دارم ی اندازم و کوله ام را که بر می پوشم، شال گردنم را می شوم پالتو ام را میوارد اتاق م        

 :رمی گی لبم را گاز مم،ی پاهاي افتد جلوی درست می صورتيدستکش ها
 

 ن؟ی به زمي شده؟ چرا زل زدیچ -        
 

 : کنمیدستپاچه نگاهش م        
 

 .فمی افتاد از کنای ایچیه -        
 

به ... آخ...  رسدی دارد که از دستم به قلبم می ، حسدارمی شوم و دستکش ها را بر میو خم م        
 :دی گوی بندم می پالتو ام را مي روم، همان طور که دکمه هایسمت در م

 
 . ضیدستکشا تو دستت کن هوا سرده تو هم که مر -        
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 ... آورندی تاب نممیدستها...  شودیتنفس سخت م...  شودینم... نه        
 

 .ستی قدر سرد ننیا -        
 

 . ي به زور لباس گرم تنت کنم دختر؟ تازه خوب شددیمثل بچه ها با -        
 

 .چشم -        
 

 زند به ی ميشتری شود و با موج بی تر ميآن حس قو...  کنمی نگاهش دست مریا را زدستکش ه        
 :ردی گی شود، پول را به سمتم می مشتری قلبم بيترك ها... قلبم

 
 !  دوغ پول دارمهیمادر جون اندازه  -        

 
  حبس ابد شده اندمی با دست هم خفه شده؟؟ دستهایکس...  خنددیم        

 
 . برو زود برگردخوره،ی خب چه بهش برمیلیخ -        

 
 روم، ی مرونی از حرکت افتاده، از خانه که بمی کنم دستهایحس م...  کنمیکوله ام را جا به جا م        

... قرار بود خاطره همان جا بمانند... ندیای کشم، قرار بود خاطره ها با من نی مرونیدستکش را از دستم ب
 نی ازدیاگر بر...  زدی ها اگر باز برک اشنیا...  شومی مرهیبه دستکش ها خ... از او نمانديزیقرار بود چ

 دهم، به ی گذارم بغضم را قورت می ممی چشمهايدستکش ها را رو...  اورمیچشمها را از کاسه در م
؟ مثل دور  شودی شود نمی حتما حالم بهتر مزمی را دور برگری خاطره دکی...  رومیسمت سطل زباله م

 کنم برگردم بدون ی داخل سطل رها کنم که فکر مرا  خواهم دستکش هایم... انداختن خرگوش قشنگم
 یتلفن همراهم زنگ م...  رومی به سمت سوپر مارکت میدستکش جواب مادر جون را چه بدهم؟ عصب

 : تنگ شدهشیدلم برا...  استنینوش...  آورمی مرونی ببمیخورد، از ج
 

 .سالم -        
 

  حال و احوال؟ي فراريالیسالم گودز -        
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 ؟یخوبم تو خوب -        

 
 ي و پالتو مو گذاشتم روفی از شر تو راحت بود و خوب نبود؟ امروز دانشگاه کشهیمگه م -        

 . راحت لم دادمالی و خودم با ختیصندل
 

 :ست آزار دهنده تر اهی تلخ از گريلبخندها        
 

 .خب خوبه -        
 

 ؟؟یابونیتو خ -        
 

 . رم مغازهیآره دارم م -        
 

  کار؟یچ -        
 

 .دوغ و ماست بخرم -        
 

 :دی گوی شوم که می رد مابانیاز خ        
 

 د؟ی خري اومدی اونجا، آره؟؟ شام و بار گذاشتي شوهر کردینکنه رفت... وا -        
 : خندمیم        

 
 ؟یباز چرت گفت -        

 
 ؟یابگوشت بار گذاشت -        

 
 : خندمیم        
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 . برمدی رسه بای اقامون مگهیآره االن د -        
 

  داره؟لیبیس -        
 

 :خنددیم...  خندم یم        
 

  داشت؟یچه ربط -        
 

 ی ذهنم که داره آبگوشت مي اومد توی کلفت و مشتلیبید س اقامون به مری چرا گفتدونمینم -        
 .  و دوغازیخوره اونم با پ

 
 :ستمی ای سوپر مارکت ميجلو        

 
 .نی نوشي اونهیتو د -        

 
 .ناصر نگرانته -        

 
 : شوندی گم و گور مدهی من از راه نرسيخنده ها        

 
 .بگو نباشه -        

 
 و هی شناسمت، به پدرت بگو به معتضد بگه جوابت منفی م،يری گی تو اونجا آروم نم،يبرگرد ناز -        

 .تموم
 

 : سوزاندیباز سرما تا مغز استخوانم را م        
 

 . گمیم -        
 

 ؟ی کنیچرا دست دست م...  دو روز از اون شب گذشت؟؟یک -        
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 . باهام حرف بزنهخوادیم -        

 
 ؟ی چه حرفگهیغلط کرده ، د -        

 
 ؟ي نداري برم کاردیمن با.. دونمینم -        

 
 ی و اقات گفتلیبی واسم، اون قدر از آبگوشت و دوغ و سي زاری که حواس نمیگور به گور بش -        

 . رفتادمی و یکه حرف اصل
 

 : خندم از لحن بامزه اشیم        
 

 ه؟ی چی حرف اصل،یمن نگفتم تو گفت -        
 

 .يای حتما تا آخر هفته بدیبا -        
 

 چرا؟ -        
 

 !ي نازی خودت و آماده کندیبا -        
 

 : دهمی مهی تکواریبه د        
 

  شده مگه؟؟یچ -        
 

 .ی غش نکنییزای چهی دنی بعد از دی تالش کندیبا -        
 

  معتضد خوبه؟يآقا -        
 

 وانه؟ی خندد دیچرا م        
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 ...آره بابا، اونا به ما چه -        
 

 ؟ی روانیگی میپس چ -        
 

 که مثل ی لباس عروسي من تودنی با دی گفتم خودت و آماده کنمیریآخر هفته قراره جشن بگ -        
 !ی و ذوق غش نکنی از خوشحالشمی ماه مکهی تهی

 
 ن؟ی نوشیگی ميجد -        

 
  ؟ي شک دارشم؟ی که مثل ماه منیا -        

 
  ؟؟نینوش -        

 
 . کنارم باشای زودتر بگم،ی نکن آره راست میخب بابا قات -        

 
 : خندمی بار از ته دل منیا        

 
 .ی خوشبخت بشدوارمی خوشحالم واست، امیلی خزم،یمبارکه عز -        

 
  شد چرا؟نی غمگشیصدا        

 
 ؟يای ميناز -        

 
 .امی باشه میمتیبه هر ق... ی تو خواهرمام؟ی نشهیمگه م -        

 
 .ایخوب ب -        

 
 ؟ی چیعنی -        
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 :ستی نی از خنده و شوخي خبرگرید        
 

 سر حال و شاد ، غم چشمات حالم و ،ي نازایبا حال خوب ب... خوامی چند روز و نمنی ايمن ناز -        
 . کنهیبد م

 
 : کنمینم اشک را پاك م... ندی آی مرونی از سوپرمارکت برزنیدو پ        
 .  نوشمکامیخوب م -        

 
 قول؟ -        

 
 .قول -        

 
 : رودیغمش چه زود کنار م        

 
 . و بزنالشیبی سشیارین ب می عروسی خواستیخب برو اقات برس ، اگه م -        
 : خندمیم        

 
 ؟ي نداريکار -        

 
 .زمیخدافظ عز -        

 
 . خدافظ -        

 
وارد ...  رسدیباز هوا نم...  رسانم، دستکش ها را باز دستم کردمی خودم را به خانه مدیبعد از خر        
 :دی آی مادر جون به سمتم م گذارم،ی آشپزخانه مي را تودی شوم و پاکت خریخانه م

 
 . برو مادری گرم شنیبرو بش -        
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 ی شوم و کنارش می وارد سالن ممی لباسهاضی شوم ، بعد از تعوی زنم و وارد اتاق میلبخند م        
 .نمینش
 

  حالنیاصال هم        
 و        
  روزنیهم        
 و        
 ! ساعتنیهم        
 اصال        
  بدونِ بودنتيبه شبها        
 ...لعنت        

 
 اریسام        ( 

 
 :دی گوی فشارد و می شود دستم را می ك بلند ميمهندس عابد        

 
 ی خوبي همکاردوارمی دارم، امژهی معتضد هم ارادت وي با شما باعث افتخاره، به آقايهمکار -        

 .میداشته باش
 

 .نیهمچنممنون جناب،  -        
 

 گه؟ی ددی خدمتتون، هسترمی گی سفارش تماس ميفردا حتما برا -        
 

 .بله -        
 

 :دی گوی رود، با لبخند میبه سمت در م        
 

 .خدافظ پسرم، به پدرت سالم برسون -        
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 .به سالمت. حتما -        
 

 ي های از صندلیکی... امان... امان از درد... شومی و خم مرمیگی مزی بندد دستم را به میدر را که م        
 تا امروز روزیاز د...  دارمی بر مزی مي و تلفن همراهم را از روشومی خم منم،ی نشی کشم و میرا عقب م
 من فقط رفتن بلدند؟؟ ی زندگي هازن چرا...  را دادهمی از من خوانده نه جواب تماس هایامیهنوز نه پ

 باز هم جواب رم،ی گی شماره اش را مگری بار دکی دهم، ی را فشار ممی هاقهیفقط گم شدن بلدند؟؟ شق
 :سمی نوی مشیبرا...  معرفت ی دهد بینم
 

 بردار اون المصب و بزار نمت؟؟ی بی نمنمتی بی بالخره که من م؟؟يای نميایبالخره که م -        
 .میحرف بزن

 
 به در ي گذارم ، ضربه ای مزی مي کنم و سرم را کالفه روی را رها می کنم،گوشی را ارسال مامیپ        

 : شودی وارد می خورد، خانم سعادتیم
 

 . با شما کار دارنی خانومهیجناب مهندس  -        
 

 ... پرمی دانم چرا از جا مینم        
 

 خانوم؟؟ -        
 

 : کندیمتعجب نگاهم م        
 

 !بله -        
 

 دنی ددی روم، به امی مرونی کنم و آشفته بی رود، در را باز می روم با ترس کنار میبه سمتش م        
 :دی آی خونم به جوش مدای پارمدنیبا د... الیناز
 

 . باهاتون صحبت کنمدیسالم، با -        
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 : زنمی مشخندین        
 

 د؟؟یبا -        
 

 :دی گویالفه مک        
 

  اتاقتون؟می برشهیم -        
 

 : بندمی روم و در را میمن هم داخل م...  شودی روم ، وارد اتاق میعقب م        
 

 خب؟؟ -        
 

 که ي نداره، من از کاردهی آوردم واسه کارم فالی واسش دلی ناراحته، من هر چیلیبهرام ازم خ -        
 ..کردم

 
 : رودی قدم عقب مکی کنم، ی نگاهش متی و عصبانتی شوم با جدی مکشی قدم نزدکی        

 
 . حق داشت بدونهيناز...  حق نداشتم دخالت کنمگهی چرا بهرام قهر کرده، مدونمی من نمیول -        

 
 : خوردی مواریبه د...  شومی تر مکی نزدبیدست در ج        

 
  در حقش؟ياالن لطف کرد -        

 
 شی مثل آشغال بندازي کردی ميبعد شما روزشمار...  بستینکردم؟؟ اون داشت بهتون دل م -        

 دور درسته؟
 

 ؟ی دونی من و می و بم زندگری زی کنیچرا فکر م -        
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 جام چون شوهرم نی ندارم، اگه ای احترامی خان، من قصد باری شما معلومه سامی و بم زندگریز -        
 به خاطر بهرام ی ولدونمی که خودم الزم نميزی کنم، چی، خواسته به خاطر دخالتم عذرخواهخواسته

 . خودم به خاطر شما خراب نشهیاومدم تا زندگ
 

  بچه؟ی دونی می بهش؟؟ تو از من چی گفتای من معلومه؟؟ چی زندگیچ -        
 

 : کشمی ممی موهايکالفه دستم را تو...  کشدی مقینفس عم        
 

 که پدرتون نیا...  کارخونه در حال سقوط بود و شما بدهکارنی که انی اد،یزاری از خانوما بنکهیا -        
  هم مونده؟ي اگهی دزیچ... يدرست مثل ناز...  طعمه بودهی هم دای ونکهیا... شرط گذاشته بود

 
 

 :چدی پی ام منهیدرد در کل س        
 

 ؟ی حال االنم و گفت؟؟ی گذشته مو گفت؟؟ی حال بد مو گفتلی دل؟ی نفرت مو گفتلیاون وقت دل -        
 

 ...من -        
 

 :می گویتند م        
 

  اره؟؟د؟ی هان؟؟ شما زنا فقط حرف زدن بلد؟؟یتو چ -        
 

 : لرزدی از ترس مشیصدا        
 

 االن فقط من شدم مقصر؟ -        
 

 : شودی مکینزد...  رومی کنار پنجره میعصب        
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 رفت بهرام گفته بود قراره تمومش شی درست پی همه چد،ی قدر ناراحتنی ای از چدونمیمن نم -        
 .دیدی رسزی نامرد اما به همه چدی وسط شدنی دونم ایبه جاش من تموم کردم، م...  دیکن
 

 :ندم بی زنم و چشم می مشهی ام را به شیشانیپ        
 

 .رونیبرو ب -        
 

من نتونستم چشم ببندم و فقط نگاه کنم ...  من بودقی رفي نازدی بدونخوامی میول..  رمیم -        
اون دوست ... ي هردی بعد شما بگنهی شو با شما بباهای نتونستم صبر کن رونمینتونستم نابود شدنش و بب

 . خاناریمنه سام
 

 :می گوی حال میب        
 

  دوستت االن کجاست؟نیا -        
 

 : شودی می پر از ترس و نگرانشیصدا        
 

 ... معدتوند؟؟یشما خوب -        
 

 ؟يازش خبر دار -        
 

  مگه مهمه؟مد،یامروز کالسم ن... نه -        
 

 .رونیبرو ب -        
 

 شما حالتون خوبه؟ -        
 

 :دهانم تلخ شده... آوردهمی را به رومی هاينامرد        
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 ... من حق داشتم نگران دوستم باشمدی قهر و تموم کنه، بگنی ادیبگ...  من اومدمدیبه بهرام بگ -        
 . گفتمی نميزی کردم و چی که به بهرام دادم عمل می به قولدی بادمی شادونمی خب نمیول        

 
 : در حال تا شدن استمیزانوها        

 
  بهش؟دی گیم -        

 
 : شنومی بهرام را مي صدای ولنمی بینم...  شودیدر باز م        

 
 ؟ي اومدیتو ک -        

 
 :دهی سرد چسبي شهی من هنوز به شیشانی رود، پی عقب تر مدایپارم        

 
 . حالشون بده -        

 
  بهش مگه؟ی گفتیچ -        

 
 :گردمی جان بر میب... ردی گی را ممیشانه ها... شودی مکینزد        

 
 .بگو زنت بره خودتم برو -        

 
  تو ؟يچه قدر عرق کرد -        

 
 : رودی مدای ، به سمت پارمنمی بنشی صندلي کند رویکمک م        

 
  شده ؟یچ -        

 
  کنم؟ی عذرخواهامی بیمگه نگفت -        
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 کرد؟ شی شکلنی تو ایعذر خواه -        
 

 .من اومدم حالشون خوب نبود -        
 

 : زنمی حوصله داد میب        
 

 .رونی بدیبر... بسه -        
 

 :دی گویبهرام م...  رودی مدایپارم        
 

  دکتر؟میبر -        
 

 .گمی مرونیبرو ب -        
 

 ؟يدوسش دار -        
 

 ... اشنهی سي زنم تخته ی و محکم مشومی بلند مرد،ی گی اوج ممیعصبان...  کندیدرد فوران م        
 

 : اورمی زن طلب کارش را هم سر او در میتالف        
 

 من و ي مگه فاتحه ؟ی به همه چدی هم داره؟؟ اره؟ مگه گند نزدی فرقگهیمهمه؟ مگه د -        
 د؟ینخوند

 
 :دی گوینا باور م        

 
 ... تویعنی...اریسام -        

 
 :شودی مشتریدرد ب...  زنمی اش منهی سيباز تو        
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 خودت جبران بشه؟ ی بشه؟؟ دهن لقی کنه که چی عذرخواهی فرستی چته؟؟ زنت و مه؟؟یچ -        
 اره؟؟

 ابرو ي اومدي کرددی اون دختر و ناام،ی کار آبرو و اعتبار من و پدرم رو به خطر انداختنیتو با ا        
 . بهرامی نداشتینی تو حق خبرچ،ي چشمش و کور کردي زدیدرست کن

 
 :ردی گی مقابلم ممی را به حالت تسلشیدستها...  چسبدیبه در م        

 
... دمینفهم... دمیند... ینگفت... ي دونستم دوسش داریمن نم... من ... اروم باش... حق با تو -        

 ...دمینشن
 

 :رمی گی ممی را به زانوهامیدستها... شودیدرد خم مکمرم از         
 

 ...برو گمشو بهرام -        
 

 : کشمی زنم و داد می پسش می عصبرد،ی گی را ممیبازو        
 

 .ولم کن -        
 

تو تمام ... ی کردم بتونیفکر نم... ي دونستم بهش عالقمند شدی داداش؟؟ من نمیچرا نگفت -        
 ..دمی از دوست داشتنت ندیچیمن ه....  ی بره ، گفتدی بای خوام گفتی نمی گفتالی بودن نازيروزا

 
 ؟؟یکه چ... يدیحاال که د -        

 
 ...دایپارم... اصال من...  بدهحیتوض... باهاش حرف بزن -        

 
 . بهرام گنديگند زد... ستشین... ستین -        

 
 ست؟ی نی چیعنیکجاست؟  -        

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 606 

 .رونی پرتت کنم بای رونی بيریم -        
 

 . بزار برسونمت خونتستیحالت خوب ن -        
 

 زنم و یاز درد بالخره زانو م....  رودی مرونی و بدی گوی ميباشه ا... رمی گی ممیسرم را با دستها        
 . باور کردمشتری پست بودنم را بدای پارميبا حرفها. ..  ندارندیکابوس ها تمام... نی کف زمنمی نشیبه م

 
  کشمی اگر درد مستی نهی گاليجا"        
  ...!!" رسم مردهاستنیصد قرن آزگار هم        

 
 
 

        ☆☆☆☆☆☆ 
 

 سالم        
  راحتالتونی عنوان ندارم خچیقصد کش دادن رمان و به ه        
 می رسی مدی خوایونجا که شما هم م به آخر رمان نمونده، عجله نکند به اادیز        
  نقد تند داشتمهی روزید        
  فرق داره درسته؟؟نینقد با توه        
 نخونه من که مجبور نکردم کردم؟؟ شما همه خودتون ستی کنه کابوس خوب نی فکر میهر کس        

 .دی که هستدیلطف دار
 . سمی ننوگهی دشتری بای و گهی تا سال ددیم و شا ندارم در مورد کابوس و قلمیی ادعاچیمنم ه        
 تالش مو يمن همه .  کنهی تون نمی ده پست از کابوس حذف شد چون حس کردم راضکینزد        

 .  تون نکرد من شرمندهیواسه کابوس کردم اگه راض
 

 الیناز        
 :  پرسدی منی که نوشمی شوی منی هر دو سوار ماشنی مراسم نوشي برای لباس مجلسدیبعد از خر        

 
 خب مادر جونت خوب بود؟ -        
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 .سالم رسوند -        

 
  ؟ي باز که تو فکرهیچ -        

 
 ه؟ی واسه حرف زدن چاری فهمم اصرار سامینم -        

 
  ؟ی دونه برگشتی بگم، می واال چدونمینم -        

 
 .دونمینم -        

 
 . م من تموم بشه بعد بهش فکر کنبزار مراس -        

 
 کنم و بدون نگاه به شماره جواب ی را نگاه منی خورد همان طور که نوشیتلفن همراهم زنگ م        

 : دهمیم
 بله؟ -        
 ... زنمی مخی        
  بابا؟یسالم دخترم خوب -        

 
 :رسد پی نگران منینوش...  کنمی را نگاه منیمات فقط نوش        
 ه؟یک -        

 
 : دهد جوابش را بدهمی معتضد اجازه نمي آقايو صدا        
  رو در رو باهات حرف بزنم؟؟يدیاجازه م -        

 
 : حبس شدهنهینفسم در س        
  جان؟الیناز -        
 بله؟ -        
 .ستی که پسرم بلد ني کنم کاری عذرخواهخوامی کنم ، فقط مهی و توجيزی چخوامینم -        
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 را دوا می از دردهاي دردی بدهم؟ عذرخواهی کنم، چه جوابی مرد حس منی ايبغض را در صدا        

  کند؟یم
 .می و فراموش کنزی معتضد، بهتره همه چي آقاستی نی به عذرخواهيازین -        

 
 ؟یاگه خواهش کنم چ -        

 
 : کنندیاصره م تا قلبم را محی لعنتيبغض ها        
 .  بهتره تموم بشهگمی فقط مد،ی خواد شما خواهش کنیمن دلم نم... من -        

 
 . بدمحی و توضییزای چهی فقط بزار من زم،یتموم شده بدون عز -        

 
 :می گوی کند که می کند و مدام با اشاره سوال می کالفه نگاهم منینوش        
 ام؟؟یکجا ب -        

 
 : شودی معتضد شادتر مي آقايصدا        
 . خونمایب -        
 . چشم، خدافظ -        
 .خدافظ دخترم -        

 
 ی بار مخالفت نمنی دانم چرا ای نمم،ی گوی منی نوشي را برازی کنم و همه چیتلفن را قطع م        

 :کند
 

 . آدرس بگو برسونمت -        
 

 ته؟ کارم درسیعنی -        
 

 پس برو ،ی بشکندی وقت نباچی پدرو ههیدل .  باشهاری اگه پدر سامیاره، پدرها احترام دارن، حت -        
 ! هی حرف حسابشون چنیبب
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 اممی کند من هم پی خانه ترمز مي که جلونی را در آن خانه بگذارم، نوشمی پاگری کردم دیفکر نم        

 شوم، ی مادهی لرزد اما پی روم، دست و دلم می مرتری دهم دی کنم و خبر می مامان ارسال ميرا برا
 سوسن ي کنم، صدایم مقنعه ام را مرتب...  زنمی شود، زنگ را می مشتری رود استرس بی که منینوش

 : شنومیخانم را م
 

 .يسالم قشنگم خوش اومد -        
 

...  افتدی مقی شود، نگاهم به آالچی درونم ذوب ميزی شوم چی که ماطی کند ، وارد حیدر را باز م        
 :  دهمی روم و سالم می معتضد جلو مي آقادنی روم و با دی سوزد، از پله ها باال میقلبم م

 
 . تو بابا جونایسالم دخترم، ب -        

 
 حس ین ب کند و می سوسن خانم بغلم مست،ی ناری از سامي شوم ، خبری وارد خانه مریسر به ز        
 ی کاناپه مي معتضد هر دو روي نشان دهم ، با تعارف آقايادی حرفها شده ام که واکنش زنیتر از ا

 : پرسدی که منمینش
 

 زم؟یحالت بهتره عز -        
 .خوبم ممنون -        

 
 :ي اکدفعهیچه محکم شده ام ... چه سرد شده ام من        
 . خوامی و ازت معذرت مممی دخترم ، من تسلدمی همه جوره بهت حق م،منيمممون که اومد -        

 
 : شکنمی به حالت ندارد دارد؟ سکوتم را نمی حق هم به تو بدهند فرقیگاه        

 
 . بگماری زخم و درد سامي بگم، از کجای زندگنی اي از کجا شروع کنم، از کجادونمینم -        

 
 : شونددی دهم تا بغض ها از شکستن نا امیفشار م هم ي را رومیدندان ها        
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 تو رو ی منه، ولی مسائل زندگنی تری و خصوصنی تری خوام بزنم شخصی که مییگفتن حرفا -        
 . دونمی نمبهی غرگهید
 

 : شدهدهیچی ام دور مچم پی لعنتفیباز هم بند ک        
 

 دونستم ی چه مگس،ی دي دونستم دلش جایچه مهمسر سابقم، به اصرار پدرش زنم شد،  .. -        
 می چند ماه از نامزدست،ی دونستم کنار من خوش نیچه م... دهیعشق بعد از ازدواج واسه ما جواب نم

 نبودم سرد تلخ اری نبودم مثل ساميمن مرد بد...  اومدی آورد کنار نمی کرد بهونه می متیاذ... گذشت
 چند نکهیتا ا...  نبود ، اما من دوسش داشتم ی خوبيروز ا...  و بلد بودمیمحبت کردن و مهربون... نبودم

 !گسی دياما بازم نگفت دلش جا...  تونه یگفت نم..  خواد ادامه بدهیوقت بعد گفت دلش نم
 

 گذارد و هراس هم به حال بدم اضافه ی قلبش ميدستش را رو...  و پر دردقیعم...  کشدینفس م        
 : شودیم
 

 حالتون خوبه ؟ -        
 

 :لبخندش درد دارد        
 

 ی بارداره، درسته زورگو و خشن نبودم ولمیدی اون روزا فهميری کشمش و درگي توزم،یخوبم عز -        
 با اومدن دی گفتن شاهی بقیحت...  تونستم اجازه بدم بچه رو سقط کنهی خواست نمی اگه من و نمیحت

 بهش تا دادمیمو م  حواسدی با؟ي ای چه زندگی ولمون،ی سر خونه زندگمیرفت ... فرق کنهیبچه همه چ
 کنار اومد انگار مهر بچه یچند ماه که گذشت انگار با همه چ...  تا به خودش برسهارهی سر خودش نییبال

 دونمی نه نمای کرد یتظاهر م...  اومد حالش بهتر شد ایسامان که به دن... ارومش کرد به هر حال مادر بود
 ... اتصال من و اون سامان بوديتنها نقطه ...  نهشقانهاما عا...  آروم بودیزندگ...  سرگرم بچه بودیول
 

 : کندیبا زجر زمزمه م        
 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 611 

 شد، ونهی دمد،ی بار کنار ننی و باردار شد، اما ااریسامان چهار سالش بود که مرجان سام.. سامان -        
 ی روز دعوا باال گرفت قسم خوردم اگه بالئهی... خدا نخواست... بندازه، اما نشد  کرد تا بچه رو يهر کار

 ...گفت شرط داره...  زارمی زندش نمادیسر بچه ب
 

 ی از عرق شده، ادامه مسی دهم ، صورتش خی گوش مشی به حرفهای کند، با ناراحتیسکوت م        
 :دهد

 
 از ییتنها. ..  تونستمیمن نم...  دردسر طالقش بدمی باریام اومدن سای بعد از به دندیگفت با -        

 اریبهش گفتم سام... دوسش داشتم...  خبی نوزاد، از طرفهی اومدم، اونم ی بچه بر نمهیپس بزرگ کردن 
 به خاطر بچه هاش، آخه ای...  به خاطر مندونمینم... قبول کرد ... دمی بزرگ شد و از طالقش مکمیکه 

 ي اگهی رابطش با مرد دي که بزرگتر شد من کم کم متوجه اریسام...  بودشتری به سامان بشیدلبستگ
 .شدم

 
 شد ی قدر نامهربان نمنی مادر که ازد،ی ری ممی کشد، اشکهایاز من خجالت م...  بنددیچشم م        

 : اندازمی مری کند سرم را زی شد؟ نگاهم که میم
 

 هی بهم گفت اری روز سامهی ی وقتی متوجه شدم، حتری بودم که دریدرگ اون قدر دی شادونمینم -        
 ... يمرد
 

 ی رود و قاب عکس سامان را برمی منهی شود، به سمت شومی تواند ادامه دهد، از جا بلند مینم        
 : دهدیدارد، پشت به من ادامه م

 
 ی جا و مامان من و با سوسن منی اادی میی آقاهی یستی که نیی بهم گفت بابا وقتااری روز سامهی -        

 رو زای چیلی من خاریخودم و گول زدم اما سام...  کنهی اشتباه مدیگفتم شا...  باور نکردميفرسته شهر باز
نذاشتم باور کنه ...  کنهی اشتباه متم گفی مشهی همیول...  بوددهی مادرش و دانتیخ...  بوددهیبا چشم د

 از ی بود ولی پسر باهوشاریسام...  بوددهی بود و شندهی و دییزای چه چدونمینم...  کردم فراموش کنهیسع
 دهی و فهمی که خودم همه چيدرست همون روز...  باره نزدنی در ای با من حرفگهی به بعد دي روزهی

اونم از خدا .. دمی سالش که خودم به مرجان گفتم طالقش و مرده ده سالش بود و سامان چهااریبودم سام
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 ی گفتم به خاطر بچه هام ازش می و به روش آوردم که فکر نکنه احمقم ولانتشیخ... خواسته قبول کرد
 بود، دهی مکالمه شو با اون مرد شناری خواست بره سامی که ميروز...  که بره که برهیگذرم ، به شرط
... ای مادر دننی وفا تری شد باری ساميو زن من برا...  هاش ودنی صدقه هاش و خندربونقدار مداراش و ق

 از دست من بر يگفت و گفت و کار. ..  وفانیچقدر ب...  گفت چقدر زنا بدنی از همون بچگاریسام
 دلش واسه ی حتگفتی کرد که زنها همشون بدن چون می باور مشتری شد بی دلتنگ مادرش که مومد،ین

 . پس اصال دلم ندارنشهیتنگ نم من
 

... ي مادرنی ام همچی بودم تا امروز زندگدهیند... باورش سخت است ...  نداردی تماممیااشکه        
... گرددی معتضد بر مي ترکد، آقای ماری ساميدلم برا...  رودی من در مي جانش برايمامان پر

 : رومی شوم و به سمتش میبلند م...  سرخ سرخ استشیچشمها
 

 .دی قدر خودتون و زجر ندنی اگهیبسه د -        
 

 عذاب وجدان و نداره، نگاه به نیاون طاقت ا... ی من و ببخشاری سامی بتوندی بگم ، شادیبا -        
 . اتفاقم با اصرار من افتادنی اده،ی مورچه نرسهی نکن تا حاال آزارش به شیتلخ
 

 ...  شودیتپش قلبم تند م...  اندازمی مریسرم را ز        
 

وضع خودمون ...  گفت بابا رو نگاه کنی کرد ، می مدام سرزنشش ماریسامان که دل بست سام -        
 ! به حال مارساي شد وانیاون که مادر بود ا...  نیو بب
 

 پدر و پسر نی اي دلم برام؟؟ی بودمیاحساسم مقصر نبود... قلبم... دلم...  منی حق داشته ولاریسام        
 : کندی مادی را ززمشی معتضد هم هيآقا... آتش گرفته 

 
 تمام اون مدت باهاش بود اریسام...  کرده بودشی که سامان تصادف کرد مارسا عصبانيروز -        

 اون شه،یحال سامان خراب م...  رهی گی قدرت ماری احساس سامننی بی مگهی مرد دهی مارسا رو با یوقت
 هم جواب اری ساميها  کنه ، که اصرار و دست و ما زدنی میاون قدر با سرعت رانندگ...  رهیقدر تند م
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 من حق اریحاال تو به سام...  دخترهیاونم به خاطر ...  جون دادهاری سامي چشمهايسامان جلو... دهینم
  قدر داغون باشه؟؟؟نینداره ا
...  مرد نی اي همه درد برانیبه خاطر ا... نه به خاطر خودم... زدی ری ممیاشکها...  کنمینگاهش م        

 :دی گوی معتضد با بغض مي درد دارد، آقايادی بزرگ است، زيادی که غمش زاری ساميبرا
 

 تو ی وقتی اعتماد کرد ولی زنچی به هشهی حق داره، نکنه نماری گفتم نکنه سامی با خودم میگاه -        
 . حق ندادماری بازم به سامدمی و نجابتت و دیخانوم ی وقتدمیو مادرت و د

 
 : زنمی لب میبه بدبخت        

 
 .گمی متیتسل... متاسفم -        

 
 ... کندیبه قاب عکس نگاه م        
 ... کشدیآه م        
 ... کشمیدرد م        
 ... کندینگاهم م        

 
 بود مثل یکی هم دایو...  منشی پاوردنی نشدن واسه کم ن بود واسه غرقزی دستاوهی فقط دایو -        

 . به احساسش پر و بال داداریمادرش و متاسفانه بازم سام
 

 : ی همان آتش لعنتي کند توی کند و پرت می قلبم را از جا مدایاسم و        
 
 

 ی خواستم با اون احساس زجر بکشه، نمی تا آخر عمر تنها بمونه ، نماری خواستم سامیمن نم -        
 يری من که عاقبت به خدمی بشه کار، من که سر و سامون گرفتن سامانم و ندشی زندگيخواستم همه 

 دینابود کنه، با  کردم احساسش وی تالش مدی نبود؟ بانمی و خوشبخت بباریحقم بود سام.. دمیاون و ند
 يزی کردم واال چی فکر ماری مثل سامدیدرش داشتم نبا که از ماي کردم، با تموم زخم و دردیکمکش م
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 اری و ساميتو انتخاب من بود...  مجبورش کرد قبول کنه شی موند، ارث و بهانه کردم، بدهکاریازش نم
 ...قبول کرد

 
 یدلم کم...  شومی مرهیبه آتش خ... می استادهی مقابل هم انهی شوميهر دو جلو... ردی گینفس م        

 دل من ياما قبول دار... اری دهم به نفرت سامیحق نم... دهی پدر درد کشنی به ادهمیحق م... آرام گرفته
  بود؟؟؟نی گناه تری وسط بنیا

 
 به پسر من حق بده دخترم باشه؟؟ -        

 
 ..." شی دادم برایمن که جان م "        

 
 عذاب نینزار ا... دمی بهش بگو بخششی بخشی اگه نمیحت...  بهش نگوي اگه ازش متنفریحت -        

 ! ببخشی تونی کنم اگه میبه درد اش اضافه بشه ازت خواهش م
 

...  باردی دلم برف مي مرد تونی پر از درد اي صدادنی با شنده؟؟ی برف باریتا به حال در دل کس        
 خودش را ی به سختردی گی مبل ميته  خواهد التماس مرا بکند، دستش را به دسیدلم نم...  زنمی مخی

 یشه اش ترك می افتد و شی پارکت مي کند و درست همان لحظه قاب از دستش روی مبل رها ميرو
 : زنمیخورد، نگران کنارش زانو م

 
 د؟؟یپدر جون خوب -        

 
 : زندیلبخند م...  کندینگاهم م        

 
 !خوشحالم که دوباره شدم پدر جون -        

 
 :زندی ری مرونی بمی شوند و از چشمهایبرفها ذوب م        

 
 . همه غمنی متاسفم واسه ایلیخ -        
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 :دی گویآرام م...  بنددیچشم م        
 

 بعد ي از زبون خودش بشنوخوادی مهم که دلم میلی حرف خهی من تموم شد، مونده يحرفا -        
 . احترامه واسمون قابل يری بگیمی ، هر تصميری بگمیتصم

 
 ي حق بدهم تمام و کمال اما آرام ترم ، دستش را رونکهینه ا. .. آرام تریلیخ... دلم آرام شده         

 :دهدیقلبش فشار م
 

  کنم؟ قرصاتون کجاست؟کاریمن چ -        
 

 :دی گوی شود و می مرهیبه قاب عکس سامان خ        
 

 .نترس خوبم -        
 

 :دی ای مرونی کنم، هراسان از آشپزخانه بی شوم و سوسن خانم را صدا میبا ترس بلند م        
 

  شده؟یچ -        
 

 قرصاشون کجاست؟ -        
 

 : زندی صورتش ميبا دستش تو        
 

 خدا مرگم بده آقا باز قلبتون؟ -        
 

 : کندینگاهم م        
 ! اتاقشهي کشويتو -        

 
 :رمی گی را مشی رود، بازوی دردناکش آهسته به سمت پله ها ميبا پاها        
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 .دیاری اب بوانی لهی شما ارمیمن م -        
 . مادریرشیپ -        

 
 کنم و قرص ها را ی اتاق را باز مي شوم، تنها کشوی و به سرعت وارد اتاق مرومیاز پله ها باال م        

 ام را نهی بغض ساری سامدنی گردم و با دی شنوم، با ترس بر می بسته شدن در را مي دارم که صدایبر م
 : و نگرانشانی زند، حالش بد است، پریچنگ م

 
 .بده من قرصا رو -        

 
...  واضح تر شدهشی چشمهايو چقدر دردها... دلتنگ... پرت... مات... من اما مجسمه شده ام        

 :دی گوی آورد و کالفه می و دستش را باال مشودی تر مکینزد
 

 . گهیچرا ماتت برده بده من د -        
 

 کند و یدر را باز م...  رودیبه سرعت به سمت در م...  گذارم یلرزان قرص ها را کف دستش م        
 :دی گوی برگردد فقط منکهیبدون ا

 
 .امیبمون م -        

 
 و ی دانم حرف اصلیآرامم اما نم...  کنمی تخت سقوط مي و روشودی خم ممیو زانوها...  رودیو م        
 و دهیرنگ پر... داغان... خسته... شودی وارد اتاق ماری کشد که سامی چه قدر طول مدانمینم... ستیمهم چ

 : ستمی ایم... ختهیبه هم ر
 خوبن؟ -        

 
 : رایداشتن دوست ي هایهمان مشک...  زندی را چنگ مشیموها        

 
 .خوبه -        

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 617 

...  شودی مکی شود؟؟ نزدی ببخشم و بروم که بروم؟؟ مدی ام؟؟ به احترام غمش باستادهیچرا ا        
 ی فشار ممی لبهاي را رومیفقط دندان ها...  عقب رفتن ندارمي برایو من راه...  ترکینزد...  ترکینزد

 :دهم
 

  تو؟؟یخوب -        
 

  و آرام تر شود؟رمی را بگشی از دردهای شود کمیچرا نم        
 

 .خوبم -        
 

 ...يزیی پاي درست مثل برگهازندی ری و مزاحم می لعنتي اشکهانیو ا        
 

  و گفته اره؟؟یبابا گفت همه چ... یی جانی دونستم اینم -        
 

  خواسته بدانم؟؟ چرا الل شده ام؟؟ینم        
 

 ال؟؟یناز -        
 

 : زندی چقدر قشنگ اسمم را صدا میاگر بدان        
 

 بله؟ -        
 

 پول، ي کارخونه، گور بابايگور بابا...  زنمی دست و پا نمي جورنیبه خاطر بابام و بخشش ا -        
 ! طلبکاريگور بابا

 
 و باال ردی گی مقنعه ام را منییپا...  کنم ی با بهت نگاهش مدی آیدستش که به سمت مقنعه ام م        

 : کندی را پاك ممیاشکها...  آوردی کند و به سمت صورتم می دستش مچاله مي تویکم...  آوردیم
 

 ... ! رو دختر خوبنای ازینر -        
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بد ... سنگ کرده...  سخت کردهی مرد را زندگنیدل ا...  همه درد حقش نبودنیا... حقش نبود خدا         

 : فهممی مشی را از برق چشمهانیمهربان است ا ...کرده
 

 . من بابت گذشته تون متاسفم... من -        
 

 تخت يرو ... " سوزدی ممانی دلهايدلم برا" کشم، ی مقینفس عم...  کندیمقنعه ام را رها م        
د؟ دستش را  زنی می را کیحرف اصل...  زندیلبخند م..  کنم ی گردم و نگاهش میبر م... ندی نشیم

 : برومدی اما من بانی بشیعنی نی زند ای تخت ميرو
 

 ! غما موندگارنیبعض -        
 
 

  شود؟؟ی خشک می اشک کيچشمه         
 

 !شنی داغا سرد نمیبعض -        
 

 :آخ خدا صبر بده        
 

 .رهیگی قلبت و مي همه ی بخواهنکهی ها بدون انهی کیبعض -        
 

 ...با نفوذ...  قیعم...  کندینگاهم م        
 

 .الیببخش ناز -        
 

  بوده نه؟؟نی البد همیحرف اصل        
 

 ی خواهد روشن کند که با نگاه کردن به من منصرف میم...  آوردی مرونی ببشی را از جگاریس        
 :شود
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 !ی هستی خوبیلیتو دختر خ -        

 
  توانند بزنند؟؟ی قلب هستند چاقو هم مي که توییآدمها        

 
  سکوتت؟نی کار کنم با ایمن چ -        

 
 : فهممی اش مدهی را از رنگ پرنیدرد دارد ا...  شودیباز بلند م        

 
 ! بودمی حماقت زندگنی کردن با احساس تو بزرگتريباز -        

 
 : شودی تر مکینزد        

 
 !می غلط زندگنیبزرگتر -        

 
 ر؟ی نفس گيها  لحظهنی شود ایچرا تمام نم        

 
 .ببخش غلط مو -        

 
 : زندی مشی بار ننی هزارمي برابیقلبم را همان مار بدترک        

 
 .ببخش حماقت مو -        

 
 : زنمیبا بغض لب م... ببخشم و بروم...  برومدیبا        

 
 .باشه -        

 
 ...زدی ریدلم م...  لرزدیچانه ام م        

 
  باشه؟یچ -        
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 : کشندی نبض احساسم ميچاقو را رو        

 
 .دمیبخش -        

 
 کند، سرش را باال ینفسش را فوت م...  اندازدی مری بندد، سرش را زی قشنگش را ميچشم ها        

 : کندی غرقم مشی چاله هااهی آورد و سیم
 

 از ته دل؟ -        
 
 

  تونم برم؟یم -        
 

 .جواب مو بده -        
 

 : اشی مشکي هالهی از ترمی گیچشم م        
 

 .بله از ته دل -        
 

 :از ته دل...  زندیلبخند م        
 

 حرفا رو بابا زده من فقط ي روزگار نامرد، همه نی دل مهربونت باش تو انیمواظب ا... ممنون -        
 . تونم بگم ببخشیم
 

  وجدانش آرام شد؟یعنی تمام و برو؟؟ یعنی نیا        
 

 خدافظ -        
 

 : شوندی زند فلج می که ممی صداند،ی آی نممیپاها...  رومیبه سمت در م        
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 ال؟؟یناز -        
 

 : شودی خشک مرهی دستگيدستم رو        
 

 ؟ي قدر متنفرنی ا؟؟ي شدي قدر از من فرارنیچرا ا -        
 

 :ستیکار من ن...  مرد متنفر شوم؟ نهنی توانم از ایتنفر؟؟ مگر م        
 

 .ستمیمتنفر ن -        
 

 :می گوی دلم مي کشم و توی منیی را پارهیو دستگ        
 

 .هنوز عاشقم -        
 

 ل گذشتم از عشق شکنی تريزییمن به پا        
 روزمی دي حادثه نیزتری غم انگيا        
  ندازه هنوزی تو مادیهمه شهر من و         
 ...!! سوزم ی شهر به آتش نکشم منیاگر ا        

 
 اریسام        

 
 رود کالفه ی مرونی را بزنم و خودم را خالص کنم، از اتاق که بی توانم حرف اصلی چرا نمدانمینم        

 شنوم ، از پله ها ی حرف زدنش را با بابا مي روم صدای که مرونی کشم ، بی ممی موهايدستم را تو
 سرش ي باالالی و نازدهیکش  کاناپه درازي کنند، بابا روی گردند و نگاهم می روم، هر دو بر می منییپا
 کند، ی بابا دلخور نگاهم م،ین معصوم و دوست داشتشهی صبور و مهربان، مثل همشهی مثل همستاده،یا

بلدش ...  امامدهی بار هم تکرارش نکردم بر نکی که تا االن ي جمله انی که از پس گفتن ادهیفهم
 م؟؟ی قدر از احساس خالنیا  است؟؟ چرا منییزهای چه چقای عاشقانه دقيحرفها... ستمین

 :دی گوی و رو به بابا مردی گی نگاهش را مالیناز        
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 . حالتون زودتر خوب شهدوارمیبا اجازتون، ام -        
 

 :دی گوی کند و می را نگاه ممی ، من مات و تسلدیو بابا باز نا ام        
 . باهات حرف داشت دخترماریسام -        

 
 :دی گوی اما مالی پسر، نازی دهی از دست مي داردی گویو با نگاهش م        

 
 . دمی من بخشدم،یحرفاشون و شن -        

 
 :دیگویبابا با درد م        

 
 کنم چون اون ی گذاشتم عمل ماری که با سامي جا به قرارنی من تا همي چه بریتو چه بمون -        

 گهی پردازم و دی رو مشیپس من تمام بده.  داشتهي صادقانه اي ادامه ی نداشت ولیاگرچه شروع خوب
 . ازت گرفتمی کنم چون درس بزرگی معامله نمی و عاطفی موضوع احساسچیهرگز بابت ه

 
 :دی گویو بعد فقط م... فقط نگاه ...  کندیمات به بابا نگاه م        
 .خدافظ -        

 
 :دی ای به سمتم می شنوم بابا عصبی بسته شدن در را که ميصدا...  رود یو م        
 ی حاال که برگشته حرف اصلار؟ی سامي چرا الل شد؟ي دوسش داریته تو؟؟ مگه نگفتچه مرگ -        
 .و بزن

 
 .کم اوردم...  بگمي چه طوردونمینم... شهینم -        

 
 .برو دنبالش پسر -        

 
 را بسته ، شی داده وچشمهاکهی تواری به دنمی بی رسم می روم، به کوچه که میبه سمت در م        
 ی قدر منی ، چرا استمی ای روم، مقابلش می شود به سمتش می منیی اش تند باال و پانهی سيقفسه 

 لرزد؟؟؟
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 ال؟؟یناز -        

 
 را به می از دستهایکی عقب رفتن هم ندارد، ي کند راه برای کند و نگاهم میهراسان چشم باز م        

 :می گوی گذارم و می درست کنار سرش موارید
 

 .می حرف بزننی تو ماشمیسردته بر -        
 

 بندم، پشت ی شود در را می که منی سوار ماشدی ایهمراهم م...  کشمی و مرمی گی را مفشیک        
 :کنمی نگاه مشی دستهاکنم،بهی را روشن مي و بخارنمی نشیفرمان م

 
  دور؟یدستکشارو انداخت -        

 
 : خندمی کند، می و متعجب نگاهم مگرددیبر م        

 
 ه؟یچ -        

 
 !فمهی کينه تو -        

 
 :  شومی مرهیبه رو به رو خ        

 
 .هی شکرش باقيباز جا -        

 
 :ستی نهی تلخ شوم االن وقت گالخواهمیمات مانده، نم        

 
  ؟يری و میکنی تمام ماجرا قضاوت مدنی و فهمدنی بدون شنشهیهم -        

 
 ...دایپارم -        
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 : دهمی مهی تکشهیبه ش        
 

  دونست؟ی و می همه چدایپارم -        
 

 .آره -        
 

 :کنمی و باز نگاهش مرمیگی گاز میلبم را عصب        
 

  بار؟هی يدی چرا از خودم نپرس؟ی دونیاز کجا م -        
 

 :دی گویصادقانه م        
 

 . اعتماد نداشتم -        
 

 : کنمینفسم را کالفه فوت م        
 

 . و نبند، قضاوت نکنی همه چي زود پرونده تی زندگي به بعد تونیحاال که گذشته ، اما از ا -        
 

 : کندیمعترض و دلخور نگاهم م        
 

 االن بدهکارم؟ -        
 

 : زندی می برق خاصشی چشمهاشودیدلخور که م        
 

 .ينه طلبکار -        
 

 :  اندازدی مریسرش را ز... شودی آرام مشیچشمها        
 

 !ستمی بد که من احساسات خرج کردن بلد نیلیخ -        
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 : کند فقط نگاهیمات نگاهم م        
 

 . نبودنیاگه زبون چرم و نرم داشتم االن وضع ا -        
 

 : شکندی نمسکوتش را        
 

 دنبال ی گفته برگشتدای چقدر دنبالت گشتم؟ امروز بهرام گفت پارمی دونی خبر می بیکجا رفت -        
 . فرصت بودم واسه حرف زدن که انگار بابا از من زرنگ تره

 
 : کنمینگاهش م...  و تندقیعم...  کشدینفس م        

 
باور کن ... ی خواستی که ميصاف و صادقم همون طور... الی نقشه ندارم نازگهی من و دنیبب -        
 کنم، ببخش تا همه ي خواست نقش بازی دلم نمگهی به بعد دیی جاهی نقشه بود از یی جاهی تا یهمه چ

 .می و از اول شروع کنیچ
 

 ...! دوستت دارممی گردم که بتوانم راحت بگوی واژه مکی سرم دلم يو تو        
 
 

 .... افتاده در دلمی اتفاق واقعکی        
 

 ...! معجزه اما محال ترهی شبيزیچ        
 

 الیناز        
 
 

 ارتفاع نی کند دل از باالترینگاهم که م....  کنمی را حس مدنشیزجر کش...  کنمینگاهش م        
 . شودی می کند و مغزش متالشیممکن سقوط م
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  بهم؟ي دیگوش م -        
 

 ی لحن آرام را؟ سرم را به عالمت مثبت تکان منی اد؟ی مردانه را نشني صدانی شود ایگر مم        
 : زندیدهم، با جان کندن حرف م

 
 .احساس من و باور کن -        

 
 ... بهتای دنکیمن و         

 
 . . خروار احساسکیمن و         

 
 ... شدهای درمی که پشت پلکهاییمن و اشکها        

 
 ...حروف الفبا تمام و کمال از ذهنم پاك شده        
 

 ... کنمی بندم و باز میچشم م        
 

 ...ستیوهم ن        
 

 ...ستی نایرو        
 

 کوبد، با هر ی ممی چشمهاي دوستت دارم؟؟؟ قلبم تویعنی نیا...  استنیری شيادی زتی واقعکی        
 : تب دارمي گونه هاي روزدی ری شود و می کم مای از دريکوبش قطره ا

 
 .یتو واسم مهم -        

 
 چون من مردن را خوب ستیهمان بهتر دوستت دارم گفتن بلد ن...  استادی زجانی همه هنیا        

 :بلدم
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 چرا ماتت برده تو؟؟ -        
 

 ... کهستمیمات ن        
 

 ... دانم کجاستی که نمیی جاکیپرت شده ام         
 
 ... زندیلبخند م        

 ...  قشنگشيادی زياز آن لبخندها        
 ... کششالی نازياز ان لبخند ها        
 ... قاب کرددی که باییاز ان لبخند ها        

 
 .الی قدر سخت حرف نزدم نازنی عمرم ايتو -        

 
  قدر قشنگ شد؟؟؟نی ایاسم من ک... يزی چکی        

 
 ه؟ی اون چي هست که مثال تو به پدر و مادرت داری حسهی -        

 
 :ردی گی خنده ام میشانی تمام دلشوره و پرانیم        

 
 ؟یوابستگ -        

 
 : رودی باال مشی از ابروهایکی        

 
 ؟ی کنی متی چرا اذيدیتو که منظور من فهم -        

 
 ی داند من هنوز هم باور نمی دارد؟؟ نمي را از زبان خودش چه مزه ادنی داند دوستت دارم شنینم        
 کنم ؟؟

 
 ه؟ی چي که به خانوادت داری حسنی ، بهترالیبگو ناز -        
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 : رسندی وقت می که وقت و بای دنيلعنت به تمام بغض ها        
 .عاشقشونم -        

 
 : زندیلبخند م...  کنمیو نگاهش م        

 
 ؟یفهمیدوست دارم م..  حس و به تو دارم، مننیمن ا -        

 
 ی که حس بجیآن قدر گ... جمیگ...  کنم ي چه بر خورددانمینم...  کندیو پشتش نفسش را فوت م        

 :دی گوی مندی بی کنم، سکوت و بهتم را که می میوزن
 

 ال؟یناز -        
 

 است اما ریسرم ز...  ام را چنگ بزنم نهی سخواهدی کوبد که دلم میم يقلبم جور...  توان بده ایخدا        
 : کنمی نگاهش را حس مینیسنگ

 
 بله؟ -        

 
  واسه دروغ وجود نداره داره؟یلی دلگهید -        

 
 ... کنمی فکر میمنطق        

 
 .نه -        

 
 . رو بکنهی بله رو بده قال قضي به من داریپس اگه احساس -        

 
 دوستم دارد؟؟؟...  زنمیناخودآگاه لبخند م...  کنمینگاهش م        
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 نی قدر انی ای عذرخواههی نبود ی رو بگم واال اگه احساسنای همه مدت دنبالت اومدم که همنیا -        
 در و اون در زدن نداشت داشت ؟

 
کاش ...  زنمیبه برفها زل م...  را خاموش کنديکاش بخار...  گرم استنیدوستم دارد؟؟؟ ماش        

 می قدم بزنمی بروشدیم
 

 . الی نازي من و تموم کرديتو کابوسا -        
 

 : لرزاندیلحن مردانه اش دلم را م        
 

 . حال و نداشتمنی ای کسچیکنار ه... من با تو ارومم حالم خوبه -        
 

 :دی لرزد که بم نلرزی ميلم جورد...  از خندهشودیلحنش پر م        
 

  ؟؟يخوای می لفظری زای يدیبله رو م -        
 

 : زنمیفقط لبخند م        
 

 ؟یاک -        
 

 :می گوی تندرفتم آرام می قبول دارم کمیحت... آرامم...  خندمیم        
 

 م؟ی قدم بزنمیبر -        
 

... نمی بی اش می خالي را در همان چشمهای زندگانی خندد که من جری مي جورکی ؟؟ی دانیم        
 : کنمیآرام زمزمه م... شانه به شانه...  می شوی مادهیهر دو پ...  کندی را خاموش منیماش
 

  باشه؟؟میگذشته رو فراموش کن -        
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 :ی زند لعنتیلبخند م        
 

 .باشه -        
 

  باشه؟مین ازش حرف نزگهید -        
 

 : شودیلبخندش پر رنگ تر م        
 

 . باشهزهیباشه خاله ر -        
 

  باشه؟؟دیاز دخترا متنفر نباش -        
 

 !حس من به تو مهمه -        
 

 .دی شما نباشی ولدونمیم -        
 

  ؛ردیگیدلم جان م...  خنددیم        
 

 .ت بشه راحالشی بابا خاطی حمیباشه بر -        
 

 کنم و دستکش یکوله ام را باز م... می روی مقیبه سمت همان آالچ...  میشوی ماطیهر دو وارد ح        
 زنم تا بفهمد ی لبخند مشیبه رو...  کندی معتضد نگاهمان مي که آقانمی بیم...  کنمیها را دستم م
 : شومی داغ ماری سامي رهیاز نگاه خ...  ها شروع شدهیفصل خوشبخت

 
  بپرسم؟يزی چهی -        

 
 .بپرس -        

 
 ...دایو -        
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 . غلط بزرگ بودهی تخت، التی تمومه خیهمه چ -        

 
 :می گوی کنم و می کار را منی دارد، من هم همی برف بر می و کمشودیخم م        

 
 م؟ی بسازیآدم برف -        

 
 .آره حتما -        

 
مهربان ...  زندیلبخند م...  کندیکمک م...  ی آدم برفي کنم به درست کردن بدنه یشروع م        

 : زندی ام مینی بيانگشت اشاره اش را رو... شودیم
 

 . کهي کردخی -        
 

.         
 

دو ...  گذارم ی می سر آدم برفي کوچک را جاي گلوله کی...  زنمیلبخند م... کنمینگاهش م        
 ... گذاردی مشی دستهاي آورد و جای درخت مي خشک شده يشاخه 

 
 د؟؟ی ندارجیهو -        

 
 .ارمیآخرش م -        

 
 یهر دو دستش را به سمتم م... شودی و رو مریدلم ز...  ترکینزد...  ترکینزد...  شودی مکینزد        

 میچشمها... ردیگیتنم گر م... ثال مردی مرا در آغوش بگخواهدیانگار م...  که انگار ي جورکی... آورد
بدون .... با فاصله. .. رد بی را پشت گردنم مشیدستها... خنددیم...  گل کردهطنتشیش... شودیدرشت م

از آن خنده ... خنددی رود و بلند میعقب م..  کنمی دارد نفسم را فوت میشال گردنم را که بر م... تماس
 :ابشی کمشیها
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 .  و خجالتت من و کشتهای حنیا -        
 

باز هم ... چدی پی میشال گردن را دور سر آدم برف...  خنددی مشتریب...  کنمی میاخم ساختگ        
 ...  رفتهلی ام تحليتمام انرژ... شودی مکینزد
 

 ؟يناز -        
 

 بله؟ -        
 

 تر کینزد...  وانهی خندد دیباز م...  رومی ناخودآگاه عقب مدی آی ام منهیدستش که به سمت س        
 ... خورمی مقی آالچیبه ستون چوب... شودیم
 

  شده؟؟یچ -        
 

 : کشدی دکمه را میالیخی کنم با بی رود نگاهش می پالتوام ميدستش که به سمت دکمه         
 

 . چشم نداره خبیبابا آدم برف -        
 

 د؟ی لباس من و بکني دکمه دی خوایبعد م -        
 

 : شومی مدهی کشد که به سمت آغوشش کشیآن قدر م...  خنددیم        
 

 . تو رو خدادی نکناریآقا سام -        
 

 : دی گوی مشودیدکمه که کنده م        
 

 .خورهی هست به درد نممی مشککی لباس من کوچيدکمه ها -        
 

 : می گویبا حرص م... کنم ی ام نگاه مچارهی بيبه پالتو        
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 .  تو خونه دکمه بوددیخب شا -        

 
 ه؟ینقد و ول کنم بچسبم به نس -        

 
 ي را رومی با حرص پادی آی مکیباز هم نزد...  گذاردی می آدم برفي چشم هايدکمه ها را جا        

 :  کوبمی منیزم
 

 ه؟ی چگهید -        
 

 ... خنددیم        
 

 .  بدبخت بکشمنی دهن واسه اهیرژ لب تو بده  -        
 

 افتد ی مادمی خواهد بگردد که یم...  کندی مدای گردد و کوله ام را پیم...  کنمیاز خجالت اخم م        
 یوقت...  تمام شود شی هاطنتی شنیکاش ا...  دومی داخلش ندارم با سرعت به سمتش مي مجازلیوسا

 ... کند ی نگاهم می جور خاصکی...  کشمی را مفمیک... را باز کرده فی کپی رسم که زیم
 

 . دی کنیعه خب چرا درش و باز م -        
 

 : کندیخنده اش را کنترل م        
 

 .بده من غر نزن -        
 

 ده؟ی لب کشی واسه آدم برفیآخه با رژ ک -        
 

 .معتضد -        
 

 شومی اندازد من داغ می اش را مکهیآخر ت...  رمیگی سمتش مرژ را به... خندمیم        
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 . ندارهتی تو ببند خوبفیدر ک -        

 
 ... حرفاستنی تر از ازی اما انگار تدهی کردم ندیفکر م.. رمیگیلبم را گاز م        

 
 .ای بری بگجیبرو هو -        

 
 خوش رنگ و کوچک در جی هوکی معتضد که لبخند به لب با ي آقادنی خواهم بروم که با دیم        

 نیامروز از دست ا.... بوسدی ام را میشانی هوا پی بیلی و خشودی مکینزد... دی آیدست به سمت مان م
 : شانس اورده امرمیپدر و پسر نم

 
 .دی که خوش بخت بشزمیر ی رو به پاتون مایدن -        

 
 مزنیاز خجالت فقط لب م        

 
 .ممنون -        

 
 انیزنگ زدم پدرت مادرت ب -        

 
 

 قدر حالش را نی من ایعنی...  شودطانی قدر شوخ و شنی بودم ادهیند...  کندی نگاهش ماریسام        
 دی گویخوب کردم؟ رو به پدرش م

 
 .ارنی بي دو تا دکمه هم واسه لباس نازدی گفتیم -        

 
 اش نهی سي را توجی با خنده هواری کند و سامی اش پرت منهی سي را توجی معتضد هويآقا        

 ...ردیگیم
 

 .خورهی سرما مي تو، نازدیایزود ب -        
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 .چشم -        

 
 ...نمی بی شده ملی را تکمی و آدم برفگردمی رود بر می میوقت        

 
 .چه خوشگل شد -        

 
 . از توشتری بیآره حت -        

 
 ... خنددیم...  خندم یم        

 
 .بازم برف دوست دارم -        

 
 :شودی ميجد        

 
 تر نیری شي خاطره هی ي تلخ داري که ازش خاطره يزی چهی با هیکاف.خواستمی و منیمنم هم -        

 ! يبساز
 

 .اهوم -        
 

 ؟ی به من بگیچی هيخواینم -        
 

  رفته بود؟؟تی دلم براشی وقت پیلی از خمی بگوم؟؟یچه بگو...  کنمی نگاه ممیبه دستکشها        
 

 ؟یاز چ -        
 

  ؟ي مدت عالقمند شدنیاز احساساتت به من، تو ا -        
 

  اصال؟می بگوي ؟؟ چه طورمی نگومی دانم بگوینم        
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 ... دیدی دستکش و واسم خرنیاون روز که ا -        
 

  کند؛یحرفم را قطع م        
 

 .  حرف زدن وی رسمنیول کن ا. ..  نفرمهیمن  -        
 

  زنمیلبخند م        
 

 . سختهکمی -        
 

 .ادامه بده... یکنیعادت م -        
 

 ... دستکشا رو واسمنی که ايروز -        
 

  خنددیم...  کنمیمکث م        
 

 ...  که مني اهی هدنی اولنیبا خودم گفتم ا.. يدیخر -        
 

 یکی مانیاما حاال که قرار است دل ها...  سختیلیخ... سخت است...  کندیبا دقت نگاهم م        
 مانیحاال که پش...  نکردهمی جا و امروز دنبالم آمده و رهانی قدر دوستم دارد که تا انیحاال که ا... شود

 :می بگودیبا...  خنددی قدر از ته دل منیحاال که ا...  دارد بشنودازیحاال که ن... ستا
 

 ... که دوسش دارم گرفتمی که من از کسي اهی هدنیاول -        
 

 ی نگاهم مکدفعهی...  کندی مزی را آنالمیدارد حرفها... مثل من...  استرهیفقط به دستکش ها خ        
 : کند

 
 ؟ی چیعنی -        
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 ... دای رستوران پدر پارمي اون روز تویحت -        
 

 :شودیمتعجب تر م        
 

 ...! حوصله و سردهی انقدربزنهی و که قلبم واسش تند میناراحت شدم که کس -        
 

 . زندی مجیگ...  مغز ش ي کرده باشم توی ماشه خالکیانگار         
 ؟؟ تو؟ از قبل من وینی -        

 
...  چاله هااهیهمان س...  شی کنم، چشمهاینگاهش م... ردیگیچانه ام را م...  اندازمی مریسرم را ز        
 ...یپر از زندگ... پر نور...  شده یچراغان

 
 ... خوش بخت شدم مندفعهیچه  -        

 
 ...دو حس خوب و بد..  سوختن قشنگ کی... نیری درد شکی...  لرزد یدلم م        

 
 ؟ی وقت؟ از کچی هدمیچرا نفهم -        

 
 !دایجشن پارم -        

 
 : زندی ام کنار میشانی را از پمی از موهاي تره اگرشیبا دست د        

 
 ...!الی تو معجز س نازي گهیاسم د -        

 
 قدر حالش خوب است نی که انیاز ا... ستی نيدرد... ستی نیغم...  شودی پر ممی چشمهايکاسه         
 :  خواهدی مهیدلم گر

 
 .امی که مجبورم کرد بنی عمر ممنون بابام واسه اهی -        
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به سمت . ..  رودیعقب م...  کشدی مقینفس عم...  بنددیچشم م... زدی ریاشکم م... زنمیلبخند م        
 :دی گوی و مرودی میآدم برف

 
 !کنمای دارم مالحضه تو مگهید -        

 
 : میگویمتعجب م...  استيلحنش جد        

 
  شد؟یچ -        

 
 :گرددیبر م -        

 
 . خونتون کهيریاالن بغلت کنم م...  دست از پا خطا کردشهیبابا نم -        

 
 ... کنمهی گرای دانم بخندم ینم        

 
 لحظه دلم خواست مچالت هیفقط ...  بلد باشم گفته باشمنمی همستیزه معلوم ننخند بچه پرو تا -        

 .کنم
 

 ...کندیدستش را به سمتم دراز م...  دانمی بحث را صالح نميادامه         
 

 .نجای اایب -        
 

 دستش ي آورم تا تویاما دستم را باال نم...  رومی حس خوب مای دنکیبا استرس و دلهره اما         
 ... اوردی نمنیی اورد و دستش را پایکم نم... بگذارم

 
  حرامه؟نمیا -        

 
 :خندمیم        
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 .االن آره -        
 

 :دی گوی و مردیگیدستم را م        
 

 .  حالل خدا رو حروم نکنخودیب -        
 

 :دیگوی و مستمی ای میبعد مقابل آدم برف        
 

 . اسم واسش بزارهی -        
 

 .اسم داره که -        
 

 ا؟ی بهت بگم آدم بدی باي نازي االن به جامیما هم ادم -        
 

 با عشق ؛... با...  کندینگاهم م... خندمیبلند م        
 

 . بگو -        
 

 .ییای روهیبرف -        
 

  کند؛ی اندازد و نگاهم می ش را باال مي از ابروهایکی        
 

 واسه بچم تو اسم انتخاب نکن خب؟ -        
 

  کشدیدستم را م...  زنمی خنده ام را کنترل کنم ،لبخند متوانمی اما نمکشم یخجالت م        
 

 . داخل سردهمیبر -        
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 از دی آی و اسپند به دست به سمت مان مکشدی ملی سوسن خانم کمی گذاریپا که داخل خانه م        
 : دی گوی گوشم مي تواری اندازم که سامی مریالت سرم را زخج
 

 !ي دادی مرد زندگهی باال که به ریبا افتخار سر تو بگ...  منزیعشق خجالت نداره عز -        
 

...  شدبمی که امروز نصی نابياز تمام حس ها...  قشنگشياز جمله ...  و محبت کالمشياز گرما        
 : کنمی معتضد و سوسن خانم آرام زمزمه مي آقاي سر و صدا و خنده انی بندم و آرام میچشم م

 
 تولد دوبارت مبارك -        

 
 .... شده همراه دستانمتیهوا سرد است و گرما        

 
 ..!! بابت فراوان عاشق فصل زمستانمنیاز ا        

 
 
 

 ...انیپا        
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