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خالصه ی جلد دوم : آهو امانی ، لیسانس مامایی دختر 

بیست و چهار ساله ای که سودای شهرت به سر دارد ، 

در کالس های بازیگری ثبت نام میکند تا بتواند سوژه ی 

زندگی مادرش را تبدیل به نمایش یا فیلم سینمایی کند ، 

برای همین منظور به سوپراستار جوانی که دانش اموخته 
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تئاتراست متوسل میشود اما هدف آهو از این نزدیکی ی 
… شهرت یا شیدایی نیست، او برای انتقام 

#مقدمه #کالالکت_جلد_دوم #به_روایت_آهو

*****************************

به همانگونه که نشود.زیرا  یر  تا بر شما داو  نکنید  یر  داو 
خواهد شد و با داوری  بر شما نیز  کنید،  یر  داو  بر دیگران 

شما وزن خواهد شد. یا  بر  که وزن کنید،  همان پیمانه 
"انجیل"

_1 #پارت  #کالالکت_2 
: یکم  فصل 

که تو بود . مایعی  اگر حالت بود ، به نظرم مایع  سکوت 
بود، ماتم و اگر رنگ بود ، سیاه  ید  میش  غرق  حتما  َ ِرش 
مار بی یک  باشد ،  حیوان  یک  بود... سکوت اگر قرار بود 
امد و تا به می  اش بیرون  سر و صدا بود که از آشیانه 
و تمام ! ید  بو  زهر و نیشش  ، اسیر  جنبیدی  خودت می 
قبرستان را پر کرده بود . به سنگ مرمر سفید سکوت 
: کجا ، چند شنبه؟ چندم ؟! وفکر میکردم  نگاه میکردم 

از دستش داده ام . کی 
داشت و تمام لحظات بد یاد  تمام لحظات خوب را به  مغزم 

را پس زده بود . باالال آورده بود .
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قبر افتاد ، سر به ی  سینه  یو  ر  ید  مرد قد بلن  ی  سایه 
سرد، بود . خیلی  ید  سر  عقب برگرداندم .فروردین 

بود. از سال که تهران به خودش دیده  ماهی  سردترین 
، امروز چندم بود؟! چند شنبه بود؟ نفهمیدم  یز  چی  تحویل 

یز نشده بود . مرگ مغ  حافظه ام انگار مرده بود و احیا 
را اهدا کرده بودند . شده بود و خاطراتش 

بود ، سه قدم از من ایستاده  ی  کردم به فاصله  نگاهش 

در چهره اش ، وادارم میکرد یز  اما چی  فرار میکردم  باید 
داشت ، خسته بود ، ته ریش  تا بمانم ، تا باشم تا بپرسم ، 
رنگش و بلند ... در نگاه مشکی  پریشان  نیمه  موهایش 

. بود ومن ، من او را نمیشناختم  عالمه آشنایی  یک 

را ، گلویم  سنگین  یا  جز همان مرتبه که با پنجه ه  به 
حافظه ام کار میکرد کشید،  تیر  فشار داده بود  ... گلویم 
داد: کارت ساخته اولتیماتوم  هنوز . حافظه ام به گلویم 

است!

من را ... میتوانست  حاشیه  آرامستان خلوت و بی  این  در 
که تنها صد متر با ما فاصله داشت ، مجنونی  ان بید  زیر 

متوجه نباشد . چال کند و کسی 
را به . هنوز فشار پنجه هایش  به گردنم کشیدم  دستی 

که حاضر نبود اوردم . هنوز سر انگشتهایش  خاطر می 
ذهنم پر رنگ و یو  رقمه از گردنم جدا کند را ت  هیچ 

واضح داشتم .
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را از که قامت رشیدش  پرستارها و نگهبانی  جیغ  یا  صد 
و کشان کشان از تن آش و الالش من عقب کشید  یو  ر 
دو داشتم . همین  یاد  کردند را مو به مو به  اتاق بیرونش 

اتفاقات رخ داده بود  و حاالال این  ی  گذشته همه  ی  هفته 
ترساند. سکوتش من را می  آمده بود ، دستهایش  اینجا 

بیشتر...

! چشمهایش 

چاله بودند ، ، مثل دو سیاه  و سیاهش  لعنتی  یا  چشمه 
را دانشمندها به که حسرت تماشایشان  چاله هایی  سیاه 

گور برده بودند .

، کشید  رنگش بیرون  یر  خاکست  یو  پالت  یو  را از ت  دستش 

نگه داشت ، لبهایش  میان  را درآورد نخی  پاکت سیگارش 

صورتش نور انداخت. یو  ر  نارنجی  ی  فندک زد ، شعله 
یک ، او را به  خسته بود . آنقدر خسته که دلم میخواست 

دعوت کنم . گرم و خانگی  چای 
ستبر و رگ ی  ، سینه  کشیده  یا  درشت و انگشته  یا  دسته 
خودم را مچاله کنم کمی  زده اش، وادارم کرد  گردن بیرون 
را ماهرانه قدم از او فاصله گرفتم که دود سیگارش  یک 

مضر ترین : این  داد، خواستم بگویم  بیرون  از بینی 
اش در حق خودش وریه  یر  سیگا  یک  است که  یر  رفتا 

. انجام دهد  میتواند 
را به هم دوخته بودند. لبهایم  اما 
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 ! شناسنیهمه منو م-

 یبود، نفسم تکه تکه شد ، کم یبه نفسش ستودن اعتماد

از دهان ... باورش  یامد ، کم رونیب ینیاز آن از ب

 میبا چشمها و گوشها یحت گریناممکن است اما من د

ضربان قلبم،  یصدا دمیترسیم دمیکشیداشتم نفس م

 

نشست: از من گوشهایم  یو  ت  گرم و رسایش  یا  صد 
میترسی؟

رفتارش میرفتم،  چنگ نگه داشتم ، باید  یو  را ت  کیفم  بند 
نبود . اصالال به اعتقاد من او بود ! انسانی  طبیعی  غیر 
گرگ بود به شکل انسان در امده یک  انسان نبود . شبیه 
یا روانی  بیماران  بود ... اصالال اگر انسان هم بود شبیه 

فرار کرده بودند. بود که از آسایشگاه 
به زمین بودم که پاهایم  آمد، آنقدر ترسیده  گام پیش  یک 

بودند. چسبیده 
انگار ! زل زد و گفت: واقعا میترسی  چشمهایم  در 

پرسیدم: من شما رو میشناسم؟! لرزید  که می  صدایی  با 
را در صورتم خالی زد ، دود پک سوم سیگارش  نیشخند 
هم نداشتم ، بهنام گفته بود تنها کرد، توان عقب کشیدن 

مغزم نرفته بود ! امده بودم دنبال یو  نروم ، حرف ت  جایی 
خانه می یو  خودم بگردم! خود خاک برسرم را کاش ت 

جستم . نه در آرامستان سوت و کور ان هم سوم فروردین
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ناآرامش  یمرد مقابلم شود و دستها فیمصدع اوقات شر

 بود .  ایاحساس دن نیبدتر یخفگرا فشار دهند !  میگلو

و در صورتم فوت کرد . هرچه  دیکش را تا انتها گارشیس

، به نگاه مردانه و  شی، به چشمها رشیبه تصو شتریب

! دمیفهمی، کمتر م زدمیاش زل م یخشک و خال

 یاز خاطراتم از او نشانه ا ییجا چی. در ه شناختمشینم

 نبود ...

 

 !       2#پارت_ 2#کالکت_

نوک  ینوک کفشش له کرد ، جور ریرا ز گاریس لتریف

که  دادیکفشش را به چپ و راست تکان م یتو یپنجه 

مشکلش با من  دیاست کاش بگو ریانگار گردن من آن ز

و  دی.کاش دلش را سبک کند و دردش را بگو ستیچ

راحتم کند . حافظه ام رفته بود، عقل و هوشم که سر جا 

سواد که نبودم ...  یبودم ! ب ییماما ی سانسهیبود! من ل

 یک دانستمیدم! مادرم را خاک کرده بودم و نماحمق هم نبو

 از دست دادم . 

و اون انگار  دیاشک دو میگرفت، در چشمها امهیگر

شد به صورتم و لب  رهی، خ یتاب یب نیشد از ا دواریام

 !اد؟ینم ادتیزد: منو 

 از من ، حال او بود . بدتر
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 یرهی... رنگ تشیاش ، خط و خش صدادو رگه یصدا

 .  کردیم رهیرا ت میاش ، چشمهاحنجره

من غلط بود  ریتعب دی. شا شیبود در چشمها یاصرار چه

 چی.... اما هاورمشیکه اصرار داشت ... که به خاطر ب

ذهنم از گذشته ، از او ، از نقش او ، از اسم او ...  یجا

 نبود . نشانه و آدرس نبود .  ینبود ، رسم یخط

 یبرخالف دو دفعه کردمیمگام جلو رفتم، احساس  کی

به او  توانمیم کردمی، قصد جانم را ندارد ، احساس م شیپ

 کردمیم الیخ یعنی،  کردیم نیرا تام تمیاعتماد کنم ، امن

که  دادیم یدواریپهنش به من ام یکند ، شانه ها یکه م

سالح آمده با  یکرد، حداقل حاال ب هیبه او تک شودیم

 .  میحلش کن گوگفت

 شهی؟! من که هم یبدهکار بودم ! اما چه بدهکار دیشا

... دوستانم من را ولخرج و الرج  شدیم دایپ فمیک یپول تو

 عاشقم بود!  دیدانستند . شا یم

 !نطوریزدم ، نفسم را حبس کردم و گفت: که ا زهرخند

 "! نطوریرا گفته بود"که ا نیقبل هم هم یمرتبه دو

آمد  یآورد ، بدم م یکه به لب م یو آنطور نطوریکه ا از

 زدم : اقا ... شی. خواست بچرخد و برود که صدا

 ایدن کیبرد ، نگاهم کرد،  بیدستها را در ج ستاد،یا

 ایدن کیامده بود . به من  شیدر چشمها یگناهکار

احساس بد بودن . از خودم بدم  داد،یم یاحساس گناهکار
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کس تا به  چی. ه کندینگاه م ینطوریآمد که او من را ا یم

 نگاه نکرده بود. نگونهیحال به من ا

 یمرتکب شدم! چه گناه ییکه فکر کنم چه خطا نگونهیا

از زن  یکیکردم ! نکند پدر  یا یکردم ... چه ناخدمت

 آمده است ؟! ایباشد که بچه شان مرده دن ییها

 ... دمید یشما، من شما رو دو سه بار-

 کیآورد ، با  رونیشلوار ب بیرا باز از ج گارشیس پاکت

گذاشت و گفتم:  شیلبها انینخ  م کیطرفه،  کی شخندین

 یماما هیمشاور و دارم  هیمن فقط نقش  یهر تولد یتو

 همراه اگر فرزند شما ...

 ندارم . یگفت: من بچه ا شخندیکالمم آمد با ر انیم

 ن؟یشناسی: منو از کجا م دمیخشکم زبان کش یلبها یرو

 . شناسمینم-

خوردم جوابش باعث شد ابرو درهم بکشم، خواستم  جا

که  یسر قبر یکالمم گفت: فقط باال انیکه م میبگو یزیچ

 ! ستی، مرده ن  یکنیم هیگر یدار

سنگ  یرا به سو گارشیام کرد، ته سحواله یچشمک

 پرت کرد و فاصله گرفت.

خاموش نشده و خط  گاریسنگ قبر زل زدم، به س به

 کرد،ی. سرم درد مرفتیباال م ینارنج یکه از شعله یدود

... دمیاسم مادرم کش یانگشتم را رو دیکشیم ریت جگاهمیگ

 اوردم؟! یچرا مرگش را به خاطر نم
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 فیک یرا از تو ی، گوش دیچیتلفن در آرامستان پ یصدا

 زمی: عزدیچیگوشم پ یبهنام تو ی، صدا دمیکش رونیب

  م؟یشیما نگرانت م یگیآهو ؟! نم ییکجا

 امدیکه نثارم کرد ، خوشم ن یزمی، از لحن عز دمیکش یپوف

 .زمیعز دیمرد زن دار به من بگو دادیم ی. چه معن

 دنبالت؟ امیب ییالو کجا-

به من زنگ بزند ...  خواستمی. اصال نمدیایب خواستمینم

؟! پدرم  دییپا یمن را م یچهار چشم دیاصال چرا با

 را با مادرم خاک کرده بود؟ رتشیغ

سال ازش گذشته بود، از خاک  کیقبر نگاه کردم ...  به

سنگش ترک خورده  یکردنش، از سنگش... سنگش ! رو

 بود . 

 زد : آهو؟  میرفتم . بهنام صدا جلو

 خونه .  امیخودم م-

زانو  یسر دادم ، رو فیک یرا قطع کردم و تو یگوش

 یرو یترک ها یجا یفرود آمدم و سر انگشتم را به جا

ترک خورده  دیقبر تازه ، چرا با نیاندم ... اسنگ قبر کش

خاک جوانه نزده است؟!  نیا یپا یگل چیباشد؟! چرا ه

 یاو کس ندیگویکه بهنام و پدرم م بهیمرد غر کیچرا 

:  گفتی! چرا مشناسند؟یهمه او را م کندیادعا م ستین

 مرده است ؟!  یقبر ب نیا

 آمد !  ینم ادمی
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 میها هینشاندم و عطر خاک را به ر یااسم مادرم بوسه به

 بردم .

 

  3#پارت_ 2#کالکت

 

 آشپزخانه جا خوردم .  یبهنام تو دنید از

آوردم و رو  نییباال داده بودم ، پا یشانیرا که تا پ اممقنعه

کردم و  ینگاه میقرمز به تن داشت ن شبندیبه او که پ

 ؟یکنیچه کار م نجای: تو ادمیپرس

 یاز صبح خبر یکجا رفت ؟یکرد و گفت: چطور یاخنده

هنوز مراقب  دی. حالت بد نشد؟ دکتر گفته با ستیازت ن

 ....  یهوشی! عوارض عمل... داروها .... ب یخودت باش

 ندادم .  اشیبه نگران یجواب

باز کرده بودم،  یدر ورود یمانتو را جلو یها دگمه

حضور نا  تیحرارت تنم باال رفته بود از حرص و عصبان

که متعلق  یااجاره یمتاهلم در خانه یبه هنگام پسرعمو

باشد . آن هم  نجایا خواستمیبه پدرم بود! عطش داشتم. نم

 که پدرم در خانه نبود ... زن بهنام هم نبود .  یوقت

نگاهش  رانیرا دست به دست کردم و همانطور ح فیک بند

 شده؟ ی؟ چ هیکرد و گفت: چ یاخم کردمیم

چه کار  نجای: ادمیکانتر قرار دادم و پرس یرا رو فیک

 ؟یکنیم
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 یسر هم کنم . عمو یزیچ هیتو و عمو  یاومدم برا-

 کم بهش برسه !  هیمن که دختر نداره  یچارهیب

را چرخاند و  شیخندان بود، در صورتم چشمها نگاهش

 : بابام کجاست؟دمیپرس

 ...  ادیم-

،  ریبگ یدوش هیو را در تابه فرو کرد و گفت: بر قاشقش

 بهنام چه کرده ! نیعوض کن بب یلباس هی

 اد؟یدهانم را قورت دادم و گفتم: خانمت هم م آب

به من کرد و جواب داد: با دوستاش دوره داشتن .  ینگاه

 ... یکرد کارای... چیکن کجاها رفت فیتعر ایبرو ب

پدرم ،  رتیانداختم ، غ ینگاه میخانه ن یسوت و کور به

با جسم مادرم خاک شده بود . پر حرص به سمت 

 دم،یپاشنه چرخ یرفتم، روشنش کردم و رو ونیزیتلو

در اتاق پدرم بمانم در را قفل کنم ، در اتاقش  توانستمیم

 هم بود. یفرنگ سیحمام بود، سرو

 ماندم که بابا برگردد .  یانجا م آنقدر

داشتم، آن هم تنها . قرار  یبودن کنار بهنام حس بد از

 یجلو خواستمیباشم . نم خواستمیاما نم فتد،یب ینبود اتفاق

 چشمش باشم.

جمع کردنش را نداشتم  یکه صبح حوصله یتشک یرو

زدم و  هیبه بالش تک کرد،یدرد م میچهار زانو شدم . پاها

 رم؟یتحر زیرا دراز کردم . تخت خوابم کجا بود؟ م میپاها
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محله  نیا م؟یخانه آمده بود نیما چرا به ا ... اصاللمیوسا

م یآپارتمان کوچک دو خوابه! اسبابم کجابود؟لباسها نی؟ ا

! میام ... پوسترهاام ... کتاب و کوله یدرس ی... جزوه ها

 ... میمجله ها

از  ی.  بخش اعظم دمیکش رونیرا کامل از سرم ب مقنعه

خوش هم پرستار  گریبودند .بخش د دهیرا تراش میموها

 اشیمشرب بخش ، تکه کرده بود تا راحت تر باشم . باق

 هم خودم در خانه کوتاه کرده بودم. کوتاه کوتاه . 

 رفتیدلم ضعف م یرا به سقف چرخاندم ، از گرسنگ سرم

باز  مهیبود . در کمد ن دهیچیخوش املت در خانه پ یو بو

در کمد  یبود ، چهار دست و پا به آن سو رفتم  و جلو

و  ختهیبه هم ر یبه لباسها کردمینشستم به کشوها نگاه م

 نامرتب پدرم .  

کدام سرجا نبود .  چیکه ه یرنگارنگ یکراوات ها به

 که همه از دم چروک بودند .  ییها راهنیپ

 یکمد به چشمم آمد . رو یجعبه ، انتها کیزرورق  برق

 ییکادو یجعبه کی.  دمیزانو برخاستم ، دستم را جلو کش

پنهان  انهیکمد که ناش یقرمز رنگ بود، آن را از انتها

به  دهیچیپ یهدف روبان صورت یآوردم، ب رونیشده بود ب

شکالت از باال بسته شده  کیزرورق را باز کردم ، مثل 

روبان را باز کردم کاغذ دورش شل شد ،  یوقت ،بود 

عطر بود  . پلمبش باز نشده بود ...  یجعبه  کیجعبه ، 
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کوچک نوشته شده  دیتکه کاغذ سف کی یجعبه رو ریاما ز

 ... تولدت مبارک !  زمیعز یایبه رو میبود: تقد

ماه جلوتر بود  کی یرا نگاه کردم . برا خشیتار

 !  بهشتی.ارد

... حق  مینداشت ایرو لیآشنا شده بود؟ در فام یبا زن پدرم

 داشت خب زنش مرده بود . 

 می... اشکها دمیچیپ یقبلعطر را در همان وضع  ی جعبه

مادرم  یوقت برا چیشد ، ه یصورتم جار یناخودآگاه رو

 نیبود جلوتر ... در زرورق ! مز دهینخر یا هیهد نیچن

 به روبان !

 یمرد ادیفر یرا پاک کردم که صدا میپشت دست اشکها با

حسن ، شما رو به خدا، دو  دیکل خانه را برداشت : آس

 زار انصاف داشته باش !

جا برخاستم جعبه را همان جا گذاشتم قفل را باز کردم .  از

 بود ، آهنگ مردانه اش آشنا بود .  یخوش یصدا صدا

قسم ...  یعل یدر ذهنم آمد : به مرتض یبعد ی جمله

 .  نیمشابه ا یزیچ

،  دی: س دیچطور از ذهنم گذشت که مرد داد کش دانمینم

نگو نه .... به خدا  دمیقسمت م یعل یشما رو به مرتض

 . رمی. به جون دخترم گ رمیگ

، قاب  ستادمیکه ا ونیزیکوتاه گذشتم مقابل تلو یراهرو از

باران  ریکه ز یمرد ریمجذوبم کرد و من به تصو ییجادو
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...  کردمینشسته بود نگاه م نیزم یرو یآجر وارید یپا

 ریز سیخ ی... موهاششی، ته ر شیچهره اش، چشمها

 اش...  باران مانده

 " ...  ماتم برد .شیخدا ای"  ادیفر

 

  4#پارت_ 2_کالکت

********************** 

 دوم :    فصل

********************** 

اش که در نور  یو شالق یبلند مشک یدم اسب یموها

را دور پنجه اش چرخاند و  زدندیکمرگ آباژور برق م

چنگ گرفت، سرش به عقب آمد،  یمانده اش را تو یباق

 یب یناله ا نشست،یم فشیکه به تن ظر یاز شدت درد

را پشت گردنش گذاشت و  شیدر آمد، لبها شیجان از گلو

 گفت: بچرخ ! یدو رگه ا یبا صدا

 یلبها یرا رو شی، سر انگشتها دیدرخواستش چرخ طبق

برجسته  شیلبها د،یدرهم کش یینازکش نشاند ، ابرو

 خواستیکه م یا یهم به درشت شیمهانبودند ، چش

و  دیضربه را به تنه اش کوب نیوجود آخر نینبودند، با ا

 یب شیخاموش نگه داشتن صدا یتمام تالش دختر برا

 فرجام ماند . 
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را از  شیاش زد  ، زانو دهیدرهم تن یبه چهره  یشخندین

که روبدوشامبر را به تن  یتخت برداشت و درحال یرو

 رونی، چند اسکناس ب یپاتخت یکشو ی، از تو کردیم

 به حساب؟ زیوار ای  Cashو گفت:  دیکش

خمار و مست بالش را بغل زد و گفت: من دالر  دختر

 !  رمیگیم

 م؟یبست یقرار نیبا هم چن ی:  کدیتفاوت پرس یب

که کنار  یآرنجش باال آمد و در جواب مرد بد اخم یرو

بود گفت:  من از اول  ستادهیتخت ا یرو به رو یپاتخت

 !  رمیگیگفته بودم به دالر م

 آزاد؟!  ای ییمایدالر ن-

 شکارتونیو گفت: به پ دیکش یقیطعنه اش نفس عم از

 گفتم!

با دالر باهات حساب  یبعد ی. دفعه  یگفتیبه من م دیبا-

 .  کنمیم

 یلیتکان داد و گفت: خ یآمد سر شیلبها یکه رو لبخند

 ! من از خدامه در خدمت شما باشم هرشب  . یهم عال

 خودتو  جمع و جور کن  به سالمت . -

برود که صدا کرد : از حموم  رونیاز اتاق ب خواستیم

 استفاده کنم؟ تونمیم

 نه! -

 چطور؟ ییدستشو-
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از حموم و  یکیگفت: هر شب قرار باشه  یحال مشمئز با

اتاق من استفاده کنه ، به نظرت به سالمتم  ییدستشو

 جمع کن خودتو !  خوره؟یلطمه نم

 ادتیبود، اشاره زد و گفت:  یپاتخت یکه رو یبه پاکت و

 !  ینره برش دار

آمد ،  رونیلب زمزمه کرد و از اتاق ب ریز یبد عنق  دختر

، سالنه سالنه تنه اش را  یتیگران یکه از پله ها یدرحال

آشپزخانه رفت. قهوه ساز را  یبه سو ،دیکشیم نییپا

 یتلنبار شده  یکارتون ها یروشن کرد و از ال به ال

 کرد .  دایبساط آشپزخانه ، ماگش را پ

 یتشکر آمد ، صدا یآب سرد را که باز کرد صدا ریش

 نیاگر کارم داشت دی: شماره امو داردیچیدر خانه پ فشیظر

 بود آقا .  دای. من اسمم ل نیبهم زنگ بزن

آب نگه  ریش ریحرف آنقدر ماگ را ز ینداد . ب یجواب

و سوت  دیبسته شدن در به گوشش رس یداشت تا صدا

 ریش ریآشپزخانه را پر کرد . ماگ را ز یقهوه ساز فضا

شب گذشته بود ،  ازدهیقهوه ساز نگه داشت ، ساعت از 

،  زدیخامه به قهوه اضافه کرد  و با قاشق همش م یکم

راک مقابل  یصندل یرفت، رو النمان حال به سدر ه

، آلبوم محبوب  موتیدستگاه پخش فرود آمد و با ر

کرد، سرش را  play، را   نگیک یب یب یبلوزش با صدا

که تا به  یداد و فکر کرد دختر هیراک تک یصندل یبه پشت
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بود ، نه  یخرگوش شیحال کنارش بود ، نه دندان ها

 ! شانیو پر ودتا دم کمر ب شینه موها  ییآهو شیچشمها

 بست دوستت دارم .  ینم کشیهم به خ قهیدم به دق هر

  د،یکش رونیروبدوشامبر، پاکت مالبرو را ب بیج یتو از

 ینقره ا یپوینگه داشت  وبا ز شیلبها انیرا م یگاریس

حد باال برد ،  نیپخش را تا آخر ی، روشنش کرد ، صدا

و از طعم قهوه اش لذت  شدیراک جلو و عقب م یصندل

باز شد  یکه در به ارام کردیرا دود م گارشیبرد و س یم

 . 

 ییخرما یو موها ییطال ی، با چشمها بایروباه ز کی

حواله اش کرد و  یشخندیآمد . ن یم شیخرامان خرامان پ

بازش زمزمه کرد: به به !  مهین یپلکها یاز ال

،  یگاو دیفرمودیبانو ! م دیافتخار داد احضرتیاول

 !میکن یپاتون قربون یجلو یزیچ ی، شتر یگوسفند

بود،  زیعطر زنانه اش وسوسه برانگ یخم شد، بو شیرو

ماند و دستگاه پخش را  رهیاش خ ییکهربا یدر چشمها

 یآقا یمست کرد یسرخود خاموش کرد و گفت: بدجور

 هنرمند ! 

 یکه دودش را ب یگرفت و درحال گارشیاز س یمحکم کام

با  یگفت: تازگ کردیم میکم و کاست به صورت  او تقد

 تیگشت ارشاد مشغول به فعال یهمسر محترمتون تو

موفق  نیعمل کن کالیالبد! تکن نیزد ای!  مافن؟یشد
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روز افزون دارم خانم!  قیتوف ی! براتون آرزونیشیم

  5#پارت_ 2#کالکت_

که بدون  ییدهانش را قورت داد و در جواب طعنه ها آب

آمدند تنها گفت : بذار  یم رونیب شیلبها انیمکث از م

 کمکت کنم!

کالبه  گهیگلم ! شما لطفا زحمت بکش، د یکمکتو کرد-

 من کمک نکن . 

لب گفت:  ریآب دهانش را قورت داد و ز د،یلرز نگاهش

 نداشتم! یچاره ا

 یچارگیمن از ب یخانم . برا دییمن از چاره نفرما یبرا-

 !دینکن اصال صحبت

،  یخوایلب اضافه کرد: اگر م ریتر شد و ز زیت نگاهش

گردنتو نشکنم گورتو گم کن از  یخوایالبته اگر هنوز م

 من بزن به چاک! یخونه 

کرد،  تیراک را به جلو و عقب هدا یحرکت صندل کیبا و

 یآمد، فاصله  یم کیو نزد رفتیهر بار که عقب م

 . شدیاو کمتر و کمتر م یبا لبها شیلبها

را در صورت او فوت کرد ، تنه اش را عقب داد  ،  نفسش

مواد  یآمد، بسته ها شیدست به کمر شد ، ساسان پ

کانتر گذاشت و رو به او که در عالم  یرا رو ییغذا

 خودش بود گفت: ش
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 ؟یخوریم ام

 را نداد. جوابش

 یخال یها شهیرا باد کرد و پر حرص به ش شیها لپ

که  یطار شده بودند و ظروفق نکیس یکه تو یدنینوش

 انداخت .  یهم تلنبار، نگاه یهنوز نشسته رو

 بود. ستادهیسالن ا ی انهیم فیروشن هنوز بالتکل پناه

هم فرو  یتو یآشپزخانه آمد، ساسان با ابروها یسو به

 فشیرا به دست کرد، پناه  ک ییظرفشو یرفته ، دستکشها

 کانتر گذاشت و گفت: بذار من انجامش بدم. یرا رو

به پناه رفت و روشن مصر گفت: تو برو  یغره ا چشم

 . اگر بخواد ... کنمیمن درستش م ششیپ

 نکهیجز ا خوادینم یچیحوصله گفت: اون ه یب ساسان

 تنها باشه .

گند بزنه به  شتریپنجه مشت کرد: تنها باشه ب روشن

 ...یستیه نساسان چرا متوج ش؟یخودش و زندگ

 باشم ؟  یمتوجه چ-

بلند تر، پناه  یبا صدا نباریکرد، ا یپخش را پل دوباره

آهنگ  نیا دنیاشاره اش را به گوشش برد، مغزش از شن

 بود .  دنیدرحال سوت کش

کمکش کنم !  خوامیو گفت: من م ستادیا شیرو به رو پناه

براش  تونمی! مستی، ممنوع الکار که ن رهیممنوع التصو
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! منم به خاطر کنمیو م نکاری. به خدا ا رمیمجوز تئاتر بگ

 کنار!  دمیکش نیاز تلق نیراست

 یکه جلو یحواله اش کرد ، به مجالت یشخندین ساسان

هم سوار بودند، اشاره کرد و گفت:  یسوالردوم رو

چند صد تا مطلب راجع بهش نوشتن؟! درمورد  یدونیم

،  یحرفه ا ریغ ،اخالقی! درمورد بدقولیعدم تعهد کار

! کنهیکه پروژه رو نصفه کاره رها م یسوپراستار مغرور

از دست  نیبا انصرافش از تلق سالشوام یها شنهادیتمام پ

 شینما ،یونیزیتلو یها سلایر یشنهادهایداد! تمام پ

زرد  یکارگردان ها گهید ی!!! حت نمایتئاتر و س ،یخانگ

 ادیبفرستن که بخونه و ب لمنامهیبراش ف کننیهم جرات نم

وسط کار ، ول کنه و بره! شما  ترسنیقرارداد ببنده م

  ن؟یکرد کاریباهاش چ نیدونیم

 من؟ من فقط خواستم کمکش کنم!-

مورد باهم بحث  نیدرا می!  ما هر شب دار؟ینطوریا-

 .میکنیم

که تو  میرسینم جهیحوصله گفت: و هرشبم به نت یب پناه

 .  میتا به دوستت با هم کمک کن یبه من کمک کن

هفت  یبرا یبار کمک کرد هیشما  خوادیکمک شما رو نم-

 ما بسه !  یپشت همه 

منم  دمیکنار کش نیاز تلق نی: منم به خاطر راستدیغر پناه

 پونزده ساله امو گذاشتم وسط... منم .... یآبرو
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کالمش آمد: شما به قول خودتون پونزده سال اعتبار  انیم

! چند سال بود اعتبارش! چهار روز یچ نی. راست نیدار

 دیبذار دیبر کنمی... خواهش م کننیهمه فراموش م گهید

شما  یشما، از لطف شما، از دوست یتنها باشه! از همدرد

 .میهرجفت ما سپاسگزار

! منو ستمیو لب زد: من ن دیکانتر کوب یقهوه را رو ماگ

 جمع نبند . 

 روشن کرد و به سمت پله ها رفت.  یحواله  یشخندیون

من برگرده همه  یعمو نکهیگفت:به محض ا یعصب پناه

 . کنمیو مرتب م زیچ

 

  6#پارت_ 2#کالکت_

! ؟یکنیم کاریچ نیو توه عهیحجم از شا نی! با ا؟یچطور-

و شست  نیراست ینترنتیا یمصاحبه  یتو نیکارگردان تلق

 قایدق دونمی... من نمنطوریگذاشت کنار!  شوهر شما هم

 نیرو دوباره برگردون ختهیر یآبرو نیا یچطور نیخوایم

 . 

... یکه کمکم کن ی! به شرط کنمیبه سرم م یخاک هی-

به حالت نرمال  زیهمه چ کنمیساسان ، من دارم تالش م

کارگردان  یها شنهادیاز پ سوزهیبرگرده، دوباره تلفن تو م

تو  ادیره م، دوبا گردهیکننده ها! دوباره برم هیها و ته

و قهاره، جوونه ! اگر  یحرفه ا گریباز هیبازار ... اون 
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رو  گهید یرادان و هزارتا یداده بشه ، جا دونیم بهش

 ! رهیگیم

که شما و  یدونیم ن؟یزنیحرف م دونیدرمورد م نیدار-

 !ن؟یشوهرتون ازش گرفت

در جواب ساسان  تیسرخ شده از عصبان یبا گونه ها پناه

رو سرجاش  یامان یخانواده  میخواستیم یگفت: چطور

 چیکه ه میمطمئن بش میخواستیم ی! هان؟! چطورم؟یبنشون

! اون کنهینم دایدرز پ رونیاز اون شب نحس به ب یلمیف

بوده ! آهو ... پدرش... اون همه  نجایشب صحرا ملکان ا

 نهایا یباشه حداقل همه  یت هرچقدر هم عوضیاتفاق! آ

 چیماه گذشته از اون ماجرا ه کیکرد ... االن  تیریرو مد

به  نیحکمت از تلق نیراست یناگهان یریجزکناره گ یخبر

و  نیپوئن مثبته! راست هیخودش  نیدرز نکرده  ! ا رونیب

 استیزد و از س دیشب ع یکه تو ییحاال به خاطر حرفها

من که  ریتقص گهیکردن د ریالتصو وعو دولت ، ممن

 گهی! د کنمیدرستش م گمیهست؟! من که االن م ست،ین

 ببره!  نیاز ب ینطوریاون خودشو ا  شهیباعث م یچ

 ! ؟یچ نیدونیواقعا نم-

نفسش رافوت کرد: با دوست آهو صحبت کردم! اون  پناه

 دیسر داره هزار سودا  ! اونم تهد هیهم  چارهیدختر ب

هست که  یثیحرف و حد هیکرده ...  تشیشده! بهنام اذ

 مطلع بشه! یکس خوادیبهارک نم دیشا
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به پناه انداخت و گفت: با اهو هم  ینگاه مین ساسان

 ن؟یصحبت کرد

قراره صحبت کنم  . با پزشک معالجش حرف  ینه! ول-

 یاسکن شو فرستادم برا یت یزدم ... عکس ها و س

 یدائم یفراموش نیکردن ا دییتا شویمغز بیعموم، همه آس

به  خوامیساسان ، من واقعا م کنمی! خواهش م ستین

 کمک کنم! نیراست

 !ه؟یاز چ یهمه اصرار شما ناش نیچرا؟ ا-

 سوالش جا خورد . از

و  میکه مستق یمکث کرد و ساسان درحال هیچند ثان یبرا

خانم  هیکار چ نیگفت: علت ا کردیم شیتماشا رهیخ

شما  یحد برا نیتا ا نیراست یزندگ یچ یروشن؟! برا

 مهم شده؟ 

 ک یقیعم نفس

 

درستش کنم .  دیمن گند زدم با کنمیو گفت: احساس م دیش

 نیبه ا خوادیارزشو احترام قائلم، دلم نم نیراست یبرا

 فراموش بشه . یزود

 .  کردیحرف نگاهش م یب ساسان

شام و  هی بیترت شش،یگفت: برو پ یتر میبا لحن مال پناه

 . ادیکه از دستم برم ی. کار کنمیهم مرتب م نجایا دم،یم
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 نیراست یبامبول کنن برا گهید تریت هیکه پس فردا هم -

 و ..........  نجایا ادیکه پناه روشن م

ساسان! من اشتباه  کنمیکالمش آمد: خواهش م انیم پناه

رو حل  نیگفتم مشکل راست تیکردم، اشتباه کردم که به آ

دادم  بیو ترت دیشب ع یکنه ... اشتباه من بود که برنامه 

حرف بزنه  و اون  نیمورد انصرافش از تلقدر نیکه راست

... و حاال هم اومدم یاسیس یماجراها و سواالت و نقد ها

دارم به  یوجدان هی! منم  یجبران کنم . فقط کم یکم

 هرحال!

 نکیس یرا تو ییظرفشو یحرف ، دستکش ها یب ساسان

که از  یباال انداخت و درحال یدیبا الق یانداخت و شانه ا

شب  نیکن یآمد رو به او گفت: سع یم رونیآشپزخانه ب

 یمراقب نگهبان نیریم رونیساختمون ب نیکه از ا یموقع

 ! نیو کوچه باش

 رفت.  رونینگاهش کرد و از آشپزخانه ب ومتاسف

، نگاهش افتاد به  دیباال رس یبه طبقه  نکهیمحض ا به

با گام  د،یرنگ از رخش پر هیچند ثان یدر باز تراس ، برا

 یصندل یخودش را به تراس رساند، رو یبلند یها

 یبه لبه  یرا ضربدر شینشسته بود، پاها یریحص

به  کردیرا دود م گارشیزده بود و س هیتراس تک یمانیس

کرد  و رو  ینگاه مین یگاریس ریز یتو یلترهایتجمع ف

 ؟یبه او گفت: خوب
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تکان داد و گفت:  یگاریرسیز یرا تو گارشیس خاکستر

 رفت؟

 نه!-

 ریتقص یبه ساسان انداخت و ساسان ب یاخم نگاه با

 گهیم یکنم وقت کارشی! چستمیگفت: به خدا من مقصر ن

! سرشو انداخت رمیجلوشو بگ تونمینم نهیتو روبب خوادیم

 اگر راهش ندم بدتر بشه! دمیدنبال من اومد. ترس نییپا

  7#پارت_ 2#کالکت_ 

 نیکنار او فرود آمد، از ذهنش گذشت، آخر یصندل یرو

 ییرا استفاده کرده بود چشم آهو یصندل نیکه ا یبار کس

 بود . 

 یحرفها هیو ساسان گفت:  دیرا به ستاره ها کش نگاهش

واست  تونهیروشن برگرده م ریجهانگ گفتی! مزدیم یخوب

سر حال  یاجرا بر هی. رهیبکنه! مجوز تئاتر بگ ییکارا هی

 ! یایم

را  شیانداخت و دستها یگاریس ریز یرا تو گارشیس هت

که بهت سپرده  یسرش به هم قالب کرد و گفت: کار ریز

 ؟یبودم و کرد

 آره  ! -

 خب؟-

 ! طیبساز بفروشه! با همون شرا هی-
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 یزیتکان داد و لب زد: خوبه  .به سروش که چ یسر

 ؟ینگفت

 . یچینه ه-

 بهت اعتماد کنم؟-

 یسر خونه  مینفسش را فوت کرد و گفت: برگشت ساسان

 اول؟ 

رضا  ریزد و گفت: از طرف من زنگ بزن به ام یپوزخند

فردا شب  ی! برا یمن اریتام االخت ی ندهی، بگو که نما

 که گفتم! به رستورانش !  یدعوتشون کن به همون هتل

 یبگ یلب گفت: چشم . تو خوب باش هرکار ریز ساسان

 .کنمیم

 هیببخشم و فکر کردم به  دیکه با یا یماد اون بخش-

 ؟یمدرسه ! موافق

 . هیبه لب آورد: عال یلبخند ساسان

 براش. میبگرد نیدنبال زم-

 حتما!-

قالب کرد و رو به ساسان  شیموها یرا باال شیها پنجه

 گفت: از رستورانت چه خبر؟

 .کنمیافتتاحش وم یخوبه! دارم کارا-

 .تکان داد : خوبه  یسر نیراست

 رو به راهه؟! ی؟ همه چ نیخوب یبا گل-
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اما لغتش را قورت داد و گفت: خدا  هیعال دیبگو خواست

 روشکر.

 ؟یبود بهم بگو ... اک یزیچ یکار-

به لبش آمد و  ینشست لبخند شیزانو یساسان رو دست

هم خوبه خدا رو  یهست ، همه چ یدوستانه گفت: همه چ

!  یکه بود ینیهمون راست یبش ،یشکر ! تو خوب باش

 ها !  یخوبه! همه چ یهمه چ یلیخدا وک گهید

ساسان گذاشت و به آسمان  یانگشتها یاش را رو پنجه

 ریمادرشو از بهارک بگ یقبر واقع یزل زد و گفت: نشون

 برام! 

شده!  دیدختره تهد گهیپناهم رفته سر وقت بهارک! م-

 .کنهیم تشیبهنام اذ

 .  دونمیم-

 شیزانوها یرا رو شیرا به جلو هل داد ، آرنجها خودش

لب گفت:  ری، ساسان ز دیکش شیگذاشت و پنجه در موها

تو  س،یتدر ی! برا؟یآذرخش فکر کرد شنهادیبه پ

 آموزشگاه؟! 

 یحرفه ا یبود، برا یحرفه ا دیمدرس بودن اول با یبرا-

 به اجبار .  یوسط کار جا زد! حت دیبودن هم نبا

 ینطوری؟! هم یکن کاریچ یخوایگفت: پس مکالفه  ساسان

 ... یباش

 تک جمله لب زد: کی در

 



 28 

 برم! خوامیم-

 

  8#پارت_ 2#کالکت_جلددوم #کالکت_

مبهوت او گفت:  یبه لبش نشست و رو به چهره  یلبخند

 ناتموم رو تموم کنم. یکارها دیالبته قبلش با

 ... نیبدم راست یجواب آذرخش رو چ-

براش ترحم  ینداره کس ازیگفت ن نیبه آذرخش بگو راست-

 خرج کنه!

 یزانو ی، دست رو دیکش یصندل یخودش را لبه  ساسان

تو  یچ دونمیگفت: من نم یاو گذاشت و با لحن دوستانه ا

 یآشفتگ نی... حداقل بهم بگو منو از ا گذرهیسرت م

 ! میقیما رف یناسالمت اریدرب

 زد: ساسان. شیحوصله در جوابش تنها صدا یب

.  خوامیکلمه جواب م کی نیساسان . راست یساسان ب-

 شنهادیچرا به هر پ ؟یکن یچه غلط یخوایم ه؟یفازت چ

عموت  یبا خانواده  ؟یزنیدست رد م یا یدرست و حساب

حاال که آبا از  ؟یخوایاز جونشون م ی! چ؟یدار کاریچ

 افتاده ... ابیآس

 تورج از زندان آزاد شده ! منتظر فرصتن. -

خب،  یلیاموالتو تصاحب کنن؟ خ خوانیم ؟یفرصتچه -

... مگه یتو قراره ببخش زنیبر یاونا طرح نکهیقبل از ا
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هم منتظر  یکس ،ینداشته باش یزیچ ی؟ وقت نهیاز ا ریغ

 درست کنه . سهیتا برات دس ستیفرصت و پشت پرده  ن

 زل زد. شیپا ریحوصله به شهر ز یب

 وراج شده بود: ساسان

تا حاال براش  یو هرچ یعوض کرده باش تین نکهیمگر ا-

سرت  یتو دیجد ی دهیا هیکنار  و  یوبذار  یختیبرنامه ر

 من ندونم !  یدیم حیباشه که اون وقت ... ترج

 یبه حدس و گمانش زد، به چهره  یلبخند نیراست

 انداخت و گفت: ینگاه میمشکوک و مبهوتش ن

 یلیاجراش کنم . بهتره خ ی، محاله بذار یاگر بدون-

 ... من حالم خوبه . ینباش ریدرگ

که  یمدت ی، ط کردیمضطرب به چهره اش نگاه م ساسان

بود خواب و خوراکش  دهیاو شده بود فهم یهم خانه 

 دهیاش به حداقل رس یمصرف یاندازه است ، ُدز داروها

 نیبود و ا یجلسات مشاوره راض جیبود ، افضل از نتا

 نیژاکل دیرسینظر مبه  یکه نگران واقع یوسط تنها کس

 بار !  کیحداقل  گرفتیم اسبود  که هر روز تم

 ....یداداش  ول یخوب باش خوامیم-

را  شیساسان به نقطه برسد لبها یجمله  نکهیاز ا قبل

جا .  نیبدم هم بیترت افتیض هی خوامیتکان داد و گفت: م

 ، اکبرخان حکمت !  هی... هان هی... عال ررضایگوهر ، ام
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وقته  یلیگفت: خ نیرا باد کرد و راست شیلپ ها ساسان

 از خانواده ام ندارم .  یخبر

 ینگاه میاش ن ی، به صورت جد دیچه بگو دانستینم

 یچ یزبانیوم ییگرد هما نیانداخت و گفت: و عاقبت ا

 ن؟یباشه راست خوادیم

را به لبه  شیزد، از جا برخاست ، کف دستها یلبخند

و کدورت  یچسباند و رو به او گفت: رفع دلتنگ یمانیس

 ه؟ی... فکر بدیلیفام

و  دیرا پر سر و صدا عقب کش یبلند شد ، صندل ساسان

تو  یگیو به شهر زل زد و گفت: م ستادیکنار دستش ا

 کنن .... زمتیپنوتیبگم ه  ایسرت چه خبره 

رو  ییزهایچ هی فیتکل دیبه لب آورد و گفت: با یلبخند

روز برم  هیقول داده بودم  یزر یسره کنم  به ناز کی

 مدرسه اش ... 

، ساسان دست به شانه اش گذاشت  دیکش قینفس عم کی

 داداش ... دهیلب گفت: جمله ات به اخر نرس ریو ز

 هی دیساسان گذاشت و گفت: با یانگشتها یرا رو دستش

 مادرم بکنم . یبه حال دخترخونده  یفکر

 !؟یزنیحرف م یختر خونده ؟! از کزمزمه کرد: د ساسان

از مغزت ضربه خورده انگار  ییالف بابا ... تو هم به جا-

 ... 
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نفس  کی نیکرد و راست ینگاه نیشده به راست خشک

شام  هی دیهم با گهیشب د هیلب گفت:  ریو ز دیکش قیعم

ان،  یک نمیمادرم آشنا بشم بب دیجد یبدم با خانواده  بیترت

 .... ای رزهیان! سرشون به تنشون م یچ

 دیچیتراس برج پ یمردانه اش در فضا یقهقهه  یصدا و

. 

 

  9#پارت_ 2#کالکت_جلددوم #کالکت_

***************** 

 سوم : فصل

***************** 

وجود  نی، با ا شناختمینم یمنطقه را درست و حساب نیا

 کی.  رفتمیجلو م میام را گرفته بودم و مستق ینینوک ب

اش امانم را  ینیشانه ام سوار بود و سنگ یرو نیبگ ج

بگ  یبود ، چند جلد کتاب پس نداده به کتابخانه تو دهیبر

 دادم. یپس م دیمانده بود و با

بود  نماینبود ، در رابطه با س ییها در رابطه با ماما کتاب

به آن عالقه داشتم  شهیکه هم یزی! چیگری... هنر... باز

وقت  چیه کردمی... حس میافتنیدست ن یقه عال کی. 

در  ایکنم  یپرده باز یسن باشم، رو یمن رو ستیقرار ن

همه  نیو ا دیرسیمحال به نظر م یایرو کی...  نمایس

 کتاب ...
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 یچپم منتقل کردم، چرا کتابخانه ا یبگ را به شانه  بند

نقطه  نیکه از آن کتاب قرض کرده بودم جردن بود؟! در ا

که بود تا  ییمحقر ما از جا یکه خانه  یاز شهر؟ درحال

 یفاصله داشت! به اندازه  لومترهایکه حاال بودم ک یینجایا

وقت  یآرت یمترو و ب یمسافرت تهران رشت ، من تو

 یبرسم ... و از جلو یکتابفروش نیکردم تا به ا فتل

 شده بودم!   یرد شوم که در آن بستر یمارستانیب

 !شدم؟یم یبستر نجایا دیرا باچ اصال

 خوب بودند ...  یها مارستانیمرکز شهر هم ب در

گام جلو رفته را به عقب  دم،یآب رس یبه جو یوقت

...  مارستانیساختمان ب مارستان،یب یبرگشتم، نرده ها

سبز و نگهبان  ی... فضا  مارستانیب یو خروج یورود

 ینیبه سنگ تیاهم یآالگارسونش... وادارم کرد ب یها

راه رفته را برگردم و به داخل محوطه خودم را  ف،یک

 دمیکه رس یشدم ، به ساختمان اصل در ایبکشانم . از تر

، به  دیکشیم ریام ت نهیباال رفتم، س یکیپله ها را دو تا 

که همچنان مصرف  ییداروها ایبود  یهوشیخاطر دوران ب

 بود. نیام سنگ نهیس ی، اما قفسه  کردمیم

من چطور  نکهیدرمورد ا چکسیبخش اطالعات رفتم، ه به

نگفته بود فقط پدر با  یزیشدم ، چ یبستر مارستانیدر ب

آن نگاه هراسان که به بهنام انداخت ،جواب را به دوش 

 حادثه بود! کیگفت:  یشخندیاو گذاشت و بهنام با ن
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باعث شد من به کما بروم !  یچه حادثه ا قایدق دمینفهم و

داشته باشد و  یبه جراح ازی... جمجمه ام نشوم هوشیب

ُدر گران بها را  کی!  زیکه حاال شده بود عز ی... حافظه ا

دو سه  نیمربوط به هم ی. آن هم حافظه ااورمین ادیبه 

 که مادرم را از دست داده بودم ...  ی. ... سالریسال اخ

هم فرم  دیمتوجهم شد، خواب آلود بود شا یمتصد

که خواب  کردیحس را به من القا م نیخمارش ا یچشمها

 .دیی: بفرمادیپرس یآلوده است ، با لبخند

او  نکهیکش آمد و فکرکردم چه قدرهمسرش از ا شیصدا

 یکه تو یزرد نگیبرد . ر یلحن حرف بزند لذت م نیبا ا

را داشته  یآورد من هم کس یم ادمیدست چپ داشت ، به 

هم  شی... چراکرده بود  میام که دوستش بدارم! فقط رها

 من حافظه ام را از دست داده ام!  نکهیبه ا گشتیبرم

شدند حدود  یبستر نجایا ی، به اسم آهو امان یماریب هی-

ر وبدونم ...  یعلت بستر خوامیگذشته ... م یچهار هفته 

 براتون مقدور هست؟

 هیثبت کرد و ثان ستمشیس یتکان داد، اسم را تو یسر

 بودن ...  یبعد گفت: تصادف یا

 !تصادف؟

 کرده بودم؟! کجا ؟! تصادف
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که  ستین نی... منظورم ا یعنیکجا   نیدونیم دیببخش-

 کنهیم تیمنطقه هم کفا هی ینشون هی... فقط  قیآدرس دق

 . 

مکث کرد و  هیزد خوش اخالق بود ،  چند ثان یلبخند

 نجایاز ا کنمیآمبوالنس آوردنشون ... فکر نم میگفت: ت

شده  دیتو شرح پرونده ق نجایدور باشه ... البته ا یلیخ

به اورژانس ارجاع داده شده  عایمورد مذکور سر

خودمون  مارستانیآمبوالنس هم پرسنل ب تیکارشناس فور

 هست .

 صحبت کنم؟ شونیبا ا تونمیمن م-

 ؟یخانم امان-

 هیدرواقع من  کنمی. کارشناس آمبوالنس رو عرض مریخ-

 ، ماما هستم ...  امیاب مهمکار به حس ییجورا

ام را  یکارت مل یشد و با مکث رهیبه صورتم خ هیثان چند

هم خودم هستم .  ینشان دادم و گفتم: در واقع آهو امان

که  یبه خاطر مشکل  حافظه ا شناسنیمنو م یدکتر صادق

 ...  گردمیم ینشون هیاز ضربه بوده ، االن دنبال  یناش

ام را با دقت خواند به صورتم نگاه کرد و با  یمل کارت

 لحظه... هی دیگفت: اجازه بد یمکث

بعد به محض  هیرفت و چند ثان یجا برخاست، به اتاق از

 ینشست رو به من گفت: زمان بند زشیپشت م نکهیا

بذارم مگر  ارتونیدر اخت تونمیآمبوالنس رو نم یها فتیش
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.  نیصحبت کن زریبا سورپروا ایدکتر باشه  یامضا نکهیا

بتونن کمک کنن ،  دیشا دیامبوالنس هم بپرس یاز بچه ها

 اسفند !  ستمیبوده اون روز... ب یقیتوف یآقا فتیش

به  توانستیبود که م یکمک نیرا حبس کردم ... بهتر نفسم

 من بکند . 

که گفته بود  یزدم . تشکر کردم و به همان آدرس یلبخند

نبود، از  یکار چندان سخت زریکردن سوپروا یرفتم . راض

 یبود و من کاف یقیتوف فتیمن بود که ش یخوش شانس

طول  یلیبود در محوطه بمانم تا آمبوالنس سر برسد ، خ

 .دیکش

 

ذهنم  یتو یزیچ چیکه تپش قلب داشتم و ه یمن یبرا

بود .... تلفنم مدام زنگ  یادی، زمان ز قهیدق ینبود ، س

 دادیبه من نم یندیوشابهنام احساس خ یشماره  خورد،یم

. برادرم بود ؟  زدیچرا انقدر به من زنگ م دانمی، اصال نم

 کیداشت ؟!  یهمسرم بود؟ پدرم بود؟ چه نسبت

 شیدختر عمو یاز حد برا شیبود که ب هلمتا یپسرعمو

 سنگ تمام گذاشته بود .

 یآمبوالنس و توقف ماهرانه اش جلو یچراغ ها دنید با

 چیپ میاورژانس، بند بگ را محکم دور انگشتها یورود

دادم . آنقدر ماندم تا هر دو کارشناس کارشان تمام شود ، 

آمبوالنس باالخره سر و کله  ییجا به جا یبرا دانستمیم
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که مرد  رفتمیم شیپ یمتزلزل یبا گام ها شود؛یم دایاشان پ

که در شاگرد راباز کرده بود متوجهم شد،  یدر حال یجوان

 کرد. میبه من انداخت و منتظر تماشا یاهنگ

 . یقیاش زل زدم . محمد رضا توف نهیس یرو کتیات به

 یام بود، حت یحواله اش کردم، هرچه که بود ناج یلبخند

را  دنمیآوردم اما جانم را ، نفس کش ینم ادشیاگر به 

هستم!  ونشیکه مد کردمیبودم حداقل حس م ونشیمد

 9#پارت_ 2#کالکت_جلددوم #کالکت_

 

  10#پارت_ 2#کالکت_جلددوم #کالکت_

 .دی! خسته نباشیقیتوف یسالم آقا-

 در پاسخم تنها گفت: سالم. گنگ

 بیکردم ، آنقدر اضطراب داشتم که جمالت و ترت یمکث

 نهیس یتو یکلمه ها را گم و گور کرده بودم، نفسم را کم

 یخشک زده و آب دهان یبا لبها تینگه داشتم و در نها

زد گفتم: من ... در واقع  بشیمرتبه کجا غ کی دانمیکه نم

 هستم . جونمو ... ونیمن به شما مد

و گفتم:  دمیرا باال داد ، لبم را گز شیابرو یلنگه  کی

... یبه نوع امیماما هستم ، از همکاراتون به حساب م

داشتم که اصال به خاطرش  یاسفند ماه تصادف ستمیب ایگو

 ازتون ممنونم. دیاما شما جونمو نجات داد ارمینم
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به لبش آمد و گفت:  یاش افتاد، لبخند یدوزار تازه

 ی، کار اصل نکهیبود ضمن ا فهیانجام وظ کنمیخواهش م

انجام دادن قطعا . خوشحالم سالمت  مارستانیرو کادر ب

 . نمتونیبیم

 کردم . یتشکر

برود که مانعش شدم و گفتم:  نیاشبه داخل م خواست

 من .... یقیجناب توف

 صورتم زل زد. به

در واقع هست که ذهن منو مشغول خودش  یسوال هی-

 یاریحافظه اتون  ایاگر براتون مقدوره  خواستمیکرده م

 ی. به خاطره حادثه ا شمی... ممنون م نی... بهم بگ کنهیم

که من  ستیذهنم ن یتو یچیکه برام رخ داده ، متاسفانه ه

برام افتاده  یکجا و چطور تصادف کردم و اصال چه اتفاق

... 

 باال رفت. شیابروها مرد

دارم و قطعا  یدرخواست احمقانه ا دونمیگفتم: البته م فورا

شما هم به خاطر  تونیبا توجه به فشار و تراکم کار

گزارش در  ای ستمیس یتو نیکنیاگر فکر م یول دیارینم

 نیبه من بگ دیهست که بتون یزیخصوص اون منطقه چ

اسکن  یت یها و س شیازما لی... من فا شمیممنون م

خدمتتون ارائه بدم صرفا .. به  هیهمراهم هست اگر ضرور
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دارم  نطوریمسائل هست که ا یآوردن برخ ادیخاطر به 

 !شمیو مزاحم شما م زنمیم شیخودمو به آب و ات

 من نگاه کرد.به  هیثان چند

را گذاشته باشد تا حداقل فشار  رشیبودم لحنم تاث دواریام

آدرس  کیکمک کند.  یو کم اوردیاش ب لهیبه مخ یکوچک

 ساده ... 

 ن؟یکدوم پزشک هست ماریب-

 !  یدکتر صادق-

گفت و لب  یکاملش و تخصصش را که گفتم ، آهان اسم

چک کنم که اون روز به خصوص  ستمیس یاز تو دیزد: با

 ؟یحدود نیدونی. ساعتش رو م میکدوم منطقه حاضر شد

 .نیاینه تکان دادم و لب زد: دنبالم ب یرا به معن سرم

به همکارش که پشت فرمان نشست زود گفت:  و

 .  گردمیبرم

شد و  یوارد اتاق م،یبا او ، به داخل ساختمان رفت همگام

 کی توانستمیظار بمانم . نمسالن انت یاز من خواست تا تو

 یگذاشتم و کم یصندل یبند وبساطم را رو نم،یجا بنش

شانه ام را مالش دادم در اتاق را باز کرد و رو به من که 

 اسفند؟ ستمیب یچشم انتظار بودم گفت: گفت

 بله بله .-

: دیصبر کرد و پرس هیرا در اتاق اعالم کرد، چند ثان خیتار

 ؟یکه نبود یسنواح سوختگ
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 تصادف... ریخ-

 رونیب قهیداخل اتاق برگشت و کمتراز هفت هشت دق به

را نوشته بود، به سمتم  یکاغذ آدرس کی یآمد ، رو

شده بود، به  یراننده متوار کنمیگرفت و گفت: فکر م

 تونیدر بهبود عیمورد باعث تسر نیا  دوارمیهرحال ام

 بشه  .

نظرم کردم و رو به او که چهره اش در  یکاغذ نگاه به

 دونمیکردم و گفتم: واقعا نم یآمد تشکر یم ینوران

 لطفتون رو جبران کنم. یچطور

رد و بدل شد و به محض  نمانیتعارف ب یزد، کم یلبخند

که  یجان و توان نیرفت، من با آخر رونیاز سالن ب نکهیا

 یتاکس کیرساندم،  یاصل ابانیداشتم، خودم را به خ

که به من آدرس داده بود  یگرفتم و درست سر کوچه ا

 شدم . ادهیپ

 

  11#پارت_ 2#کالکت_جلددوم #کالکت_

 ینگاه میکوچه بودند ن یکه تو یقد بلند یبرج ها به

دو  یکی ی... حتدیو سف یمرمر یانداختم ، ساختمان ها

 یما م یآجرش به کل زندگ کی یکه حت ییالیو یخانه 

 . دیارز

پا به آن  خواستیگفته بود سر کوچه! اما من دلم م یقیتوف

 بگذارم. یخواستن یکوچه 
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 و هشتم !  ستیب ی کوچه

 یبه سه راه لیهم خانه بود، بن بست نبود تبد شیانتها که

ام راه  یوششم و س ستیب ی... احتماال به کوچه  شدیم

 داشت . 

 . بود  دهیماه ، امانم را بر نیکتاب ها  و دم فرورد ینیسنگ

به داخل کوچه رفتم ، درست وسط کوچه،  زانیو خ افتان

داشت متوقف شدم،  یتیگران یکه نما یمقابل برج قد بلند

چشم نواز بود  یاش آنقدر یفرفروژه و ورود یدروازه 

 یفضا یو پله ها و گل کار ستمیساعت هابا خواستمیکه م

شکل  یهالل یها وانیاش را تماشا کنم . ا یو الب یداخل

است  یدنیداد که از انجا آسمان شب چه د ین را میا دینو

... 

! کردیم یطبقه اش زندگ نیکه در آخر یبه حال کس خوش

 داشت ... ییویچه و

پرنده  یبودند  و صدا ییالیاکثرا و ییروبه رو یها خانه

بودم و دلم  ستادهیبشنوم . مقابل برج ا توانستمیها را م

از دست  یزود نیلذت تماشا کردنش را به هم خواستینم

 بدهم.

که  ییعطرشان، رنگشان، حال وهوا نیلسیگ چیپ یها گل

همان  خواستمیم کردیبود ، نفسم را تازه م دهیبه فضا بخش

 زیچ چیو ه چکسیو به ه یطوالن یجا بمانم ... مدت ها

 فکر نکنم . 
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چه کار  خواهمیاز کجا آمده ام، چرا آمده ام ... م نکهیا به

 کنم و ...

که شامه ام را  یمردانه  و البته عطر تلخ قیبازدم عم کی

گرفت، باعث شد وحشت زده به عقب بچرخم. از  یبه باز

چنان مبهوت شدم که  هیچند ثان یآنجا برا دنشید

 داشته باشم. یچه واکنش دانستمینم

 دیکش ریاندک ، ت یفاصله  نیام از حجم بودنش با ا نهیس

 . 

و وحشت زده  چاندمیستم پبگ کتاب ها را دور مچ د بند

  د؟یکنیم بی: منو تعقدمیپرس

رنگش فرو  یاور کت چرم مشک بیرا در ج شیدستها

به سر داشت و ماسکش را تا دم چانه  یکرد، کاله پشم

 کاله بود. یاش رو یدود نکیبود . ع دهیکش نییپا

 .کردیرا نگاه م میسر تاپا شخندین با

 بیمنو تعق نیگفتم: از کجا تا کجا دار ظیحرص و غ با

 ن؟یکنیم

 گرفت. یشتریشدت ب لبخندش

را نشانم داد ... دلم  شیدندان ها فینما شد . رد دندان

 دیبود . شا گریباز کیاو  م،یایگستاخ به نظر ب خواستینم

 ونیزیکه در تلو یهم نبود ... صرفا شباهت داشت به کس

 بودمش ! اما ... دهید
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 گریباز کیباشد،  گریآمد که باز یسر و ظاهرش م به

 یهم به صرف چهره اش و آن چشمها دیقابل قبول... شا

 سر و دست بشکنند . شیمردانه اش دختر ها برا یوحش

صداتون هم  یدهانم را قورت دادم و لب زدم: به سالمت آب

 !  ن؟یکرد بیتعق نجای! شما منو تا اد؟یگم کرد

طرفه زد ، سرش را متاسف تکان داد و  کی شخندین کی

خودم را به سمت چپم، درخت  دهیبه سمتم آمد، ترس

 یتک پله  یبرج بود کشاندم، رو یکه جلو یقطور

که  ی، سرش را به سمتم چرخاند و با لحن ستادیا یورود

که  یانقدر مهم یکنیچرا فکر م قایدلچسب نبود گفت: دق

 ! کوچولو؟ خانمکنم  بیتو رو تعق دیبا

 که من مهم نبودم!  البته

 کاریچ نجای: پس ادمیدهانم را قورت دادم و پرس اب

 !د؟یکنیرو تماشا م ی؟! چ دیکنیم

رنگش را  یزمشکیبه لبش آمد و نگاه تند و ت یزهرخند

 گفت: یحواله ام کرد و با توپ پر

 کاریچ قایمن دق یخونه  یازت بپرسم رو به رو دیمن با-

تموم  نجای! مگه کارت ا یکنیرو ورانداز م یو چ یکنیم

 ؟!  ینشده الف امان

 ؟!  یامان الف

 اش؟! خانه

 !ورانداز؟
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 تمام نشده؟!  کار

 خانه اش آمده بودم؟! یجلو

 یچه کار نجایبه سرم آوار شد . من ا ایدن میبگو توانمیم

! زد؟یمن حرف م ینشده  ایداشته ام که از کار تمام شده 

 ! کردم؟یرا داشتم ورانداز م زیچه چ

، قفل در را باز کرد و به  دیکش رونیب بیرا از ج دیکل

دررا نگه داشت رو به سمت من گفت: الزمه  نکهیمحض ا

 داخل ؟! یایدعوتت کنم ب

الو گرفتند و ته دلم  میاش، گونه ها یمهمان نواز از

 .ختیر

 گریباز کی، او  کردمیداده بودم وفکر م هیدرخت تک به

قبال  قا؟یاست و من ... من چه بودم دق ستیاست ، آرت

سوپراستار تصادف  یخانه  یآمده بودم؟ سر کوچه  نجایا

شده  یبستر یدر همان حوال یمارستانیکرده بودم؟! در ب

که مربوط به او باشد را به خاطر  یا یلعنت زیچ چیام و ه

 ...  تمنداش

به  یبلند یمعطل نکرد، در ر ابا پا بست و با گام ها شتریب

رفت و وارد ساختمان شد . از  یمرمر یسمت پله ها

مرد  نمیرا بب یاحترام نگهبان توانستمیهمان فاصله هم م

چه کار  نجایبرخاستند و من ... من ا شیکه به پا ییها

 داشتم؟!
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به  دی... بامیزدیحرف م دیبا رفتمیپذ یدعوتش را م کاش

داند که  یداند! از کجا م یا ز من چه م قایدق گفتیمن م

آن هم موقع وبالگ  کنمیخطاب م یمن خودم را الف امان

نام مختصر و اسم مستعار الف !!! او از  کی! با  یسینو

! من چقدر او را شناخت؟ی! چقدر من را مدانست؟یکجا م

 چیاش ه یزاریبود و در ب زاری! چرا از من بشناختم؟یم

 داد؟! یبه نگاهش نم یفیتخف

 

  12#پارت_ 2#کالکت_جلددوم #کالکت_

 نیاستخوان شانه ام در دردناکتر دم،یکتابخانه که رس به

 شخوانیپ یبردند ، کتاب ها را رو یحالت خود به سر م

چه  دانستمیبه من زد  نم ییگذاشتم، زن لبخند آشنا

و زن رو به من  دیلرز میداشته باشم تنها لبها یواکنش

 ن؟ی: کتاب ها رو دوست داشتگفت

 خطشان را هم خوانده باشم .  کیآمد  ینم ادمی یحت

 ناچار تنها گفتم: بله ممنون. به

جواب  ،یدر دفعات قبل دیشا د،یجوابم ابرو درهم کش از

 .کردمینثارش م یتر یطوالن یها

که بهتون  یاشاره کرد و گفت: با ناشر یقفسه ا به

  ن؟یشماره اشو دادم در مورد کتابتون صحبت کرد

 ! کتابم؟

 من کتاب هم نوشته بودم؟!  یعال چه
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 یام قرار داشتم . ک یحالت زندگ نیدر مضحک تر ایخدا

 کی... با ییشده بودم؟! من کارشناس ماما سیقصه نو

که هر مرتبه که به وبالگم  یقرمز نارنج لیوبالگ هردمب

 کردمیرنگ و لعابش را عوض م یهمه  کردمیمراجعه م

 ؟!  سندهیبس که ثبات نداشتم حاال شده بودم نو

 دیگفتم: ببخش کردیرو به زن که منتظر نگاهم م یمکث با

 یبرام به وجود اومده به خاطر دغدغه ها یمشکل هیمن 

کم فراموش کار شدم درمورد کدوم کتاب صحبت  هی میذهن

 ن؟یکنیم

نسخه اش هم به من  هی ست؟ین ادتونی. رمانتون !  وارید-

 ینشرادب هی یواقعا لذت بردم از خوندنش. برادرم تو دیداد

 یتا بخونه برا نیکتاب رو بفرست لیقرار بود فا کنهیکار م

  د؟یاخذ مجوز. فرستاد

 !دانمینم

چاپش  یو گفتم: حتما فرستادم احتماال برا دمیرا گز لبم

 زده بودم. جانیه یلیخ

 هیکه به برادرم بگم .  نیگفتیکاش بهم م نیاگر فرستاد-

 حتما براتون. کنمیم یریگیپ

 مهربان بود! چقدر

در حق من کرده  یبودم... چه لطف یقدرناشناس یآهو چه

چطور از  دانستمیبود و من فراموش کرده بودم و نم

 محبتش ممنون باشم. 
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 شخوانیپ یکه کارت را رو دیلغزیصورتش م یرو نگاهم

گفت: زودتر کارتتونو بردار  یفیضع یقرار داد و با صدا

بهتون کتاب امانت دادم  یی، بفهمن بدون کارت شناسا نی

 قوز باالقوزه! 

نبود؟!   ییکارت شناسا نیمگر ا کردمینگاهش م رانیح

 نکند ...  ابانیگرگ ب بی! خدا نصزد؟یزن از چه حرف م

 را برداشتم . کارت

کارت مغزم به دو قسمت  یاسم و عکسم رو دنید از

 شد! میتقس

 بودم؟!  ییارشد ماما یکارشناس یدانشجو من

 خندان زن نگاه کردم .... یچشمها در

کتاب ها برچسب خورده بود و  یرحم کرده بود رو خدا

اسم و شماره تماس کتابخانه را نوشته بود تا آن ها 

ارشد  یکارشناس ی.... تا بفهمم من دانشجو اورمیراب

بودم! خدا را شکر که قرار نبود دوباره کنکور  ییماما

 بدهم! 

 دهانم را قورت دادم. آب

شده بودم،  مهیدر پس دادن امانت ، جر ریخاطر تاخ به

زد:  میراه زن صدا ی انهیتشکر کردم ... م دمیکارت کش

 ...یخانم امان
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در هم گره کرده و نگران  یسمتش برگشتم ، با ابروها به

 شهی. م ستمیس یهست تو یکلمش هی نیگفت: صبر کن

 د؟یکارتتون رو دوباره بد

و  دیرا  به سمتش گرفتم و زن لب گز ییدانشجو کارت

 !دیکارت شما چهار تا کتاب امانت گرفت نینگران گفت: با ا

 فقط سه تا داشتم! امامن

اون کتاب چهارم رو پرداخت  ی نهیهز ستین یمشکل-

 .کنمیم

 د؟یگمش کرد یعنی-

 .ارمیسه تا رو داشتم که پس ب نیمن فقط هم یعنینه ... -

بله ، کتاب چهارم رو دوستتون امانت گرفتن، خانم -

 .  اسوندیبهارک ق

 ! دوستم؟

 ی نهیهز نیتونیماند و گفت: حاال م رهیخ میچشمها در

هم که  ای ردیو کارتتون رو بگ نیاصل کتاب رو پرداخت کن

 . ارنیکتاب رو پس ب شونیباشه تا ا نجایکارت شما ا
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 یو عصب کیریستیخنده ام گرفته بود . ه راستش

و اسمم  رمیبخندم . تنها بخندم و بخندم و بعد بم خواستمیم

که از خنده  یثبت شود به عنوان آدم نسیگ یدر کتاب ها

 نیو مطمئن بودم که ا مردمیهم م دیمرد! و با یعصب ی
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مبحث نادر از علم  کیممکن است مرگ حقم بود . چطور 

 من شود؟!  بینص

به دو شقه  نیوتیرگیرا ز یگردن دکتر صادق خواستیم دلم

 .  شدمیم ی...کاش مرگ مغز کردمیم لیتبد

 .کردیمعطل من را تماشا م دختر

 ی. دورادور... در کارشناس شناختمیرا م اسوندیق بهارک

آوردمش...  یبه خاطر نم گری... و بعد دمیبا هم بود

آدم  کیباشم ،  یمینبود که دلم بخواهد با او صم یدختر

کفر من در  شدیپر سر و صدا و شلوغ بود که فقط باعث م

 ! دیایدرب یکارشناس یکالس ها

... نه! یدوست یمناسب برا ی نهینبود اما گز یبد آدم

 نیتر یکتابخانه در شمال کیحداقل نه آنقدر که با هم به 

کتاب  شیو با کارت من برا میتهران مراجعه کن ینقطه 

 !میریبگ

وقت در  چیبودن ها ه ییقسم از حاتم طا نیمطمئنم ا  

... بعد از مگر را  نکهی! مگر استیمن نبود و ن تیشخص

 مناسب پر کنم. یبا جمله  توانستمینم

 هیاز شما  خوامیخم شدم و گفتم: من م شخوانیپ یرو

 شته باشه ...ندا یاگر اشکال رمیکمک بگ

 .... دییبفرما-

شما هم  کنمیکتاب چهارم رو پرداخت م ی نهیمن هز-

 . شمیکه ممنون م نیکارت منو بد نیزحمت بکش

 



 49 

 ... ستین یباشه مشکل-

شما  ستمیس یتو اسوندیاز خانم ق یفقط جسارتا شماره ا-

 شده؟  دیق

 لب زد: بله چطور؟ یمکث با

 یمتاسفانه ط دیامکانش هست شماره رو به من هم بد-

رو از دست دادم و  شونیا یمن شماره  ییماجرا کی

از موعد  نکهیندارم باهاشون حاال با توجه به ا یتماس

اشو تقبل کنم ...  نهیهز خوامیکتاب هم گذشته و م لیتحو

حداقل اصل کتاب رو به من پس بدن ... متوجه منظورم 

 ...نیشیکه م

 !دمیخند

بودم اثر گذار حرف زده  دواریواحمقانه! ام لیدل یب یلیخ

 یکه به خاطر نم یا یآن دوست یط زدمیباشم . حدس م

را بگذارد و شماره را  رشیکتابخانه ، تاث یآوردم با متصد

 بدون جار و جنجال بدهد! 

بگذارد و  انیتا با برادرش در م دادمیکتاب به او م یوقت

 .  نبود یکند، شماره  دادن که اتفاق خاص دایناشر پ میبرا

 شتریسوم ب کیکتاب را طبق قانون کتابخانه ،  ی نهیهز

 گفتندیکه م ینداشت ، هر مبلغ یتیپرداخت کردم، اهم

را که به من داد، کارت را هم  دیرس کردم،یپرداخت م

نشست ، بدون بحث و جار  ستمشیداد و پشت س لمیتحو
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همراهم  یرا گفت و من در گوش لشیجنجال تلفن موبا

 کردم! رهیذخ

بود؟!  بیتلفن من نبود. عج یاز بهارک تو یاسم چیه

 یبه دستم داده بود؟! پدرم؟! شب ینبود؟! تلفنم را چه کس

را  لمیگذشت! موبا یکه بهوش آمده بودم ... کسالت بار م

 یا یسرگرم چیبا آن سرگرم شوم و ... ه یدادند تا کم

 تلفنم نبود .  یتو

ثبت  یگوش یمرتبه شماره را خواندم که اشتباه تو سه

 .  دیاین رمیگ یفرصت نیچن گرید دمیترسینکرده باشم . م

گفتم:  کردیم میتماشا جیگ یبه دختر که متعجب و کم رو

 شما رو من فراموش کردم. فیاسم شر یراست

 ... یحوصله گفت: هد یب

زدم  و گفتم: اگر خودتون هم شماره اتون رو بهم  یلبخند

 ... نیبد

 سیاالن بهتون م میباال انداخت و گفت: با گوش شانه

 .  دیتلگرام بفرست یکتاب رو برام تو لی! فاندازمیم

ام نقش  یگوش یشماره اش رو یتکان دادم و وقت یسر

من را از  یوجود ، گوش یآدم ب کیبست فکر کردم حتما 

 یهرچه که بود و نبود ، پاک کرده است ! چند بار متوال

 آمدم. رونیره از کتابخانه بتشکر کردم و باالخ
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با  خواستمیگرفته بود .هوا سرد بود و من ... من نم باران

 یحت شیزنگ بزنم چرا اسوندیتلفن همراهم به بهارک ق

 داشت . یخودمم هم حال کدر و مات یبرا
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قبل  ستگاهیکه از سه چهار ا ی، کارت تلفن ستادمیتلفن ا

 یباجه برسم تو نیمشتم نگه داشته بودم تا به ا یتو

باجه گذاشتم  شخوانیپ یرا رو فمیدستم عرق کرده بود  ک

حلقش فرو کردم و  یرا برداشتم، کارت را تو یو گوش

 حفظ شده بودم گرفتم. ریطول مس رشماره را که د

 تماس قطع شد .  یاز پنج بوق متوال بعد

 یبله  کیوباره ... آنقدر گرفتم تا گرفتم... و د دوباره

 .دیچیدر گوشم پ یعصبان

 کردمیکه فکر م یآن زمان یهنوز به اندازه  شیصدا

 و نازک !  غویج غیاعصاب خرد کن بود، ج

کردم  ی، سع فیضع یالو کیدهانم را قورت دادم و با  آب

 خواستیام گرفته بود دلم نم هیخودم را کنترل کنم . گر

 و نابالغ به نظر برسم !  فیانقدر ضع

قطع کرده باشد ارام  نکهیرا حبس کردم ، از ترس ا نفسم

 ...  اسوندیگفتم: خانم ق

 آهو ! -

 



 52 

صدا در  یپر از تشرش باعث شد هق بزنم . ب یآهو همان

شکست  یو باران آن را م کیتراف یکه فقط صدا یسکوت

 . 

 .دمیام را باال کش ینیب

 یبود . رنگ و بو نهمایکه زمزمه کرد ، صم ییآهو

 داد و  دوستانه خطابم کرده بود : آهو ...  یم یدلتنگ

آهو خود  ؟ی: الو... آهو خودتدیزده از پشت خط توپ هول

 ؟!  یخودت

 بودم. خودم

بود که من  نینکرده بود ، هم رییکه هنوز در من تغ یزیچ

 بودم!!! یآهو امان

 زد : آهو ....  هق

بهارک  کردمیرا پاک کردم، حاال که فکر م میاشکها

را  شینبود و صدا یاصال موجود ازاردهنده ا اسوندیق

هم دوست داشتم .  یلیآهو خ کردیمن را خطاب م یوقت

که  ییاش با آن همه آشنا ینازک و پر از مهربان یصدا

من  یچطور ممکن بود برا زدیدر الف و ه و واو موج م

 آزار دهنده باشد.

 ؟ییکرد : آهو حرف بزن کجا میو صدا دیکش یقیعم نفس

 .  ابونیخ یتو-
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! ؟یکنیم کاری! چ؟یکنیم ی! کجا زندگابون؟یکدوم خ-

چند بار اومدم سراغت ؟! آهو حرف  یدونیحالت خوبه؟! م

 بزن با من .... 

 ! گفتم؟یم چه

... من که شده  زدیحرف م دی... او با دیداشتم بگو چه

اش را  ینام و نشان که سه سال از زندگ یآدم ب کیبودم 

 گم و گور کرده بود ! 

چقدر دلم برات تنگ شده بود .  یدونیباز آمد: م شیصدا

 ادتیاومده ؟! باالخره منو  ادتی زیحالت خوبه؟ همه چ

 1اومد؟

 ادیم ادمیزده از سوالش گفتم: نه ... البته تو رو  خجالت

 اما ...

 باهات حرف بزنم .دور از چشم پسرعموت !  دیمن با-

من  نکهیچه خوب بود که بدون ا دمیکش یقیعم نفس

بخواهم خودش پس ذهن من را خواند و اجابتم کرد ، آرام 

 ! اسوند؟یخانم ق نمتیبب تونمیم یلب زدم: ک

! آهو من اسوندیخانم ق یگیبه من م یزد : لعنت هق

با هم  یکارشناس؟! ما  ستین ادتیبهارم... بهارک ... 

 شیبا هم آت ی. کل می... تو ارشد همکالس بودمیبود

 .ستین ادتیمنو  ی... چطور میسوزوند
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 رو ....  شیکرد: خدا لعنت کنه باعث و بان ناله

جا  ییکه عروسکش را در جا یمثل دختربچه ا زدیم هق

 ی. برا زدیپناه هق م یگذاشته و گم کرده ، همان اندازه ب

بغل کردنش  یداشتنش... برا یبازگشتن عروسک ... برا

 . 

تا شما  امیب تونمیرا پاک کردم و گفتم: من کجا م میاشکها

 ؟!  نمیرو بب

؟ بگو  ی... کجا راحتیهرجا تو بگ یهرجا که تو بخوا-

چقدر نگرانتم .  یدونیهمون جا ... حالت خوبه؟ م امیم

 کجاست؟ یشماره  نی... ایچقدر خوب شد زنگ زد

 !یتلفن عموم-

 در گوشم گفت: یفیضع یصدا با

کارت  میس هی. من یزنگ نزد تیبا گوش یخوب کرد-

 ارمیساده هم داره بالاستفاده است برات م یگوش هیدارم 

ندونه !  یمشخص که کس یجا هی میقرار بذار هی.فقط 

 باشه؟!  ادیدنبالت ن ینفهمه، کس یکس

به تنم لرز نشسته  دیسنج یجوانب را م یهمه  نکهیا از

 بود.

دور و اطرافم مشکوک و موشکافانه نگاه کردم و  به

 : دمیپرس

 امروز؟-
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که بتونم  ستمین یطیفردا؟ هان؟! االن تو شرا یخوایم-

 یلیخ یلیحرف دارم . خ یلیآهو . باهات خ رونیب امیب

 ... ادیز

 دمیکش یقیقبل بود . نفس عم یلحنش مشابه سالها جانیه

 و گفتم:

 .کجا ... هیفردا عال-

 .......... مونیشگیهمون کافه هم-

 یشگیهم یلب زدم: کجاست اون کافه  یخفه ا یصدا با

 ما ؟! من حضور ذهن ندارم .

من هنوز  دیببخش زمی، عز یو گفت: وا دیکش یپوف

. آهو دورت بگردم ...   امیکنار ب هیقض نینتونستم با ا

 ... یها نترس یشی... خوب م   رمیبرات بم یاله

،شمرده  دمیتازه شروع شده بود .لب گز میترس ها من

 یداد و  آدرس را در نوت گوش یشمرده به من نشان

 گریکنم مغزم خسته بود و د ینوشتم ، خواستم خداحافظ

 و اشوب را نداشتم . یهمه آشفتگ نیکشش ا

 زد: آهو ... میصدا

 بله؟-

 !؟یحرف زد نیبا راست-

 ؟!  نیلبم زبان زدم و در جوابش گفتم: راست یرو

 ؟ یحکمت! حرف زد نیراست-

 !؟یدرمورد چ-
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 وحشت زده گفت: بهارک

و بهت  زیهمه چ نمتیبیشده .... حاال م وونهیپسره د-

باشه؟! خودتو از بهنام دور نگه دار آهو ... از  گمیم

 همه.... 

دور شد  و  یآمد، حس کردم از تلفن کم یسرفه م یصدا

در گوشم گفت: از  دمیشنیکه م ییخش خش ها انیبعد م

هم  نی.  از راستنطوریکن ، از پدرت هم هم یهمه دور

از همه آهو ... باشه؟!  شتریب نیآهو ! از راست نطوریهم

 یبرا یکار چیبه خونت تشنه است ... از ه کنمیفکر م

! گم؟یم یچ یدیآهو... گوش م کنهینم غیکردنت در تیاذ

برم . مادرم حالش خوش  دیحواستو جمع کن باشه؟! من با

 .زمی.  خداحافظ عز نمتیبی...  فردا م ستین

قطع شد و من که به خودم آمدم از فرق سر تا نوک  تماس

 ! دمیلرز یپا م

حکمت ؟! به خون من تشنه بود؟!  نی؟! راست نیراست

 غیدر یچکاریو ازار من از ه تیاذ یبرا نیراست

 ا ؟! مگر چه کار کرده بودم؟!! چرکرد؟ینم
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و درشت بود که در  زیبه خانه ، هزار فکر ر دنیرس تا

و  دادیم ینارس ی وهی، م دیکشی، قد م زدیسرم جوانه م

به درد نخور گوشه از ذهنم  یها وهی. م دیخشک یزود م
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 یو بو خوردندینم یدرد چیبه ه گریشدند  و د یتلنبار م

 گند و متعفنشان همه جارا برداشته بود.

 ریسه سال اخ نیا یکه ممکن بود ط یاتفاقات انیم ذهنم

 آمد .  یرخ بدهد مدام کش م

 یحکمت ... تو نینوظهور  به اسم راست گریباز کی

ماه !  ریو سه ساله ، متولد ت یبود . س ریپرانتز نامش ام

زدم ... فوق  ی! زهرخند چهیپلو با ماه دیشو ی فتهیش

 ...  بایز یهنرها یتئاتر از دانشکده  یکارگردان سانسیل

 ی! جدول دادیجدول به من م کیاطالعات را  نیا ی همه

 کیمرد جذاب بود با  کیاز  ییبایکه رو جلدش عکس ز

داشت! دندان  یادیز متیکه احتماال ق یلبخند دوست داشتن

بودند و ساعت  لبوردیب یرو دشیدرخشان سف یها

را به  نشیتریو ی شهی، ش  دانیکه در م یا یفروش

 یساعت مچ شینما یبرا بوداو اختصاص داده  ریتصو

 اش! 

 ! کندیاستفاده م یساعت مچ نیحکمت از ا نیراست

 پوشد! یمارک کت و شلوار را م نیحکمت ا نیراست

 !  زندیم شیدندان را به دندان ها ریخم نیحکمت ا نیراست

حکمت شده بود  نیسه سال راست یبود که ط بیعج چقدر

که  نمایمرد حال حاضر س گریباز نینامبر وان ؛ گرانتر

 شد .  ریممنوع التصو
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عالمه وبالگ آمد ...  کیگوگل نامش را سرچ کردم ،  در

.... ی... طرفدار... دخترها .... صورتیتیحما یوبالگ ها

 !  یسبز... آب

 :  کردمیکه مجالت چاپ کرده بودند نگاه م ییترهایت به

 ! یحرفه ا گریاز باز یحرفه ا ریرفتار غ کی

زد ،  نمایداشت و او دست رد به س اجیبه او احت نمایس

 !یلمبرداریحکمت پس از پنجاه درصد ف نیانصراف راست

شدن در  نیگزیجا یبا حامد بهداد برا یزنیو را صحبت

 ! نیتلق

 کرد! یریکناره گ شیحامد درو میاز ت مرغیس صاحب

 نمایکه در قاب س یحکمت  ، زوج نیروشن و راست پناه

انصراف  نیتلق یهر دو با هم از پروژه  شدندیماندگار م

 دادند!

 تیدر وب سا نیتلق یکننده  هیدرخشان ته تیآ حاتیتوض

 ... 

شناختم، همسر  یدرخشان را م تیکردم، آ کیکل لمیف یرو

نشسته بود و از  یقهوه ا زیم کیپناه روشن بود ، پشت 

در مورد نحوه  یگرفته بود با لبخند دوستانه ا لمیخودش ف

 .گفتیحکمت م نیراست یریکناره گ ی

تند و خشونت بار ، حوصله نداشتم کلمه به  یاتیادب با

جلو زدم و مرد با  لمیکلمه اش را گوش بدهم ، تا اواخر ف

 بود گفت:  شیکه قابل ستا یاعتماد به نفس
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مهم  نیوجود اومده ، ا به هرحال با توجه به مسائل به-

 رشیپذ تیهنوز قابل نمایدر نظر گرفت که س دیرو با

که راهشون به  ییها دهینوظهور رو داره و پد یگرهایباز

 گهید دوارمیمغروربشن. ام دینبا شهیعرصه باز م نیا

 میعرصه نباش نیدر ا یحرفه ا ریغ یرفتارها نیشاهد چن

 دیکه پد یا ی، با توجه به حواش نیکه تلق میدواری. ام

نکنه و  دایاومد ، در نگاه مخاطب و منتقد نزول درجه پ

 همراه ما باشه !  نمایس انیرفعت حام شهیمثل هم

 کی،  لمیف نیهم نییدهانم را قورت دادم، درست پا آب

پناه روشن و  یارتباط پنهان ی عهیزده شده بود: شا تریت

 حکمت !  نیراست

 .  دیکش ریام ت یشانیپ

را  لیکوچک موبا یتماشا کردن به صفحه  توان گرید

حکمت در مورد  نیراست زیتند و ت ینداشتم، صحبت ها

 تیفعال تیباعث ممنوع لیو تورم قبل از سال تحو یگران

 او شد !  یها

 یکاف یاشک جمع شده بود اخبار به اندازه  میچشمها در

انداختم،  فیک یرا تو یسرسام آور بودند، گوش میبرا

شدم، کارت را  ادهیمتوقف شد پ ستگاهیاتوبوس که در ا

 نیهم  دیجد یخانه  تیزدم و به سمت خانه رفتم، تنها مز

 کردیتوقف م ستگاهیبود که سر کوچه اش ، اتوبوس در ا

 . 
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 دنیرا در قفل چرخاندم ، از پله ها باال رفتم و با د دمیکل

همسر بهنام  نکهیا الیبه خ ،یپادر یزنانه رو یکفش ها

... دلم  دمیبه صورت مرده ام، لبخند پاش یآمده است، کم

 ریآدم زمخت و غ کی میهمسر پسرعمو یبرا خواستینم

را  شیکردن لبها یمنحن یقابل تحمل به نظر برسم که حت

 . ستیهم بلد ن

 

  17#پارت_ 2#کالکت_جلددوم #کالکت_

 ونیزیخانه که شدم ، سالن سوت و کور بود و تلو وارد

خوش و بش  یصدا یاتاق ول نیتر ییخاموش  ، از انتها

 آمد. یم

خانه مدلش  نیخانه معذب بودم، ا نیا ی، تو دمیرا گز لبم

 کرد،یفرق م میکه قبال نشسته بود ییخانه ها یبا همه 

 کی یکه سالنش پنجره نداشت حت یمادرم در خانه ا

 بود .  کیخانه تار نیا کرد،ینم یساعت هم زندگ

 وکور بود و نمور...  سوت

 شدیخلوت باز م اطیح یویآشپزخانه اش به پاس ی پنجره

را تنگ کرده  منینش یکه در سالن بود ، فضا یو ستون

 چیه ی قهیخانه ، انگار سل نیاجاره کردن ا یبود . تو

 نبود. لیدخ یزن

 آمد . یخنده م زیر زیر یصدا

 زنانه. پر از ناز و غمزه !  یها خنده
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 نیبود! ا بهینشست ... غر یپر عشوه به گوشم م لحن

قسم  کردینم یاریاگر حافظه هم  یحت شناختمیصدا را نم

 بودم. دهیصدا را نشن نیوقت ا چیه خوردمیم

بودم کمرم را به  ستادهیجلو بروم، همان جا ا دیکشینم میپا

درد  میبود  شانه ها رهیزده بودم و دستم به دستگ هیدر تک

 به گز گز افتاده بودند .  یاز خستگ میو پاها کردیم

مفهوم به  میکه برا ییبعد  ناله ها ینفس نفس و کم یصدا

برافروخته شوم ...  شدندیداشتند وباعث م یخصوص

مغضوب و پر از خشونت ، دلم بخواهد به اتاق حمله کنم 

 فلج شده بود. میاما پاها

را به سمت خودم  رهیدستگ یرا هنوز نبسته بودم، کم در

 یبلند یو بعد پنجه ام را رها کردم، در با صدا دمیکش

 .  دیچیدر خانه پ شیبسته شد و صدا

و مرد را مجاب کند  دیایزن ب یتا صدا ستادمیآنجا ا آنقدر

 که دست بردارد.

 یکیلباسهامو بپوشم...   سایاومده فرخ... فرخ وا یکی-

 برادرزاده ات باشه ! دیاومده شا

و فکر کردم ،  دیچیپیزن، در سرم م یشمئز کننده م یصدا

ام افتاده چطور مدارا  یکه به جان زندگ یسرطان نیبا ا

کنم؟! چطور درمانش کنم؟! چطور برق وصل کنم و 

 بسوزانم ؟!
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سالن را که روشن  یاز در فاصله گرفتم ، چراغ ها یکم

کت شلوار زنانه  کیشدم،  یکردم ، تازه متوجه جا رخت

 یبود، کت شلوار  خاکستر زانیبه رنگ کرم ، از آن آو

دسته ،  یمبل افتاده بود، کراوات رو یهم رو یمردانه ا

 تاج مبل! یو کت رو نیزم یشلوار رو

چرم  یو کالج ها دیسف فیکه هنوز تازه بود و ک یگل دسته

 ! باعث دل آشوبه ام شده بود .  دیسف یمصنوع

قلبم  یقامت پدرم ، تو دنیباز شد، از د یاتاق به آرام در

 یشکل گرفت، نفسم سخت باال م قیعم یدو سه حفره 

تا آخر عمرم  نیآمد ، دکترم گفته بود ممکن است بعد از ا

قابل کنترل را  ریغ یو سردرد ها یعصب یها جهیسرگ

آمد  یو به نظر م دیکشیم ریت میها قهیتجربه کنم .... شق

 . ستیساخته ن چکسیدست ه از یکار

به  یمنته یآن راهرو نکهیفرخ جلو آمد و به محض ا 

وجود  نینور چشمش را زد با ا د،یرس انیبه پا منینش

...  کنمیم یو گفت: معرف  دیزد و دست زن را کش یلبخند

 !  ایهم همسرم رو شونیدخترم آهو ... ا

 ... ایرو

 شناختم؟!  یاو را م دیبا

 ... نه

از جنس   یدامن مشک کیبه تن داشت ،  دیسف زیشوم زن

 کی، مثل  دیسف یرنگ پا ، با صندل یکرپ ، جورابشلوار
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کرده مقابلم قد علم کرده بود و با  تانیپ تانیتازه عروس چ

 . کردیم میلبخند تماشا

چشمش  ریکه ز یملیکوتاه مش کرده اش ، ر یموها

  ییبایپخش شده بود اما از ز یکه کم یبود و رژ لب ختهیر

 کم و کسر نداشت. یزیچ

که کنار پدرم امروز  ی، زن ایبود که رو نیسخت ا اعتراف

و خوش اندام تر به نظر   باتریبود، از مادرم ز ستادهیا

 ! دیرسیم

 ؟یبگ یزیچ یخوای: نمدیشد و پرس رهیدر چشمانم خ بابا

 طلبکار بود . لحنش

 دیبا گفتم؟ی! چه منهیزم شیپ چیحرص و بدون ه پر

 نیبه خاطر ا ای؟  گفتمی! شادباش مکردم؟یعرض م کیتبر

و اسکناس  دادمیشاباش هم خدمتشان م مونیوصلت م

 یاز خشکبار فروش دیبا دیشا کردم؟یسرشان پخش م یرو

سر عروس  یو رو دمیخرینقل م لویک لویک نجا،یا کینزد

 !  ختمیریو داماد م

که نداشتم نگران نوچ شدن فرش و تجمع مورچه ها  مادر

 باشد ! 

وقت  ریر ابخورد که چه د نیا یکه نداشتم غصه  مادر

 آمده بودم خانه ! 

باشد ، مادر که   میکه نداشتم نگران تر بودن لباس ها مادر

 نداشتم ...
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  18#پارت_ 2#کالکت_جلددوم #کالکت_

را  میگونه ها د،یجلو آمد، لبخند زد، خودش را جلو کش زن

 یکه حس کردم رژ لب یو بعد با سر انگشت گونه ا دیبوس

چه  زمیعز یشده را خودش پاک کرد و گفت: خوش اومد

کنار  ای... ب گهیهم برداشته لباست ، بارون بهاره د ینم

، منم  اری... لباس هاتو دربیخشک بش نیبش نهیشوم

 . برو دخترم .  ندازمیم وسفره شام

تنم از انزجار  یدخترم، موها گفتیبه من م نکهیا از

 راست شده بودند.

بود، دستها  ستادهیمقابلم ا یشرت و شلوار راحت یبا ت بابا

 تیشلوار کمر کش فرو کرد و با عصبان بیج یرا تو

 کارت  دارم .  ایگفت :ب یواضح

 یکه سع یسالن را روشن کرد ، در حال یچراغ ها ایرو

 یشنه دار  و جوراب شلوارپا یبا آن صندل ها کردیم

که به تن داشت،  تعادلش را حفظ کند با لبخند  ییرنگ پا

 را روشن  و به آشپزخانه رفت.  ونیزیتلو

بود با  ستادهیمن ا یراهرو به تماشا یتو یامان فرخ

 سرشار از خشم و غضب! ینگاه

متصل بود،  یگرز آهن میحواله اش کردم  به پاها یشخندین

رفتم، من را به داخل اتاق کشاند ، تمام  شیمستاصل پ

تشک و دو بالش و بهم  کیحواس پنج گانه ام به 
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اش بود، نفس حبس کردم و فرخ با نگاه پر  یختگیر

 ه؟یچه رفتار نیا ؟یکشیگفت: خجالت نم یسوظن

 بود؟ یرفتار چه

 یبا خودم جعبه  ایداشت عروسش را پاگشا کنم؟!  توقع

  !کردم؟یالنگو و طال حمل م

 به گوشم نشست :  ظشیپر غ یصدا

من و  کرد؟یازت کم م یزیچ یخشک و خال کیتبر هی-

 !میامروز عقد کرد ایرو

لب زدم  یدهانم را قورت دادم و در جواب به سخت آب

 :مبارکه! 

 :دیدرشت شدند و پرس شیچشمها

  ن؟یهم-

 مثل ناله از گلو در امد: سوالم

 بگم؟ یچ-

 یدر هم گره خورده ا یشد و با ابروها رهیخ میچشمها در

؟ محترمانه تر رفتار  یستیکم مودب باش! بلد ن هی: دیغر

 ...یکن

! از زد؟یرا مشت کردم  از کدام احترام حرف م میها پنجه

 زدیدر لحنم موج م یا ی... چه نابلد زدیکدام ادب حرف م

در  دی! نباکردیمن را مواخذه م یگستاخ تیکه با نها

کاش  ای.  مار کردمیپدرم از لفظ گستاخ استفاده م فیتوص

 من را ببخشد ...
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 یکدام سر درنم چیکه از ه ییدر جواب حرفها یسخت به

تا بتونم  نیبهم زمان بد دیآوردم گفتم : شوکه شدم با

هضمش کنم! مگه چقدر گذشته؟! مگه من خبر داشتم ... 

 بابا!  ستیحالم خوب ن

 حال من بسوزد !چرا خواستم دلش به  دانمینم

 حال دردانه اش...  به

و  ی، همان خشک نمیترحم در نگاهش بب نکهیا یبه جا اما

 حرص بود و تنها لب زد: 

که از  یهضمش کن ! فقط باهاش خوب رفتار کن اونجور-

 کرده ام انتظار دارم. لیدختر تحص

 خوردیفرق سرم م یمن کاش تو التیزدم . تحص زهرخند

 یا یادب یب چی. آب دهانم را قورت دادم و گفتم: بله من ه

 به همسرتون داشته باشم بابا .  ستیقرار ن

 یجو گندم شیبه ته ر یدست د،یالتهاب صورتش خواب یکم

برخورد  هی...  ایو گفت: لباس هاتو عوض کن ب دیاش کش

 .  کنهیازت کم نم یزیخوب چ

قرار است  یزمغ عیما کردمیرا تکان دادم ، حس م سرم

 فوران کند .  رونیبه ب میاز گوش ها

بله به زبان آوردم ، به سمت در رفت که  کیکندم و  جان

فوت شد  ی: مادرم چطوردمیقبل از خروجش از اتاق پرس

 بابا؟ 
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!  گهیگفت: مرد د یخشک یشد و با صدا رهیصورتم خ در

 داره؟! یچجور

را پشت  زشیت یناخن ها زد،یچنگ م میبه چشمها بغض

خودم را کنترل  یبه سخت د،یکشیم نییبه پا میمردمک ها

 شد،ینکشم ، سردردم لحظه به لحظه بدتر م غیکردم تا ج

 ی... به حد سوختیکه قبال شکافته بود ، م یآن نقطه ا

سمت از بدنم لمس شود  کیکه سوزشش باعث شده بود 

 . 

نگاه کردم  هیپدرم چند ثان یبه خون نشسته  یچشمها در

جواب بداند ، از اتاق  قیمن را ال نکهیو بعد ، قبل از ا

 رفت.  رونیب

که احتماال  یتشک یگنجه ، پا یشدم ... همان جا پا آوار

مچاله ،  یملحفه ها یشان بود ... پا یشاهد عشق باز

به زانو  نیزم یو باال .... همان جا رو نییپا یبالش ها

 را به فرش اتاق چسباندم .  میافتادم و کف دستها

طبقه سقوط کرده بود!  نیآهن انگار از آخر ریسرم ت یتو

 کننده . بیهمان اندازه پر سر و صدا  و تخر

زور و توانم آن  تیام را به فرش چسباندم و با نها یشانیپ

ناله ام را خفه کنم ...  یچسباندم تا صدا نیرا به کف زم

تازه عروس  یلوضعف نشان دهم آن هم ج خواستمینم

که پا  ی! زنشناختمیکه نم یمادرم... زن یها !  هوو یامان
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 یپدرم از چگونگ یکه حت یمادرم گذاشته بود ، مادر یجا

 حاضر نبود لب از لب باز کند . مرگش

 

 19#پارت_ 2دوم #کالکت_#کالکت_جلد

 

بعد زنگ در آپارتمان، وادارم  یپچ پچ آمد و لحظات یصدا

نزار بود و  امافهیکرد سر وشکلم را مرتب کنم . آنقدر ق

کدام ستون را  دانستمیبود که نم دهیدرد جمجمه امانم را بر

 فشار دهم. میدندان ها انیم

 یبه سمت در اتاق رفتم ، در واحد بازشد، صدا شان،یپر

 خوش و بش آمد . 

 میموها یرو یشتم شالبرگ میکردم مهمان مرد دار حس

آوردم از  نییرا پا رهیدستگ نکهیو به محض ا دمیکش

جا خوردم که از فرق  یسالن آپارتمان جور یتو دنشید

 زد و جانم را گرفت. شهیر یبیسر تا نوک پا درد عج

که بود ،  یشانیبه همان پر ییو موها اهیس یچشمها با

پوزخند آزاردهنده که  کی، با پوزخند ...  کردیم میتماشا

 . کردیرا آب م میاستخوان ها

... با خودم و هوا و  دهیقلبم تند شده بود ، نفس بر ضربان

 یاتا ذره رفتمیکه خانه را برداشته بود کلنجار م یاتمسفر

 شود. میها هیشامل حال ر ژنیاکس

 چهارچوب. یمانده بود جان بدهم ... همان جا تو کم
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 در دست داشت .  یو صورت دیرز سف  یتنگ از گل ها کی

 میزل زده بود و اگر بگو رهیو خ میصورت من مستق در

دروغ  کردندیپرت م ریت میسپاه به سو کی شیدرچشمها

رنگش ، به تنم  یاز جانب نگاه مشک یازهینبود که هر ن

 .  کردیرا ماالمال از درد م کرمیپ ،خوردیکه م

 بود. ستادهیخانه مان ا وسط

 شده بودم. رانیتعارفش زد ح پدرم

نو عروسم، قربان قدش رفت... ضربانم تند تر  یبابا زن

 شد.

جواب نمانده بود که طلبکار  یخانه ب یبلندش تو سالم

 .  کردیم میتماشا

هر  ،ی...  هرحرکتزیت یها زهیپر شده بود از سنگر قلبم

 . زمیدهل یبه جداره ها زدی، زخم م یهر تنفس یتپش

 هرچه بود و نبود . اوردمیباال م داشتم

حکمت  یآقا شونیلب گفت: آهو جان دخترم، ا ریز پدر

جلو دخترم  ای! بایحکمت ... پسر رو نیهستن ... راست

 نکن! یبیغر

 یمبل یمادرش داد و به دعوت پدرم رو لیرا تحو تنگ

 خارج شد. دمید دانینشست و از م

 ؟یاین نم. اهوجا کشمیمادرش آمد: االن شام و م یصدا

 توانستم بردارم. یاز قدم نم قدم
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 یبودم فرخ امان دهیوقت ند چیآشپزخانه بود ... ه یتو پدر

 شیشتابان در جواب فرمان ها ایبه مادرم کمک کند ... 

 چشم!  دیبگو

 بودم. دهیوقت ند چیه

 یتو نکهیفلج شده را به جلو کشاندم به محض ا یپاها

 یعطر تلخش مغزم را سوزاند . تلخ یسالن آمدم، بو

 بودند.  دهیمغزم را به آتش کش یادکلنش رگ ها

فرو  لشیبه من انداخت و سرش را در موبا ینگاه مین

 ن؟ی: بهتردیکرد و پرس

حکمت رو  یاز جواب ، پدرم گفت: اهو بابا، کت آقا قبل

 ... ریبگ

خوش  یلنگه ابرو کیانداخت و  میبه رو ینگاه خندان مین

 میتماشا ینیب زیو با ت دیرا باال کش اهشیس یت مردانهحال

 .کردیم

 رفتم.  جلو

آن قدم جلو رفته را عقب  ستادیا یجا برخاست، وقت از

دادند  یکه جان م ییاز او مثل جانورها لیدل ی. بدمیکش

 !دمیترسیشکار م یبرا

 ونیخرگوش پا شکسته بودم و او ، جگل کیبرابرش  در

و به  کردیم میبود که با لذت تماشا یا یچشم ابرو مشک

که توان فاصله گرفتن از او را نداشت  یشکسته ا یپا

 کم.  یفاصله  نیزار با ا شهیب نیآن هم در ا زد،یم شخندیر
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را  اشیتا اور کت چرم دمیلرزانم را جلو کش یپنجه

کت نشست ، پنجه اش را جلو  یقهی. انگشتم که به  رمیبگ

و انگشتم را فشار داد، از تماس پوستش با پوستم  دیکش

 برق از تنم رد شد .  انیجر

ان را چنگ زدم و از  گرمیاز انداختن کت، با دست د قبل

 که او مرکزش بود، فاصله گرفتم  . یدانیم

 است؟  یمرد چه کس نیا دانستیم پدرم

 کشتن من را داشت؟ قصد

 خفه کردنم را؟  قصد

 !کرد؟یم بیرا تعق من

 شدند.  دایما چطور پ یدر زندگ کبارهیآدمها  نیا اصال

خانه  نیپدرم با آن زن ... حضور پسر زن در ا تیمیصم

و  نیسنگ یطعم پنجه ها کرد،یمرور خاطرات م می... گلو

 کلفتش را هنوز به خاطر داشت . 

 ذهن آشفته و فراموشکار! نیاز ا یوا یا

 

 

: ونیجگل*————————————       

 ماده ریجگوار نر با ش زشیحاصل آم

 

 2#كالكت_جلددوم #كالكت_

 20#پارت_
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چهار نفره  زی، نشسته بودم . م دیجد یجوار خانواده  در

 یزی، چ یچوب یها هیرنگ و پا یفسفر یها یبا صندل

 ...اورمشینبود که به خاطر ب

 بود !  چهیپلو با ماه دیامشب شو شام

باشم به خوردن اما  لیما کردیو لعابش وادارم م رنگ

 خواستی. اگر به آن بود م زدیمعده ام هرچه بود را پس م

 حل کند . دشیکل اعضا و جوارحم را در اس

اش  ییرایتنگ آب را دم دست او گذاشت و بااصرار پذ پدر

 .کردیم

اش را سلب کرده بود . در سنگر سکوتم پناه  یراحت

 قایدق نمیبب بود و نبود جستجو کنم انیگرفته بودم تا بعد م

 من چه خبر است .  یو خط زندگ ریوسط ش

در  یاست ... اصال سکه ا انهیاست ، خط است؟ م ریش

 کار هست ؟

 دونستمی... میکشیمادر چرا نم نیآمد: راست ایرو یصدا

 پختم . نویبرات ا یدوست دار

دستمال دور دهانش را پاک کرد و جواب داد: به اندازه  با

 خوردم . ممنون . 

 را داد. ایو سرد جواب رو خشک

و رو به  دیدست دراز کرد ظرف ساالد را باال کش ایرو

فرخ گفت: فرخ جون براش ساالد بکش... برا خودت هم 

 بکش...
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 لفظ"فرخ جون" تهوع به سراغم آمد. از

 فرستادم.  نییآب هرچه در حلقم باال آمده بود را پا یکم با

 دمیکش کرد ، سرم را باال ینیمن سنگ یرو نگاهش

 یزی: شما هم چدیپرس کردیم میکه تماشا یدرحال

 .نینخورد

به خاطر داروهاشه ، مزاجش  دیمن پدر گفت: شا یجا به

 برنگشته ... یدرست و حساب

 کردمینگاهش ، حس م ریبه من زل زده بود ز میمستق

. جرات پادراز کردن نداشتم ...  نمیزم یآدم رو نیتر عیمط

 .نطوریهم هم یجرات زبان دراز

 را مخاطب قرار داد: ایخط و خشش رو یکلفت و ب یصدا

 ... یمراقبش باش شتریب دیبا-

 گفت: حتما. ینگاهش را به من دوخت و با لبخند ایرو

 به خورد و خوراکش... به داروهاش... به خودش . -

مثل دختر  گهیتر شد: حتما . د قیلبخندش به من عم ایرو

 خودمه ... 

بود،  دهیبه جوش آمده بود، کارد به استخوانم رس خونم

و  دمیعقب کش نیکف زم یمرمر یسنگها یرا رو یصندل

اش در سرم  یجد یسرپا شدم صدا نکهیبه محض ا

 :دیچیپ

 انیبه احترام جمع هم که شده بهتره تا پا کنمیفکر م-

 آهو جان .  دیبمون زیسر م هیبق یغذا
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 آهوجانش تهوعم دو چندان شد .  از

خودش  یسرش گرم غذا کردم،یالتماس به پدرم نگاه م با

 بود . 

جلو  یفرود آمدم که تنه اش را کم یصندل یلبه  ناچار

که  یظرف ساالد را کنار بشقابش گذاشت و درحال د،یکش

گفت: به هرحال از حاال  زدیبا چنگکش گوجه ها را کنار م

 نیتونیم  یامان ی. شما آقامیخانواده هست هیبه بعد ما 

 ... دیمن حساب کن یرو یطیهر شرا یتو

 با دهان پرجواب داد: حتما پسرم .حتما ... بابا

بود . انگار سالها بخواهد او  ظیکه ادا کرد غل یپسرم

 پسرش باشد ... 

اضافه  یمهره  کیبخواهد او را داشته باشد و من  سالها

بزرگ راباالخره  یو به درد نخور باشم . بابا ان لقمه 

...  کردیمادرم اگر بود چقدر شماتت م چارهیاد. بقورت د

اندازه دهانش  نیمهمان ها تا ا یجلو خوردیچقدر غصه م

 و ... زدیو با دهان پرحرف م کردیرا پرم

با آب لقمه را فرو داد و رو به او گفت: فقط پسرم...  بابا

 ...  نیماش یبرا

 لمی... مدارکش همراهمه .به وک دیانداخت ادمیآها خوب شد-

کار  یوکالت دادم کاراشو انجام بده . برنامه اتون برا

 آژانسه؟ ایهمون اسنپ 

 ...  ستمیآدم اداره رفتن ن گهیاره پسرم . من د-
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به هرحال  کنهینم یمن فرق یو لب زد: برا دیکش یهوم

بابت نگران  نینشه من هستم . از ا نیاگر تام ایرو

 . دینباش

 جان . نیو ارام گفت: خداحفظت کنه راست دیخند مادرش

 .نیآم یگفت: اله ایرو یجمله  یادامه  پدر

و  دندیترس یدو نفر مثل سگ از او م نیا کردمیم حس

 پوزخند زد .  نشانیبردند . به دعا و آم یحساب م

 چرا ... دانمینم

 پرتمسخر و طعنه بود  .  نگاهش

آب را دم دهانش نگه داشته بود و به مادرش  وانیل

 ایرو یمن اگر جا کردمیکه حس م زدیم شخندین یجور

 .  کردمیم یبودم ، ده بار قالب ته

 صورت من برگشت. یرو شیچشمها

چشمها اصال محبت  نی. ادینگاهش لرز یتنم از تماشا تمام

 درقاموسشان نبود .

 

  21#پارت_ 2#کالکت_جلددوم #کالکت_

**************** 

 چهارم:  فصل

**************** 

، سر  دیاز حوض شکسته به ساختمان چرخ شیچشمها

ساختمان   کریکارگرها و کوبش ُکلنگ ها به پ یوصدا
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 انیم گاریرا بردارد . س اطیباعث شده بود خاک کل ح

 بود. دهیرس مهیبه ن شیلبها

 ییها شهیشلوار فرو کرده بود و به ش بیرا در ج دستش

 .  کردینگاه م شکستندیکه م

 رضا ، لودر تو آمد .  ریفرمان ام با

حوض پر از خاک  یرا تو گاریو س دیعقب چرخ به

لبخند زد ، از لودر  که  دنشیرضا از د ریانداخت ، ام

درست است ، به سمت او امد  با  شیمطمئن شد ، جا

 ؟یلب زد: سالم داداش چطور یلبخند دوستانه و گرم

 : خوبم.لب زد کوتاه

 ... دمتیند یینجایا یاز ک-

 یچهارخانه  راهنیرا جلو آورد و درز پ شیانگشتها سر

 میسر شانه اش مرتب کرد و گفت: ن یرضا را رو ریام

 اومدم .سرت گرمه !  شهیم یساعت

باال  دی... با نهیبساز و بکوب هم گهیآره داداش... د-

 !  ستمیسرشون وا

از جا به جا کردن درز کج  ومعوج برداشت و  دست

شده رفت و گفت:  بیتخر مهیبه ساختمان تا ن ینگاه

 کار داره! یلیهنوز خ

 ! زنهیو م یتا آخر ماه پ گهینه بابا . مهندس م-

تکان داد و گفت: خوبه اگر همونطور که مهندس  یسر

 بره خوبه ! شیپ گهیم
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... چه خبرا ... من یهست یداداش نگران چ رهیم شیپ-

... یب یب شیپ رمی. م شهیتموم م گهیساعت د کیکارم 

 .میتو هم . نهار و دور هم باش ایب

 زد: حتما چرا که نه ... یلبخند

برد ، اشاره  یم یلودر چا یراننده  یکه برا یبه پسرک و

 !  اریب یآقا هم چا یزد و گفت: پسر... برا

داد و  لیتحو ییسوخته ، چشم بلند باال اهیس نوجوان

...  یدیگفت: داداش نقشه ها رو د نیرو به راست ررضایام

. دو واحد نود  ادیازش درم یسه واحد یهفت طبقه  هی

قول و  ی... البته همون طیواحد شصت متر هی،  یمتر

 یهفتم تک واحد یتو ، طبقه  یقرار ، طبق خواسته 

. پسر  دمی.ماکتشو د یمتراژ باالست ... همونجور که بخوا

 !  ادیدرم یزیعجب چ

خوبه حتما  یگیزد و گفت: تو که م یلبخند جانشیه به

 خوبه.

باهاش . از برج دل  یکنی. مطمئنم حال م دمیماکتشو د-

اونجا  هی... چمیما دورت هست یور همه  نیا یایبکن ... ب

 ... ؟ یتک و تنها بمون

 امی. م کنمیکار و م نیتکان داد و لب زد: اره هم یسر

 .  میهم باش ی هیهمسا
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و  هیوسط خوش خوشان شوهر عال نی: ادیرضا خند ریام

واحد آپارتمان نود  هی ادیم رشونیاست ... مفت گ هیهان

 ... یونی! اع یمتر

 و سرد لب زد : آره ! دیکش یهوم

که ما  یبشه اون نیتا ا یزده گفت: ول جانیه ررضایام

 .  کنمیسکته م ی... من هفت هشت بار میخوایم

 ؟  ومدین یمشتر یب یب یخونه  یبرا-

اونجا   خوادیگرفته . م شویپ یبابا حساب ینه هنوز. ول-

شده  ینبود اما االن اک یاول راض یب یروبفروشه . ب

... دلش  یکن یزندگ نجایا یخوایخودت هم م یگفت یوقت

 رضا شد به فروش اونجا.

 نجایا امیآورد و گفت: م رونیب بیرا از ج گارشیس پاکت

 . چرا که نه .کنار خانواده ام ! کنمیم یزندگ

مدت هم  نیبه صورتش زد و گفت: ا یلبخند ررضایام

 ... یکردیتنها سر م دینبا

 !!! دیآره نبا-

اما منصرف  دیبگو یزیمکث کرد ، خواست چ  ررضایام

 ست؟ین یخبر یزیچ سلایر نمایشد و لب زد: از س

 .  ستین یفعال خبر گهیممنوع الکارم فعال  .تا چند وقت د-

 داداش غمت نباشه .  گذرهیه زود م ریانشاهللا خ-

 ! ستیغمم ن-
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رضا برداشت  ریصورت ام یرنگش را از رو یمشک نگاه

 یب یب یو رو به ساختمان زل زد و گفت: زودتر خونه 

برم  یرو م یب ی... ب دیاجاره کن ییجا هی.  دیرو بفروش

کاراش با خودت . فرمون و نده دست  یخودم! باق شیپ

 کن .  تیریرو خودت مد زایتورج  وبا جناقش ! همه چ

 راحت باشه .  التیچشم داداش . خ-

 تکان داد و گفت: پول کم اومد بهم بگو ... یسر

 حتما داداش . -

 ؟یندار یکار رمیمن دارم م-

 نینشده بود گفت: ا ییرایپذ نکهیخجالت زده از ا ررضایام

بزن بعد  ییچا هیاز کجا بسازه ... بمون  ییفت چاپسر ر

 برو دهن خشک آخه ...

 کن! ییرایآپارتمانت ازم پذ امیباشه م-

 .  گهیو لب زد: کو تا سال د دیبلند خند ررضایام

خداحافظ تعارف تکه پاره  کیتکان داد و با یسر نیراست

 را خاتمه داد . شیکردن ها

 شیرا که زد  ، پشت فرمان نشست ، برا یمازرات ریدزدگ

آمده بود : بهارک و آهو با هم قرار گذاشتن تو کافه  جیمس

 ! برم اونجا ؟! عصریول ابانیخ

با هم  خوامیجوابش نوشت : برو اونجا . فعال نم در

 داشته باشن .  یصحبت

 آمد: چشم سوپراستار.  پاسخ
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ل پدا یرا رو شیبرد و پا بیج یرا تو شیورتو یگوش

 یو از جلو دندیکش یغیها ج کیگاز فشار داد ، الست

با شتاب  شدیتر م رانیکه لحظه به لحظه و یساختمان

 گذشت .

 

مقابل آپارتمان  22#پارت_ 2#کالکت_جلددوم #کالکت_

پنجره  دنیتراورتن متوقف شد ، با د یلوکس با سنگ ها

 د،یرا در هم کش شیکه هنوز پرده نداشت ، ابروها یا

 ییطال 5رفت، مقابل عدد  نییرا زد و از رمپ پا موتیر

 یبلند یشد ، با گام ها ادهیرا متوقف کرد و پ یمازرات

بعد، مقابل  یا قهیو دق  دیآسانسور کش سمتخودش را به 

 بود . ستادهیواحد پنج ا

 زنگ بزند؟!  دیکرد با فکر

قفل درچرخاند، در  یرا تو دیبعد سرش را تکان داد و کل و

چرخ به سمت راست ،  مین کیباز بود، با  شهیمثل هم

 باز شد .  یاش تو رفت و در چوب یشاس

 یبه اطراف انداخت و ب ینگاه میکفش داخل آمد، ن با

 یدو نفره آجر یکاناپه  یرا رو چشیحوصله کت و سوئ

کرد  یخورده نگاه مین یتزایپ یرنگ پرت کرد . به جعبه 

شدند . به  یم نییکوکا باال و پا وانیل یتو خی یتکه ها

باز شد  سیانداخت و همان لحظه در سرو یاطرافش نگاه

 کل واحدرا برداشت. غشیج یو صدا
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تو  نی: راستدینال دهیدهانش گرفت و ترس یرا جلو دستش

 ! یدیآخرش منو سکته م

نشست  یریحص یصندل یچهار نفره رو یچوب زیم پشت

 نینفر دورب هی یگردیخونه م یتو ختیر نیو گفت: با ا

 نیبا ا یرصدت کنه ! مشکل تونهیداشته باشه م یشکار

 ؟یندار هیقض

 یاش را که رو یساتن حلقه ا راهنیزد ، بند پ یلبخند

بازو افتاده بود را به شانه برگرداند و گفت: چقدرم که تو 

 بذارم .  رونیخونه پامو ب نیمن از ا یذاریم

 ؟ برات گرمش کنم ؟ یخوریمقابلش نشست و گفت: م و

 .  اریخنک برام ب ینوشابه  هی-

 یبه پنجره  یگفت و به آشپزخانه رفت ، نگاه یچشم

 ینازک مشک میبه س تیاهم یآشپزخانه انداخت و ب عیوس

 شد .  رهیالمپ زرد بود خ کیکه متصل به  یرنگ

 ؟یخوریم پیهم دارم ... ها پیآمد:  ها شیصدا

 .  خوامینه ! کوکا م-

 یو درحال دیکش رونیقفسه ب یاز تو یا یستالیکر وانیل

 کردیم خی، تا خرتناقش را پر از  ینقره ا زریکه از فر

بلوندش را پشت گوشش فرستاد و  یکوتاه شده  یمو

 !؟یکنیگفت: چه خبر چه کارا م

 کن ! فیتو تعر-
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را پر  وانیخانواده ، ل ینشست ، از نوشابه  شیبه رو رو

کرد و به سمتش هل داد و گفت:منم هستم . طبق دستور 

 اتون .  هیسا ریجام  ز نی! هم یجنابعال

نوشابه را برداشت و گفت: بهش  وانیدراز کرد ل دست

 ؟یزنگ زد

 دهان پر گفت: زنگ زدم ... با

که  یو او درحال دینوش وانیل اتیاز محتو یکم نیراست

داد گفت: همونطور که تو  یفرو م یلقمه را به سخت

 . یخواست

 !جه؟ینت-

 زنهی. بهم زنگ م شهیم یچ دید دیبود حاال با یفعال که اک-

 نه ... ای

 وانیل ی ماندهیتکان داد و باق تیرضا یبه نشانه  یسر

بهم زنگ بزن  یکم و کسر داشت یزیو گفت: چ دیرا سرکش

 .کنمیبده  برات جور م جیمس ای

 نشست و گفت: شیلبها یرو یسرد لبخند

 الزم ندارم .  یچیه-

 لذت ببر ! تیخوبه پس از زندگ-

عاجزش کل فضا را برداشت  یبلند شود که صدا خواست

انقدر زود نرو.  کنمیخواهش م نی... بشنی: راستدیو نال

 نی! من دارم تو ا یریو م یکنیسک سک م هی یایم

 .شمیم وونهید ییتنها
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اشت : سر قرارم د جیمس کیتلفن همراهش نگاه کرد  به

 ! خاطر جمع باش . 

پر  شیفرو برد و رو به او که چشمها بیج یرا تو یگوش

 ینبرد ادیاز غرولند بود گفت: قول و قرارمون رو که از

 ؟ یبرد

 .شمیدارم خسته م گهیدهانش را قورت داد و گفت: د آب

 ....یبه نفعته که خسته نش-

جا  هیتو رو خدا من عادت ندارم همش  نیزد : راست ناله

 ... شمیم ی! کفر پوسمیبمونم م

 ! ینش یبه نفعته که کفر-

حداقل  نیزل زد و گفت: راست اهشیس یبه چشمها رانیح

 هی... یری.... زودم م یایتوک پا م هی...  شمیپ ایخودت ب

 ... می. حرف بزن مینیبب لمی. فمیقهوه بخور هیکم بمون . 

 بگو! یبگ یدوست دار ادامه اش هم-

کرد و لب زد: چرا به من  نیرا رنگ شیشرم گونه ها یکم

کردنت اونقدرها  ی؟! باور کن راض نیراست یدیفرصت نم

 ! ستین یکار سخت یکنیهم که خودت فکر م

زد و گفت: من هنوز اونقدر بدبخت نشدم که  یپوزخند

منو انتخاب کنه ! هر وقت خواستم باهات باشم  رخوابیز

خدمت  یآماده  یطیهر شرا یدارم تو هم که تو دیکل

که  یزی؟! به چ یکنیاصرار م یپس به چ یهست یرسان

 ؟!  رسمیهر وقت بخوام بهش م
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در آمد،  زیاز پشت م دیبگو یگرید یجمله نکهیبدون ا و

خارج شود رو  نکهیرفت ، اما قبل از ا یبه سمت در ورود

 ینامعلوم یوا رفته بود و به نقطه  یصندل یبه او که رو

 ایشاپ  نی... آنال نستایا یمانده بود گفت: از تو رهیخ

اون پنجره  یکرکره برا ایپرده  هی یشناسیکه م ییهرجا

 بده ... سفارش

اش  یصورت یلبها یرو یبه سمتش چرخاند لبخند گردن

 ؟یدار رتینقش بست و گفت: رو من غ

که بهت  یدارم ! کار رتیتفاوت گفت :رو آپارتمانم غ یب

هم ممنوعه . حداقل اگر  یابافیگفتم وبکن ... فلسفه و رو

 تا امروز اون ممنوع نبود از حاال به بعد ممنوعه! 

لب سر داد و از خانه خارج شد و در را  یرو یوخداحافظ

 دو قفله کرد .

 

  23#پارت_ 2#کالکت_جلددوم #کالکت_

پسر جوان در گوشش نشست  یرا گرفت و صدا یا شماره

 : جانم آقا ؟

 ؟ییکجا-

 نجا؟یا نیایم-

 : خلوته ؟دیکرد وپرس یمکث

 نشستن .  اطیهم تو ح نایخلوت داره ا اطیآره خوبه . ح-

 بده .  شنیخوبه لوک-
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 ن؟یایاطالعت آقا . باشم م-

 داره؟ رونیخلوتش راه به ب اطی. حامیم-

 داره آقا . درش به کوچه است . -

 خوبه . قُُرقش کن . -

 چشم .-

 اومدم تو برو.-

پدال  یرا رو شی، پا یارسال شنیو طبق لوک دیشن یچشم

 نی... همیکاریحجم از ب نیگذاشت ، در ا یمازرات

 شدیم وانهید نیقیکوچک هم اگر نداشت قطع به  حاتیتفر

  لشیتا به مقصد برسد .  اتومب دیطول کش ی، ربع ساعت

خلوت  یاصل ابانیپارک کرد ، خ کوچه پس کوچه یرا تو

به سمت ساختمان گام  یدود نکیع وردنبود . بدون درآ

در به  یرا باز کرد و زنگوله  یا شهیدر ش یبرداشت وقت

 . دییهم سا یرا رو نشییارتعاش درامد، فک باال و پا

وجود محترمانه و  نیجا خورد با ا دنشیدار از د صندوق

 یحرف نکهی، قبل از ا ستادیبه احترامش ا یقیبا لبخند عم

آمد با او دست داد و مقابل  شیبزند ، پسر جوان به سو

 .  میقرق کرد اطویصندوق دار گفت: ح

جناب  میزد و گفت: در خدمت یصندوق دار لبخند مرد

 .  دیحکمت خوش اومد
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 یسالن کافه که منته یبه انتها کردیم تشیکه هدا یدرحال

 شیکردنش به پ یامر و نه یصدا شدیخلوت م اطیبه ح

 .دیشنیخدمت ها را م

 یبهارک رو ی دهیکه باز شد ، نگاه ترس یا شهیش در

 صورتش نشست. 

تار و  یافتاد و با چشمها رونیاز دهانش ب وهیآب م ین

 زیبه سمت م یبه قامت او زل زده بود. با گام بلند یمار

 کی شیکه دنبالش آمده بود برا یخدمت شیرفت، پ یچوب

پا انداخت  یگرد فراهم کرد ، پا رو زیهمان م یپا یلصند

، منو هم که مقابلش قرار گرفت با سر اشاره کرد و مرد 

که تا حاال منتظرش مانده بود با تکان سر ،  ینجوا

 گفت و رفت. یخداحافظ

به دو دختر جوان انداخت و رو به بهارک که  ینگاه مین

زده بود گفت: اوضاع احوال  رونیاز حدقه ب شیچشمها

 خانواده خوبه ؟ 

حبس کرد ، چشمش به آهو  نهیس ینفسش را تو بهارک

 یهالل یابروها انیبه لبش آمد . اخم م یلبخند دیچرخ

با سر انگشت  خواستیخوش حالت دخترانه اش را م

 سبابه باز کند . 

گفت: شما  تینگاهش را به او دوخت و در نها هیثان چند

 ؟! یکنار اومد دیجد تیوضعبا  ؟یچطور
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و لب زد:  دیاز فنجان قهوه اش نوش یجلو برد و کم دست

 شما مهمه ؟! یبرا میزندگ دیجد تیکنار اومدن من با وضع

لبش نشست و گفت:  یرو یطرفه ا کیجوابش لبخند  از

 بله مهمه . 

بلند شود که  سر ضرب  یصندل یخواست از رو بهارک

 .نی: بشدیمچش را گرفت و غر

 یآمد . آهو ب رونیب شیاز ته گلو یناله ا یخفه  یصدا

؟!چرا دست از سر  یخوایم یطاقت لب زد: از جون من چ

 ... یداریمن برنم

. اومدم به  یتو بود خواستمیم یزیمن نبودم که چ نیا-

 ؟ کنمیتمام خواسته هات رنگ بدم . بد م

 خوامی: بده بهارک؟! بده مدینگاهش به بهارک چرخ و

 برسونم؟ خوادیکه م یبه هرچدوستتو 

لب  نیو راست کردیباز نگاهش م مهین یبا دهان بهارک

 زد: جوابمو بده ..

با لذت به ترس رخنه  نیکرد و راست نییرا باال و پا سرش

شده بود . بهار سرش را  رهیبهار خ یکرده در چشمها

ما  یتونیگفت: م یآرام یبا صدا نیانداخت و راست نییپا

 ؟یتنها بذار قهیرو چند دق

 و برخاست .  دیکش یقیخدا خواسته نفس عم از

را به قصد سالن ترک کرد ، نگاهش  اطیح نکهیمحض ا به

 آهو نشست و لب زد: خب... یچشمها یرو
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 ه؟یچ هی! قض؟یزمزمه کرد: خب؟! خب که چ ظیبا غ آهو

نه؟!  یکنیم بی! دوست منم تعق؟یکنیم بیشما منو تعق

 یمهم تیانقدر شخص دونستمینم د؟یمن به پا گذاشت یبرا

 .امیبه حساب م

آتش به جلز و ولز  یکه مقابلش رو یذیگوشت لذ به

 .کردیافتاده بود نگاه م

نفس  کیبود را  زیم یکه رو یآب وانیته مانده  ل آهو

و  دیها عقب کش کییموزا یرا رو ی، صندل دیسرکش

بهت کمک  تونمیلب زد: من م نیخواست برود که راست

 کنم . 

به لرزه افتاده بود با طعنه لب زد: کمک؟!  شیتاپا سر

. به سالمت روح و  دیبه خودتون کمک کن دیشما اول با

 روانتون...

 د،یکش رونیاز پاکت ب یگاریزد  س هیتک یصندل یپشت به

جز  نینگه داشت و گفت: ا شیلبها انیمارلبرو را م

 شروط ضمن عقده؟! 

ادر شما و پدر من چون م دیبا حرص لب زد: فکر نکن آهو

که منو شما هم با هم  هیمعن نیدارن به ا یبا هم نسبت

 دوارمی... ام میا بهیاز همه لحاظ صد پشت غر میدار ینسبت

به اقا باالسر بودن  یاجیکه احت نیدرک کن نویا یمعن گهید

 شما ندارم ! 

 ؟! یخوایکمک منو نم یمطمئن-
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چشم مقابلش لب  اهیحرص و انزجار در جواب مرد س با

هنرتون  یزد: بله . فکر کنم بهتر باشه وقتتون رو رو

 من ! یزندگ یتا رو دیخرج کن

 

  24#کالکت_جلددوم #پارت_

 شد. ریبرود که دستش در چنگال مرد ، اس خواست

وجودش را گرفت، ملتمسانه به او زل زد و در  وحشت

. نگاه ترسناک و دید یتفاوت یب ایدن کی شیچشمها

منقبض شده اش  ی، آن خشم فروخورده و گلو اهشیس

تو رو  دی: دست از سرم برداردیوادارش کرد نرم تر بگو

 ندارم! یخدا من که باشما کار

که با من کار  یتو بود نیزد  و گفت: اتفاقا ا یزهرخند

 کوچولو! یداشت

مرتکب  یگفت: من اشتباه ظیو با غ دیاش را باال کش ینیب

 کنمیآسه رفتم آسه اومدم . به خدا فکر نم شهینشدم . هم

 داشته باشم  . یا یبده چیبهتون ه

به  یبهت گذشته ... چ یشده ! چ یچ ی! خبر ندار یدار-

 ! یمن گذروند

کالفه  گهیتا بدونم ... من د دی! بگ دی: خب بهم بگدینال

 شدم .

 



 90 

کمکت کنم.  خواستمیرا رهاکرد و خشک لب زد: م دستش

 ی. از حاال به بعد باهات کار یرد کردتو دست منو  یول

 ندارم.

به  رانیجا خورد . ح هیاش چندثان یآن میتصم نیا از

را  شیحرفها کردیم یزل زده بود و سع نیصورت راست

 نیفرو داد و راست یکند . آب دهانش را به سخت زیآنال

 هی یبهت ندارم ول یکار گهیکه د یبدون خوامیگفت: م

که  یبدون دیمن و  پدرت هست و البته با نیب یرابطه ا

 شمیبگه، هوار م ایاز گل نازکتر به رو تپدر انایاگر اح

 سرتون . 

 به لبش آمد .  یجمله اش پوزخند دنیبه نقطه رس  از

حکمت  یزد: آقا شیو آهو مردد صدا دیگام عقب کش کی

 . 

منتظر  دیسرش را باال کش یصندل یاز فرودش رو قبل

 .کردینگاهش م

 یخفه ا یشد، با صدا کینزد زیجسارت به م یکم با

 !ه؟یمن چ یزندگ ینقش شما تو دی: بهم بگدیپرس

خش  یماند و با صدا رهیآهو خ یدر چشمها هیثان چند

 !!!! یقربان  هیبود گفت:  ختهیکه به پوزخند آم یدار

کوچک کافه  اطیح یاش در فضا هیپر کنا یخنده  کیشل و

 پخش شد . 
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فاصله گرفت،  زیگام از م میکه آهو ن یبلند و عصب آنقدر

را چنگ زد ،  یبه صندل زانیآو فیپنجه مشت کرد، بند ک

دردست مرد جا  فیبند ک گرید ی مهیخواست برود که ن

 نیبرم . ا یکردن لذت م یخوش کرد و گفت: من از باز

انجام دادن  یبرا یکار چیمنه که ه یروزها نیا یسرگرم

 ! یهست یمن تو نقش اصل یکه تو باز تاسفمندارم . م

 بود . کوزینگاهش سا یو هوا حال

 یمانده بود چه کند به کدام سو فرار کند، حت  مردد

سر  شیشود، با بغض در گلو فشیک الیخیب توانستیم

 .  زدیوکله م

 گاریفرود آمد با لذت س یصندل یحکمت رو نیراست

 او زل زده بود .  یو به سرتاپا دیکشیم

: ما با هم دیبه جان کندن پرس تیمکث و در نها هیثان چند

 !م؟یداشت یرابطه ا

جالب تر شده بود .  یرا باال برد ، باز شیابروها نیراست

 .  کردیبا مکث نگاهش م

 یحد وقت نیمرد تا ا کیجرات کرد ، به اعتقادش  آهو

فقط  دیکشیخط و نشان م شیبرا نطوریو ا شدیم کشینزد

 داشت ...  زهیانگ کی

 ! م؟ی: داشتدیدوباره پرس یخفه ا یصدا با

و آهو ناله کرد:  گرفتیکام م گارشیرا نداد از س جوابش

 لطفا... دیبهم بگ کنمی! خواهش مم؟یداشت یرابطه ا
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و  زیو من همه چ یاریکه تو به خاطر نم هیاحساس خوب-

 .  ادمهی

اش را مشت کرد و لب زد: من شما رو چطور  پنجه

...  کردی! رشته امون ... درسمون با هم فرق مشناختم؟یم

 . ستیبه شما !!! اصال ممکن ن یشغل شما... دسترس

به من ...  یتو ممکن بود! دسترس ی. برا زمینه عز-

 به من!!! ارتباطتت با من!!! دنیرس

و  لیاتوبان راه طو کی ی. به اندازه  دیکشیمن را م و

 . دیکشیدراز م

 نیا یهم تو یزمزمه کرد: عشق یصلمستا یبا صدا آهو

 رابطه بود؟!

لب زد: من  یپر آب یو آهو با چشمها دیکش یسوت نیراست

 دوستتون داشتم؟! 

بلندتر بود .  یدومش ، از اول یخنده  کیشل یصدا

 . قهقهه اش ترسناک بود .  دیخند یمردانه و کوبنده م

دوش انداخت و  یرا رو فیفرصت استفاده کرد ک از

 ؟! میرو دوست داشت گهینگران لب زد: ما همد

 ینی، ب بایز ییزل زد . نگاه آهو شیبه چشمها نیراست

را  شیدلربا یبرجسته  یکوچک ... صورت گرد و لبها

: ما همو دیاز نظر گذراند و دوباره آهو پرس هیچند ثان

 ! م؟یدوست داشت

 جوابش خشک گفت: نه ! در
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 *************** 25ارت_#کالکت_جلددوم #پ

 "آهو"

از  یشد . خال یآن نه قاطع و محکم تمام بدنم خال از

پر شده بودم . از  یعنیباشد ...  توانستیکه م یزیهرچ

دانم  ینم یعنیهست ... و بود ...  کردمیم الیکه خ یحس

از  میخودش را نشان داده بود و برا یحس کیاما ته قلبم 

 یانگشتها یداد. تکانه ها یدست تکان م نییهمان پا

خورد، تپشم را نامنظم  یقلبم م ی چهیبه در هکوچکش ک

 .  کردیم

 یمن را م شیزل زدم . مردمک ها اهشیس یچشمها در

 .  دندیبلع

نشسته  شیلبها یطرح پوزخند اعصاب خرد کن رو کی

حاضر در  شهیافزوده بود . و نفرت هم تشیبود و به جذاب

 نگاهش هم چند برابر کرده بود . 

که از من فاصله گرفت،  یرفتن کرده بود . گام عزم

 نگرانم کرد . 

ترس و واهمه اما کنار او ،  یدانم چرا ، با همه   ینم

که  یتی. امن زدیموج م تیآرامش هم برقرار بود و امن

 .  کردمیهم احساسش نم یپدر یدرخانه  یحت

 



 94 

به نظر برسم من فقط  زانیآو یترهادخ هیشب خواستمینم

از روزگارم را فراموش کرده بودم ... بخش کوتاه  یبخش

 و البته مهم . 

 .  میشناسیرو م گهیگفتم: اما ما همد مصر

 از کجا ... نیفکر کن بب نیبش-

شد  قتریکه عم یآشکار جمله اش و البته پوزخند ی طعنه

رو از کجا  گهیبه من جرات داد تا بپرسم : ما همد

  گریجوون باز هی دیحکمت ؟! چرا من با یاقا میشناسیم

 رو بشناسم؟! 

که  یکه جلو آمد ، سر یا نهیمردانه اش ، س ی خنده

مشت شدند وادارم کرد  بشیکه در ج ییعقب رفت و دستها

 .رمیگام من از او فاصله بگ مین

راجع به من  یچیزل زد و گفت: تو ه میچشمها در

 ؟یدونینم

 بدونم. یزیکه چ دیندار یچندان شهرت شما-

 ماند. رهیتنها به من خ هیده ثان یاندازه  به

 ای راهیکه از حرفم وحشت کرده بودم ، اگر بد وب یطور

 ینم اهشیس یمن را با چشمها نطوریگفتم ا یناسزا م

 خورد . 

 گریباز هیخب شما  اریو گفتم: بس دمیکش یقیعم نفس

 چیمن ه یالیگرسریباز هی یول دینام آشنا هست یلیخ یلیخ

 !!!  اهل سلایر دمیند نمایس یپرده  یاز شما رو یلمیف
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 یشما رو نشناسم . حت تونمی. پس مستمیتماشا کردن هم ن

هم  از  دست نرفته بود .... باز هم  یاگر حافظه ا

تماشا کردن نبودم !  ونیزیچون من آدم تلو شناختمتونینم

 .  ستمیحاال هم ن

. توانم  کم کم  شدیتر م نیلحظه به لحظه سنگ نگاهش

داشتم و  جهیتپش قلب گرفته بودم سرگ رفت،یم لیتحل

 ندارد . شیگنجا گریکه د دادیمثانه ام هشدار م

 :  میباعث شد تا بگو سکوتش

... حداقل  دیشناسیخوبم م دیشناسیشما منو م دینیبب-

 اد؟یم ادتونی دیمنو بکش دیخواستیکه م دیشناسیاونقدر م

من نامشخصه !  ی... چراش برا دیکردیخفه ام م دیداشت

من نامشخصه! دوست من از  یهم برا زیو گر بیتعق نیا

.... باز هم چراش  زنهی... با من حرف نمترسهیشما م

!!! من تصادف کردم... بهوش که مشخصهمن نا یبرا

! شما یک ارمیاومدم ... مادرم مرده بود ... من به خاطرنم

... حاال  دیبه مرگ من کرد تی! ن دیپدرم هست پسر همسر

! شما ه؟یچ هی! قضنیهست گریباز هی.  دیکنیم بمیتعق

هم به خودتون هم به من  کیکوچ حیتوض هیبا  نیتونیم

 ... دیکه آرامش ندار دم. من متوجه ش دیکمک کن

 از کجا؟-

دو رگه و خشکش ، هرچه بزاق در ته حلقم بود را  یصدا

 خشکاند . 
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 دونمی.نم دیستیناله کردم : شما آروم ن یزبان فلج شده ا با

.  کنمی. عدم آرامش شما رو حس م کنمیاز کجا حسش م

که همه جا دنبال من  نی... ظاهرتون ... ا افتونیاز ق

من  دیشا ن؟یگیخب ؟ چرا نم نیخوایم ی! از من چنیهست

 اطالعات ناقصم بهتون کمک کنم. نیبتونم با هم

 نداره خانم کوچولو .  یاجیبه کمک تو احت یکس-

 ن؟یخوایم یاز من چ گهیخب پس د-

 احتماال !  تویخود قبل-

 نیگیانداختم و با تته پته گفتم : شما که م نییرا پا سرم

 .... ینبوده رابطه ا ینبوده . دوست داشتن یعالقه ا

داشتم محبت  دیدو میاشک به چشمها  دیبه آخر نرس حرفم

هم جواب  میهنوز به نود درصد سوالها دمکریم ییگدا

 ییمحبت گدا شناختمیکه نم یینداده بودم که داشتم از او

 . کردمیم

نگاهش وادارم کرد با او چشم در چشم شوم .  ینیسنگ

 یمن چ یمستاصل نگاهش کردم و گفتم: از خود قبل

 !ن؟یخوایم

 جواب !  هی-

کوتاه . لحن سرد و خشک  یکوتاه. عبارت ها کلمات

 .  دیکوب یآزاردهنده . قلبم تندتر م

 حکمت؟ یآقا یجواب چه سوال-

 بگرد دنبال سوالش...-
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 حکمت. یکردم: اقا شیزده صدا رتیح

در نگاهم لب زد : هر وقت   یحوصله از التماس جار یب

... روز یبه من جواب بد ی... موظفیکه کرد داشیپ

 خوش.

من را به حال خودم رها کرد و  یگریحرف د چیبدون ه و

 ایگذاشت : دوستش داشتم؟!  یدو راه انیرفت و من را م

 بود ... نیدوستش نداشتم ؟! مسئله ا

 

 ...   26#کالکت_جلددوم #پارت_

 خانه برگشتم .   به

افتاد  یدر خانه نبود ، چشمم به رخت خشک کن چکسیه 

 شیزنانه و مردانه رو یکه وسط حال باز بود و لباس ها

را  ینظم یهمه ب نیدرحال خشک شدن بودند ، مادرم ا

 یو مرتب قهیزن باسل دیآ یم ادمیتوانست تحمل کند.  ینم

اندازه شلوغ و سردرگم  نیوقت خانه مان تا ا چیبود . ه

 .  ودکننده نب

 یرو یمبل و کوسن ها یپخش و پال رو یمانتو ها به

 دهیدر خانه بمب ترک . کردمیافتاده نگاه م نیزم

که جمع نشده  ینهار زیدر آشپزخانه . م فیبود!ظروف کث

بود . حالت تهوع از  دهیبشقاب ها ماس یرو یبود و چرب

به جانم هجوم آورده  یقگیسل یو پاش و ب ختیهمه ر نیا

 از کجا شروع کنم .  مدانست یبود . نم
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و با  ختمیریاشک م ختم،یریاشک م یموجه لیدل بدون

که سالها بود تفلون کفش به  یقابلمه ا ییظرفشو میس

 یماکارون ی. رشته هادمیساب یتاراج رفته بود را م

بند آمده بود و  نکیبود ، راه آب س دهیرنگشان پر

را به  میآب بود . زانو یساعد تو یها مهیتا ن میدستها

. دلهره ، دیلرزی، تمام تنم م ودمچسبانده ب نتیدرکاب

و روشده  ریام ز ی... زندگیاضطراب... نگران ش،یتشو

را  زیهمه چ لیدل ی... روزدانستمیم نکهیبود و فکر ا

آوردم مثل  یبه خاطر نم یزیو حاال ... حاال چ دانستمیم

. تک تک کردیو سست م خوردیخوره من را از درون م

 بود!  دهیجو یبدنم را آن موجود لعنت یبند ها

. هزار حس نامعلوم در  دیچیپیدر جانم م دنشیجو یصدا

من متولد شده بود ... ساحل فکرم نا امن بود و امواج 

 ی وارهیبرخوردشان به د یقابل تحمل آنقدر ریافکار غ

 .  دیکشیم ریمغزم کوبنده بود که جمجمه ام ت

ام را به  یشانیام مثل مار حلقه زده بود ، پ قهیدر شق درد

 چسباندم و از ته دل ناله زدم : خدا ....  میبازو

را  میدر قفل در ، باعث شد تا ابروها دیچرخش کل یصدا

دانم با او چطور  یباشد ، م ایدرهم گره بزنم.  اگر رو

را با بلوزم پاک کردم ، راه آب  میبرخورد کنم. اشکها

آب  ریش ریام را ز یکف یرا باز کردم و دستها نکیس

 شستم. 

 



 99 

 کیرا برنگرداندم. درونم  میآمد، رو یم شیاگام ه یصدا

...  دیکشیم نیزم یرا رو شینوک چنگال ها ریماده ش

بود. سرش داد  یبودم . کاف یعصبان دیهمان قدر که با

من و  یهست که برا یا یچه زندگ نی: اگفتمیو م زدمیم

 !!! زن هم انقدر شلخته ...  امدهی! هنوز نیپدرم ساخت

با  دنشی. از د دمیآب را که بستم و به سمتش چرخ ریش

 . دیکش ریسرخ قلبم ت یکم و چشمها یان فاصله 

 چسباندم و لب زدم : تو ... سیخ نکیرا به س کمرم

 خوشگلم؟! یچطور-

 دلم را بهم زد.  لحنش

 یاش به  موها رهیاز نگاه خ ینداشتم ، کفر حجاب

مگه  نجا؟یا یایهوا م یب یچ یکوتاهم ، لب زدم : برا

 یبهنام؟ اصال ک یزنینداره؟ چرا در نم کریدر و پ نجایا

 رو داده. نجایا دیبهت کل

 فاصله گرفتم. نکیس از

سرم بکشم که دستم را گرفت  و  یرو یزیچ خواستم

 : کجا؟دیپرس

بکشم ، با نفرت  رونیکردم تا دستم را از پنجه اش ب تقال

 ی. وقت نجایاز ا رونیشدم و گفتم: برو ب رهیدر صورتش خ

 .ینجابذاریپاتو ا یهم که من تنهام حق ندار

 نکن !  یگفت: انقدر با من بدرفتار یگرفته ا یصدا با
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هرروز هفته ...  یکشی! توخجالت نم؟یزدم: بدرفتار طعنه

 یبرس... از جون من چ تیبه زندگ ؟یینجایشب وروز ا

 .  رونیبرو ب ؟یخوایم

 .  دیرا به سمت خودش کش من

چانه ام را گرفت و خفه گفت: به خاطر  گرشیدست د با

تو کار من .  اریاز راحله جدا شم . انقدر نه ن خوامیتو م

 ...یشیعروس خودم م گهیچند وقت د

 شدم. فلج

 .  دیاز جانم پر کش یهر حرکت توان

 یکه تو یماندم ... مثل پرنده ا ریاس شیبازوها انیم

با دهان باز قفس کز کرده ... در بغلش کز کرده بودم  و 

 .  کردمینگاهش م

بهت زده ام گفت: قول و قرارمون  یجواب چشمها در

آهو؟! اون عاشقتم ها ... اون دوستت دارم ها  ستین ادتی

ها ... من قرار بود از راحله جدا  رمیمی... اون برات م

 ی! به خاطر تو . برازمیعز شمیشم... دارم جدا م

! ؟یاریب ادیچقدر تحمل کنم تا منوبه  گهی... د مونیزندگ

 هفته ؟!  چندچند روز؟ 

اش از درون  شهیکه ر یشده بودم. مثل درخت خشک

باره پوک  کیباره زرد شد ...  کیو تمام شد ...  دیخشک

شدم . من  یشد .... همان دم پوچ و خال یشد . ته

 کیکه دست کم  ییدوستش داشتم؟! بهنام را ؟! پسرعمو
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مرد زن دار را دوست  کیزرگتر بود؟! دهه از من ب

! قول دادم؟! عهد کردم؟! چرا م؟داشتم؟! با او قرار گذاشت

شده بودم ! آهو تو  یصفت یآوردم که چه آدم ب ینم ادیبه 

چند سال کوتاه چه به سرت  نی؟! ا ی؟! چه شد یچه بود

 آورده بود؟!

 

  27#کالکت_جلددوم #پارت_

به  یتر کرد ، لبخند کیصورتش را به من نزد بهنام

خوب  یزندگ هیحالم زد و گفت: من برات  یب یچشمها

 آهو . نگران نباش. به من اعتماد کن . کنمیدرست م

اش چسباندم . خودم را  نهی، به س دمیدستم را باال کش کف

 لحظه صبر کن ... هیلحظه...  هیبه عقب هل دادم و گفتم: 

 کند .  میاش کرد که رها یکالمم راض یتو آرامش

فرو برد و  بینمانند در ج کاریب نکهیا یرا برا شیدستها

 یداد و گفت: جانم ؟! جان ... تو بگو چ هیتک خچالیبه 

. خوشگل من  کنمیم ایبرات مه یبخوا یهرچ ؟یخوایم

 من... منم خسته ام درست مثل تو .  یبایز ی... آهو

در   کردمیحس م شدمیگام عقب رفتم .هرچه دور تر م کی

فرود آوردم  یصندل یهستم . تنه ام را رو یامن تر یفضا

از  یطیشرا چیوقت در ه چینداشتم  . من ه ستادنی. جان ا

 یام آنقدر پست و رذل نبودم که به مرد زن دار یزندگ

چشم داشته باشم ! به مرد متاهل ابراز عشق کنم ... با 
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و  کیدروغ رک کی نیقول وقرار بگذارم. ا متاهلمرد 

 نیوقت خودش را در ا چی... هی! آهو امان زننده بود

 !یطیشرا چیانداخت در ه یمخمصه نم

کنم . محال بود من به او دل  هیزار زار گر خواستیم دلم

بسته باشم... محال بود بگذارم او در ذهنش نقشه بکشد 

... و زنش... راحله  ندیرا با من بب ستنشیز ی... ادامه 

کند . من   رونیخودش از قلبش ب یرا با دستها چارهیب ی

 نبودم . احمق نبودم!  زیهمه چ ینبودم . ب یشرف یآدم ب

 نیوقته منتظرم بهت ا یلیبا آرامش گفت: آهو من خ بهنام

 حرفها رو بزنم مراعات حالتو کردم .

 ... یگفتن جمله ا یباز کردم برا دهان

کف  د،یآمد ، خودش را جلو کش یبه ذهنم نم یکلمه ا چیه

من خم شد وگفت:  یگذاشت و رو زیم یرا لبه  شیستهاد

با هم  یخوب یکه چه روزها ادمهیاما من  ستین ادتیتو 

 .میداشت

 ام آتش گرفته بود .  نهیس

 یمثل بادبزن میزانوها خوردند،یتکان م کیریستیه میپاها

. لب  کردندیشده بودند که مدام به چپ و راست حرکت م

 خوب؟ یزدم : روزها

من  ادینم ادتی. تو  میبا هم خاطره دار یمن و تو کلآره . -

که معشوق اگر تب کرد تو  نهیا ی. شرط عاشق ادمهیکه 

 گهیبرات آهو ... د رمیمیم ی. تو تب کنیریبراش بم
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شده  میبار و به دوش بکشم . زندگ نیا ییتنها کشمینم

. همه رو برات  هیراحله چه جونور یدونیجهنم . تو که م

 ...  گمیگفتم الزم باشه دوباره م

دستش نگه داشت و  انیپنجه ام را م دیرا جلو کش دستش

 یاز نظر من اشکال یگفت: قربونت برم . تو خوبم نش

 هینداره . مقدمات طالق من فراهمه . به بابات گفتم 

طالقم تموم بشه .  یبخونه ... تا کارا نمونیب تیمحرم

 !؟یا یخوبه راض

 دستم در پنجه اش درحال آب شدن بود .  یها استخوان

 یانقدر ناگهان زدندیشده بودم . اگر به من هوا م ِسر

کشته بود .  شیمن رابا حرفها نطوریکه حاال ... ا مردمینم

 رمیز زمیدرونم ه یمن را در من کشته بود و هندوها

جان  یگذاشته بودند تا آتشم بزنند . و کاش آتششان آنقدر

جا  کیوجود واضح و کامل را  نیرا ... ا رونمیداشت که ب

 .  بسوزاند

ام عرق زده بود . دستم را از چنگالش درآوردم و  یشانیپ

 م؟یرو دوست داشت گهیگفتم: ما همد

 . ... زمیعز یلیخ-

 ؟! یاز ک-

با  میزندگ یچقدر تو یدیکه فهم یگفت: از وقت یتعلل با

کاش ازدواج  یبهم گفت راحل مشکل دارم!  همون وقت

کردم  یتیخر هیبهنام . همون وقت بهت گفتم  ینکرده بود
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زن عمو رو ...  امرزهیخداب ادمهی یموندم توش آهو ! حت

 ی... چه کاریکرد یچه اشتباه گفتیاون چه قدر به من م

 !  یخودتو خراب کرد ی... زندگیبود کرد

 ناله کردم: مادرم؟! خفه

که  کردیم حتمیمدت  نص هیآره . نور به قبرش بباره . -

آهو . خستم کرده  کشمینم گهید یباشم ... ول یسر زندگ

 ام کرده .  چارهیام از دستش... ب یزن . عاص نیا

 یداشت جو گندم شیشدم . موها رهیبهنام خ یچشمها در

 .  شدیم

بهت گفتم دوست دارم  یو گفت: وقت دیپاش میبه رو یلبخند

 ؟!  ادتهی... 

.  ادمهیمن  ی... ول ستین ادتیکرد و گفت: نه  یا خنده

آخ  یتو گوشت گفتم آهو من تو رو دوست د ارم . گفت

بهت  خوامیچند وقته م یدونی! میبهنام ... دلمو سبک کرد

 اعتراف کنم! 

کرد ... معده ام  نی. دلم را سنگ کردمینگاهش م ریمتح

 یو بهنام افزود : همون شب... بهم گفت دیکشیم ریت

از  ریطالق بگ یالشهدا بود! گفت دیدوست دارم ! تولد س

نبود  اریشانس با ما  گهیچشمم.... د یراحل گفتم به رو

حاال هم تنت سالمت ... زودتر خوب شو  ی... تصادف کرد

 آهوئکم !!! گهیهمد ادیبه فر میرسیم زم... هنو
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  28#کالکت_جلددوم  #پارت_

. بدنم منقبض شده بود. حالتم حال  دیپر یچپم م پلک

 بود ... یدفاع

که به  یاز چه دفاع کنم؟! از ناموس خواهمیبودم م مانده

 کی! مفت چنگ  یبادش داده ام ؟! آن هم به چه ارزان

با آه  ایحجم حماقت ... خدا نیبر من از ا یمرد متاهل ؟!وا

 ! کردم؟یچه م گرفتیام را دربر م یزن که کل زندگ کی

اگر دلت  خوامیبودم که بهنام گفت: م رهیبه او خ همانطور

 غهیص هیفردا شب  ایرضاست ، به بابات بگم .امشب 

 یباز به هم .دلم برات تنگه . برا میبخونه . محرم بش

 ... تیپوست بلور یقشنگت ... برا یلبها

...  تیانار یها نهیس یآورد: برا نییرا پا شیصدا تُن

 ... یبرا

 یو گفت: دلم برا کردیم میآب افتاده بود ... تماشا دهانش

 خوردمی؟! گوشتو که م ادیم ادتیتنگ شده آهو.  دنتیسیل

که  یبود نی.... عاشق ایکردیم فی... کیشدیمورمور م

مدت همش  نیناف خوش تراش بچرخونم ! ا یزبونمو تو

قشنگت تو گوشم بوده ... به خدا  یاآه و ناله ه یصدا

از کار افتاده رو هندل  یزندگ هیتنه  هیکشم . ینم گهید

 کردن سخته فدات شم . 

 زده بود. خشکم

 



 106 

 دی. .. من بادی. اگر راست بگو کردمینگاهش م فقط

انداخت و بعد  یم یتف در صورتم کس کی دی. با مردمیم

فرقون  کی یو کس دمیخوابیم یقبر خال یتو دی. با مردمیم

 ! کردیم یمن خال یخاک رو

شانه ام گذاشت ،  یاز جا برخاست ، دستش را رو بهنام

وقت  یرا دم گوشم گذاشت و گفت: همه  شیخم شد ، لبها

که باهات بودم ... قبلُت  یات کردم هر بار غهیها خودم ص

آهوئکم ...  گفتمی... م طنتی! با شیکردیرو قشنگ ادا م

 یچه فرق یگفتی... میحاللم نباش دیشا یکنیادا م ینطوریا

 ... کنهیم

ام  یگوشم را مسموم کرده بود . حلزون شیها زمزمه

 داشت آب مشد.

گذاشت و گفت:  گرمید یسر شانه  یرا رو گرشید دست

خودم  نیفقط ب تمونیمحرم خوامینم گهیخوشگل دلبرم . د

... یمن باش یو دائم یزن عقد خوامیو خودت باشه . م

بودن  یازشب تا صبح... دل من برا یکنارم باش خوامیم

آهو .  کنهیم ی. داره روزشمار کنهیکنار تو داره دل دل م

 فدات بشم! ابیدر زمیعز ابیدر

که  یبه هم رساند و درحال میها نهیس یرا رو شیدستها

عطر تنت تنگ  یبود گفت: دلم برا دهیمن را به آغوش کش

 یقشنگ ی. برا تیخانم ی... برا تیهمراه یشده . برا

 هات . 

 



 107 

 ...  دیام را بوس گونه

... به چانه  دیرس میلپم حرکت کرد ... به گلو یرو زبانش

به  یآمد . لبخند میلبها یکه رو به رو یام... و درست وقت

 انیرا م شیپشتم نبود ، زانو گریحاال د دیصورتم پاش

و با نگاه عاجز و پر از  یصندل یگذاشت لبه  میپاها

 .  کردیم میتماشا یخواستن

نوازش گونه ام لب  نیشستش را به گونه ام نشاند ح سر

لَتِ  جُت ُمَوک ِ  یَعلَ  ،ۀِ الَمعلُومَ  ۀِ الُمدَّ  یفِ  ،ی)آهو( نَفسِ  یزد : َزوَّ

 الَمهر الَمعلُوم ! 

 .  کردیم میتماشا منتظر

امد : بگو خوشگلم . بگو بهنام فدات بشه ...  شیصدا

طاقت ندارم ...  گهیتنده د یلیامشب خ شمیبگو که ات

لحظه ام . تشنم آهو ... تشنه   نیچند وقته منتظر ا یدونیم

لبهات ... بگو فدات  یصداتم... تشنه  یتنتم ! تشنه  ی

 و بکرم !  نیریشم... بگو آهوئک ش

، قبل از تماس پوست لبش با لبم ،   دیرا جلو کش شیلبها

مهابا خودم را به عقب  یتمام قدرتم را به کار گرفتم و ب

 . دیچیبهنام در همه جا پ ادیپرت کردم ! ، فر

افتاد ...  میحفظم کند نتوانست خودش هم رو خواست

زانو بلند شد ... از  یشکست و  بهنام رو یچوب یصندل

 یکیو کف سرم با کفپوش سرام یبرخورد صندل یصدا

 را گم کرده بود . شیآشپزخانه دست و پا
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زد:  میصدا دهی. ترسکردمیگاهش مباز ن یچشمها با

 ....یآهو بهوش ؟یداریاهو... آهو چت شد . آهو ب

ه بود  دیچیدر پس سرم پ یشده بودم ... درد وحشتناک جیگ

که  نیبود . هم یکاف میبودم برا دهیکه زمان خر نیاما ، هم

 نکیبس بود . از س میاز ان حال  و هوا در آمده بود برا

گردنم انداخت و گفت:  ریآورد، دست ز میآب برا وانیل کی

 زیل یصندل یها هیشد؟ پا یدورت بگردم ... چ یاله

 بود ... نیخوردند . وزنم سنگ

،  دمیکه آب نوش یخشکم چسباند ، کم یرا به لبها وانیل

سرم گفت: خدا رو  ی نهیمعا نیرا کنار گذاشت ، ح وانیل

تو؟ چت شده  چرا  ینشکسته! خوب ومدهیشکر خون ن

 !؟یزنیحرف نم

 .کردمیزده نگاهش م شوک

و آنقدربا سکوتم  دیآرام به صورتم کوب یلیدو س یکی

باز شدن  یو صدا دیدرونم را شن یلفتش دادم تا خدا نجوا

زن با تلفن همراهش درحال گفتگو بود . تلق  کیدر آمد ! 

،  دیکه من را در آغوش بهنام د یو وقت کردیو تلوق م

ن همراهش را از دم گوش جدا کرد و لب زد: خدا مرگم تلف

 شده؟!  یچبده 

اندازه خوشحال  نیتا ا دنشیوقت از د چیکردم ه فکر

با من دارد ، در  ی. راستش مهم نبود که چه نسبت شومینم

 !دمیدینجات از جانب خدا م یفرشته  کیحال حاضر او را 
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گفت: بعدا بهت  یگوش یتو 29#کالکت_جلددوم #پارت_

 شهره جون .  زنمیزنگ م

آمد  رو به  میکانتر پرت کرد ، به سو یرا رو لشیموبا و

بهنام با تشر گفت: چه خبره ؟!!! برو کنار بذار دختر طفل 

 معصوم نفس بکشه ... 

 ستیبرخاست و گفت: اگر حالش مساعد ن یبه سخت بهنام

 درمونگاه.  مشیببر

خرد شده مبهوت  یصندل ندیزانو زد ، از د میجلو ایرو

گرفت و دستم را  شیدستها انیمانده بود ، صورتم را م

 پنجه اش گذاشتم و گفتم: خوبم . یرو

هفتاد و دو ساعت هم نشده  یخروشان شد ، حت نگاهش

من حس  یپدرم بود ... اما رو یورسم یبود که زن عقد

رو به بهنام گفت:  یداشت که با نگاه خونخوار تیمالک

 ن؟یکردیدعوا م نیچه خبره؟! داشت نجایمعلومه ا

 میکردیصحبت م میزن عمو! داشت هی: دعوا چدیخند بهنام

. 

 یبود که کار به شکستن صندل یصحبت؟ چه صحبت-

 ده؟یرس

... من و  ستین یبه خنده افتاد و گفت: بابا طور بهنام

 ! میدار یبا هم شوخ یاهو از بچگ

 ؟!  یلنگه ابرو باال فرستاد و گفت: شوخ کی ایرو
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 زیل یصندل یها هیُسره ! پا نجایهزار بار گفتم کف ا-

شد  نطوریسر خورد و ا هوی.... به گوشش نرفت  خورهیم

. 

گفت:  یبا لبخند دیبه سمت من چرخ ینگاهش عاد و

 درمونگاه؟! میتو؟ نر یخوب

،  دیشلوارش که رس یبه کمر شلوارش و برجستگ نگاهم

 گریرا به سمت د میهرچه در معده ام بود باال آمد ... رو

برگرداندم و زرداب باال اوردم . عق زدم... سرفه کردم ... 

نگاهم خارج  رراسی. بهنام از ت دادیکمرم را مالش م ایرو

 شده بود . 

آب آورد ... دهانم  یوانیحوله و ل میبرخاست ، برا ایرو

گفت: چت شده  کردیم میکه تماشا یراپاک کرد و درحال

 ؟یزنیدختر ؟ چرا حرف نم

گوشش گفتم: از  یگرفتم و تو مشیضخ یرابه مانتو دستم

 .  کنمیکن خواهش م رونشیب نجایا

اجابت خواسته ام  یبودم در آن لحظه دستش را برا حاضر

 ببوسم ... 

چهارچوب آشپزخانه آمده  یتو دمیکرد ، بهنام را د مکث

، با وحشت خودم را جمع کردم  کردیبود و من را تماشا م

 .ستین یزیدختر چ ریبا آرامش گفت: آروم بگ ای. رو

 !کردم؟یاگر بود چه م یزیچ

 ! کردم؟یهرچه گفته بود راست بود چه م اگر
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کرده بودم  لیو م فیخودم را حرام کرده بودم... ح چطور

... به خودم چوب حراج زده بودم ... مفت و مسلم ! مگر 

در  ایکله ام نبود؟! خدا یتم؟! مگر عقل تومن بزرگتر نداش

زن  کی؟! من   کردمیراحله چطور نگاه م یچشمها

مردم ... نفسم از  یآوار سر زندگ کیکار بودم!  انتیخ

 آمد.  یباال نم یصفت  یهمه ب نیحجم ا

آمد؟! چرا به  ینم ادمیچرا  ایصفت نبودم! خدا یکه ب من

 ... ستمیکه من پست ن یآور ینم ادمی

 م؟یبر یخوای: حالت خوبه؟ دکتر نمدیباز پرس ایرو

 .دیجوشیجوابش فقط خواسته ام بود که  در نگاهم م در

. هرچه که بود، زن بود ... از نگاهم  دیرا فهم حالم

به  هیکه چقدر اوضاع خراب است . چند ثان افتیدر

 زل زد و سرش را تکان داد . رمیتصو

بهنام از  یب هاجا برخاست ، در پاسخ به سوال جوا از

حالم، چند بار قاطعانه گفت خوبم و باالخره او هم عزم 

 رفتن کرد . 

کرد و به محض  میخداحافظ عبوس و تلخ به من تقد کی

کرده  ریبسته شدن در خانه در آمد . نفس گ یصدا نکهیا

 خارج شد .  قیبازدم تند و عم کیبا  نهیام از س

دادم و  هیپشتم را به اجاق گاز تک دمیام را عقب کش تنه

 یهم گذاشتم . من عاشق پسرعمو یرا رو میچشمها

متاهلم نبودم . به خدا نبودم... به قرآن نبودم... به 
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... به روح مادرم ... به جان پدرم! نبودم نبودم لیانج

 نبودم!

 

 فصل پنجم :  30#کالکت_جلددوم #پارت_

بالش پرت  ی، سرش را رو زدیکه نفس نفس م یحال در

 یشانیپ یرا بسته بود  ساعدش را رو شیکرد ، پلکها

بالش  یکه دمر سرش را تو یگذاشت و رو به دختر

 بود؟  یفروکرده بود گفت: اسمت چ

 !  ایدن-

 ...  ایلب زمزمه کرد  : دن ریز

 ؟!  یدیبه من م گاریس هی-

الغر اندامش را باال گرفت،  یکف دستش تنه  یرو

 یکه صورتش از درد مچاله شده بود، از رو یدرحال

او گرفت و به پهلو  یرا به سو گارشی، پاکت س یپاتخت

 . دیتخت دراز کش یرو

جذاب  مرخیگونه اش نگه داشت و رو به ن ریرا ز دستش

 ماند.  رهیاو خ

 بمون. نجایگرفت و گفت: شب و ا گارشیاز س یکام

 باشه چشم . -

 یمانده را به سو یباق گرفت، گارشیسه کام که از س دو

 یکوچک  و برجسته  یلبها یرو یگرفت، لبخند  ایدن

گرفت  یآمد و کام شیانگشتها انیم گارینشست ، س ایدن
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 کیکه به آرم نا یرنگ یو او برخاست، شلوارک سورمه ا

 یآمد . با خستگ رونیبود را به پا کرد و از اتاق ب نیمز

پرت کرد  و  ونیزیمبل چستر مقابل تلو یوخودش را ر

 را از هم گشود .  شیدستها

 یزل زده بود که صدا اهیس ونیزیدر تلو رشیتصو به

 زنگ تلفن همراهش در آمد . 

مبل گم و گور شده بود،  تلفن را  یتشکچه ها یال یگوش

در هم فرو رفته  ی، با ابروها دیکش رونیکوسن ب ریاز ز

ش گرفته و از ته چاه صحرا  در گوش یجواب داد . صدا

 نشست.

 و گفت: چته باز ! دیاش کش یشانیرا به پ انگشتش

 حالم بده . یلی. خ شمیپ ایتو رو خداب-

 جمله اش به هق هق افتاد .  یزود بعد از خاتمه  یلیخ و

گفت : امشب کار دارم  شیحوصله در جواب ناله ها یب

؟! من که تازه به کارتت پول زدم  یخوایم یچ امیفردا م

... 

 یاومد سراغم . همه  کهیگفت: اون مرت یناله ا یصدا با

 وکبود شده . اهیجونم س

 !ت؟یلب زد: آ ریباال رفت و متح شیابروها

 نه شرافت قرمساق ! -

لبش را فشار داد و گفت: مگه  یسرانگشت گوشه  با

 ها باز نکن ! بهیغر ینگفتم در و رو
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که خواستن سرم  ییهربال شیعوض یاون و نوچه -

 فکر کنم دستم شکسته !  نیآوردن ... راست

اون خونه رو  یزد : من بهت قانون موندنت تو یپوزخند

 گفتم ، نگفتم؟

.... التماست  شمیپ ایهقش شدت گرفت: تو رو خدا ب هق

...  کنهیدرد م یلیحالم بده دستم خ یلی... به خدا خ کنمیم

... با  کنهیرد مبه خدا استخونم شکسته !!! پهلو هام د

 تو شکمم! دهیپاش کوب

 بابا ! یکرد وگفت: ا ینوچ

 ...... نیزد: راست غیج

باز نکن .  بهیغر یخنده افتاد: گفته بودم در و رو به

دکتر با خودم  هیچه کار ؟! تحمل کن فردا  امیاالن ب گهید

 امشب کار دارم . ارمیم

تو رو خدا .... الو.  نیکرد: راست یزار یبلندتر یصدا با

 خدا لعنتت کنه ! نی.... راست ستیحالم خوب ن نی... راست

را به گوشش نشاند و  یتماس قطع شود گوش نکهیاز ا قبل

. ازش بخواه که  هی... خوب فرصتتیگفت: زنگ بزن به آ

 حتما ... شب خوش. ادی. م ادیب

مبل پرتش کرد ،  یکرد و دوباره رو لنتیرا سا یگوش و

که به  یراپس سرش به هم رساند و درحال شیدستها

 رهیخ ونیزیتلو کیو تار اهیس یدر صفحه  رشیتصو

 سرش را در نطفه خفه کرد . یتو ییشده بود، صدا
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سکان ذهنش را به  گریمزاحم ، بار د یصدا نکهیاز ا قبل

 !!! ایداد زد: دن ردیدست بگ

پله ها همانطور برهنه خم شد و گفت : بله  یاز باال دختر

 ... 

 .... نجایا ایب-

 امد.  یم نیینوک پنجه از پله ها پا یرو

 رو پام !  ایزد  و گفت: ب شیبه سو یلبخند

دخترانه  زیکوچک و ر یبه تنش نمانده بود، چشمها جان

او  یعضالن یران ها یاش سرخ بودند اطاعت کرد  رو

درآورد ، سر  شینشست و طبق دستور شلوارک را از پا

او گذاشت و  یسنگ یسرشانه ها یرا رو شیانگشتها

بعد، سرش را به سمت سقف  باال گرفت و در  یا قهیدق

را  شیرحمانه تنها چشمها یسخت و ب یقبال ضربه ها

 نزند . رونیهم فشرد تا اشکش ب یرو
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 یدختر که تو یتن برهنه و مچاله  ینازک رو یپتو کی

و به آشپزخانه رفت، قهوه ساز را  دیمبل فرو رفته بود کش

 .دیآ یداده بود که م غامیروشن کرد ، ساسان پ

 یتو زیم یو نان تست و عسل رو ریفنجان ، پن دو

 یقفل چرخاند ، صدا یرا تو دی، ساسان کل دیآشپزخانه چ

 آمد  . یم کیپالست
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مبل گم  یکه تو یفیبه سمت دختر نح یتند یها گام با

 دیچرخ نیشده بود رفت و همان جا نگاهش به سمت راست

ها را  دیخر لونیدر هم گره خورده ،کالفه نا ی، با ابروها

 ؟ هیک گهید نیکانتر پرت کرد و گفت: ا یرو

را  ریآغشته به پن یکه چاقو یباال انداخت  و درحال شانه

از صبح  ستین ادمیگفت: اسمش  دیمال ینان تست م یرو

 !ادینم ادمیبود  یاسمش چ کنمیفکر م یهرچ

 زده نگاهش کرد .  رتیح ساسان

ها گفت:  دیچاقو به خر ینشست و با اشاره  یصندل ی لبه

ها تموم  ی... هنوز اون قبلیخریچقدر آشغال م

 !  گذرهیمصرفشون م خینشدن!!!تار

باهاش  شبیکه د یگفت: اسم دختر ریجلو آمد متح ساسان

 ست؟ین ادتی یبود

 زد و گفت: مهمه ؟! یلقمه اش گاز به

نشست و   شیرو به رو دیرا عقب کش یصندل ساسان

 ؟!  ستیجواب داد: ن

داره ... من  یتیباال انداخت: چه اهم یدیالق ی شانه

 .  رهیو م دهیکارشو انجام م تیو اون در نها دمیپولشو م

 روزها؟  نیا یخوابیاصال م-

 دفعه بحث عوض شد. هیبه لبش آمد:  یپوزخند
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سوت قهوه سازدر آمد،  خواست بلند شود که  یصدا

، فنجان ها را پر از قهوه کرد و  دیساسان زودتر از جا جه

 ؟! یخوابیم یبرگشت گفت: جد زیپشت م یوقت

 ...یزنیحرف م یلیشد : خ رهیساسان خ یچشمها در

 ری... زیخودت کردنگاه به  هی! پرسمیدارم م یینه  خدا-

چشمت همش قرمزه ! هرکس  یچشمات گود رفته ! حدقه 

 ! یکنیمصرف م کنهیم الینشناستت خ

 !شناسه؟یمنو م یزد: حاال مثال ک یلبخند

 کردیاز جمله اش جا خورد با دهان باز نگاهش م ساسان

اون شور  یسال بمونم خونه همه  کیگفت:  نیکه راست

... مخصوصا  رهیم ادشونی. همه از  خوابهیم اقیو اشت

 نباشن !  دنید ونیزیکه کال اهل تلو ییاونا

 .  دیدر جوابش چه بگو دانستینم

که نشسته بود  ییدوم را از همان جا یشد ، در کشو خم

و گفت:  ختیساسان ر یدسته روزنامه جلو کیباز کرد ، 

!  شهیشده! اکران نم فیگرفتم توق مرغیکه براش س یلمیف

! بچه  ونیزیتلو یتکرار یها محدود شدم به همون سلایر

اش درخشانه  ندهیسه !!! آ ی؟! شبکه  یدیخوشگله رو د

 ! 

تازه کرد ودرجواب لب زد:  یخبرها تریبه ت ینگاه ساسان

 !شهیدرست م
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! خوبه  نیتلق میبه لبش آمد: بهداد هم رفت تو ت یپوزخند

 رونیپا انداختن ب پیروشن انصراف داد ... ملکان هم با ت

 ی! چ هیقدره ... حرفه ا یادیکه درخشان بسته ز یمی. ت

 نه ؟! نیبهتر از ا

 .... شهیدرست م زیگفت: همه چ متیبا مال ساسان

انداخت و گفت:  زیم یدستش را رو یتو یلقمه  نیراست

 ی... نه تلفنی!!! نه زنگ ادیهم برام نم لمنامهیف گهید یحت

... صحرا ... کس  ای! جز تو ... رو یچی... هی! نه دعوت

! صحرا علتش مشخصه ! زنهیبه من زنگ نم یا گهید

 ؟ یزنی... تو ... تو چرا هنوز به من زنگ منطوریهم ایرو

 !  یلعنت قتمیمن رف-

 رونیباش که اون باالباشم . برو گمشو ب قمیرف یوقت-

 ساسان حوصله اتو ندارم!

بلند شود که ساسان مچ دستش را گرفت ، در  خواست

شد و او با آرامش گفت: برات  رهیساسان خ یچشمها

. نه شینیجلسه گذاشتم که بب هیعصر با آذرخش 

 ی... هرچیزنی! حرف مفت هم نم یزنی.... چونه نمیارینم

 ؟! یفهم شد ریچشم! ش یگیم گمیهم من م

 !به ساسان زد و با طعنه گفت: چشم آقا  یلبخند

 یتو زنمی!!! به خدا م وثید ی کهیبه من نگو آقا مرت-

 . ییسرت ها ... آقا تو
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آمد  رونیحرف از آشپزخانه ب یزد و ب یقهقهه ا نیراست

 ... 

غرولندش آمد که  یدختر دوال شد ، صدا یبه رو رو

 یمردانه اش در فضا یبخوابد ، صدا خواستیهنوز م

 باال بخواب... می: بردیچیسالن پ

 یکه تو یبه ساسان تیاهم یدست بغلش زد و ب یرو و

 آشپزخانه بود ، از پله ها باال رفت. 

بسته شدن در اتاق خواب آمد ،  یصدا نکهیمحض ا به

و ساسان  دیچیسالن باال پ یدختر در فضا غیج یصدا

! قهوه رو  دیکوب زیم یمشت گره کرده اش را محکم رو

گذاشت و  زیم یرا لبه  شیرا لک کرد ... آرنجها یزیم

 یبود ! لعنت کیو روب نیفکر کرد : چه وقت مهاجرت ژاکل

! 
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****** 

ساسان  یآورد ، در چشمها نییرا که از دم گوش پا تلفن

 سفارش بدم؟ یزی: برات چدیشد و پرس رهیخ

را که دم لب  یچا وانیرا به عالمت نه تکان داد و ل سرش

مقابل کاناپه گذاشت ،  یعسل زیم  یآورده بود رو شیها

به سالن برگشت ،  یکوتاه یتلفنش تمام شد ، با عذرخواه

مبل مقابل  یدستگاه قرار داد و لبه  یرا رو یگوش
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روزها اصال  نیمن ا دیساسان فرود آمد و گفت: ببخش

تا برات  یخواستینم یزیچ ی. مطمئن ندارم یوقت آشپز

 سفارش بدم ؟ 

 بد موقع اومدم. دیبله ممنون . ببخش-

نگران و  یکه به چهره  یپا انداخت و درحال یرو پا

.اوضاع  یزنیم ییگفت: چه حرفها کردیمعذبش نگاه م

 خوبه؟ نیمرتبه؟ راست

 .  ستیبد ن-

و پناه خودش را جلو آورد و  دیکش قینفس عم کی

؟!  ستیبد ن یگیلحن نگران م نی! با است؟ی: بد ندیپرس

 باور کنم ؟ یتوقع دار

ماند و گفت: موضوع  رهیروشنش خ یدر چشمها اسانس

، و قرار هم  رهیمدت اخ نیحالش مربوط به ا نیکه ا نهیا

!  هیبکنه . همون شکل یاوضاع فرق یزود نیبه ا ستین

و  بیعج یرفتارها یسر هیحوصله ... با  یب دینا ام

 .بیغر

ببره؟ واقعا از پسش  شیتئاتر پ هیکمک کنم  تونمیم-

 خوادیکه کمک منو نم نهیموضوع ا یساسان ... ول امیبرم

انجام  ادیاز دستم برب یکه من هرکار ینیبی. تو خودت م

حقشه  نیبحث کردم! راست ری.به خاطرش با ده تا مد دمیم

 یحرفه برا نیا یباشه و بمونه ! تو نمایس نیا یکه تو

دوست دارم نبوغشو  شویباز کنه ... من باز جاخودش 
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شو با تمام وجودم حس  یاون استعداد ذات کنمیم نیتحس

 هیامر بهش کمک کرده و  نیا یتو التشیو تحص کنمیم

پدر و عمو و  یها که به واسطه  یلیسر و گردن از خ

 کار ، باالتره !  نیا یخاله اومدن تو

 یمسائل نایدر هم گره شده گفت: ا یبا ابروها ساسان

 که به دردش بخورن در حال حاضر. ستنین

 تئاتر ؟ گردهیبرنم چرا-

مجبورش کنم پناه ! شما خودت  تونمینم خوادینم یوقت-

 یصراط چیو غد شده ! به ه کدندهیکه چقدر  ینیبیم یدار

! از شناسمشینم کنمیمن واقعا احساس م ستین میمستق

 کیداروهاشو  رهیمشاوره نم ستمیفکرش با خبر ن چیه

 یافسردگ ی. اون قبال سابقه  کنهیمصرف م ونیخط درم

شدن ،  ریاتفاق... ممنوع التصو نیوجود ا اداشته و حاال ب

به ته خط! تمام  دهیانگار رس گهیممنوع الکار شدن ... د

و التماسش  گرفتنیتماس م نیکه قبل تلق ییکارگردان ها

حضور  لمشونیف یسه سکانس تو یکه فقط دو ال کردنیم

 هاشون رو پس گرفتن! لمنامهیداشته باشه هم  ف یافتخار

گذاشت و کف  شیزانوها یرا رو شیآرنج ها پناه

را به هم چسباند و نوک انگشتانش را به هم  شیدستها

 چسباند و به ساسان زل زد.
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دو هفته  یکیتا  یوضع گفت: حت نیاز ا یکفر ساسان

کننده  هیخوب داشت قرار بود ته شنهادیهم چند تا پ شیپ

 کنه اما ... یالب

 ؟ی: اما چدیدرهم گره خورده پرس یابروها با پناه

 ینفسش را فوت کرد و گفت: همسر شما ! آقا ساسان

 دهیکلفت تره که اجازه نم شیپارت یلیدرخشان انگار خ

 عرض اندام کنه .  یا گهید یکننده  هیته چیه

 یداره چوب ال تیآ یبگ یخوایمبهوت گفت: تو که نم پناه

 ذاره؟یم نیچرخ راست

.  نهیراست لیرا تکان داد و گفت: برادر من وک سرش

هرچه  نیراست خوادیماجراست ... و م نیا ریگیسروش پ

 سلایر هی! ونیزی... به تلو نمایتر برگرده به س عیسر

استخون  شده سلایر شنهادیبهش پ یپنجاه و چهار قسمت

!  خورهیم دیکل رماهی! احتماال از اواسط ت هی! کار جد هیدار

کننده به من  هیشده و ته شنهادیپ نیبه راست یلنقش اص

بره و اگر  نیحالت از ب نیتا ا دهیزمان م ندهیگفته تا ماه آ

. سروش به من  شهیم گهینفر د هینره ... نقش متعلق به 

و اتفاقا تا نود درصد ماجرا  شهیداد که موضوع حل م دیام

از  یکی یزنی... با را تیرفته بود اما درنها شیهم پ

 جهیکه ما نت یبهم خورد درحال زی... همه چ نیلئومس

دود شد رفت هوا ! من  زیو انگار همه چ میگرفته بود
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حکمت به  نیراست خوادینفر نم کیکردم ...  یریگیپ

 !دیبدون لشویشما دل کنمیسابقش برگرده ! فکر م گاهیجا

 بدونم؟!  دیزده گفت: من ؟! من از کجا با رتیح پناه

همسرتون  یها تیزد: شما از حساس یپوزخند ساسان

 ؟! واقعا پناه من باور کنم که شما ...  دیناآگاه هست

 علتشو ؟! نیدونیتر شد : شما نم قیعم لبخندش

از  یگفت: تو که از من توقع ندار یمنقبض یبا چهره  پناه

 کنم؟! ینیعقب نش نیدرخواست طالقم به خاطر راست

به  یربط چیکه ه یآدم هی یبه زندگ نیدار نیدونیشما م-

به  رتونیاخ می! حداقل با تصمنیزنیشما نداره گند م یزندگ

 !دیزنیدامن م دیها دار عهیشا یهمه 
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!  کردیساسان نگاه م یشوکه و مبهوت به  چهره  پناه

هرچند که ذاتا انسان شوخ  کردیم یاحتماال داشت شوخ

 نبود .  یطبع

ماند منتظر جواب  رهیبه صورت او خ هیچند ثان ساسان

 : دیبود و پناه مضطرب پرس

مزخرفم با  یچه کار کنم؟! به زندگ یخوایتو از من م-

ئه ادامه بدم؟!  یپست فطرت یوالیچه ه یدونیکه م یمرد

 ؟ یخوایازم م نویواقعا ساسان تو ا
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: دیاز جا برخاست ، پناه هم متعاقبا بلند شد و غر  ساسان

 یباش یحد انسان کوته فکر نیتا ا ادیواقعا بهت نم

 !کردمیفکرشم نم یساسان ... واقعا حت

 ستمیفرو کرد وگفت: من کوته فکر ن بیرا در ج شیدستها

.با توجه  زنمی. من فقط دارم با توجه به مشاهداتم حرف م

کم جلوتر از نوک  هی هیاومده ... کاف شیبه اتفاقات پ

که چه  دیشیم اون وقت متوجه دیرو نگاه کن تونینیب

 ! فتهیداره م یاتفاق

از  یکیمن ... پناه روشن...  فته؟یم یداره چه اتفاق-

که دارم به خاطر خشونت از همسرم  یهزاران هزار زن

! ؟یریمنو بگ یجلو یخوای! حق ندارم؟! تو مشمیجدا م

ادامه بدم ؟! تو  یزندگ نیبه ا یمنو وادار کن یخوایتو م

 ؟ یخوایم یاز من چ یفهمیم

آدم  دیزنیکه شما ازشون حرف م یاون هزاران هزار زن-

 سوپراستار ! هیهستن پناه ! نه  یعاد یها

که با استهزا  یشد و درحال نهیبا خنده دست به س پناه

نکبت  یبه زندگ دیسوپراستار با هیگفت:  کردیم شیتماشا

 مردم ادامه بده ؟!  ندیخوشا یبارش برا

هدف و  نیدونیافتاده! شما م یچه اتفاق نیدونیشما م-

که با طالقتون به  دیدونی... شما م هیمن چ یخواسته 

مسائل به ضرر  نیا یو همه  دیزنیدامن م شتریها ب عهیشا

 ! نهیراست
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 آب دهانش را قورت داد و گفت:  پناه

خودم  میزندگ یزن ، برا هیمن حق دارم به عنوان -

که  ینقطه ادر هر  می. حق دارم به زندگ رمیبگ میتصم

نداره  یربط چکسیموضوع به ه نیخاتمه بدم ... ا نمیبیم

 دخالت کنه ! میریگ میتصم یتو یکس دمیو اجازه نم

در هم فرو رفته نگاهش کرد و گفت:  یبا ابروها ساسان

! نیزنیمن گند م قیرف نیبهتر یبه زندگ نیشما دار

از برادرم هم به  ستین یدوست عاد هیمن   یبرا نیراست

 تره!  کیمن نزد

برات  یبزرگ یکه چه کارها دونمیزد: م یشخندین پناه

!!!  یکنیم یباز سلایر هی یکه دار دونمیانجام داده ! م

 طهیبه ح یهم خبردار شده ؟! که تو هم ورود کرد نیراست

 درنقش دست چندم؟! ی؟! حت یگریباز ی

گام به  کی.پناه کردیگرد نگاهش م یبا چشمها ساسان

 آمد .  شیسو

ورود بهت  نیبابت ا دیو گفت: با دیپاش شیبه رو یلبخند

 !میریبگ ینیریو البته ش میخوش آمد بگ

بود و نور از پنجره  ستادهیپشت به آشپزخانه ا ساسان

 شیچشمها یو روشن دیتاب یپناه م یبه چشمها یقد یها

 .  کردیرا دو چندان م

برات  نیکه راست دونمیلب زد: من م یگرفته ا یصدا با

اومده اما  شیپ یکه چه اتفاقات دونمیم نمیداره ! ا تیاهم
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 نیکه من مجبور باشم به ا شهیباعث نم یاتفاق چی... ه

 ادامه بدم .  یزندگ

! انصراف نیکنیم یآدم باز هی یو جوون ندهیبا آ نیدار-

 یها عهی... شا نیهمراه با راست نیهمزمان شما از تلق

شما درش حضور  یکه هردو یشدن تئاتر ... کنسلیقبل

شدن  ری، ممنوع التصو یلعنت ی، اون مصاحبه  نیداشت

به  نیدرخشان ! دار تی!  حاال طالق شما از آنیراست

رنگ  نیوقت راست چیه گهیکه د دیدیم یافک لیدرخشان دل

 !  نهیرو نب نمایس

دهان باز کرد تا جواب بدهد اما ساسان دستش را  پناه

او نگه داشت و قاطعانه لب زد :  منظور  صورت یجلو

 خانم !   دیفهمیمنو خوب م

 شتریساسان ! لطف کن ب فهممیلب زد: نه نم یکفر پناه

 بده ... حیتوض

 من حرفهامو زدم . -

که پناه  رفتیدر م یبه لب آورد ، به سو یخوش روز

 یکنیرفتار م ینطوریبا من ا یکشی: تو خجالت نمدیغر

رو گردن من  نیراست یتمام مشکالت زندگ یساسان؟ دار

 !  یندازیم

و گفت: شما   دیاز بازکردن در به سمتش چرخ قبل

 یچیه گهیبه زنش حساس بشه د یمرد وقت هی نیدونیم

درخشان  تیآ تیبا شخص ی! اون هم مرد ستیجلودارش ن
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به اون شک دامن  نی! حاال دار والیه هی! به قول خودتون 

آش نخورده و دهن سوخته است !  تی... حکا نیزنیم

که به شما لطف  یوقت ستین لمهمه ظ نیا قیال نیراست

پاسخ  لیو تعج یبا خودخواه نیکرد و شما لطف اونو دار

 تونستیباشه . م نیتلق یهنوز تو تونستی. اون م دیدیم

 شهیباشه ! گ نمایس کی ی شهیهنرپ ندهیحداقل تا ده سال آ

کنه .  هم استعدادشو داشت هم سوادشو هم  نیرو تام

براش  یچی... ه فضاحت نیحاال با ا یچهره اشو ... ول

 یسخت یداشته گذشته  یسخت یزندگ نینمونده!  پناه راست

داشته ! هنوزم با گذشته اش در کشمکشه!  اگر اونو 

 یکی دیمطمئن باش دیدید یروان شگاهیآسا هیکنج  یروز

 !!! دییجرا خود شماما نیا یاز مقصران اصل

آمد   رونیو از خانه ب دیکش نییرا به سمت پا رهیدستگ و

 . دیو در را با حرص کوب

 

  34#کالکت_جلددوم #پارت_

آمد   رونیو از خانه ب دیکش نییرا به سمت پا رهیدستگ و

 .  دیو در را با حرص کوب

. تصور دیلرزیم شیمانده بود  سر تاپا نهیدست به س پناه

 تیخانه بماند ... کنار آ نیدر ا گرید یلحظه  کی نکهیا

 نیوتیدستگاه گ ریدرخشان بماند، مثل قرار گرفتن سرش ز

لباس  یبه چمدان ها تیاهم ی، ب دیبود . از پله ها باال دو
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 یکنسول نشست و لپ تاپ رارو زیو لوازمش، پشت  م

 یقرار داد، چند رژ لب و الک به رو زیم یا شهیش طحس

تلگرامش را   یافتادند و سر و صدا کردند، صفحه  زیم

کرد ، هزار  کیروشن کل ریاسم جهانگ یباال آورد رو

با مغز سردرگم و پر  تیجمله نوشت و پاک کرد و درنها

 :دیتک سوال به توافق رس کیبا  شیاهویاز ه

 !"  ستیعمو ؟! اوضاع اصال خوب ن یگردیبرم ی"ک

 *****آهو *****

هرچقدر هم  کردمیآمد . حس م یرم منفر از پشت س کی

...  دودیدنبالم م نطوری.  همدیآ یتند حرکت کنم ، باز او م

اش متصل بود ، آن  نهیدگمه به س کیاگر بال هم داشتم، 

 شدیباز م یو بزرگ اهیس یو از پشت سرش بالها زدیرا م

 آمد .  یو دنبالم در آسمان م

و  هیقلب و ر ی...  حت زدمینفس نفس م رفتمیتند م هرچه

، باز آن مرد قد  زدیو روحم از تنم جلو م ماندیجسمم جا م

 اهشیس یو چشمها یبلند و چهارشانه ، با کت چرم مشک

چنگ  میآمد دست بردار نبود . به موها یمن م یپ ریگیپ

زد ،  مهیمن خ یرو یپرت کرد و وقت نیزد ، من را به زم

از  یه خبرنگاهم قفل شد . ن یتو میپسرعمو یآشنا اهنگ

 یاز موها یمجذوب کننده بود ... نه خبر اهیآن نگاه س

خوش حالتش...  یلیمستط یرنگش... و ابروها یپرکالغ
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از او  یخبر چیمورب و مردانه اش !!! ه ینه چشمها

 من گره خورد ! یدر لبها میپسر عمو ینبود و لبها

 از عرق از جا برخاستم .  سیخ یباتن

 صبح بود .  میرخت خواب بودم و ساعت هفت و ن یتو

تشک نشسته بودم ، از  یزد ، رو یجانم نبض م تمام

دهانم آنقدر   ختمیآب ر وانیل یتو یسرم ، کم یتنگ باال

 یمرهم گلو توانستیآب هم نم یخنکا یتلخ بود که حت

تود ه بود  دانمیبغض بود ، نم دانمیزخم خورده ام باشد. نم

افتاده بود  میسرطان بود ... که به جان گلو دی... اصال شا

از تجمع  میآمد. چشمها یرفت نه باال م یم نییو نه پا

شدن  ینبود که باعث خال یا هیاما گر سوختیاشک م

 جانم شود . 

و بعد به پهلو دراز  دمیجان کندن دو سه جرعه نوش به

 شیقاب عکس مادرم ... چشمها ی، رو به رو دمیکش

 یدرشتش و چهره  یخندان بود . فرم صورتش.... لبها

که چقدر دلتنگم . چقدر  شدیم ادآوریبدون نقصش به من 

 شیپا یاالن بود تا من رو خواستیتنها شدم و چقدر دلم م

 ...  دمیکشیدراز م

ساعت هشت بود که از  یخوابم نبرد ، دم دما هرکارکردم

بسته بود .لباس راهرو  یزدم . در اتاق انتها رونیاتاق ب

 یجفت شده   یزدم ، کفش ها رونیو از خانه ب دمیپوش

 چی، ه ایکه نه پدر نه رو کردیام م یحال یجاکفش یتو
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 انآمدم ... گلد نیینرفتند . از پله ها پا رونیکدام از خانه ب

مقابل حسن  یاول باعث شد کم یطبقه  یصاحبخانه  یها

 توقف کنم .  یو شمعدان وسفی

گل  نیپله ... هم یرو نشستمیم قهیچند دق خواستیم دلم

 رفتمیبا خودم کمتر کلنجار م ی... کم کردمیها را نگاه م

 .  سوختیمغزم م ادی... که از فکر کردن ز کردمیفکر نم

 بود .  یآمدم ... کوچه خلوت و خال رونیاپارتمان که ب از

،  کردیکند مو بر اندامم راست م بمیتعق یکس نکهیا تصور

 ابانیخ یرا مشت کردم و به سو فمیوجود بند ک نیبا ا

 یمتوقف شدم ... تو ییبعد مقابل نانوا یرفتم ، کم یاصل

.  کردمیبودم و از همانجا به اطراف نگاه م ستادهیصف ا

هم  ینطورینظرم داشته باشد ... هم ریز یکس دمیترسیم

توهم بود  دی. شا دیپا یدارد  من را م یکی کردمیمحس 

 هم ... دیشا

زدم  غیشانه ام نشست، و من با تمام وجودم ج یرو یدست

! 

 یریشد و با لحن متح رهیزده در صورتم خ رتیح زن

 شد!!! یبرو جلو ، جلوت خال گمیگفت: خانم چته ! م

نفس  کردمیم یام گذاشته بودم و سع نهیس یرا رو دستم

را کنترل کنم . صف مردانه گردن کج کرده بود  مینفس ها

 شدن! وانهیو گفت: ملت د دیو زن چادرش را جلو کش
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 یگام جلو رفتم . نوبتم که شد ، سه تا نان تافتون تو کی

لحظه  نیدور شدم، تا آخر ییگرفتم و از نانوا لیمشما تحو

 .  کردیم میزن داشت خط  و نشان کش تماشا

،  دمیو خامه خر ری، پن ریش یربط کیسوپر شدم ،   وارد

پول نقد داشتم  حساب کردم چشمم به دستگاه خودپرداز 

 یلحظه فکر کردم کارتها کیمغازه افتاد ،  شخوانیپ یرو

کارت  ی! راست اورمیام !  اگر رمزم را به خاطر ب یبانک

 شتابم...   یها

 یکاور چرم دنیو رو کردم ، از د ریرا ز فمیزده ک وحشت

و بعد  دمیکش یپولم نفس راحت فیشتاب در ک یکارتها

کردنش دل  دایبود که به قصد پ یزیچ نیام دوم یکارت مل

 .ختمیر رونیرا کف سوپر ب فمیک یوروده 

 

  35#کالکت_جلددوم #پارت_

 .کردیو منگ نگاهم م جیگ شخوانیپشت پ مرد

 !د؟یگم کرد  یزی: خانم چدیطاقت پرس یآخر ب دست

بود گفتم: نه  دیکه از من بع یرا باال گرفتم و با لبخند سرم

 اطراف بانک هست ؟! منظورم... نیشد ! ا دای! پ

 !  یشتابم نگاه کردم . ملت و مل یکارت ها به

 نیا یمرد زل زدم وگفتم :بانک ملت و مل یچشمها در

 اطراف هست ؟! 
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تکان داد ادرس  هر دو بانک را به من گفت و  یسر مرد

 ریکه گ یزدم ، انگار در آن غار رونیاز مغازه ب یوقت

راه کنار افتا د و من  یتکه سنگ از جلو کیکرده ام ،

 .  دمینور را د

 یصندل ینشستم ورو یصندل کی یگرفتم، رو نوبت

داخل بانک مطبوع  یها را گذاشتم . هوا دی، خر یکنار

چهار   یباجه  یبودند ، متصد میرو یبود، دو نفر جلو

گذاشت و بالفاصله شماره ام  زشیم یرا رو شیچا وانیل

انتظار جا  یهمان صندل یها را رو دیرا خواند ، خر

 باجه نشستم. قابلم یصندل یگذاشتم و رو

گفت، کارت شتابم را مقابلش  ریلبخند زد  وصبح به خ مرد

 خوامیرا هم به دستش دادم و گفتم: م یگذاشتم و کارت مل

 ه رمزمو گم کردم!رمز کارتمو بدونم متاسفان

 دیکه داشت یرمز نیتکان داد و گفت : بله حتما آخر یسر

 ادتونه؟یرو 

که االن  یتکان دادم که گفت: رمز یرا به عالمت نف سرم

  ه؟یچ نیبزن نیخوایم

 و چهار ، چهل و دو ! ستیب-

کارتم را  ستمشیرا گفتم  ، مرد از خودپرداز کنار س سنم

 دیداد، کارت را که گرفتم گفتم: ببخش لمیدرست کرد و تحو

چطور  رید وماه اخ یکی یمن بخوام بدونم که گردشهام ط

 به شما بگم؟ دیبوده با
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 تون؟یگردش مال-

 بله ... -

 نمیبب دی. بذار دیمراجعه کن یمرکز یبه شعبه  دیخب با-

 نیتونیکدوم شعبه افتتاح شده از اونجا م یحسابتون تو

 ! نیریگحسابتون رو ب یگردش کل

 چک کرد  .  ستمشیس یتو

 گلوبندک .  ابانیخ یدر صورتم گفت: شعبه  یمکث با

 نگاهش کردم و گفتم: گلوبندک؟! متعجب

 یاز جا برخاستم ، جلو یتکان داد و با تشکر یسر

 ینشد از متصد میصف بود، رو  atmدستگاه    

بودند، نان  می،د ونفر جلو رمیحسابم را هم بگ یموجود

تا نوبتم  دیطول کش قهیدستم عرق کرده بود . ده دق یتو

کارت را در حلقوم دستگاه فرو کردم و رمز  یشود ، وقت

 را فشار دادم. یموجود ماعال ی نهیرا زدم، گز

 رهینقش بسته بود خ شگریکه در نما یزده به مبلغ رتیح

 ماندم ! 

و پانصد و شصت و پنج هزار  ونیلیو پنجاه  و پنج م صد

 ! 155،565،430هزار   تومان !  یو چهارصد و س

 1،555،654،300بار شمردم...   کیرا  شیها صفر

 لایر ! 

همه پول در  نیدهان باز به خودپرداز نگاه کردم ... ا با

 ؟!!!!!!! کردیحساب من چه م
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 _ممنوع ی#کپ 36#کالکت_جلددوم #پارت_

نبود ،  شتریهزار تومن ب صدیس ستیحساب ملتم  دو در

تازه از  ایکرده بودم را به خانه بردم، رو دیهرچه خر

 دیخر دنی، با د کردیدم م یشده بود و چا داریخواب ب

 لبخند زد و تشکر کرد.  میها

... مثل مادرم نان را از مشما در  کندیسفره باز م دمید

 تا عرقش بخوابد .  دیچیآورد و در سفره پ

آمد ،  رونیب ییبابا که از دستشو گرفتم،یدوش م دیبا

کردم و خودم را در حمام چپاندم . دوش گرفتم،  یسالم

نامرتبم را خشک  یکوتاه شده  یو موها دمیلباس  پوش

گوشت آورده بود . از لمس پوست  یلعنت ی هیکردم. بخ

کوتاهم ... از  یسرم عاجز بودم . از شانه زدن موها

پرپشت شده ام حالم بد  یوهانزار و ابر ی افهیق یتماشا

سر  یهمه نامرتب نیزن از ا کی! به عنوان  شدیم

و  دمیضد آفتاب به صورتم مال یوصورتم کالفه بودم . کم

آمدم  رونیاز اتاق ب یمانتو وشلوار و مقنعه تن زدم وقت

گذاشته و زن غرق  ایرو یشانه  یکه بابا دست رو دمید

 اوست .  یحرفها

خودش را جمع و جور کرد و رو به  ،بابا یتک سرفه ا با

 ؟! یمن گفت: باز کجا شال و کاله کرد

 .  گردمیزود برم رمیم-
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: الزم نکرده! هنوزم دیدر هم فرو رفت و غر شیابروها

 رنگ و  روت برنگشته . بمون خونه استراحت کن.

 زیجنگ نکنم، به آشپزخانه آمدم پشت م نکهیا یبرا

آورد و ظرف  یچا میفورا برخاست برا اینشستم ، رو

قانون نا نوشته  کی یشکرپاش را کنار دستم گذاشت .ط

 انمانیم ینه کالم میزدیم ی. نه حرف مینداشت یبه هم کار

نبود و در  زاری... اما در نگاهش از من ب شدیرد و بدل م

 یبه او م دیبا یدانم چه حس یعالم نم کینگاه من ... 

!!! هرچه بود خواهشم را اجابت کرد و  زدیداشتم مو ج م

 نگفت . یزیاز بهنام به پدرم چ

، بهنام را  ینگفته که اگر گفته بود فرخ  امان دانستمیم

 مانیپدرم ا رتیگذاشت .هنوز به تعصب و غ یزنده نم

 داشتم .

: امروز دیپرس ایداد ، رو یشتریبه خوردنش سرعت ب بابا

 ؟یریکجا م

 مغازه  !  رمیم-

 صبح بود .  میشت و نه ساعت

 ؟یایتکان داد : نهار م یسر ایرو

 . امیساعت چهار و پنج م ی.طرفا خورمینه اونجا م-

 باشه . لباستو اتو کردم .-

و از  دیرا خورده نخورد سر کش شیتشکر کرد ، چا فرخ

 ها! ینر  ییبلند شد و با تحکم گفت: جا زیم یپا
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 حرف نگاهش کردم .  یب

 ! ؟یچ ی: مغازه دمیپرس ایاتاق که رفت رو به رو به

مشاوره و  یدفترها ی! کارها کهیکوچ یدفتر فن هی-

اونجا . جاش  رهی. فعال بابات م دنیعمران رو انجام م

 هست . دو تا چهار راه باالتره! کمیخوبه نزد

.  دینوش یرا م شینرم نرم چا ایتکان دادم و رو یسر

جالب  میه به سن و سالش برااش با توج یظرافت و زنانگ

، ناخن  گذاشتیکه به دهانش م یکوچک یبود  . لقمه ها

.... باعث شد تا  دشیبلند سرخ رنگش و پوست سف یها

 نگاهش کنم. شتریب یکم

فرنچش...  یپا یشده اش ، ناخن ها تیکوتاه ال یموها

درشتش باعث شد  یکه عمل شده بود و لب ها یا ینیب

مادرش است .  هیاندازه شب یحکمت ب نیفکر کنم راست

چشمها .... فرم لبها  و  یالبته از نوع مردانه!   درشت

خوش حالت را از مادرش به ارث گرفته  یشانیچانه  و پ

 است . 

 ه؟یزیصورتم چ یزد و گفت: رو یام لبخند یرگیاز خ ایرو

و در جواب گفتم: نه . پسرتون  دیبه صورتش کش یدست

 !ههیشب یلیبه شما خ

نازکش در فضا  یقهقهه  یکرد ... صدا یبیدلفر ی خنده

 .دیچیپ

 بابا آمد  : جون تو فقط بخند ! یصدا
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 یخال یو برا دیرابوس ایرو یآشپزخانه آمد، گونه  به

خداحافظ از  کیو با  دیسر من هم بوس ضهینبودن عر

 زد .  رونیخانه ب

 ... ینخورد یزینگاهم کرد: چ ای، رو دمیرا سر کش میچا

 . ستیگرسنم ن یلیخ-

دو لقمه  یکی ای. ب یخودتو گشنه نگه دار دیباالخره نبا-

 بخور ... 

و خامه و عسل را دم دستم گذاشت ، از جا  ریظرف پن و

گذاشت ،  نکیس یرا تو یدست شیو پ وانیبرخاست ، ل

آواز از  کیکه  یبست و درحال شبندیپ د،یدستکش پوش

 مشغول شد.  کردیتوران زمزمه م

 خانم؟ ایزدم: رو شیصدا

 صدام کن ! ایو گفت: رو دیبه من پاش یلبخند

و  بیعج میبا او برا تیمیسختم بود . صم توانستمینم

 ستهیو شا دیاز او آنقدر که با توانستمیبود . نه م بیغر

با او بدهم!  یدست دوست توانستمیباشم ... نه م زاریاست ب

 بودم .  ریبا خودم درگ یفیدر همان حس بالتکل

 ؟یبگ یخواستیم یچ-

 ؟  کنهیم یباز لمی: پسرتون چند وقته فدمیپرس یبامکث
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را در آب چکان گذاشت و در جوابم گفت: دو  یدست شیپ

کرد ...  یخوب باز ... سه ساله . دو تا سلایرمیسال و ن

 معروف شد . 

 ی. تئاترهاکردیت: قبلش تئاتر کار مو با افتخار گف دیخند

 هم گرفته .... زهی! جا ریخوب . همه مال شکسپ

 .  دانستمیم

گرفته بود . بابت مکبث هم  زهیاتللو ... جا بابت

هم  امدهیبه اکران درن یینمایس لمیف کی...   بابت نطوریهم

 برنده شده بود .  مرغیس

 مجردن درسته؟ شونیا-

 نیبه ا فهیبه صورتم زد و گفت: آره ! پسرم ح یلبخند

 ازدواج کنه .  یزود

 ایدن کیتکان دادم ... با آن نگاه معلوم الحالش که  یسر

و نفرت در خودش جا داده بود و  همه را دشمن  یزاریب

 هم زود بود ! یلیپنداشت ، زود هم بود ! خ یم

 میو از جا برخاستم ، در صورتم ن دمیرا سر کش میچا

 رون؟یب یری: مدیکرد و پرس ینگاه

که  ستیبه تو مربوط ن میخواستم بگو  دمیدر هم کش ابرو

 با خودت ببر.  دی. کل رونیب رمیگفت: منم دارم م

را به دوشم  فمیرا برداشت و من ک وانمیخم شد ، ل و

نه ...  ایکنم از او  یکردم . مردد بودم که خداحافظ زانیآو
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به سالمت  کید در خانه گفتم و خداحافظ بلن کی تیدر نها

 .  دمیهم شن

آرامگاه مادرم را  یکردم. دلم هوا یرا که بستم پوف در

 !رفتمیبه گلوبندک م دیکرده بود . اول با

نوبت  یبود . وقت امتی، ق دمیمورد نظر که رس یشعبه  به

 یبرا ییانتظار هم جا یها یصندل یرو یگرفتم، حت

من دست کم به شصت و  یرو شینشستن نداشتم . افراد پ

حجم آدم   نیو با وجود ده باجه و ا دندیرسیسه چهار نفر م

نوبتم شود .محض  گریساعت د کیتا  دانستمیم دیبع

را از  یکیهم گرفتم که اگر  گرید ی ارهشم کی ادیاعت

 . دیایبه کارم ب یدست دادم دوم

 

  38#کالکت_جلددوم #پارت_

زدم ... به طرف پانزده خرداد حرکت  رونیبانک ب از

با  شهیبازار تنگ بود . هم یاهویه ی، دلم برا کردمیم

تر  یها وهیو م هیادو دیخر یبازار ... برا میآمد یم ایمار

 عاشق بازار بود.  ایو تازه ! مار

ها و تماشا  مکتین ی... عاشق نشستن رویشلوغ عاشق

 یهران ، زندگنقطه از ت نیا یتو گفتیکردن آدم ها ... م

طالفروش ها...  یدارد .  راسته  انیاز همه جا جر شتریب

و کفش... بلور و  فیک  رویساعت و پارچه ... لوازم تحر

 فرش. 
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 مینشستیها م مکتین یرو یسنگ یدر آن جاده  میآمد یم

اشک از چشمم افتاد.  یخودی. ب میخوردیم یفیق یو بستن

ها و دغدغه  ینبود تا با هم درمورد ادم ها و شلوغ گرید

را نداشتم که دستش را  یکس گری. دمیحرف بزن شانیها

گم و  یحجم شلوغ نی... و نگران باشد تا من در ارمیبگ

 گور شوم ... 

مادرم  یارمن یبه خاطر لهجه  یمغازه دار چیه گرید

شناختم  یها را م یلیگذاشت! خ یبه ما احترام نم شتریب

هستند . صاف و رو  یخوب یها آدم ها یارمن گفتندیکه م

عالمه کتاب مقابلش پهن کرده  کیکه  یراستند ! به مرد

پر از  یسفره  بیدست در ج یبود زل زدم. چند نفر

 کتابش را دوره کرده بودند . 

 ی: کتاب ها شدیبازار گم م یاهویدر ه شیصدا یهرازگاه

... یرانیا یه ... کتاب هاممنوع یدست دوم ... کتابها

 ی! با سدیجد ی... بدو بدو کتاب ها یمیقد یترجمه ها

کتابفروش دوره  ی!دو سه مرد  که از جلوفیدرصد تخف

به کتاب ها  نهیشد . دست به س یخال میگرد رفتند ، جا برا

 ... کردمینگاه م

.... نیتا چهار اثر اسکاول ش زیجوجو مو یرمان ها از

تولتز و  صد  ویکرمنت ... جز از کل است ریخاو یشعوریب

داشتم  ادیکه به  ییکتابها ی! دستم را رو ییسال تنها

 ...دمیخوانده ام کش
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کتاب  یانگشتم از برخورد با جلد رنگ و رو رفته  سر

قصه ها  ی فتهی. من ش شدیدسته دوم مورمور م یها

و  ریا نیج ی... برا یداستان اتیبودم . رمان ها ... ادب

 چیرا به ه زمیعز یدادم و کتاب ربکا یاد رفته جان مبرب

 امانت نداده بودم .  یاحد

 متشیکه دنبال ناشر وق یرفت و درحال یبه کتاب دستم

 ؟ هیکتاب خارج نی: ادمیبودم پرس

ممنوعه  یدست دوم ... کتابها ی: کتاب هادیداد کش مرد

... بدو بدو  یمیقد ی... ترجمه هایرانیا ی... کتاب ها

 ! فیدرصد تخف ی! با سدیجد یکتاب ها

،  دیرا پرس یکتاب متیکه ق یشد اما درجواب مرد متوجهم

نود هزار تومن .  شهیم فشیدر صد تخف یلب زد : با س

 شما هشتاد و پنج بده ! 

 به من نبود هنوز...  حواسش

 شیدختر مشخص بود را پ یکه موها  یاهیجلد س کتاب

 یرو ریچشمم نگه داشتم مانده بودم ارشاد چطور به تصو

 کتاب مجوز داده بود !  نیجلد ا

نبود و رفت، باالخره حواسش به من جمع شد   داریخر مرد

 ؟ یو لب زد: کدوم آبج

 !  نیگرفتم وگفتم: ا شیرا به سو واریبه نام د  کتاب
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تو آسمون ها  ییزل زد و گفت: بابا کجا میچشمها در

ور کارت  نیا ایکردم. ب داتیپ نیرو زم گشتمیم دنبالت

 ! یور آبج نیا ایدارم .ب

 شیور دهیچروک یزده کتاب از دستم افتاد. چشمها وحشت

مندرسش وادارم کرد از  یو لباسها  یجوگندم لیوسب

 !ستمیزانو بلند شوم و سرپا با یرو

گفت: چرا  کردیم میکه تماشا یزد و درحال یلبخند

چه خبر  نمیبب ایور کارت دارم. ب نیا ایب ؟یآبج یدیگرخ

 یچند وقته منتظرم برگرد یدونی... م ییدایکم پ ییکجاها

 ی؟! خداسر شاهده کل راسته ها رو دنبالت گشتم . گفت

 مکه؟! یحاج یحاج یرفت یول امیم

 خشک شده بود.  میگلو

و  دیبه من پاش یکتاب فروختن شده بود لبخند الیخیب

 . نیبش ایگفت: ب

 شیکه خودش تا کنون رو یا یروغن حلب یبه صندل و

 هی،  ادیم یت نیاالن حس اینشسته بود اشاره زد و گفت: ب

چه خبرا ؟! چه  یدهنت تازه شه . خوب رمیبرات بگ ییچا

 ؟! یکارا کرد

را درآورد و به من  گارشیبرد، پاکت س بیج یدست تو و

 تعارف زد.

 باز مانده بود .  دهانم
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مات و مبهوتم ،  دیخشکم زده ... د دی.. د.دارمیبرنم دید

برداشت کن لبش گذاشت و گفت: آهو خانم  گاریس کی

 ! خدا سر شاهده اولش نشناختمت !!! یشد دایکم پ یلیخ

 .کردمیدهان باز نگاهش م با

  م؟یبخور ییچا یمونیگرفت وگفت: نم گارشیکام از س کی

دهانم را قورت دادم و در جوابش گفتم: شما منو  آب

 !د؟یشناسیم

 ! نه پس...   یِدک-

کتابت  نیمکث کرد و گفت: از ا هیچند ثان میچشمها در

فروختم  ی. فروشش خوبه. به هردختراریبازم برام ب

برده! همه عاشق  گهیاومده با دوستش دو سه جلد د

 کتاب هان ....  نجوریا

 شیبود که کتاب ها رو یا یزنتبر یپارچه  یرو میپا

پخش بودند ، دوال شدم کتاب را از نو برداشتم . اول 

 ...یصفحه اش نوشته بود: بسمه تعال

 به روح مادرم ...  میدوم : تقد یصفحه  و

 ! واری. د کندیم میتقد یامان –سوم : الف  یصفحه  و
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 شه؟یچقدر م: دمیرا بستم و رو به او پرس کتاب

جلدم  هی نیدر هم شده گفت: هم یبا ابروها درجوابم

 ...اریبرام ب نیبازم از ا گمی؟ من م یخودت بخر یخوایم
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به  نویرا تکان دادم وگفتم: باشه باشه . حاال شما ا سرم

 ... زنمیم ارمیب ریگ لشویفا دیمن بد

هوا پشت ورو کردم ، مانده بودم کجا  یکتاب را ب و

 دیجلدش ق یرو ینشر چیادرس ه یشده وقت یصحاف

 نشده بود . 

 ستیرا دادم و مرد با اصرار خواست که حداقل ب پول

 لشیتحو یببرم دو سه تا چشم الک شیبرا گرید ینسخه 

قرار  میدادم و به بانک برگشتم، ده نفر  بودند که جلو

پا انداختم و به  ینشستم ، پا رو یصندل یداشتند ، رو

اولش  یزانو گذاشتم و صفحه  یتاب را روک نکهیمحض ا

که تا به حال کنارم نشسته بود از طرف  یزن ،را باز کردم 

 سه صدا شد .  یباجه 

 اولش خطوط اولش توجهم را جلب کرد .  برگ

 یقصه  کیآمد ... جمله ها ... حال وهوا ...  ینم ادمی

 همه نوشته بودم!!! نی! چطور من ا یبلند پانصد صفحه ا

 دیشا ی. زن میشویزن متولد م  کیما از شکم  ی"همه 

 یفاحشه ... زن دیشا یخوشبخت ... زن دیشا یتنها ... زن

!  یارمن ای...  ییاروپا ای... مسلمان ، عرب... یرانیا دیشا

...  انیزاکار ایبود . مار یارمن یبایزن ز کیمادر من 

 ام یو دو سال زندگ ستیبود که در تمام ب یزن نیباتریز

،  ی... دوست داشتن نیشناختم. آرام ... موقر ، مت

 



 145 

صادق... رک ... و البته صبور ! صفت آخرش همان 

 بود که  او را دست آخر به کشتن داد!  یزیچ

که در جانش رسوخ کرده بود و  یازاردهنده ا ییبایشک

که  یبود ! خانواده ا انیزاکار یخانواده  ونیرا مد نیا

وار خروار خاک است حاضر خر ریحاال که او ز یحت

اش حاضر شوند   یآرامگاه ابد نیو بر بال ندیایتا ب ستندین

  . 

 ایتوانم حق مطلب را ادا کنم . مار یدانم چطور م ینم

 یمن با آن چشمها دیبود ، به د ییبایزن ز انیزاکار

لخت و بلند ، قد متوسط و اندام  یو موها یکوچک قهوه ا

زن  کیآمد . او  یبه حساب نم یمتوسط... زن متوسط

توانست خوشبخت کند .   یرا م یکامل بود که هر مرد

اضافه وزن داشت و به خاطر  لویشش ک یلفقط پنج ا دیشا

از آن حال و  یکم شیتولد من شکم آورده بود  و چشمها

فاصله گرفته بود اما کماکان در چهل  یدخترانگ یهوا

 بود!   بایهنوز ز یسالگ

، ارتباطش با پدرم  شدیه باعث رنجش من مک یزیچ تنها

 ای، مار یبود و البته ارتباط پدرم با او ! از نظر فرخ امان

زن شل و ول ماست و به درد نخور بود که از پس  کی

 ساده ! یآشپز کی یآمد! حت یبرنم یکار چیه

درست کردن فسنجان وقرمه  دیباش یرانیاگر شما ا و

که   یزن ارمن کی یساده به نظر برسد اما برا دیشا یسبز
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تهوع آور است  شیدو خورشت  برا نیطعم ا یحت

رود و خدا نکند که  یکابوس به شمار م کیپختنشان 

همه به بن بست برسد. در کمال  انیزاکار ایمار یتالش ها

 ی سهیاز آشپزخانه کنار ک ینج... ک یعجز و ناراحت

 ! زندیزار مو  ندینشیبرنج م ییلویک ستیب

چهارده ساله بودم ،  یمادر من بود البته وقت تیحکا نیا

 یرانیا یدستورپخت غذاها نترنتیگرفتم که چطور از ا ادی

خوشحال کردن  یبرا کردمیو مادرم را کمک م اموزمیرا ب

نداشت  یا دهیفا چیآمد تالش من ه یپدرم! اما به نظر م

را  شیغذا رونیچون به هرحال پدر عادت کرده بود ب

به خودش  ایبه بعد مار ییجا کیاز  گریو د ندصرف ک

که دوست نداشت را نداد ...  من  ییزحمت پختن غذاها

توانستم  یام خوشبخت بودم که م ینوجوان  یهمه 

باستورما ، اسپاس ، خوروات و خاشالما بخورم ، ان هم 

بار گوشت  کیکه  دیآ یم ادمی یدور از چشم پدرم . حت

 ذی.  و چقدر بر خالف انتظار و تصورم لذ میخوک خورد

من و مادرم بود . گوشت  انیراز محبوب م نیبود و ا

که  یآورده بود و من یکه به اسالم رو یخوک خوردن زن

 زاده بودم! " عهیش

که کنارم نشسته بود  یپسر جوان یتک  سرفه  یصدا

به من  ینگاه میکتاب بردارم ، ن یوادارم کرد تا سر از رو

 انداخت و گفت: کتاب رمانه ؟
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 هیرمان احتماال بر اساس  هیزدم و گفتم: بله .  یلبخند

 !  یواقع یزندگ

 شش !  یو پنجاه و چهار ... به باجه  صدیس یشماره -

تا شما کارتون  تونمیجا برخاستم که مرد جوان گفت: م از

 مطالعه اش کنم ؟  شهیتموم م

که در دست داشت   یظاهر و تلفن همراه به روز به

 . کنمیکردم و در جواب گفتم: البته خواهش م ینگاه

باجه رفتم، به عقب  یرا به دستش دادم و به سو کتاب

 قینفس عم کیخواند  ینشسته بود و آن را م دمیچرخ

حسابم  یتو یپول هیگفتم: من  یو رو به متصد دمیکش

 خواستمیم نکهیاز کجا اومده و ا قایدق دونمیدارم که نم

 ! ریچند ماه اخ نیا یگردش حسابمو داشته باشم . ط

... مرد جوان  دمیدادم وبه عقب چرخ لیرا تحو مدارکم

 هنوز نشسته بود. 

 نی، ا یمیدر صورتم گفت: خانم فائزه کر یمتصد خانم

 نوی! ا ختهیتومن به حسابتون ر ونیلیاواخر مبلغ هشتاد م

 !د؟یدونستینم

مواجه  یاسم نیام با چن یزندگ! هرگز در ؟یمیکر فائزه

 دیهم ق یزیبانک علت وار ستمینشده بودم. کاش در س

 !!!شدیم
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داد تا  تیخواهش و التماس کردم تا باالخره زن رضا آنقدر

حساب داشت  یکه در بانک مل یمیخودش با فائزه کر

بانک نبود ... و البته  سیرئ ی. اگر واسطه  ردیتماس بگ

وقت  چیاگر تماس من با پزشکم نبود و وساطت پزشکم  ه

 داد .  یرخ نم یاتفاق نیچن

 یشناخت و به متصد یمن را م یمیهرحال فائزه کر به

 شود .  لیبانک اجازه داد تا شماره اش به من تحو

 یرا دم گوشم بردم و صدا یگرفتم، گوش لیرا تحو مدارک

سالم خانم ! چه  کی: علدیچیگوشم پدر  یانسانیزن م

 عجب ...

زده از لحن طلبکارش با من و من گفتم: سالم  وحشت

برام به وجود اومده  یمشکل هیمن  دیشما؟ ببخش نیخوب

 کنم! ارتیشما رو ز ینباشه من حضور یکه اگر مشکل

 خونه .  ای. بینه جونم چه مشکل-

 کدوم خونه؟!: خونه؟! دمیقطع کند فورا پرس نکهیاز ا قبل

 هیجا که از من کرا نی. خونه ات . هم گهیواه ! خونه د-

پولتو تمام و کمال برگردوندم ها . هم  نی!!! بب یکرد

 رتیخونه اتو  . خدا خ شیهم پول پ یکه بهم داد یقرض

دو  نیا یکه من اجاره  یبده . انقدر درحقم لطف کرد

 ماهم ازت نگرفتم! 

گره را  شتریباز کند ب یگره ا نکهیا یبه جا گفتیم هرچه

 .  کردیکور م
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 ؟ نمتونیبب امیب دیادرس بد شهیناله کردم: م مستاصل

 ؟یستیواه مگه آدرس بلد ن-

اون  امیب یکجام و چطور دونمیام که نم ییجا قتشیحق-

 !ستمی. تهران ن یسمت

 هستم! یبا من من افزودم : شهر ر و

 آها مترو سوار شو خب....-

 شنیلوک شهی!مشنیلوک هی قیآدرس دق هیزدم:  چانه

 ن؟یبفرست

 برات. فرستمیو تو واتس آپ م شنی. لوکشهیآره چرا نم-

که  نجایا یگردیکه لب زد: اگر برم دمینفس راحت کش کی

وبا اسباب  فمیحداقل من تکل اریوانت هم ب هیبگو اگر نه 

 ات بدونم! هیاثاث

 ! صاحب خانه ام بود ؟! اسبابم؟

 یداشتم که به خاطرش نم یبیعج یایزدم چقدر دن پوزخند

 آوردم . 

 رونیگفتم و تماس را قطع کردم . از بانک که ب یچشم

به داخل بانک   ابانیکتاب افتادم ، از سرخ ادیآمدم تازه 

 شیبرگشتم ،  مرد جوان هنوز آنجا نشسته بود به سو

 د؟یخواهش کنم کتابمو بهم بد شهیرفتم و لب زدم: م

 لیرا باال گرفت و گفت: من کتاب شما رو تحو سرش

 برادرتون دادم! 

 دهان باز نگاهش کردم: برادرم؟!  با
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بانک منتظر شما  یکه جلو یموتور سوار یهمون اقا-

 بودند . گفتند برادر شما هستن . 

 کینشدم . تنها  زیبا مرد هم گالو ینکردم حت تعجب

و با عجز  آمدم . مستاصل رونیتشکر کردم و از بانک ب

... با هر  کردمیرو حرکت م ادهیدر امتداد پ یصد در صد

 رمی. خواستم اسنپ بگ دمیپریسه متر به هوا م ییصدا

 یصاحبخانه ام ... اما گذاشتم برا یمیبروم منزل فائزه کر

 . گریدروز  کی

چه  دمیفهمیم دیخواندم ... اول با یرا م وارید دیبا اول

 ...  دیاول با کندیم بمیتعق یکس

 در گوشم نشست: آهو ....  ییمرد آشنا یصدا

 شد و منقبض !  نیسنگ قلبم

با او را نداشتم حداقل بعد از شب  ییرو ایرو  یآمادگ

گذشته ... حاال !!! با حرص به راه رفتنم ادامه دادم . اگر 

 !دمیکشیم غیج ابانی، درخ خوردیدستش به من م

؟  ی: چطورشد و گفت رهیرا سد کرد در نگاهم خ راهم

 ! ومدهیخواب به چشمهام ن شبیازد یدونیم ؟یخوب

بروم  خواستمیکه م ی. از هر راه کردمینم نگاهش

 .گذاشتینم

 ...یکنیم ینطوری: اهو جان . صبر کن . چرا ازدیم میصدا

 را هم از دست داده بودم!  کتاب

 داشت؟!  موتور
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زد و گفت:  یکردم ... به سر وشکلش... لبخند نگاهش

من  ی؟! بابا ناسالمت یکنیمن بهنامم آهو ! چرا ازم فرار م

 !میو تو محرم هم بود

 ک برسر من که محرم او بودم! خا

 !داشتیبرسر او که دست برنم خاک

 نی. از ا ایام از دن یشاک یلیناله کرد: آهو به خدا من خ 

منو از  یتصادف تو رو از من گرفته! آهو نی... ایزندگ

 فته ...من گر

 نیکه ا دیبلع یو من را م کردیدهان باز م نیکاش زم خدا

 ! دمیشن یغاز را نم کیصد من  یحرفها

آمد، کفرم را  یمن م یمگس سمج وقت نشناس پ کی مثل

دادم همراه تر  یشتاب م میدرآورده بود ، هرچه به گام ها

 .شدیم

به  شتریمغازه ها ، ب یجلو کردمیوقت تلف م  هرچه

 آمد تا بماند کنارم...  یمزاجش خوش م

، تهوع گرفتم دستم را عقب  شیتماس شانه ام با بازو از

 مینیبش ایکه پنجه به کمرم نشاند و گفت: ب دمیزدم و د

 آهو؟! یکنیچرا از من فرار م میحرف بزن

 فرار؟
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کنارش قرار نداشتم . حس عذاب  کردم؟یفرار م دینبا

 انداخت .  یچنگ م میوجدان به گلو

 میبخور یزیچ هی مینیبش ایزل زدم و گفت: ب شیچشمها در

 قهوه ... هان ؟  هی ؟یستیگرسنه ن

 ! قهوه

عالم  گند بزند  یتمام قهوه ها یبه عطر و بو تواسنتیم

 .   ییبه تنها

ما را چند نفر  ابانی.در خ کردمیسکوت نگاهش م در

 غی، مغازه دارها ، زن ها ... ادم ها .... ج کردندیتماشا م

سرش ! پانزده خرداد تهران هنوز جز آن  ختندیریم زدمیم

و متعصب به  یرتیبود که دو تا آدم غ ییها ابانیدست خ

 شود.  دایپ شیدرد بخور تو

کرد و  هیتک مانیبا ا یمرد ها ینیبه شور حس شدیم هنوز

 زد : کمک ! ادیفر

 بشتابد و به داد برسد .  یکس و

 زل زده بود. میلبها به

 یهمه برجستگ نیبابت ا شدمیم یاز خدا شاک یگاه

 نیکه ا کردمیبه خدا گله م یوزبر ! گاه ریز ی چهیماه

دهد .  یها کار دست من م چهیماه یو ذات یعیطب یسرخ

از  انهیموذ سی... که راننده سرورفتمیمدرسه م یاز وقت

 دیخر یبرا یتا وقت دیمال یولب به لب م کردینگاه م نهیآ
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و  زدیزل م میش پسر جوان با دقت به لبهایلوازم آرا

 حاال...

 !  یبهنام امان صینگاه حر حاال

و حاال تشنه است ،  دهیمن رابوس یقبال لبها نکهیا تصور

 .  زدیدلم را بهم م

فاصله  کمیاش چسباندم و گفتم:  نهیدستم را به س کف

 !  یچه خبرته تو حلق من اومد ریبگ

 .میجا حرف بزن هی میبر ایزد  و گفت: ب لبخند

.  گشتمیدنبال خودم م دی. من کار داشتم با مینداشت حرف

کجا رفته  نشیکه مانده بودم دل و د یدنبال آن دختر نحس

 ....  یچه حساب و کتاب ی! اصال رو دهیبود که به تو چسب

 ت.نداش یمن تمام یو فنگ ها دنگ

کم  میباز التماس کرد و گفت: به خدا منم تو زندگ بهنام

 یحاال شد یرس بود ادیآهو . کم آوردم . تو فر ارمیم

 دشنه؟ نکن خوشگلم نکن . 

در  ندازمیتف ب خواستمیخوشگلم م گفتیمن م به

 . شیچشمها

 میبود آن م زینبودم چه نفرت انگ چکسیخوشگل ه من

 .  داشتی. دست برنم تیمالک یلعنت

در  یتند یپشت سرم برداشتم و با گام ها واریاز د هیتک

، دنبالم آمد . همانطور که  کردمیرو حرکت م ادهیامتداد پ

دم گوشم پچ پچ کرد: بذار  میدیرسیم یاصل ابانیبه خ
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. صبر  شهیاوضاع خراب تر م ینطوریا نی. بب میحرف بزن

 ره؟یگوشت نم یکن آهو چرا حرف تو

 .شدیم یعصبان داشت

عربده سر من  کی.کاش  رفتیو م کردیول م کاش

 . کندیو دل م کردیو ول م میها یمحل یبابت ب دیکشیم

به خرج ندادم اما به سکوتم  تیحساس د،یرا کش دستم

... میچشمها یایافزودم . تلخ تر شد چهره ام ... زوا

 که جلب توجه نکند. دمیدهانم کش یرا تو میلبها

گام  دمیداد و د چیساکتم .دستم را محکم پ دیکرد ... د مکث

 جهت داد .  شیشتاب گرفت وبه قدم ها شیها

را از  میقدم ها اریبود که اخت دهیرس ییکار به جا گرید

 .دیکشیدست داده بودم من را دنبال خودش م

زرد ... حال  یها یتعدد تاکس میدیچهار راه که رس به

افتاب سوخته و سن و سال دارشان .  یصورت ها یوهوا

لقمه نان  ی... نگاه مردانه و خشکشان که پ ششانیته ر

 ادیبه دادم برسند . اگر فر توانستندیحالل بودند . ان ها م

 ...زدمیم

موتور  کی،  چدیسر چهارراه به راست بپ نکهیاز ا قبل

داد به سمت ما آمد و باالخره دستم را رها  راژیسوار و

 را نجات دهد .  فشیان خودش و ککرد تا ج
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افتاد  نیو بهنام از شتاب موتور با شکم به زم دمیکش غیج

نگه داشته بود . خودم را عقب  یرا دو دست فشی. ک

 .زدمی.... نفس نفس م دمیکش

  دمیبود . لب گز دهیام را خراش یصوت یتارها غمیج یصدا

موتور  دمی. اصال نفهم دادمیبهنام گوش م یو به ناله ها

 بود .  دهییرو نیزم ریشد ... انگار از ز دایسوار از کجا پ

 یکه بدوم به آن سو دیوقت خر میبود انقدر برا هرچه

رنگ دست تکان دهم و  یمشک دیپرا نیو به اول ابانیخ

 . میرا بگو یمیفائزه کر یآدرس خانه 
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*** 

 ششم :  فصل

*** 

 ی فهیصح یزمزمه ها هیشب یزیآمد. چ یزمزمه م یصدا

 ...  هیسجاد

َمْن تَُحلُّ بِِه ُعقَُد اْلَمَكاِرِه، َو یَا َمْن یَْفثَأُ بِِه َحدُّ الشََّدائِِد، َو  یَا

یَا َمْن یُْلتََمُس ِمْنهُ اْلَمْخَرُج إِلَى َرْوحِ اْلفََرجِ. ذَلَّْت ِلقُْدَرتَِك 

عَاُب، َو تََسبَّبَْت بِلُْطفِ   َك اْْلَْسبَابُ الص ِ

آنكه گرِه كارهاي فرو بسته به سر انگشت تو گشوده  اي

ها با تو آسان شود، و اي آن كه سختيِ دشواريمي
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گردد، و اي آن كه راه گریز به سوي رهایي و آسودگي مي

 را از تو باید خواست.

به قدرت تو به نرمي گرایند و به لطف تو اسباب  هاسختي

 كارها فراهم آیند.

لب زمزمه وار خواند : َو َجَرى بِقُدَرتَِك اْلَقَضاُء، َو  ریز

َمَضْت َعلَى إَِراَدتَِك اْْلَْشیَاُء. فَِهَي بَِمِشیَّتَِك ُدوَن قَْوِلَك 

به نیروي تو به انجام رسد، و چیزها، به  یُمْؤتَِمَرةٌ  "  اله

 ي تو موجود شوند"اراده

 .کردیحس م دهیرا ند لبخند

 بود .  شیچشمها یروکماکان  ساعدش

پراز ته  یچانه  یزبر بر رو یبا انگشتها دهیچروک دست

و گفت:  دیکش نشیرینشست  .سبابه به لب ز ششیر

 صورت ماهتو مادر ؟! نمینب یخوایم

 ! یدنیچه د دیبگو خواست

 .  ستمین یدنیروزها د نیا که

 یو کسل ساعد را از رو دیکش قینفس عم کی اما

 شیبرداشت ، نگاه درخشان گوهر در چشمها شیچشمها

که انگار  یطور زندیلبخند م رزنیکه پ دیگره خورد و د

امروز دست کم پنجاه سال جوانتر شده است . و اگر  نیهم

جوان و باطراوت  یو چهره  ستادیا یم نهیآ یرو به رو

حاال  یحالش به اندازه   کردیبازگشته اش را تماشا م

 خوب نبود . 
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ورا  نیبالش جا به جا کرد و گفت: از ا یرا رو سرش

 ... ییدایگوهر خانم ! کم پ

اما  او  زدیبه دل گوهر م شهیخش دار بود و ت شیصدا

و  یشانیرا دم پ شیدست از نوازش برنداشت ، انگشتها

که لجوجانه  یرنگ یمشک یو موها دیاو کش یابروها

را خود متصور شده بودند  یرا قلمرو یشانیاز پ یمین

 یایمن نم شیکنار زد و گفت: دورت بگرده مادر ! چرا پ

؟!  رهیگی؟! دلم م پوسمیم ییتنها تومن  یگی؟! نم ریام

 رسم بچه بزرگ کردن؟ نهیا

 رونیب یبه رگ ها یچنگ گرفت ، بوسه ا یرا تو دستش

 ؟ یخبرت کرد اومد یزده اش زد و گفت: ک

 بهیبه غر دی. با یکنی: خودت که خبرم نم دیدرهم کش ابرو

چشم وابروت  دنید یبشه ! دلم برا یفرج دیمتصل بشم شا

به خدا  یهمه خودتو پنهون کرد نیتنگ شده مادر ! ا

رنگت زرد شده! بذار آفتاب خدا رو صورتت بتابه پسرم . 

 حال و روز ...  نیا هیچ

 نییتنش پا یبه لبش آمد و گوهرپتو را از رو یلبخند

.  کنهیآدمو کسل م ادیو گفت: بلند شو مادر خواب ز دیکش

و  ریپاشو دور سرت بگردم . نون گرم گرفتم . با سرش

کم  هیبه سر و صورتت بزن  یآب هیبرو  ایعسل.  ب

 نشویهم پختم آوردم! دارچ ی... برات فرنیسرحال بش

اش دست خودته . پاشو دور سرت  دهنزدم که قد و قاع
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 ینطوریاومدم هم یاز ک یدیهمش دراز کش هیبگردم چ

 شهیپا م گهیساعت د هی شهیچشمم به ساعت ... االن پا م

 .  شهیپا م گهیساعت د می... ن

 .کردیحفظ لبخند تماشا م با

باالخره دست به دامن  دانستیساسان بود ! م ی نسخه

 یآمد، برا نییاز تخت پا ی. با رخوت و کسل شودیگوهر م

که  دیرا خودش کش یبهانه دست گوهر ندهد روتخت نکهیا

 نایا خوامیگذاشت و گفت: مادر م یرا دم پاتخت حیگوهرتسب

. برو دست و روتو بشور برو قربون  نیرو بندازم تو ماش

 .  رمقدت ب

اش ،  یتشک ، مثال زمان جوان یزانو تا کرد لبه  و

ضرب درآورد . با  کیروکش بالش ها وملحفه ها را 

 یا هیبه ر تیاهم یبه نفس نفس افتاده بود ، اماب نکهیا

دوره افتاد در اتاق... دنبال رخت چرک ...  زدیکه ناکوک م

را بغل زد و جورابها را  شیشرت ها یوت راهنیشلوار و پ

بود و  ستادهیگوله در هم فرو کرد ، همانطور وسط اتاق ا

 !کردیساسان نگاه م یبه نسخه 

داد حداقل از ترس  یپاسخ م شهیهم یدرمان گوهر

و  کردیپوک شده اش به پا به پا م یشکستن استخوان ها

 آمد.  یم شیپا به پا

بلوز و شلوار  کیرا اصالح کرد ،  ششیگرفت، ر دوش

 یکه با سشوار کم یبه تن زد و درحال یخاکستر یراحت
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چشمش افتاد  کردیدرآمده را مرتب م بیاز ترت یآن موها

 برق افتاده  . ی نهیشده و آ یریبه کنسول گردگ

 شهیهم مثل هم ویافترش دیپاش شیعطر به نبض گلو یکم

 ی. جلو دیگونه اش را سوزاند ، سشوار را از برق کش

 یکه کم ییبلند شده بود و آن بغل گوش ها یکم شیموها

شده بودند به خاطر نقش کاوه ، حاال همه درآمده  یخال

 بودند . 

 یسرش که از آن حال خامه ا یجلو یبه موها یچنگ

 خواستیکه کم کم م نهیاز آ یدرآمده بودند زد و کفر

 کند فاصله گرفت. یوراج

جا  چیه زدیبرق م منینش  دیرس نییپا یبه طبقه  یوقت

 دیسف یشده  یقالب باف یها یزیروم دنیخاک نبود . از د

 زد .  یلبخند پت و پهن شدیم تیکه به وفور در همه جا رو

وصل بود و گوهر به  واریآورده بود اُلدش به د شانس

 دیسپ یقالب باف یاز آن سه ربع ها یکی دیعقلش نرس

 . ندازدیب ونیزیتلو یرا رو یشمیابر

 

  43#کالکت_جلددوم  #پارت_

به  نیداشت مز یدود زیچستر که م یمبل ها یعسل

 یو حاال رو  نطوریهم هم یبود و نهار خور یزیروم

سرخ با  یپهن شده بود ! ترمه  ترمه کیکانتر هم 

مدرن خانه  یرقمه به فضا چیکه ه ییطال یمنگوله ها
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وجود موجبات خنده و قهقهه اش فراهم  نیآمد. با ا ینم

 شده بود . 

 کیآن ترمه با گوهر خودش  ختیچانه زدن سر ر حداقل

 . گذراندیبود و روز را م یساعت وقت تلف

انداخت ، ساعت تازه نه و  یمفصل صبحانه نگاه زیم به

باشد ... تازه  ازدهی کمیدست  کردیم الیبود خ قهیدق یس

 یو خسته است . رو  دیآ یآمد چقدر خوابش م ادشی

که از آن بخار بلند  یمینشست، به حل زیپشت م یصندل

بود ،  یفرن یکاسه  یکرد و چشمش پ ینگاه مین شدیم

کوچک پر از  یمس یوکاسه ها وددم دست ب نیدارچ

 .  جیبالنگ بود و هو

لبخند زدو گوهر سبد نان را دم دستش گذاشت  ریسرش به

 !یریو گفت: بخور مادر بخور قوت بگ

 اد؟یب یقراره قحط ای: چه خبره جنگه ؟!دیدرهم کش ابرو

پختم برات قد چهار قاشق کنار گذاشتم گفتم  روزیو د میحل-

 یدلم که نخورد اگر نباشم تا دوباره درست کنم نمونه تو

 ازش! 

حرف از کجا  نیشد : ا رهیگوهر خ یزده به چهره  رتیح

 !گه؟یدراومد د

زد : عمرمو کردم مادر !  شیبه رو یمهربان ی خنده

 یچیه خوامینم یچیاز خدا ه گهید نمیتو رو بب یعروس

به منت و  ادی! حاال م لیبه عزرائ دمیها! فرداش جون م
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 ییحاال برو فردا نمیپسرمو بب یعروس هی گمیالتماس م

 !!! ایب ییپس فردا

 ؟! یادامه ند یخوای: م دیدر هم فرو رفته غر یابروها با

. اهل خونه که همش  کنمیمادر خب دارم اختالط م-

 هی... اکبر هیتا هان هیحسابه! از عال نیماش یسرشون تو

 ادیروز م هیجور !  تورج هم که  هیرضا هم  ریجور ام

 هی یروز رضا ناراض هی!  شیبرگرده سرزندگ هیعال گهیم

 ! یروز اکبر ناراض

 ؟  خوادیم یخودش چ-

گذاشت  ورو  زیم یهم رو یچا وانیشکر پاش و ل گوهر

 یبچمه هرچ یبابا گهینشست و گفت: خودش م شیبه رو

 هست ! باشه باال سر بچه ام !

پدر بزرگ بشه .  ینکرده که ب یگناه نیحق داره . نازن-

هاش بماند  یانصاف ینبود! حاال ب یبد یبود بابا که یهرچ

 . 

 یبگم . بچه حقشه بابا داشته باشه درست ... ول یچ-

چشممو ببندم که  تونمیتن منه . نم یهم پاره  هیعال

 دیتوبه کرده امامن بع گنیزن  . م نیا کردیاستخون آب م

 ادیچشمهاش وهللا توبه نم ی. به  حال و هوا دونمیم

 دهیهمون وقتها رو م یهنوز لباس هاش بو گهیم هی!عال

.   ذاشتیهاش م بیج یقد دو بند انگشت تو اکیکه تر

  امرزیبزرگ شدم مادر . آقام خدا ب اکیتر یمن با بو
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درد  دیکشیم اکی. کاش تر کردیحل م شییو توچا اکیتر

اونور  نوریکه تورج با خودش ا یینایو مرضش کمتر بود ا

حکمش  گهی. رضا م شترهیدردش ب اکیاز تر کنهیم

 !  رنشیمرتبه بگ نیاعدامه اگر ا

 رنیشو بگ یبه چند نفر پ سپارمیخونسرد گفت: م نیراست

کنه .  رونیب نویبگو از فکرش ا هی. اگر خطا بره به عال

غم بغل کنه که  ی؟! زانو یبره سرکار بمونه خونه که چ

 پدر مونده؟!  یشوهرم لو رفته بچم ب یآ

اکبر نگذره .  راتیخدا ازسر تقص زمزمه کرد: گوهر

دست دختره رو گذاشت تو دست تورج ! نه  نطوریهم

 یزیچ یاز کس ی... نه خبرکش یدرست و درمون ینشون

 چشمش اشک . هیچشمش خونه  هی. اونم  یچیه

گناه مردم  ادیتکان داد و لب زد :  خدا رو خوش نم یسر

آدم معتاد ترکش  گنی. م زنهیاما دلم شور م شورمیو نم

قبول  شتریالمذهب و به ناموس وبچه اش ب نیسخته . ا

 داره!

فکر  خوادیفرو کرد و گفت: حاال نم میرا در ظرف حل قاشق

 خوامینم نجایامروز اومدم ا هی...  یاونا رو بکن الیو خ

. بخور از دهن افتاد ...  ارمیدردب گرونیسرتو با حرف د

چشمات گود  ریز نطوریکه ا یشد یتو چ دونمیبخور که نم

 هی... هان یافتاده . به خدا نذر مشهد دارم . رو به راه بش
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ببرنم مشهد . دستم برسه به  کنمیرو حکم م هیو عال

 ...  حیضر

کنه  بتیدختر خوب نص هی گمیبه لبش آمد و گفت: م لبخند

. خوشبختت کنه . من که از پس خوشبخت کردن تو 

... موقع مرگش دستمو گرفت ی. امانت احمد بود ومدمیبرن

نداره  هواشو داشته باش.  خدا واسه  یگناه ریگفت ام

دزد و مال  یبچه  ی. حت نهینخواد داغ بچه اشو بب یکس

 هیتنه .  ی. پاره  زهیباشه عز یمردم خورشو ! هرچ

 از جونمه . ...  کهیت

و  نیچ یآمد تا تو یکه م یوقطره اشک دیکش ینفس

صورتش گم وگور شود را   با دست گرفت و  یوکهاچر

 کرد .   خیعوض کنم  توییگفت: بده چا

 برسد گفت: یدستش به چا نکهیاز ا قبل

 یزار هیگر هیو هان هیعال یبرا مای؟قد یانقدر تو هم هیچ-

 ... یکردینم

زد وگفت: دخترامن. خودم بزرگشون کردم  یجان یب لبخند

. همتون رو خودم بزرگ کردم . عروس اولم که شانس 

 هم که .... ینداشت جوون مرگ شد ... دوم

هم که سر به راه  یلب زد: دوم نیکرد و راست سکوت

 یشوهرش ! حت یو سه تا بچه  ینبود بمونه سر زندگ

هم  ی. منت یخودش ! همه رو تو بزرگ کرد یسر بچه 

 هیدرد تو چشمهات  ی... ول میدونیهمه م یسرمون ندار

 



 164 

 شناسمینو !!! نم ی... نوئه ! نویاست گوهر بهیغر زیچ

 ی... چیختیتورج برگشته بهم نر ؟یختیشده بهم ر ی... چ

 آشفته ات کرده ؟!

 

سر درد و  یزنیبه خدا چه حرفها م یچیو گفت: ه دیگز لب

 نگفتم که !  یزیدلم باز شد . چ

  زنم؟ی... بعد من چه حرفها که میکنیاختالط م لیباعزرائ-

 شیتفت ویکرد و گفت: صبحونه اتو بخور . چ ینوچ گوهر

 دورت بگردم ؟  یکنیم

شده !  یبدونم چ خوامیکه بزرگم کرده . م یتورو ... کس-

منو  ونیزیو تئاتر و تلو نمایام؟! از س بهیندونم ؟ غر

 ای... از خانواده هم اخراج شدم؟! البته ب رونیانداختن ب

 استعفا دادم از خانواده ! اخراج نشدم .  میصادق باش

را عقب بکشد که گوهر  یزد و خواست صندل یزهرخند و

براشون  یسازیم یکه دار یآپارتمان نیگفت: سر ا یفور

که  یلقمه بخور حداقل بدونم جون دار هیدلم گرفته است . 

 43م !#کالکت_جلددوم  #پارت_به حرفها یگوش کن

 #کالکت_جلددوم  44#پارت_

معده  دیاس نکهیبه دهان برد و با وجود ا میقاشق حل کی

قورتش داد و گفت: خب من  دهی، اما نجو زدیپسش م

 من سراپا گوشم. میحرف بزن نجایا ی. اومددمیگوش م

 مادر .  نمتی: من اومدم ببدیابرو در هم کش گوهر
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 .کنمی. من گوش م میحرف بزن گهید یدیخب د-

و برنده اش زل زد ، سر صبح  اهیس یدر چشمها گوهر

 دیبود . شا دهیکم خواب دیترش رو بود ، شا نطوریبود و ا

 شیچشمها یبود ، در حقه  دهیکه نه ... حتما کم خواب

آمدند ، نفس  یسرخ  پر رنگ به چشم م رگیچند مو

 خوامیسوال دارم م هیداد و گفت: من  رونیرا ب قشیعم

 ...یبد ابجو ینیراست و حس

 اتیمحتو  لیدل یرا تکان داد و دست از هم زدن ب سرش

 شد. رهیچروک گوهر خ یو در چشمها دیکاسه کش یتو

نزده بود تا حرف بزند  یزیلب به چ نکهیاز ا یکفر گوهر

 ی، آب دهانش را قورت داد و با بسم هللا گفت: ترش نکن

بچه هام  یهمه  یپ دیمادرم . حواسم باوقت ها ... من  هی

 باشه!

 را دو سه بار با شتاب عقب و جلو کرد . سرش

وجود دست به  نیاش دردناک شده بود و با ا یشانیپ

مزمن و  یکه حواسش را پرت دردها دیصورتش نکش

 نکند .  یعصب

لب به  دیاش کرد منتظر است و تا نگو یحال شیچشمها با

 .  زندینم گرید زیچ چیه

خونه رو  نیا یخوایلب زد : مادر تو م یبه سخت گوهر

 آپارتمان ها ؟!  یبرا ی... پولشو بذار میبفروش
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: آره دیرا باال انداخت و گوهر مستاصل نال شیابروها

به سهم خودش  یهرک یخوایمگه نه ؟!م یخوایم نویهم

که همه رضا بودن از اول...  یزیبرسه . همون چ

همش  هیحاال . عال برنیسهم م دو تا دوتا گفتیم ررضایام

.... رضا  گردهیدور قد و باالت م هی. هان کنهیشکر م

 یباشم . دوماد ها هم دعاگو دخترسپرده براش دنبال 

به بچه هام برسه ما  گهیم هیتوئن ! اکبر هم راض

 یخوای! تو که بد خواهر و برادرتو نممیعمرمون رو کرد

 ؟یخوایم

 شده بود .  رهیمضطرب گوهر خ یبه چهره  نهیبه س دست

لب  یاما منصرف شد  لب رو دیبگو یزیباز کرد چ دهان

 نگه داشت و تنها به زل زدنش ادامه داد . 

 دونمیو گفت: من که م دیلرزانش را جلو کش یپنجه  گوهر

 . رهیگیبه دل نم نهیکه بزرگش کردم .... ک یپسر

دست گوهر گذاشت و   یاش را جلو آورد و رو پنجه

 ندارم .  یاز کس یا نهیگفت: من ک

ماند و  رهیخ نیراست ی، در چشمها دندیدرخش شیچشمها

دلم و آروم  یگیمحکم م ینطوریگفت: دورت بگردم که ا

 .  یکنیم

که دل من از  ینیو گفت: فقط فکر ا دیکش یقیعم نفس

 از من ؟! یستین یا گهید زینه ؟! فکر چ ایشده  اهیس نهیک

 ؟!  میاز زندگ
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در  یگل انداخت و با ذوق کودکانه ا شیها گونه

 یستیکنارم ن یکنیم الی! خستم؟یلب زد : چرا ن شیچشمها

به  هیاز بق شتریب یستی؟! اتفاقا جلو چشمم ن ستمیفکرت ن

 دورت بگردم.  کنمیتو فکر م

چروکش  یومردانه اش را با پنجه ها  دهیکش یانگشتها

دختر  هیباال بزنم .  نیبرات آست خوامیقاب گرفت و گفت: م

 کردم برات ...  دایخوب پ

 .  دیباال پر شیلنگه ابرو کی

به گوهر انداخت و گوهر با آب و  یهیعاقل اندر سف نگاه

! هم صورتش مثل  یارینه نم شینیتاب افزود : مطمئنم بب

. مثل  غمبرهی! اهل خدا و پ رتشیقرص ماهه ... هم س

دوبار که  یکی.  ادیخودمونه . حتم دارم از تو خوشش م

 زنهیاومده دوا بماله به زانوهام رد نگاهشو گرفتم . زل م

کتاب و  یال فشیهم تو ک یبه  قاب عکس تو ! چند بار

! خاطرم از دل اون جمعه ...  دمیدفترش عکس تو رو د

 ! شینیبب یاینظر ب هیتو که  مونهیم

 

 _ممنوع ی#کپ 45#کالکت_

 ؟  هینشست و گفت: اسمش چ شیلبها یلبخند پهن رو کی

داد و با خجالت گفت:  لشیتحو یا ینخود یخنده  گوهر

 مادر.  مهیاسمش مر

 .  میکرد : مر زمزمه
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 تکان داد و گفت: چند سالشه؟ یسر

 سالشه .  ستینداره . ب یدانشجوئه . سن و سال-

ساله دانشجو از تهران .  ستیب میلب زد: مر شخندین با

 دمت گرم. یگوهر یخوب اصلشو درآورد

 مادر؟ یدینگاهش کرد و گفت: پسند جیگ گوهر

 ؟! دهیگرد شد: ند یبه آن شیچشمها

توک پا  هی.  شناسمیخانواده اشو م ش؟ینیبب یایم یخب ک-

 نهیشیبه دلت م ی. حتمنشینظر بب هی ادیاونم ب گمی... م ایب

! 

تو کار من ازدواج  الیخیرا برداشت و گفت: ب یچا وانیل

. حداقل ازدواجم کنم  دمیرو از دست م شهیباخت . گ یعنی

 سر وصدا باشه و چراغ خاموش .  یب دیبا

به صورتش زل زد و گفت: من وکه به  هیچند ثان گوهر

 .یرسونیآرزوم م

 : نه ... دیبگو خواست

 . نگران نباش. رسونمیدر جوابش گفت: م اما

آمد و گفت: دلم  رونیب رزنیپ ی نهینفس راحت از س کی

... ی. خودت بپسند یخوایباشه که خودت م یاون خوادیم

... حاال ی... نداریدوستش دار ینی... ببیکن نیسبک سنگ

 که دل پسر منو برده ! دهیورپر نیچه کاره هست ا

 شد .  رهیمشتاق گوهر خ یزد  و در چشمها یلبخند

 نگاهش کرد . هیثان چند
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 ! گفت؟یم

مظلوم  و چست و  یآن آهو فی؟! در تعر گفتیم چه

دختِر شوهِر   گفتی؟! م دیچابک چه داشت که بگو

پاره است  شیاست ... ناجور ! آت دهی! ورپر استیرو

ناجور ! کالهبردار است ... ناجور.... تو زرد از آب 

 پا .......... ! زیت یدراومده آهو

، به دهانش  کردیموشکافانه نگاه م یبا چشمها گوهر

آمد را تا ابد  یم رونیکه ب یچشم دوخته بود و  هرجمله ا

 داشت .  یذهنش نگه م یدر صندوقچه 

؟! بگو برم  یبه مادرت بگ یخوایگفت: نم یآرام یصدا با

 .... یپسرمو برد نیبهش بگم دل ود

که تا نوک  یتا کلمات دیزده را سر کش خی یچا یمانده  ته

 رهیبانش باال آمده بودند را قورت دهد . در نگاه گوهر خز

اصال  یعنی. شناسمشینم یلی. خ دونمیماند و لب زد: نم

 .... شناسمشینم

 است؟! هیهمسا-

 کجا بود !  هی: نه قربونت برم . همسادیخند

؟! نکنه اون دختر چشم  گرهیدوسته ؟! همکارته ؟! باز-

 زاغه است ؟! هان ؟! 

 هیگوهر زد و گفت: نه .  نیریش یبه کنجکاو یلبخند

 .  یعاد یلی. خ هیدختر عاد
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 میدار یهم نگه داشت و گفت: عاد یرا رو شیلبها گوهر

 مادر...  یتا عاد

 ! بانمکه .  هیخوشگل یعاد-

و گفت:  دیکوب زیبا پشت استخوان پنجه اش به م گوهر

 .  یچشمش نکن ادیماشاهللا حاال از دوست داشتن ز

 میگذاشت و گفت: داشت زیم یرا لبه  وانیل دیخند نیراست

 ؟ نجایبه ا میدیاز کجا رس میزدیدرمورد آپارتمان حرف م

 

 _ممنوع ی#کپ 46#کالکت_

و درجواب گفت: بگو مادر . هم شغل خودته  دیگوهرخند

 ....شناسمشی؟ من م نیساخت لمی؟! باهم ف

از جا  را به عقب هل داد و ی، صندل دیکش قینفس عم کی

تازه دم پر  یرا از چا وانشیکه ل یبرخاست و درحال

درمورد فروش خونه حرف  می. داشت میگفت: بگذر کردیم

براش  ؟یدار یندار ی. با فروختن اونجا که مشکل میزدیم

. اکبرخان   رهیگیشده ... خبر دارم که رضا پ دایپ یمشتر

 خوب بفروشه.  متیبه ق خوادیهم دوره افتاده تو امالک . م

 بشنوم مادر !  ومدیخوشم م شتریب یگفتیاز دختره م-

 بگم ؟  یاز دختره چ-

 جانیجا به جا شد و با عالقه و ه یصندل یرو یکم گوهر

زده لب زد: قد و باالشو بگو ... چشم و ابروشو بگو.. 

 ؟!  یعکسشو ندار
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گوهر زد و گفت:  یبه شوق نشسته در چشمها یلبخند

 !سانسهیفوق ل

 نگاهش دو چندان شد .  برق

را بد کند .  اخم و تخم را کنار  رزنیحال پ امدین دلش

به صورتش پوشاند و با حال و  تیگذاشت ماسک رضا

به  زدیانگار عشق موج م شیکه در چشمها ییهوا

آمدند آب و تاب داد و  یکه در ذهنش بداهه م ییالوگهاید

 .  کنهینامه اش کار م انیپا یگفت: البته داره رو

 ماشاهللا . هزار ماشاهلل  . -

 کتاب نوشته !  هیتئاترم دوست داره . -

 .  هیتو روخدا؟! پس هنرمندم هست . چه دختر برازنده ا-

که  یتئاتر کار کنه . همون کتاب خوادیزد : م یلبخند

تئاتر خوب ازش  هیکنم تا  ینوشته رو داده من بازخون

 قلمش خوبه! خب  ی. فعال که کنسل شد  ول ادیدرب

جواهره مادر . از  کهیت هی یگیکه تو م نی! ا یچه خانم-

هنر  هیها ! ماشاهلل دختر از هر انگشتش  یدستش ند

 ! زهیریم

 .  ستیبد ن شمیصورت زد: آشپز یبه پهنا یلبخند

 خونده ؟! یچ یو گفت: گفت دیکش ینفس راحت گوهر

 ! ییماما-
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تو  یخاطرجمعچه خوب . سر وکارش هم با زن هاست -

هست با زائو اومده  ی! هرمرد ستیمرد نامربوط ن طیمح

 پهلوش ! 

 از جمله اش سر عقب فرستاد و قهقهه زد .  نیراست

... اون  نمیزنده باشم بب یلب زد:  پس فردا روز گوهر

دختره  نیها پسر ! ا یشانس آورد ی. ول ادیروز و که م

رسشو خودشو رتق و فتق کنه!  د تونهیحامله بشه م

 خونده . 

 یکوچک یزهای. با چه چ کردیدر سکوت نگاه م نیراست

 . چارهیگوهر ب کردیذوق م

 یعنیتکان داد وگفت: باشم اون موقع ... هستم  یسر

قشنگت به  یصدا نی... با ایمادر ؟! هستم تو زنگ بزن

 ....  شمیدارم بابا م یمن بگ

 یچادر نماز ی. لبه  دیاشک دو یبه آن شیبه چشمها و

مانده از  زانیاو یو دسته  بستیدور کمرش م شهیکه هم

 گره را برداشت و به چشمش چسباند . 

که از لبش  یو با لبخند دیکانتر کوب یرا رو یچا وانیل

 میزانو زد و گفت: االن داشت یصندل یپا شدیجدا نم

 ؟!  یکنیم هیگر یچ یبرا دمیخندیم میگفتیم

  نم؟یمن زنده ام اون روز وبب-

 در جوابش سکوت کرد. نیراست
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و گفت: بگو که حداقل تو  دیاو کش یاش را به گونه  پنجه

بدم به  نویا خوامی. م نمیبیم یرخت دوماد یرو تو

 عروست ...

 ریشده اش فرو کرد ، زنج یبلوز گلدوز یدست تو و

 دیکش رونیبود راب نیمز دیپالک خورش کیکه به  یزرد

نگه  ی. ول نهیچشمشون دنبال ا هیو هان هیو گفت: عال

عقد بندازم  یسر سفره   خوامیعروس تو . م یداشتم برا

با خودت ببرش پونزده خرداد  ومدیگردنش. خوشش ن

و  ستیب ی... طالخرنشیم خوبخواست برداره !  یهرچ

 !  ارهیچهارع

 آشپزخانه نشست .  نیزم یرو

از پارچه تبرک هم  هیرا بغل زد و گوهر گفت:  شیزانوها

که نشون  یروز زنمیم یچیقشنگه . ق دهیکربال آوردم . سف

 کشمی... اون موقع م ی... کله قند و شکستیدستش کرد

 یکنیم یباز یماسماسک باز نیهمه با ا نیسرش... ا

دختر  نیا هیچ نمی؟! آخه بب ینشون من بد یعکسشو ندار

 ....   یکه بفهم یستی... دل من آب افتاد . مادر ن

 یگوهر یکنیبستم ول م یگفت: بگم همشو خال یلبخند با

 ؟!

 

 _ممنوع ی#کپ 47#کالکت_

 



 174 

به  تیاهم یداد و ب چیرا جلو برد، گوش چپش را پ دستش

و مردانه اش گفت: مگه من با تو  دهیکش یگردن کج شده 

و با دروغ پر  رزنیدارم پسر جون؟! گوش من پ یشوخ

 ییخبرها هی زنهیکه داد م ییچشمها نی؟! اونم با ا یکنیم

 ....دارمیدست از سرت برم گهید یکنیم الیهست ... خ

 ی، گوشش را رها کرد ، دستش را ال دیخند نیراست

و گفت: چهار ستون تنم  سالم  دیاو کش یمردانه  یموها

اما عقلم سرجاشه . چشمام سو نداره اما هنوز  ستین

... گوشام کلمه یزنیبرق چشماتو که ازش حرف م نمیبیم

 یصدا ی... اما من حال و هوا شنُفهیم یکیتا هاتو دو 

 یخوایم یدلتو برده واسه چ ی. وقت شنومیپسرمو خوب م

؟! مرد باش راست و  یکن میخودتو پشت دروغ و کلک قا

 مادر؟!  یترسیم ی. از چ خوامشیبگو م ینیحس

! دل نبند .  هیگوهر. نشدن هیجمله لب زد: نشدن کی در

 بود نه؟! می. اسمش مر رمیگیو م میمر نیهم امیتهش  م

کرد و گفت: چه حرفها ؟!  یشوکه از حرفش واه گوهر

 اهیدختر مردم و س یایباشه ب گهید یمن بذارم دلت جا

 از کجا دراومد .  گهید نی؟! ا یبخت کن

 یو عروس یآرزوته رخت دوماد یگیزد : مگه نم یلبخند

 حرفها ... نیو ا

. گفتم  یبخت کن اهیمن خودتو س یالزم نکرده به آرزو-

گور نلرزون !  یکه تن منو تو ستیاگر دلت هست . اگر ن
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که دوستش  یکس یپ یریبذار دلم قرص باشه بعد من هم م

؟! هان  هیچ رادشیو ا بیدختره ع نی. بعدم مگه ا یدار

 یچشم و چارش ؟! کچل ای ستی؟! دست و پاش سرجا ن

 یگیرو صورتشه؟! چشه که تو م لیگیز وداره ؟! زخم 

آب  یکه دار هیبفهمم دردت چ یکنیدل نبندم و لب باز نم

به خاطر کارته که وهللا کار  گنیچشمم همه م یجلو یشیم

! مگه اون  نمیبیم تویکاری! انگار روز اول دوممه ب ستین

کار بود ؟! نبود . حاال هم  نمایتو س یفروختیموقع فالفل م

که ولت  نای. هم ی. عوضش درستوخوندقعهمون مو نیع

مدت داره ... مدتش  گهیسراغت . رضا م انیکردن باز م

 ستین نی... پس دردت ا کشنیمنتتو م انیتموم بشه باز م

با  نمیبب یگیاست .  چرا نم گهید زی! دردت چ یکاریکه ب

 الیدارم برات ؟! خ یسواد نداشته چه راه و چاه نیا

که  ابیموها رو تو آس نی! من ا؟ ستیبارم ن یچیه یکنیم

فقط اونم  اوردمیپسر و خوب بار ن هینکردم .  دیسف

بود امانت خدا بود ... من گفتم راه  یچرا! هرچ دمینفهم

کن  یکج نرو... گفتم توبه کن ... گفتم َدله نباش مردم دار

... تو گوشش نرفت .  اخرشم جوون مرگ شد . حاال سر 

لد ب یکار چینادونم؟! ه گهید یکنیم الیاشتباه اون ... خ

داغ رو  نی! حرف واسه گفتن ندارم ؟! چون استم؟ین

 تا ابد هست رو بخت من ؟!   یشونیپ

 و گفت: دختره ..... دیکش شیها هیبه ر قینفس عم کی
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 لب زد: خب ....  گوهر

، دختِر   رهیگوهر خ یدرچشمها  ّ شد و گفت: دختره  

برو  یگیاوصاف بازم م نی! با ا استیشوهر... رو

 !رش؟یبگ

 برده بود. ماتش

 شد .  رهیخ نیرنگ راست یمشک یدر چشمها هیثان چند

 شیپاها یداد ورو هیآشپزخانه تک نیدستش را به زم کف

کشو  یآشپزخانه را باز کرد ، از تو یسوار شد و پنجره 

ُکپ  یدیشد ؟! د یآورد و لب زد : چ رونیب یگاریپاکت س

 ی. حاال چ ایبگو بگو بگو ... ب یگیتو م گمی! من م یکرد

جلو  یایم یکنیسپر م نهیباز س رمش؟ی؟! باز برم بگ

که دختره هزار هزار هنر داره سواد داره  کممیش تو یایم

و  ستی! بازم گردنبند ب؟یا ی... اله بله .... بازم راض

از  یپارچه  ای؟!  یکنیم مشیتقد یدو دست تویاریچهار ع

 گوهر ؟!  گهیکربال تبرک کرده اتو ؟! بگو د

 بود . ساکت

و داد  دیکوب نکیکانتر کنار س یاش را رو یعاص مشت

شد ؟!!!!  یها چ دیوعده وع یشد؟ همه  یزد: پس چ

همش کشک بود؟! رو هوا بود؟! با همه آره با منم آره 

! حاال دختره شد اخ ؟یزنیگوهر ؟! با منم رو هوا حرف م

بگو بگو بگو  ی! شد نه !؟ شد تف سرباال ؟! هف؟یو پ

 گفتم! ای.... ب
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 _ممنوع ی#کپ 48#کالکت_

 ؟! ی. نشد  یسبک شد یگفت-

بکشد و  ی، باعث شد پوف شیلبها ینشسته رو لبخند

 ؟! ی: حاال چ دیبگو

وقت بده .  هی گمیبه باباش... م زنمی. زنگ م یچیحاال ه-

 .  میکن ارتشونیز کیتوک پا از نزد هی میبر

و خسته  دیکش سشیگردن خ به یکرده بود ، دست عرق

 ...یزنیم ییگفت: حرفها

 ؟! یخواینم نویچرا ؟! مگه هم-

افتادم  ری. گ خوامیم یچ دونمی. اصال نم خوامینم نوینه . ا-

مادر  کهیرو هم ... زن ختهیدختره ر یرفته با بابا کهی. زن

اونا  یسه نفره  یروآوار شده رو خانواده  کهیمن !  زن

 ری... امری... مادر ام هیک ای! روای؟ رو هیک کهی........ زن

برادر شوهر  ی... حروم زاده! همون زنه که چشمش پ هیک

 و پک  وپولدار شوهرش بود!!!

 ....شیدندان ها ریلب فرستاد ز گوهر

 سرخ شده بود.  شیها گونه

 انیخاموش را م گاریزد و س شیبه موها یچنگ نیراست

چه مرگشه !  دونمیدختره نم یگذاشت و گفت: بابا شیلبها

خور شده عقل نداره مغزش و خر گاز زده  زیجادو شده چ

! گفتم باشه دارهیبرنم ای!  ... دست از سر رودونمیمن نم
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 ستین خوامیکه م یاون نیا ومدیغمزه م ایعقدش کن ! رو

 ی. جونم باال اومد تا چسبوندمشون به هم که رنگ شرع

دادم باج دادم ...  بیاز ج ینحسشون!  کل ختیر رهیبگ

 ادیبخر خونه بخر که بمونن کنار هم من نفسم باال ب نیماش

! تا آخر عمر تو ؟یتهش چ ی! ول کهیاز دست اون زن

من ؟!  نمیبیم ی؟! چ نمیبیم یدختره زل بزنم چ یچشمها

تو  گهی؟! نم ی! عروسم بشه ... بعد چنم؟یبیم یتو بگو چ

 جون داد ؟!که مادر من بابتش  یهست یپسر همون زن

 زهرا ...  یفاطمه  ایناله کرد:  گوهر

 دیها با نیکبودش نشست : زودتر از ا یبه لب ها لبخند

 نکهی! قبل ا نهایگوهر.... زودتر از ا یکردیکمک طلب م

قبرستون ...  ی نهیمادر بدبخت دختره پاش برسه به س

مرد داره  هی؟! مادرم باالخره دووم آورده با  یحاال چ یول

وسط هست  نیدختر بدبختم ا هیعقد دائم !  کنهیم یزندگ

نه اصال چه برنامه  هیچ دونهینه م هیک دونهیکه االن نه م

شده! از من  ی! مخش خال یچی... ه یچیداره و ه یا

 گهیم یجنون گرفتتش.... از خودش بپرس گمیم یبپرس

 نهیا قتشیگوهر حق یتصادفه سرش ضربه خورده ول

 یتو چشمهاش نگاه کنم ؟! چ ی....من تا آخر عمر چطور

 د؟! بگم معذرت ؟! بگم شرمنده .... یبگم اصال؟! بگم ببخش
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؟! همه جا  میوضع گه زندگ نیکنم با ا کاریزد: من چ ادیفر

لجن و  ی.... بونیرو گه برداشته نگاه کن ... اطرافتو بب

 کثافت ....  ی؟! من بو گرفتم ! بو یکنیحس نم

 وانیل کیاز جا برخاست ، از آب چکان  یبه سخت گوهر

 وانیل دیلرزیکه م یآب گرفت، با دست ریش ریبرداشت و ز

 مادر . آروم باش.  یگرفت و گفت: سرخ شد شیرا به سو

 یخبر پاشد یب یچ یرا پس زد و گفت: اصال برا وانیل

حروم گند بخوره تو  یپوال نیبا ا یترسی؟! م نجایا یاومد

که حرومه  ینوه هات ؟! نترس... اون بخش یباق یزندگ

هم که   یقراره مدرسه بسازم . هرچ یعنیقراره ببخشم! 

؟! نترس. نگران  نهیاالن دستمه حالله! ترست بابت ا

شد .  ریاونم عاقبت بخ شه؟یم یکه عاقبتش چ یعروست

توبه کرده باشه برش  رمیگیشوم یغصه ات تورجه ! پ

کار  هی.... نکرده باشه  هیبا عال شیسر زندگ گردونمیم

منو  یکه بود ! غصه  یا یبرگرده همون هلفدون کنمیم

 یا گهیروزا ... حرف د نیا گذرهی... نخور . میخوریم

 هست ؟!

 ؟! یکنیم رونمیب یدار-

 ینگه داشت و چنگ شیانگشتها انیخاموش را م گاریس

 .  رمیزد و گفت: نه . بمون . من م شیبه موها

برود که گوهر بلوزش را مشت کرد و گفت: من  خواست

 اوردمین اتیمادر .فقط دن ختمیداشتم و نداشتم پات ر یهرچ
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 داریدرس و مشقت ب یندادم . پا ریبهت ش نمی. فقط از س

تب و دل  یبودم کنارت نبودم؟! پا یول شدینم میبودم حال

درد زانوهات بابت قدت  یپا یات نبودم؟! بزرگ شد چهیپ

رشته . اکبر  نیا یبر یخوایم یبودم ... گفت! دم؟نبو

خواسته ات بودم ... نبودم؟! مگه  ی...پا ذاشتینم

النگوهامو نفروختم برات ؟! مگه پشتت نموندم بابت 

شدم از کار افتاده شدم  ری؟! پ یزنیصحرا .... حاال پسم م

برم باهاش حرف  یخوای. م مونمیحاال هم پات م یول

 بزنم؟! 

مادرش مرده گوهر . واسه خاطر مادر  ؟یبگ یچ یبر-

 من ، مادرش مرده!

که واسم مونده . بلدم به  یقد عمر کنمیم یبراش مادر-

 رو چشمم .  ذارمیم نمیخدا . دو تا پسر...  چهار تا نوه . ا

 داره؟! دهیفا-

گونه اش را با پشت دست  یچروک ها یال دهیچک اشک

از سنگ که  مادر . کنهیم میپاک کرد: محبت آدما رو رح

 ... ستین

 من از سنگ شدم.-

 نیا یها . به جا یبگ نوی. نشنوم ا ارهیخدا اون روز ون-

.  اریحرفها .... بهش محبت کن . دلشو به دست ب

مادرش .... با تو پر بشه .  یخال یتوجبران کن . بذار جا

رو تو جبران  گهید یکیباشه . اشتباه  نیقسمت ا دیشا
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 ی... تو خوب باش اگر بهت بد یکن ی.... تو خوبیکن

. بهش محبت کن . زن محبت اریبه دست ب شو. دل کننیم

.... به خدا  یعشقه و مهربون ی. چشمش پخوادفقطیم

بذار باهاش حرف  ششی. منو ببر پ خوادینم گهید یچیه

 بزنم . 

 یبگ یچ یو گفت: بر دیدردناکش کش یشانیبه پ یدست

 . میزنی. بذار بگذره . بعدا حرف م الیخیآخه ! ب

 

اومد ... عقب ننداز . حداقل  شیحاال که حرفش پ گهید-

 نشونم بده عکسشو ... 

لبش نشست و گفت:  یرو یصدا و کم جان یب لبخند

 ازش . ادیخوشت م شینیخوشگله بب

 ی نهیاش را به س یشانیسر جلو آورد پ د،یاش لرز چانه

نقدر بهش محبت کن ... که چسباند و گفت: ا نیستبر راست

.... من پسرمو  یبه سرش اومده . تو بلد یبره چ ادشی

 . شناسمیخوب م

 

 _ممنوع ی#کپ 49#کالکت_

********** 

 هفتم: فصل

********** 
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بلند شدن  ی. نا ابانیپهن شده بود در خ بهشتیارد آفتاب

 نی. تمام شب گذشته معطل ا کردینداشتم . سرم درد م

را گم  لیرا بفرستد . گفته بود فا لیفا میبرا یبودم که هد

با او نداشتم و هرچه گشته بود نتوانسته بود  یکرده ! چت

 ارسال کند. میرا برا  لیفا

که متعلق به  یزیچ میبرا نکهیترسو هم جرات ا بهارک

دست به  ایدن یخودم بود را ارسال کند نداشت . همه 

 خواستمیم که یزیدست هم داده بودند تا من به آن چ

 نرسم!

 تخت بلند شدم .  یکه به درخورد ، رو یتقه ا یصدا با

و گفت: با من کار  دیدر تو کش یسرش را از ال ایرو

 ؟یندار

 نه .-

 ؟  یخواینم یزی. چ دیخر رمیدارم م-

 ! ینه مرس-

 یزد ،تو رونیخداحافظ از خانه ب کیتکان داد و با  سر

بسته شدن در آمد . به سقف اتاق  یعالم خودم بودم صدا

روشن و  میچشمها شیمادرم در پ ریزل زده بودم ، تصو

 شفاف بود . 

با سر انگشتم  المیآسمان خ یرا باال گرفتم ... تو دستم

 نوشتم : محسن ...
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اراده به  یب دیچرخ یسرم م یبود که تو یاسم مدت نیا

 از او به خاطر نداشتم .  یزیآمد و چ یزبانم م

اشک نشست . نفر سوم  می... در چشمها ای: مار تمنوش

را در آن  شیحکمت ! عکس امضا نی... نوشتم راست

 یکه پا ییکوچک و محقر داشتم! عکس امضا یخانه 

مختلف  یعالمه مجله و پوستر ها کیزده بود و  یمجله ا

 یغاتیآن ها مدل تبل یکه برا ییاز سر وشکل و برند ها

 !  یمچ ساعتبود  از کت شلوار تا 

آمد ؟! اصال چطور  یهمه جنون و عشق از کجا م نیا

بودم  وودیهال ینمایس ی فتهیکه ش یممکن بود ؟! من

بگذارم؟!  یرانیا یها لمیف یوقتم را برا توانستمیچطور م

داشتم  یشدم ... مدرک یم سندهینو خواستیکه دلم م یمن

 را رفته ام . یگریباز یمن کالسها کردیکه ثابت م

حکمت در  نیکه راست یهمان استاد یگریباز یها کالس

 از او ممنون و سپاسگزار بود .  شیمصاحبه ها یهمه 

بسته شدن در ، وحشت زده از جا برخاستم .  یصدا با

 تمام شده بود. دشیخر یزود نیبه هم ایرو

آنجا  دنشیدر اتاقم رفتم، از د ینوک پنجه به سو یرو 

م ... باز آمده بود؟! با آن زده شد رتی، ح یدر چوب یجلو

 ... با آن همه .... ماتومی... با  آن همه اولتیمحل یهمه ب

 ؟! ییزد : آهو کجا میصدا

 را در قفل چرخاندم. دیو کل دمیاتاق را کوب در
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دادم و فکر کردم عاقبتش چه  هیام را به پشت در تک تنه

.به داشتی. چرا دست برنم کردیشود؟! چرا ول نم یم

.همه اش دروغ بود! از  گفتیادامه دادم . دروغ مسکوتم 

موقت و همه و همه ، همه  ی غهیابراز عشق من تا ص

اش دروغ بود کلک بود . من محال بود احمق شده باشم ! 

 داشتم .  مانیبه خودم ا

 یا لهیکه حفاظ م یتراس را باز کردم . تراس کوچک در

شوم  زانیآواز نرده ها  توانستمینداشت  . دوال شدم ... م

 یبیو بعد در سراش میایفرود ب نییپا ی... در تراس طبقه 

درد  میساق پا ای دیخراشیم میزانو یکم دی، شا نگیپارک

 کردمیم دایصفت نجات پ یب وانیح نیاما از شر ا گرفتیم

 . 

المصب ! تو چرا  ی: چرا در و قفل کرددیبه درکوب یا تقه

 .یترسیاز من م

 کمد مانتو وشلوارم را درآوردم .  یتو از

باهات حرف بزنم  خوامیآمد: آهو من فقط م یم شیصدا

 ؟! میثابت کنم ما با هم بود یخوای.م

 آمد.  ی. نفسم باال نم دیلرزیم میدستها

که  یچروک نیرا به تن زدم  و ج یرنگ یخاکستر یمانتو

 به دستم آمد را به پا کردم . 

من چند بار اون لکه  یدونیناالن شد :  آهو ... م شیصدا

 ؟!  دمیکنار نافتو بوس کیکوچ یماه گرفتگ ی
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 ماند .  میپا یران ها ی انهیشلوار م کمر

 ؟!  دمینازتو بوس یمن خاِل باال یدونیآهو م-

 !!!! گفت؟یم چه

لُپ  یکه تو رو دونمی.... پس چرا م گفتمیمن اگر دروغ م-

 ی... من تک تک رگه هایم دارزخ یجا هیچپ باسنت 

 شدن پوست کمرتو از حفظم خوشگل من !  دهیکش

 .ستادمیاتاق ا یتو ی نهیآ یجلو

داده بودم و  هیتک واریقاب به د یب یا شهیش ی نهیآ کی

 یخال کوچک رو کیآوردم .  نییرا پا رمیلباس ز یکم

هم کنار نافم  یماه گرفتگ یلکه  کیپوستم نشسته بود . 

شکمم بود که به قول مادر لطف خدا بود . من بعد از  یرو

مهر  کیندارم!  یساخته شدنم مهر خورده بودم که مشکل

 .... یورتکوچک ص

پوستم ... که از بابت رشد  یرا باال دادم ، رگه ها مانتو

 ...  نهیآ یبود . زانو زدم جلو دهیپوستم ترک

چه  یهات حت نهیدور س یهاله  دونمیآهو ... من که م-

 .  کمیبهت نزد نقدری! من آهو ... هم هیرنگ

 در اتاق به داخل آمد .  ریبرگه از ز کی و

تنم همه آتش  ی. داغ کرده بودم ، رگ ها سوختیم مغزم

تنم آگاه بود؟!  اتییجز نیتر یبود . چطور از خصوص

 نی. ادمیچطور خبر داشت ؟!  دو دستم را به صورتم کوب

 



 186 

همزمان به چپ و راست  یلیدو س نیخواب بود ... ا

 .  کردیم داریصورتم ... من را ب

 .  دیچرخیدور سرم م ایدن

که  نینامه رو بب غهیآهو ... خوشگلم. در و باز کن . ص-

 ! میبود کیبهم نزد یلیخ یدوره ا هیما  یباور کن

 

 یخودم را حراج کردم ؟! ک یزانو زدم . من ک نهیآ یجلو

لحظاتم را  نیتر یمرد زن دار!!!  که خصوص کی؟! با 

سرخاک  رفتمیم ییبا چه رو گریخبرداشت و من ... د

 ی! چطور سرم را باال مکردم؟یم یمادرم؟!چطور زندگ

 یخودم با دستها یوقت کردمیآوردم و از عفتم دفاع م

 باد داده بودم! هخودم ناموسم را ب

 

 _ممنوع ی#کپ 50#کالکت_

. دمیلرزینگه داشته بودم . م میپنجه ها انیرا م سرم

آن را باال  یبود .به سخت میپا یها مهیشلوار هنوز تا ن

 را بستم .  پشیدگمه وز دمیکش

من که بهت دروغ  نی: آهو... در و باز کن . ببزدیم میصدا

نداشتم بگم . آهو به خدا منم آدمم خستم ... تو آروم 

! ی"خودت" گذاشت ی"تو" شدم آهو ! منو ب ی. بیکردیم

 منو.... یشنوی.  آهو م ستیمنصفانه ن نیا

 نامه افتاد که موعدش گذشته بود .  غهیبه ص چشمم
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 را چرخاندم. دی... کل دمیرا باال کش دستم

ام لبخند زد ، صورت  دهیخز نیزم یرو دیرا که د من

 از اشکم باعث شد لبخندش بماسد .  سیخ

 دیکشیصورتم م یکه پنجه اش را رو یزد و درحال زانو

 یدیتو خوشگلم؟! آخه چرا غصه م یکنیم هیگفت: چرا گر

حالمون  یلیمن و خودتو ... به خدا آهوئکم من و تو خ

 خدا لعنت کنه ...  شویخوب بود . باعث و بان

 ی. بو دادیگند م ی. بو دیاش کش نهیرا به سمت س صورتم

 دنیچش یسوزاند . شامه ام تشنه  یعطرش حلقم را م

 راهنیپ ی قهیاش که از  نهیس یتنش نبود . موها یبو

. دادیام را خارش م ینیآمده بود ب رونیمردانه اش ب دیسف

 تنفر کل جانم را برداشته بود و فلج شده بودم.

و  دیآغوشش من را نگه داشته بود ، سرم را بوس در

... یکنیشک م یخودیب یدی! دست؟یدروغ ن یدیگفت: د

... ینور چشمم یزمیخوشگلم؟! من که گفتم تو عز یدید

 ... یریگیمن و خودت سخت م چرا به

 را باال گرفت. سرم

را به دست او سپرده بودند ،  شیکه نخ ها یعروسک مثل

اشک به  یمن را وادار کرد تا نگاهش کنم . از پشت پرده 

نگاهش  یرنگش زل زده بودم و مشک یمشک یچشمها

 آورد .  اریمع کی یرنگ مشک ی... مغزم برا

 



 188 

 یلحظه چهره  کیجفت چشم مورب بود .  کی ارشیمع

و  زدیکه لبخند م یچشمانم ظاهر شد درحال یاو جلو

 هم فشار دادم. یرا محکم رو می. پلکها کردینگاهم م

فرو کرد و گفت: چقدر دلم برات تنگ  میموها یال دست

تنت تنگ شده ! عروسکم  یبو یشده ...  چقدر دلم برا

 گهیشدم د بهی... غر ی... چقدر خودتو از من دور کرد

تو بغلم . تو جات  یما برات آهو ! چه خوبه برگشترس

 زونی. انقدر از من دور نباش.... انقدر از من گر نجاستیا

 .میبا هم خاطراتتو برگردون رنباش .بذا

 گونه ام...  یصورتم نشست . رو یرو شیلبها

 ادیآوردم! هنوز به  ینم ادیرا منقبض کردم . به  خودم

آوردم ... کاش در را باز نکرده بودم . چرا خام شدم  ینم

و  واریام را چسباند به د هی. تک دی؟! دستم را گرفت و بوس

دست  بردیم میاز گونه ام راه به گلو شیکه لبها یدرحال

بهنام  نیبانداخت تا بغلم کند ، خودم را کش دادم و گفتم: ب

.... 

 جانم ؟! جون بهنام؟-

 یزود نیتنم شده بود . به هم یبوشده بود . مست  خمار

 خام و مخلصم شده بود؟! 

 !میستین غهیرا به گردنش نشاندم و گفتم: االن که ص دستم

 . میشینداره م یکار-
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؟! چرا  غهیچرا ص م؟یشیو من کردم: خب چرا عقد نم من

نشده  دیماهه ... چرا دوباره تمد کی! چرا  یهمش موقت

 ؟! 

 از چرا  بودم آن لحظه. ییایبود و در ایدن کی میها سوال

گونه ام را نوازش کرد : بذار از راحل جدا شم بعد   بهنام

 خدمتت خانم خوشگلم. رسمی... م

چسباندم و وادارش  شیپرمو ی نهیدستم را به س کف

، با  کردیدهانش حالم را بد م یکردم عقب تر برود بو

کوباندم  نیناتوانم را به زم یتا شده  ینفرت زانوها

منو داشته  یتونی.... نمیجدا نش یتا وقت نیتم: ببوگف

 . شهیکه نم ینطوری! هم یباش

 _ممنوع ی#کپ 51#کالکت_

دانم .دنبال راه فرار  ی.بابت چه نم دمیخر یزمان م داشتم

 راه ها رابسته بود . ی. همه  زیبودم. راه دررو ... راه گر

بخوام  یدونیآهو ! خودت م یگیم ی: چدیکش ابرودرهم

. من االن  شهیچقدر ماجرا پشت ماجرا م رمیطالق بگ

 ...یمنو آروم کن نکهیبه آرامش دارم عوض ا اجیاحت

 کاال شدم؟!   یابزار شده بودم؟! ک یاز ک من

تو حکم قرص  یمن فقط برا یعنیشد و گفتم:  رهیت نگاهم

 آرام بخش و دارم؟!  

و گفتم: هر  دانم از کجا آمد، سرپا شدم یکه نم یبا قدرت و

بگو آهوئکم .... عشقم  ایبعد ب یجداشد لیوقت از راح
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 یداره مرد زن دار انقدر قربون صدقه  ی. چه معن زمیعز

 دخترمجرد بره!

 یزد و با طعنه گفت  : قربونت برم که  پروژه  یلبخند

 !  یدختر بودنتو  با من تموم کرد

 یستون چیدر من نمانده بود . ه یپل چیه گرید ختمیر فرو

بودم  . با خاک  رانیو رانی! و یواری... دیسقف چی... ه

 ....  کسانی

که  ردیدستم را بگ خواستیدراز کرد م میرا به سو دستش

 یو گفتم : هر وقت از راحله جدا شد دمیخودم را عقب کش

 .یاریاسم منو ب یحق دار

  اریدرن یزد و گفت: انقدر لج نکن . انقدر بچه باز یلبخند

 داره . ایکه چقدر برو و ب یدونی. خودت م

 یگی... مگه نمیستیمگه عاشقم ن ؟یمگه دوستم ندار-

؟! پس چه مرگته ؟! چرا از زنت جدا  یمن ی وونهید

با هم قول وقرار  یمن و تو کل یگی! مگه نم؟یشینم

 ای. خب جدا شو ... بمیعهد داشت می. وعده داشت میداشت

ه هم من . تو مگه مال چند که هم اون باش شهیجلو ! نم

... نه دو  شهینفر م هیقلبش مال  شهیم! آدم عاشق ؟ینفر

 نفر همزمان! 

 اونو بدم.  ی هیمن ندارم مهر-

 زون؟یزن آو هیکنم؟! بشم  کاریخب من چ-
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.  یا  دونهی... تو یخوشگلم. تو تک یستین زونیتو آو-

 حرف ونزن .  نیا

طالق  ینفرت لب زدم: تو هر وقت از زنت جدا شد با

سپر کن آهو  نهیجلو . اون موقع س ای... اون موقع بیگرفت

 میکه گذروند ییباطل شده و  روزا ی غهی. ص خوامتیم

حاضر  ستادهیکه جلوت ا یآدم نیتموم شدن .  حاال ا

 چیمرد زن دار رابطه داشته باشه در ه هیبا  ستین

 !  یطیشرا

 کهیاست ! زن تهیعفر ستیدار ! بابا اون زن نمرد زن -

تن عرق  ی. حالم از بو خونهیمثل گاوه . چهار تا کتاب نم

 دهیم یقرمه سبز ی. کال کله اش بو خورهیکرده اش بهم م

گذاشتم وسط.  موی! من جوونازیوپ ریس یدستهاش بو

نشناخته ! چشام باز شد  دهیبود ند یزورم کردن ... سنت

... آدم عاشق زبون نفهمه آهو  یشته امثل فر وت دمید

 . همه جوره! خوامتی. من م یگیم یچ فهممی.من نم

 شهی. نم اجلویراحت ب الیزنتو طالق بده ... باخ یخوایم-

 هم خرما! یکه هم خر و بخوا

 ! یعسل من نیریتو رطب ش-

 ...یفهمی: چرا نم دمیکش یپوف

 .ریانقدر سخت نگ-

که سر خم کرده  یآمد . دست به کمرم نشاند و درحال جلو

 گفت: انقدر زور نگو به من .  زدیبود و گردنم را مک م
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 حرص غر زدم: برو عقب...  با

، فقط قربان صدقه ام  شدیخسته نم میپس زدن و تقالها از

که مانتو را از تنم درآورد .  دیرس ییکار به جا رفت،یم

صورتش  یتو میا تمام قواخواست به تنم دست بزند که ب

 زدم .  یلیس

به من زل زد . صورتش هنوز  یپر از خشم یچشمها با

 مانده بود .  لیما میانگشتها یاز ضربه 

خون نشست و با  شی. به چشمها دمیرا عقب کش خودم

به سمتم حمله کرد ، فرا رکردم از  یقابل کنترل ریغ ظیغ

، چنگ زد کمر شلوارم را گرفت ، دست  دمیدو رونیاتاق ب

 یهمه تقال برا نی. ا دیکوب نی. من را به زم زدمیو پا م

ماند؟!  یماند م یچه بود؟! اگر فتح شده بودم که تشنه نم

 ؟نه

توانم  نیروشن شده بود . دلم پر نور شده بود . با آخر دلم

کارد بزرگ برداشتم  کی.  دمیلگد پراندم. به آشپزخانه دو

آمد با نفس نفس گفت: بذارش  یم میکه به سو یرحالو د

 .ستیبردارم ن یشوخ زهیکنار . آهو اون چاقو ت

انقدر  رونیبهنام .برو ب رونیگفتم: برو ب یفیضع یصدا با

 حرفهات دروغه. ینکن . تو همه  تیاذ

 ... یکنیم نیقربونت برم چرا همچ یشد : چه دروغ میمال

بدن و  یگردنم گذاشتم  و گفتم: من آناتوم ریرا ز چاقو

 هیبهنام . اگر االن شاهرگمو بزنم تمام خون تنم تخل دونمیم
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اورژانس برسه . تمام چنگ و جدال و  نکهیقبل از ا شهیم

! پس  یکه تو بهم حمله کرد دهیلباس پاره ام هم نشون م

 !  یفتیب ریتا اخر عمرت گ نکهیگمشو تا قبل از ا

در قفل در،  دیچرخش کل یکه با صدا دیگوب یزیچ خواست

 لب زد: باز تو ؟! اینجاتم آمد رو یفرشته  یصدا

تر شد و  اهیخوش مردانه ... نگاه بهنام س یبو کیو  

 !  یسوسول بچه قرت   یخوریم یجا چه گه نی: تو ادیغر

 

 _ممنوع  ی#کپ 52#کالکت_

که پاره شده بود و با همان اندک نخ  یبه تاپ تیاهم یب

مانده در تارو پودش که به تنم نشسته بود   یباق یها

اش وسط سالن خانه ، قلبم  هیسا دنیرفتم ... از د شیپ

 نامربوط به تپش افتاد. 

در رها کرد و با حرص  یها را همان جا پا سهیک ایرو

؟! تو یخراب شده اومد نیبه ا یانداخت دیگفت :  تو باز کل

 خونه سر و صاحب نداره .  نی؟! ا یکشیخجالت نم

 خواستیودلم م دمیگوشه . لب برچ کیمانده بودم  مظلوم

 بیمن غر انشانیشده که م لیعدالت تشک وانید نیا انیم

بودم حکم برائت بدهند ... حکم اخراج بدهند . حکم بدهند 

سر زده  گریرا پس بدهد و د دیکل زیهمه چ یکه مردک ب

! فقط خواستمینم یشتریب زیمن وارد نشود . چ میبه حر

شهر....  ینقطه  نیتر نییدر پا یامن! حت ی نهخا کی
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آلوده! فقط امن باشد  ییوارهایزنگ زده و د یبا در یحت

و چنگ به جان  ندیننش یا گانهیسفره اش هر آدم ب یو پا

 من نزند .

 آرزو نداشتم . گریبس بود د میبرا نیهم

محترمانه برو  یلیحوصله گفت:  خ یجواب بهنام ب در

 !رونیب کنمینامحترمانه پرتت م یلی. وگرنه خ رونیب

 نیراست ی قهیبه  یجلو داد و مثل خروس جنگ نهیس

گره زد و  شیپنجه ها انی، کتش را در م دیحکمت چسب

 ؟  نجایا یاریلشتو ب یحق ندار یکیگفت:  من نگفتم تو 

را به ساعد بهنام  شیپنجه ها نیو راست دیکش نیه ایرو

پرتت کنم  یبا اردنگ ای رونیب یریرساند و گفت: م

 ! رون؟یب

 ینگاه میازش ساخته نبود . ن یاش را رها کرد . کار قهی

 یآقا یدور برداشت یلیاو انداخت و گفت: خ یبه سرتاپا

 .میرسی. ما به هم م گریباز

 الیخ مینرس میباال انداخت و گفت: برس یدیالق ی شانه

 ؟!  کنهیم یفرق ایمن مهمه ؟!  یبرا گهید یکنیم

 ینبود نجایاالن ا کردیزد و گفت: فرق نم یزهرخند بهنام

! 

شلوار فرو برد و در جوابش گفت:  بیرادرج شیدستها

دختر شوهر مادرم . از نظر شما  یاومدم احوال پرس

 داره ؟! یمورد
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گفت:  کردیم میکه به من تقد یدراز کرد و با لبخند وگردن

 ! کسالت برطرف شد ؟!ن؟یال شما  آهو جان . بهتراحو

 .امدیاز دهانم در ن یلب نگه داشته بودم و کلمه ا یرو لب

 ینیب یکه انگشت سبابه را رو دیبگو یزیخواست چ بهنام

 گذاشت و گفت: فقط برو . روز خوش . 

و منتظر ماند تا  ستادیباز کرد کنار ا شیدر را برا و

 گورش را گم کند .

افتاد بدنم  ادمیزد و من تازه  رونیحرص از خانه ب با

حبس شده ام را از  یدارد، نفس ها ژنیبه اکس اجیاحت

نگران جلو آمد و گفت: باز اومد  ایکردم و رو رونیدهان ب

 یجد ی؟! نکنه جد هیا افهیو ق ختیچه ر نیکرد؟ ا تتیاذ

 هان؟! نیدار یبا هم صنم

 ای: رودیچیا پمحقر م یخانه  یمتحکمش در فضا یصدا

!!! 

 نی: ببدیحوصله رو به او غر یو ب دیابرو درهم کش ایرو

که  ستیخونه ن نجای! ایانداخت یچه مخمصه ا یمنو تو

 دارن !  دیگاراژه ! همه هم که دسته کل

لبخند بزرگ کنج لبش آمده  کی.  خنددیبه مادرش م دمید

زود رو برگرداند و با غرغر به اتاق خواب  ایبود و رو

 میکه جلو آمد . رو به رو دمشیمشترکش با پدرم رفت و د

کرد و امرانه گفت:  ینزارم نگاه یو به سرتاپا ستادیا

 !میبپوش بر
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 _ممنوع ی#کپ 53#کالکت_

عطرش در  ی، بو دیشده به من را عقب کش کینزد گام

عطر مردانه و تلخ  که شامه ام از  کیبود .  دهیچیخانه پ

و  دیکش رونیرا ب گاری. پاکت س سوختیاش م یتند

 تیاهم یام گذاشته بودم ب نهیس یکه دستم را رو یدرحال

نشست  و با روشن کردن  یمبل یبه سر و شکلم رو

 سرگرم شد . گارشیس

 .  دمیرا جلو کش خودم

 : بابِت ؟!دیتشکر کردم  که پرس یفیضع یصدا با

 ماندم . رهیخ اهشیس یچشمها در

 رونیکه امده بود . او را ب نی. بابت هم دانمی! نمبابت؟

اش را  قهیبدبخت من  یپسرعمو نکهیکرده بود ... بابت ا

... شناسمشیچون نم کردمیحس م نکهیگرفته بود! بابت ا

 یرا داشتم که کوله بار یبد است و حس آدم یلیاوضاع خ

 ... زی! بابت همه چ کردیم ینیدوشش سنگ یاز گناه به رو

 .کردیلنگه ابرو باال داده بود و نگاهم م کی

تن زدم  یکنارش رد شدم و به دستورش لباس مرتب از

به  دمی. د دمیکوتاهم که کش یموها یرا رو یشال نقره ا

قفل را عوض  یو مغز اوردیساز ب دیدستور داد تا کل ایرو

 هم به در خانه نصب شود. یآکاردئون فلز کیکند . 
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 یشونی! پگهیخانم د ی: شدم خدمه کردیلند م اغرویرو

 !یشونیمنو کجا م

.با پدرم ازدواج نکرده بود  رمیبه او خرده بگ توانستمینم

 یمانتو یکه به پا و نگهبان من باشد . هرچند بود بندها

به هم گره زدم و حاضر و آماده به  نهیس یرا  جلو یطوس

 سالن آمدم.

هنوز تمام   گارشیاز جا برخاست، س دنمیمحض د به

نشده بود ، در راباز نگه داشت و اجازه داد اول من از 

 خانه خارج شوم . 

آمد.  یرفتم . پشت سرم م نییاز پله ها پا یسوال چیه یب

: الاقل بپرس گفتیدلم به بودنش قرص بود . مغزم مدام م

...  میرفتی. هرجا م شدیمانعم م یزی... چ میرویکجا  م

دارم . حداقل  تی! مطمئن بودم امنبردیمن رام ییهرجا

 خانه بود. نیاز ا شتریب تمیامن

در و  یجلو دمیرا که زد ، لبم را گز یمازرات ریدزدگ

صورت بدون پوشش... فقط  نی. الیاتومب نی... ا هیهمسا

 .شیزده بود به چشمها یدود نکیع

جنتلمن  کیاو فرمان که نشست . مغزم هشدار داد :  پشت

 !کندیتو باز نم یکه در را برا ستین یواقع

 !!! سی: هدیدلم غر و

را  شیشاگرد که نشستم ، پا یصندل ینداشت . رو فهیوظ

زد ،  رونیجهش از کوچه ب کیپدال گاز گذاشت و با  یرو
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باال بود که ناچار لب به اعتراض گشودم:  یسرعتش آنقدر

 کم آرومتر لطفا!  هی

به من کرد و گفت: خوبه پسرعموت  ینگاه میجمله ام ن از

 زبونتو نخورده. هنوز سرجاشه ! 

 چراغ قرمز متوقف شد .  پشت

 یو کسلش کردم و گفتم: بابت مغز یجد مرخیبه ن ینگاه

 در ممنون .

پدال  یرا رو شیبه لبش نشست و در سکوت پا یپوزخند

 گاز گذاشت و چراغ قرمز را رد کرد . 

 ستنیتم: البته مادر شما موظف نو گف دمیکش یقیعم نفس

 کارها رو انجام بدن .  نجوریکه ا

 کارها؟! نجوریطعنه لب زد: ا با

که  دیکشیم ییال یرا به داشتبرد چسباندم. طور دستم

 نطوریا شهیآمد ، چقدر عجله داشت . هم ینفسم باال نم

 ! کرد؟یم یرانندگ زیجنون آم

 بود؟! یمنظورت چ قا؟یآمد: کدوم کارها دق شیصدا

 تند و تندتر شد .  لحنش

کم کرد ، نگاه از جلو برداشت و رو به  یرا کم سرعتش

 ؟! کدوم کارها ؟! یمن داد زد : کر

ساز...  منظورم  دیکل یدر...رفتن پ یعوض کردن مغز-

 کارهاست .  نجوریا
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 شیداد . لپ ها رونیب نهینفس راحت از س کیکردم  حس

شد بدون  رهیفقط به رو به رو خ هیرا باد کرد و چند ثان

 ها باشد .  لیحواسش به اتومب نکهیا

 زدم؟! یگفتم: من حرف بد یفیضع یصدا با

 کرد؟! تتیبه من انداخت و لب زد: اذ ینگاه

 عوض شد  . منگ شده بودم .  بحث

 یآمد: واقعا کر شد شیاراده مشت شد و صدا یام ب پنجه

 .... ای

 اش بودم .  غهی. من قبال ص کنهیم تمیکرد ... اذ تمیاذ-

 چیباطل شده درحال حاضر ه ی! ولدونمیآمد: م شیصدا

 ! دیندار گهیبه همد یربط

 

،  دیکش ریام از درد ت یشانی_ممنوع پی#کپ 54#کالکت_

به جنگ و جدال ختم شود  یمثل دفعات قبل خواستیدلم نم

ندارد . مرد مغرور و  یآمد اعصاب درست ی. به نظر م

خط از  کیهر کالمم  کردمیبود . حس م یا فتهیخودش

و در  کندیاعصابش را کم م یمانده  یباق یچوب خط ها

.  ردیگیشود من را به باد کتک م ینعصبا یوقت تینها

 حیمتجاوز ترج کیهرچند که کتک را به فتح شدن توسط 

 !دادمیم

 مقصد کجاست .  دانستمیاتوبان مدرس شد ، نم وارد
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قرار داشت را محکم فشار  میپاها یکه رو یفیک ی بدنه

 ! د؟یدونستیدادم و گفتم: شما م

 جواب گذاشت .  یلب آورد و من را ب یرو یپوزخند

که من با پسرعموم  دیدونستیرا ادامه دادم: شما م حرفم

 بودم؟!  غهیکه زن داشته ص

 ماه! کیزد:  لب

. صورتم داغ  رفتیم یاهیس میشده بودم . چشمها کرخت

دردناکم چسباندم و  یشانیکرده بود و کف دستم را به پ

 داره؟!  قتیگفتم: پس حق

 نداد . یجواب

نگاهش کردم و گفتم: من واقعا شدم  یپر آب یچشمها با

 و احمقانه نه؟!  پیقدر چ نیمرِد زن دار ؟!هم هیزن 

اشک آلودم انداخت و من سرم را  یبه چشمها ینگاه مین

زدم و گفتم: چطور تونستم با خودم  هیتک یصندل یبه پشت

 وبکنم!  نکاریا

 ! یداشت لیدل-

 !داد؟یام م یکردم . داشت دلدار نگاهش

تونستم ؟!   یداشتم؟! چطور یلی! چه دلل؟یزدم: دل لب

 غهیبه اون ص هیبا تک شهیاونقدر محکمه که م یکدوم علت

م.... نبود یآدم نیمرد متاهل شد؟! اونم من ! من چن هی ی

نداشتم . من درس خونده بودم . دانشگاه  یمال ازیمن که ن
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داشتم...  یداشتم... سرمشق یخودم فکر یرفته بودم. برا

 وبا خودم بکنم؟!  نکاریمن چطور تونستم ا

 سرم هزار انفجاِر همزمان رخ داده بود .  در

 یگذاشتم و سرم را تو میپاها یران ها یرا رو میآرنجها

اش بودم .  غهیماه ص کینگه داشتم وگفتم: من  میدستها

گذشته  یول ادینم ادمیبوده ...  یو شرع یقانون زیهمه چ

 من بوده!  ی

! چرا ادینم ادمیو داد زدم: چرا  دمیتو سرم کوب یدست دو

 ...... ادینم ادمی

را از سرم جدا کرد و  میاتوبان متوقف شد و دستها کنار

سرت  یتو ی! حاال بزن یکنیم کاریچ یه یلب زد: ه

 !  ری! آروم بگاد؟یم ادتی

نگاهش کردم و گفتم: تو از کجا  سیخ یچشمها با

 ! ؟یدونیم

اش را گرفتم  قهی دمیزد و من پنجه ام را جلو کش یلبخند

...  یدونیو تکانش دادم : بگو تو رو خدا بگو از کجا م

 با هم؟! میدار یمن و تو چه نسبت

 ن باباتم !طعنه لب زد: من پسر ز با

 مرغی. سیگریباز هیجز اون!!!!! جز اون نسبت... تو -

 رتیاخ لمی! از فیا هیحاش ریهم درگ یلی... خیبرنده شد

 یهست تو نینقد و فحش و توه ی! کل یانصراف داد

حامد  می! به خاطر لغو کردن قراردادت با تنستاگرامتیا
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پناه  روشن بود ...  تیدرخشان!  هم باز تیو آ شیدرو

.... معلوم یریگفتن! ممنوع التصو راهیهمه بهت بد و ب

 یمن خبر دار یاز زندگ ی! ول یهست یچ یهست یک ستین

پر  گریباز هیممکنه ؟! چطور ممکنه من با  یچطور

حد  نیمن تا ا یباشم که اون از زندگ یمیانقدر صم هیحاش

 خبردار باشه ! 

 ... یکردم: وا ناله

 اتوبان متوقف بود. ی هنوزکناره

.  دندیکشیادامس م کیداشتم . معده ام را مثل  تهوع

تو  نیزدم: راست شیشکمم فشار دادم و صدا یدستم را رو

 هم؟!  یبرا میبود یرو خدا بهم بگو ... ما چ

 .یآقاشو جا انداخت-

 !!!  یدونیمنو م زیهمه چ یوقت ییزدم : چه آقا غیج

 نیشد . از ا رهید و به رو به رو خکر یمردانه ا ی خنده

جهل  نیمن ... از ا ینادان نی. از ا بردیم یچه لذت یباز

 میراه گلو چکیکه مثل پ یدرد نیسرانجام من ... از ا یب

همه رنج و عذاب  نیاز ا کردیم یفیرا بسته بود . چه ک

 من !

 

 _ممنوع ی#کپ 55#کالکت_

 .......  نیزدم: راست شیصدا
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. نگاهش را از رو  زدیالتماس بود در لحنم موج م هرچه

 یسخاوتمند از چشمها یانداخت و کم میبه رو  به سو

 حالم شد .  بیمهربانش نص یمشک

 یها هیلبش آمد و گفت : حاش یلبخند کمرنگ رو کی

 بحثه .  هیبحثه . ارتباطم با تو هم  هیمن  یکار

بوده . قطعا بوده  یارتباط هیبوده؟!  یارتباط من وتو چ-

 یو بدون زیهوا تو همه چ یرو ینطوریهم شهی... مگه م

 ... 

 .  کنمیبود ! البته فکر م یکار-

در صورتم نگاهش را چرخاند و گفت  : قرار بود تئاتر  و

 .  میکار کن

 قهیدق ای.  هیچقدر در صورتش زل زدم ... چند ثان دانمینم

 ! 

جانم گرفتار بود  که به یشیآن همه تشو انیبود م هرچه

 لبم نشست و گفتم: تئاتر؟! یلبخند کم جان رو کی

 آره . -

که با سرعت  ییلهایرا به اتوبان چرخاندم و اتومب نگاهم

 .  گذشتندیاز کنارمان م

 هیوگفتم: تئاتر کار کردن با  دمیکش قینفس عم کی

 سرشناس !  گریباز

 نزد . یحرف
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هست که بهش  یزیچ هیگذشته  نیا یپس حداقل تو-

 افتخار کنم!

چشم در   کردم،یصورتم حس م ینگاهش را رو ینیسنگ

دوختم و گفتم: خودمو به آرزوم رسوندم !  شیچشمها

 بود؟! یتئاتر اجرا شد؟!  توش خوب بودم؟! اسمش چ

داشتم  یچه حس ادینم ادمیکه  فیاضافه کردم: چه ح و

 آرزوم برآورده شده بود!  یوقت

 تلخش آمد:  یصدا

به خاطر  یزی. حاال هم که چیجرا نشد . تو تصادف کردا-

 .  وستیپ یگانیبه با شی! نما یارینم

 ینگاهش کردم و گفتم: پس ارتباط ما کار سرخورده

 بوده؟!

 باال انداخت و به رو به رو زل زد. شانه

 نبوده؟-

 یتریارتباطمون ت یمنم برا ادینم ادتی. تو  دونمینم-

 نکرده بودم .  نییتع

 ی غهیمن ص یکه تو بدون میبود کیاونقدر نزدما -

 پسرعموم بودم و ....

 کردم .  سکوت

: و دیشد ، باالخره پرس یکه از جانب من طوالن یمکث با

 !؟یچ
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نگاهش کنم . اما مغزم را مثل خوره داشت  دمیکش خجالت

چاک چاک شدند  میخشک شده بود و لبها می. گلو خوردیم

. 

خفه  یآب دهان نداشته ام را فرو دادم و با صدا یسخت به

 !م؟ی.... داشتیگفتم: ما ارتباط یا

 کرد: ارتباط؟!  زمزمه

 زل زدم .  شیچشمها در

ما  یبرا ییچه ماجرا نیو گفت: بب دیکش قینفس عم کی

 ! یدرست کرد

 

 _ممنوع ی#کپ 56#کالکت_

پدال گاز گذاشت و باالخره حرکت کرد،  یرا رو شیپا و

 دمیهم نزد . فقط د ینداشتم، حرف دنیجان سوال پرس گرید

به مقصد ،  دنیرا درهم فرو کرده بود و تا رس شیابروها

 دانمی. نمشدمیمانعش م خواستی. دلم م دیکش گاریدو س

سرتاسر بدنش منقبض است . از  کردمیچرا حس م

 ، تمام تنم درد گرفته بود. شیها چهیانقباض ماه

تو در تو ، در  یکوچه پس کوچه رد شد و هزار فرع از

ساختمان  کیو مقابل  میآخر از ولنجک سردراورد

ساختمان که  یپزشکان توقف کرد . به پنج شش تابلو

. روان  کردمیمعرف دکترها و متخصص ها بودند نگاه م

...  یپزشک ... فوق تخصص غدد .... متخصص ارتوپد
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.. فوق تخصص .ب... متخصص قلیمتخصص اورولوژ

 !  مانیزنان و زا

 ؟! یی.... کجایکرد : ه میصدا

گوسفند جا مانده از گله اش بودم .با حرص به  انگار

 ؟! یچ یعنی ی؟! ه یصورتش زل زدم و لب زدم :ه

نگاهم کرد که حرص  یرا باال داد و طور شیابروها جفت

را به  یرنگ دیکالمم از ترس در غارپنهان شد .  کارت سف

سمتم گرفت و گفت: برو زودترکارتو بکن برگرد ! من 

 هزار تاکار دارم عالف تو شدم!

جاهد ، فوق  نویکردم . دکتر م ینگاه مین  دیکارت سف به

 .   مانیتخصص زنان و زا

از ساختمان به  میبه ساختمان برگشت و چشمها نگاهم

شده بود . آب  دیکارت که آدرس طبقه و واحد درش ق

به  یرا قورت دادم که با سر انگشت سبابه ضربه ا دهانم

چرا  گهیشو د ادهیو گفت: پ دیدستم کوب انیکارت کوچک م

 خشکت زده ؟! 

. کلمه ها خشک شده بودند  میبگو یزیباز کردم تا چ دهان

دهانم جوانه نزده   یآب و نور ماندن ... تو ی. از ب

 بودند .  دهیخشک

 هان؟! چته ؟!-

 ... کنم ؟!  کاری: .بب....برم .... برم چتته پته گفتم به
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! من گهیبپرس د یدار یزیچ یاگر سوال ییدرمورد ماما-

از پس  دونمیرشته ات شناخت ندارم ! نم یرو یلیخ

که از پس  دهیگرا رو م نیدانشت بهت ا ای یایخودت برم

 کارش خوبه ! از آشناهاست .  ینه! ول ای یایخودت برب

 به من زد . یچشکم

به سمتم  ینشسته بودم که خسته شد از دستم و کم هنوز

گچ و منگ من گفت: برو  یخم شد ودر برابر چهره 

 شو ...  ادهی! پگهید

خم شد در را از داخل باز کرد و لب زد: برو  میاز رو و

تاپ  هی. اگر  ستیخوب ن یخبر یچه خبره ! کال ب نیبب

جبران خسارت ...  میلنگه اشو بخر میپاره شده است بر

 که .... شترهیاگر هم خسارت ب

 جمله اش را بشنوم. یباق گرنماندمید

و  فیقرمز شده ک یو من با گونه ها دیکه خند دمشید

 کی.  دمیساختمان پزشکان دو یکارت را بغل زده به سو

نفس خودم رابه  مطبش رساندم، همان لحظه که اسمم را 

 اق شوم . وارد ات توانمیگفت که م یگفتم منش

 !  قهیکمتر از ده دق دی. شا دینکش یطول کارم

جهنم بود ... بعد انگار فرشته که من  میبرا قهیآن ده دق و

 یپارچ آب خنک به رو کیرا اشتباه آورده بود جهنم ، 

آمدم . از  نییو لک لک کنان ازپله ها پا دیصورتم پاش
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آن لحظه دلم هزار حس  میبگو توانمیم نیماش یتو دنشید

 مختلف را با هم و همزمان تجربه کرد . 

که دروجودم  یحس نیکنم .بولد تر هیبه او تک توانستمیم

کج  ی، با همه   کردیم تمیبود . حما نیزده بود هم شهیر

... اما در شیها یحوصلگ یها و ب یها ، بد اخالق یخلق

...  بیعج یداشتم . حس یبی، کنارش حس غر تینها

استخوان همزمان ....  ستیمشابه با شکستن ب یسح

 نوزاد تازه متولد شده !  کیگرفتن  لمشابه با بغ یحس

عاشق  زییکنارش بهار بودم، زمستان هم بودم.... پا در

 تابستان گرم هم بودم .  کیبودم... 

را  پشیگذاشتم و ز فمیک یپاکت  را تو یتو ی برگه

مزاحمش  خواستمیجلو رفتم، نم یآرام یبا گام ها دم،یکش

داد و  نییرا پا شهیکه ش دمیکوب شهیشوم . دو تقه به ش

 گفت: اوضاع مرتبه؟!

جگوار  کی کردمیرا نتوانستم کنترل کنم . حس م لبخندم

بود  دهیکش رونیب ری.... که شکار را از چنگال ش روزمیپ

بود را  ختهیکه حاال به جانم ر یآرامش نیا توانستمی. نم

 ر شوم. منک

لبخند  کیجواب تنها  یجواب بود و من به جا منتظر

 محسوس به لب نشاندم . 

 



 209 

تکان داد .انگار  میداد و سرش رامتاسف برا ینیبه ب ینیچ

  یخود یب یها یتاب یب نی:با ا دیبخواهد با نگاهش بگو

 کسل کننده ات  ! 

 کیبه هم نزد یلیزل زدم و گفتم: ما خ شیچشمها در

 نه ؟! میبود

 کار دارم  .  میبر نیمن وبش یزد و گفت: کشت یپوزخند

 .  دمیخند زیر

متحکم آمد : اونم نگهش دار.... پس فردا بهت  شیصدا

 میداشته باش یزیحداقل چ ارهیسرت ب ییبال ایحمله کنه 

 که ....

 اش ناقص ماند .  جمله

.از  دیپوف بلند باال کش کیو  دیبه صورتش کش یودست

که  دیبگو ییبه خاطر من مجبور بود جمله ها نکهیا

 .دمیدیدوست ندارد من هم کنارش آزار م

 !؟ینیشیچرا نم-

 یخودم آمدم دست برداشتم از تماشا کردنش ، رو به

خونه  رسونمتیدر را بستم گفت: م ینشستم و وقت یصندل

! 

 .  نجایا یممنون که منو آورد-

 خواهش!-
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وگفتم:  دمیش چرخرا روشن کرد که به سمت لشیاتومب

که حس کنم هر  یزنیهم حرف م یجور هیممنون که 

 !  یتو پشتم فتهیب یاتفاق

 جمع کن خودتو !-

خوب بوده مگه  یلیزدم و گفتم: ما ارتباطمون خ یلبخند

 نه؟!

ساکت باش چقدر حرف  قهیدو دق هیو لب زد:  دیکش یپوف

 !!! یزنیم

 

برگرداندم و  ابانیرابه سمت خ میتر شد ، رو قیعم لبخندم

سالمت  یبرگه  کی...تا  نجایآورد ا یفکر کردم : من رام

بندد:  ی... و در فعلش من را کنار خودش جمع م رمیبگ

اتفاق نا به  کیتا اگر  میسند داشته باش کیبرگه ...  کی

! د؟یبگو خواستیرا م نیهنگام افتاد ... کنارم باشد ؟! هم

 خواستیکند؟! چقدر دلم م تمیکند؟! حما یریگیبا من پ

را داشتم که بغلش کنم!  شیرو یعنی توانستمیم

 _ممنوعی#کپ 56#کالکت_

 

 _ممنوع ی#کالکت_جلددوم  #کپ 57#کالکت_

****** 

تنه اش را به داخل  نکهیباز کرد ، به محض ا دیرا با کل در

 کیو پر از خشونتش  یآب یچشم ها دنی، از د دیکش
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 یحالت خوبه ! الک یدیدلبخند به لب آورد و گفت: 

 ! یکنیشلوغش م

 یاز جا برخاست ، کم یپا در را بست و صحرا کفر با

 .  زدیلنگ م

برداشته بود  یقیمتورم بود و کنج لبش شکاف عم دستش

که احتماال هرچه  کردیاش م یکه زخم دو سه روزه حال

لبش حس  نیریز ی چهیدر ماه یسوزش کی خوردیم

 . کندیم

 .کردیفقط نگاهش م صحرا

باهام چه  قایدق نجامیخب من ا یلیو گفت: خ ستادیا مقابلش

 !؟یکار دار

و فرستاده سر وقتم ! تو مگه قرار  نیشرافت  دوباره آرم-

 ؟ینبود حلش کن

که ازت خواستم و انجام  ینشست و گفت: کار یمبل یرو

 ؟ یداد

برم موس موس کنم ...  یکنم؟! تا ک کاری. چ دهیپا نم-

پا  ی.وقت  گهیکنم ! بسه د فیچقدر خودمو خار و خف

چقدر منتشو بکشم  ستیروز هست دو روز ن هی دهینم

 کارش.   یالتماسشو بکشم ! تموم شد رفت پ

شک کرده  دیلب زد: شا یلنگه ابرو باال داد و با مکث کی

! 

 ! ؟یبه چ-
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 به ارتباط منو تو ! -

 هی یبر دیلب گفت: با ریانداخت و ز به آپارتمان ینگاه و

 نیبا ا یول دهیجا سه چهار دست چرخ نی. ا گهید یجا

 باالست ! سکشیوجود ر

 نیبا تته پته گفت: کجابرم؟ کجا رو دارم برم تو ا صحرا

!!! حاال  یداشتم و نداشتم که ازم گرفت ی. هرچ یپول یب

شرافت ! قرار بود پول ؟یکنیم رونمیب نجایاز ا یتازه دار

من  یرو از زندگ کهیاون مرت ی... قرار بود پایو بد

؟! همه حرفات شدن کشک؟!  یدیقول م ینطوری.... ایببر

در دسترس  تیکه همش گوش یی! کجا؟یستیتو چرا ن الاص

. چه مرگت شده؟! چرا  دهی! چرا ساسان جواب نمستین

 !ن؟یراست یستین شناختمیکه من م یاون آدم هیشب

. مگه قراره من  میبه لبش  آورد و گفت: بگذر یلبخند

 میبا هم داشت یقرار نیشکل بمونم؟! چن هی شهیهم

 صحرا؟! 

درخشان که   تیآ ی... که بشم طعمه  نجایا یمنو آورد-

به فرش که تو رو با اون  شیبه قول خودت از عرش بکش

 نیاون زرنگتر از ا ی... وقت نییپا دیکش اشیماف

تلف بشه  نجایا چارهیوقت من ب کهنیحرفهاست !  جز ا

 دارم . لمیف شنهادی! من دوتا پ شهینم دتیعا یچیه
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در هم فرو کرد: جفتشون هم زرد و مزخرف !   ابرو

نقش دسته چندم کنار چهار تا  دیاتللو حاال با یدزدمونا

 ؟ کنمیکنه؟ بده دارم کمکت م یباز پیچ گریباز

 ؟ینطوریکمکه ا نیکمک؟ ا-

در صورتش  یکه خستگ یو درحال ستادیدست به کمر ا و

گفت: بهت گفتم به من فرصت بده . بذار  زدیموج م

.مخصوصا حاال که  میشانسمون رو کنار هم امتحان کن

 ...  میجفتمون راکد شد

مبل نشست ،  یدسته  ی، رو دیرا جلو کش خودش

برد و دست به شانه اش  نیران راست ریرا ز شیپاها

! مردم عاشق  شهیم یچه بمب که یدونینشاند و گفت: م

 لمیف یباال! بهمون کل میریهستن . بعد م زهایچ نیا

 !  شهیم شنهادیپ

 انوسیکه به اق یزد و درحال هیمبل تک یرا به پشت سرش

از  قایباال؟! تو دق میگفت: بر کردیخروشان نگاه م یها

 ؟!  یدار Tntکلک    ؟یزنیانفجار کدوم بمب حرف م

جا نباشه ،  چیسر و صدامون ه یگفت: وقت یعصب  صحرا

...  نماستی! قانون سنه؟یاز ا ری. مگه غ میشیفراموش م

 ندازنتیم می، از ت ی. تو تئاتر کار نکن ونهیزیقانون تلو

؟! من ده سال  یخوایم نوی.هم یشی.... بعد محو م رونیب

 دیکنم . االن با یو باز ینقش مادر پسر حاج دیبا گهید
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.... نه فردا نه پس فردا! االن  نیببندم  .  االن راست ارموب

! 

 هست ؟!  یچ شنهادتیخب حاال پ-

کامال منو دور  خوادیرقمه منو نم چیه گهید تی. آ نیبب-

روز با عطش کنارم بود  هی دهیم یانداخته جوابمو سرسر

االن دو سه روزه دوباره  یبود فکر کردم خب حله ول یاک

پناه و ول کنه  ادیباشه اون که نم یسرد شده ! هرچ

 ادیشو . به چه کارت م تیآ الیخیبچسبه به من ! تو هم ب

.... 

تکان داد  وگفت: آره . واقعا به چه کارم  یسر نیراست

 .ادیم

مثل توپ  میمشتاق لب زد: اگر با هم ازدواج کن صحرا

....  شهیبه پا م ییاهویکه چه ه یدونی. م کنهیصدا م

 میدیم یپول یزیچ یکس یهم به شرافت تیریممنوع التصو

 جماعت فقط باج داد . نیبه ا دی. باکننیدرستش م

! پول حالل  دی: چرا به ذهن خودم نرسدیکش یهوم نیراست

 مشکالته !!!

 

 _ممنوع ی#کالکت_جلددوم #کپ 58#کالکت_

 یکنیمسخرم م ینگاهش کرد و گفت: دار هیچند ثان صحرا

 ؟

 تکان داد:  یرا به عالمت نف سرش
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؟! خبر  می. خب ازدواج کن دمینه . چرا . دارم گوش م-

 ینه ؟! پلن بعد کنهیازدواجمون هم مثل توپ صدا م

 آره؟!  میشیتب وتاب فروکش کرد جدا م ی! البد وقته؟یچ

ران او بود باال  ریرا که ز شیپاها یسر انگشتها  صحرا

 حرف طالق زد .  یو درحال لمسش گفت: حاال ک دیکش

که  یو درحال دیاو کش یمچ پاها یانگشتهاش را رو سر

 یراند گفت: خودتو جمع کن ! من وقت یرا عقب م شیپاها

 ام! یخال یِ خال نجایا امیم

 نداره که ! یکار کنمیزد: خب پرت م یلبخند  صحرا

 شیصورتش را جلو ببرد که پنجه اش را به گلو خواست

 کردینگ مراه نفسش را ت یدست کیکه  ینشاند و درحال

که شخصا سرتو از تنت جدا  یکنیم یکار هی یگفت: دار

خودت  گهیاتو بدم! پول حالل مشکالته د هیکنم و د

 !!! یدونیم

 شمیاز ته چاه ناله زد: دارم خفه م ییبا صدا صحرا

........  نفسم.... نفسم باال  شمی.... دارم خفه منیراست

 .ادینم

که فشار  یپرتش کرد ، درحال نییمبل به سمت  پا یرو از

با  شدیم شتریو ب شتریاو ب کیبار یبه گلو شیپنجه ها

 یزیچ هیکه برات کردم ...  یکار یحرص گفت: در ازا

و بابت انجام  یکه قبال انجامش داد یزیازت خواستم! چ

!!!  ینه ناراحت ینه احساس گه دار یمونیدادنش نه پش
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 یحرف گهید ... پس یکه انجامش ند خوادینه دلت م

. من می!!! معامله کردمیبا هم صحبت کرد یوقت مونهینم

قرار بود بهت جا بدم . خونه بدم ... شر طلبکاراتو از 

و برام  خوامیکه من م یزیسرت کنم و تو هم اون چ

 هیچ بیو غر بیعج یتوهم ها گهی! دیجورش کن

 ! ؟یزنیم

به   فشیبرداشت ، جسم ظر شیگلو یاش را از رو پنجه

 کردیکه به حال نزارش نگاه م یپرت شد و درحال نیزم

 ته؟ینه تو اون صحرا !!! حال نمیگفت : نه من اون راست

پر از آب  ی. با چشمها دیدردناکش کش یرا به گلو دستش

زن شوهر دار !!!  هی! به ؟یبه ک یدیرو به او گفت: چسب

 دختره شوهر داره . نامزد داره . 

 جا برخاست .  از

آشپزخانه رفته بود  یبه سو کردیبا نگاه دنبالش م صحرا

 . 

خودش پر کرد و در همان حال گفت:  یاز آب برا یوانیل

 ستیکه اصال معلوم ن یدختر هیخودتو ؟! به  یبست یبه ک

 ! چه کاره است؟!  هیچ هیک

 یلیدست نگه داشت و با تحکم گفت: خ یرا تو وانیل

جمع کن  لتویاوس یکنیصحرا  . کار نم یزنیحرف مفت م

 !  رونیخونه گمشو برو ب نیاز ا

 باز ماند. دهانش
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آبش را با صبر  وانی. ل کردینگاهش م سیخ یچشمها با

 .  دینوش یو آرامش جرعه جرعه م

 یناله کرد: برم؟! کجا برم ؟! منو دار یا بانهیحال غر با

سوپراستار چشم  یخوای؟! م یکنیم رونیهم ب نجایاز ا

 کارتن خواب بشه ؟! یآب

 یتونستی... تو که میزد: سوپراستار چشم آب زهرخند

ساخته  یهرچ ی.... چرا زد یبش  یگیکه م یتریت نیهم

 ! ؟یخرابش کرد میبود

گفت:  شیر ابغل زد درحال مالش ساق پا شیزانو صحرا

...  اگر مشیدرست کن ایب گمیمن خراب کردم خب االن م

 غهی! اگر به صده؟ی... اون دختره نم دمیمرد م یمن بو

 یو شفاه یبودم ... کتب تیآ ی غهیاست وهللا که منم ص

 ؟!!!! هیمال کتب شتریب یمهمه ؟! نمره 

 نگو.... یور یدهنتو ببند انقدر در-

با دختر  ادی. خبر م کیتو ج کیبا پناه روشن ج ادیخبر م-

که طرف همخونه  یتازه در حد کیتو ج کیتازه وارد ج

شانس دارن جز من؟! چرا  نایا ی! خب ... همه  شهیات م

! ؟ی؟! مگه من عشق اولت نبودم ... مگه دوستم نداشت

 نه؟یاز ا ری. مگه غ نجامیکه ا یاالنم دوستم دار

 نیب یرابطه ا هی....  یانقدر زنجموره نکن مغزمو خورد-

که  یکار ای. حاال هم  یلیما بود تموم شد رفت . به هردل

باشه ! مشکلت  یخواینم یتونینم ایازت خواستم وبکن 
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ئه  که داره  یبمون .  مشکلت بده نجایخونه است .... ا

کن کتاب بخون   . تئاتر  یمدت تنها زندگ هی!  شهیصاف م

 کن .  کار

 !شم؟یمورد قبول واقع م ینطوریا-

 یو گفت: هرکار دیکانتر کوب یرا رو وانیل دیکش یپوف

واقعا درمورد اعجوبه  گهید یکیبکن . من  خوادیدلت م

 ندارم .  ینظر چیمثل تو ه یا

 دیچیپ یم یکه به سمت درخروج یسمتش آمد و درحال به

 باز نکن تا نزنن آش و الشت کنن ! یکس یگفت: در و رو

 ییرا گرفت و گفت: من تنها شیپا دیاش را جلو کش پنجه

ه بهش ک یکیکنارم باشه .  یکی خوادیسختمه . دلم م

 کنم .  هیتک

و  شیآرا یکه به صورت ب یزانو زد در حال شیبه رو رو

.   ی. جوون یگفت: هنوز خوشگل کردیساده اش نگاه م

برات . اگر  ستین ری...  دیسر به راه بش یخوایاگر م

برات  . برات  ستین ریهم د یکن یخوب باز لمیف یخوایم

 .  ارمیکتاب م

 تیجا برخاست که صحرا دستش را گرفت و گفت: ا از

 کنم؟ کاریزنگ بزنه چ

و در جوابش گفت: رابطه اتو باهاش  دیکش یقیعم نفس

 تموم کن !  

 ؟! یپس قول و قرارمون چ-
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  میتصم کیزد و رو به او که هر لحظه  شیبه موها یچنگ

 .  یدونیگفت: هرجور که خودت م گرفتیم

با اون  یخوای: مدیپرس یبغض آلوده ا یربط با صدا یب

 ؟  یدختره ازدواج کن

 نداره واقعا . یزد : به تو ربط یپوزخند

 ....نیزد: راست شیالتماس صدا با

 یبار خواستم برا هیازدواج کنم . همون  خوامینه! نم-

 هست ؟! یا گهیهفت پشتم بسه .  حرف د

 . یاونو دوستش دار یتو ول-

 

 ی. در و رو ارهیسوپر برات ب زنگ بزن یخواست یزیچ-

 هم باز نکن . شب خوش .  بهیغر

و پناه  تیزد : آ شیکه صحرا صدا رفتیسمت در م به

 از هم جدا شن .... مراقب خودت باش.  خوانیم

برسد نگاهش به عقب  رهیدستش به دستگ نکهیاز ا قبل

 تیرا پاک کرد و گفت: آ شی. صحرا اشک چشمها دیچرخ

ازش جدا بشه . گفته درخواست  خوادیبهم گفته ، پناه م

سمت تو  ادی.... گفته اگر پناه ب لشیوک یعنیطالق داده ... 

 بشه !  تیطور خوادی. دلم نم ذارهی، زنده ات نم

و سرش را تکان داد و گفت:  دیاش را باال کش ینیب

 .  فرستمیارتباطتو قطع کن . برات کتاب م
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 یبه هق هق ها تیاهم یو ب دیکش نییرا پا رهیدستگ

از خانه  یگریحرف د چیو بدون ه دیشنیکه م یفیضع

 _ممنوعی#کالکت_جلددوم #کپ 58زد . #کالکت_ رونیب

 

 _ممنوع #کالکت_جلددوم ی#کپ 59#کالکت_

  sتلفن همراهش حرف   نیمخاطب یجستجو لیمستط در

به تلفن زل زد و  هیرا جستجو کرد ، با تعلل چند ثان

گرمش در  یسان را گرفت . صداسا ی، شماره  تیدرنها

ما  ادیورا ؟! باالخره  نی: جانم داداش ؟ از ادیچیگوشش پ

 ؟ی... خوبیهم کرد

 ؟ییکجا-

 ها !!! ستین ییجوابش کجا یهمه چاق سالمت نیا-

گوش فرو  یرا تو رپادیپدال گاز گذاشت و ا یرا رو شیپا

 برد و گفت: جوابمو بده !

 .رونیب میاومد یبا گل-

 بگذره کارت تموم شد به من زنگ بزنه . باشه خوش-

 ئه؟! یعجله ا-

 ...ییکجا دمیپرسیعجله بود که نم-

 آمد : سالم برسون . یگل یخنده  یصدا

 زن داداش ! یبهش بگو سالمت باش-

 هیو گفت: بگو اگر کارت ضرور دیغش غش خند ساسان

 .رسونمیخودمو م قهیده دق ریز
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 ؟یگفت: با بهارک حرف زد دویکش یقیعم نفس

 شده است .  هیآره .نگران نباش رو به راهه . توج-

که اصال  یدونیفعال دستش برسه . م ینسخه ا خوامینم-

 تازه رو ندارم. یماجرا هی یحوصله 

نبرد  ییبو یکه گل یو درجوابش طور دیکش یهوم ساسان

 گفت: خاطرجمع باش.

. فعال  دهیش رسآمد: اخطارها به اندازه  به گوش شیوصدا

باباش .  یمادرشه و آب زانو سکیعمل د ریهم که درگ

خبر  یسر هی یپس حاال حاالها از اون طرف امنه . راست

 ؟ یی. تنهاشتیپ امیتازه هم دارم که شب م

 تنهام! شهیمن هم-

 آدم دروغگو. یبا خشونت گفت: اونجا ساسان

؟  یخندیشده م یکرد وساسان لب زد: چ یخنده ا نیراست

 روزگاره .  بیاز عجا

 ساسان؟ ادیخنده به من نم-

شما  یخندینگو داداش . چه حرفها ... خدا رو شکر که م-

 .  یبخند شهیهم

 ساسان گفت:   یو درقبال روده دراز دیکش یقیعم نفس

. میکنیبعد صحبت م یساسان ... خوش باش ستین یکار-

 .  ایمنتظرتم ب یبود کاریب

 باشه داداش پس فعال .-
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 پیرا در کادر جستجو تا mرا قطع کرد و حرف   تماس

نام مخاطب در صفحه نقش بست با  نکهیکرد، به محض ا

ثبت شده بود زد و  نیکه به الت یبه اسم یانگشت ضربه ا

 یبعد از چهار پنج بوق باالخره فرد پشت خط با صدا

 گفت: سالم آقا ! یخواب آلوده ا

 خوش خواب ساعت چنده؟ یسالم آقا-

 زمزمه کرد: ساعت ؟! یدو رگه از خواب یصدا با

 شبیپاسخ داد: ساعت دوئه آقا ؟! شرمنده د یبا درنگ و

 بودم. داریوقت ب ریتا د

 ؟ییگفت: کجا یو با غرولند دیدرهم کش ابرو

شد  اریکه داشت فورا هوش یسوال تند و لحن طلبکار از

 و پاسخ داد: 

 پوشمی. االن لباس م هیخونه آقا . کجا باشم؟! دستور چ-

 ....یهرجا شما بگ رونیب زنمیم

 .  امیباش دارم م-

 چشم آقا . -

 ! امیخبر بده که دارم م-

 . میچشم چشم . درخدمت-

 یشاگرد انداخت و با فشار پا رو یصندل یرا رو یگوش

پدال گاز ، به سمت تهران پارس حرکت کرد  ، خوش 

 یم نیخوش بو خب باز هم اگر  دیرسیساعت سه م نانهیب
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از  یببرد  و دل یاز دستپخت آن زن بهره ا توانستیبود م

 . اوردیعزا درب

 

 _ممنوع ی#کپ 60#کالکت_

را  نیمتوقف شد ، ماش یکلنگ یسه طبقه  یخانه  مقابل

صورتش بود و  یماسک رو کیپل نگه داشت ،  یرو

 کیبا  دنشیشد ،  از د ادهیکه پ لی، از اتومب یدود نکیع

 ماسک لبخند زد .  ریدسته نان سنگک و ماست و دوغ ز

مقابل در  یپل فلز یحکمت را رو نیقامت راست یوقت

و گفت:  چه زود  دیسرعت بخش شی، به گام ها دیخانه د

 بفرما . یداداش . خوش اومد یدیرس

تو  دیو گفت: باز که افتاد دیبه صورتش پاش یلبخند

 که! یبودم مهمون ومدهیزحمت . ن

 دوارمی! ام گهید یشناسیجون وم یناد گهیحرفا . د چه-

 . یدوست داشته باش یزیکوفته تبر

 : اوضاع خوبه ؟! دیاز  ورود به خانه پرس قبل

 مرتبه .  یرا تکان داد: خدا ر وشکر . همه چ سرش

. از  کردیکوتاهش نگاه م یصورت الغر و موها به

چانه اش هم  ریگذشته بود و ز هیرد بخ کیچپش  یابرو

و   طانیش یبه چهره  یداشت لبخند هیبخ یجا

 چشمهات گوده !  ریزد و گفت: باز که ز گوششیباز

 .  کنمی. هنوز دارو مصرف م هیخوابیبه خدا بخاطر ب-
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آرام به گونه اش نواخت و گفت: بفهمم  یضربه  کی

 .... یدیم یسوت یدار

! بفرما تو ... بفرما  یا یگرد کرد: نه وهللا چه سوت چشم

.... 

که رد شدند ،  یآمد ، از کنار استخر خال یسرش م پشت

به تن داشت و  ینادره خانم که کت دامن سورمه ا دنیاز د

به لب  یمش کرده اش را سشوار کرده بود لبخند یموها

که انگار  کردیبا او رفتار م یطور شهیزن هم نیآورد . ا

 نیدر قبالش بهتر دیباآمده است و  گرید یکره  کیاز 

 ی نهیبه گل س یبگذارد . نگاه شیرا به نما ودشظاهر خ

 دیدرخشیم یکت سورمه ا ی قهی یکه رو یجواهر نشان

 جون!  یانداخت و دستش را جلو آورد و گفت: سالم ناد

و  دیهم مال یرنگش را رو یجگر یخانم  لبها نادره

 اریماسک و از  صورتت ب نیگفت: سالم خوشگل من ! ا

 یرسم مادر پسر نهیآخه . ا نمیخوشگلتو بب ی افهیق نییپا

 دورتو بگردم من ؟ شهیوفا م ی؟! انقدر آدم ب

اول  دیسرخ رنگش را جلو کش یالک زده  یناخن ها  و

گونه اش را نوازش کرد و بعد وادارش کرد سر خم کند و 

کمر زن گذاشت و  یبغلش زد .دستش را رو ریدل س کی

 تو زحمت .  دیز افتاد؟ با نیگفت: خوب

به پوست  دهیو با سر انگشت رژ ماس دیرا بوس گردنش

تو هم  یگردنش را پاک کرد و گفت: قربونت برم چه زحمت
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نورو برکت قسم  نیبرام . خدا شاهده به ا یمثل محسن

 دوست دارم. شتریاالنه که تو رو از محسن ب

 ! ایو گفت: باز شروع کرد دیکش یپوف محسن

 خانم تشر زد : برو تو نون ها خشک شدن .  نادره

تو چرا  ایپسر خوشگلم .ب ایلب زد: ب نیرو به راست و

 ... یستادیا

که به پا داشت ،  یرنگ یپاشنه دار مشک یبا کفش ها و

نفس نفسش  انیتق و تق کنان از پله ها باال رفت و م

به  ریانقدر د کنمی.به خدا حاللت نم یگفت: خوش اومد

 چقدر دوستت دارم .  یدونی! تو که م یزنیسر م به من رید

 یچهارخانه  یها راهنیبا پ نایو م نویخانه که شد  م وارد

بافته شده هر دو همزمان سالمش  یقرمز و موها یمشک

 دادند.

 یداد و محسن به سو ییرا با خوش رو جوابشان

در بود که دختر ها هرکدام  یآشپزخانه رفت ، هنوز جلو

 نمایشمارشان از س یدستش را گرفتند و سواالت ب کی

 یمبل سه نفره ا یشروع شد . کشان کشان او را رو

شربت آلبالو  یحاو یدست شینشاندند  و  نادره خانم با پ

گذاشت و رو به دختر ها  شیرو شیجلو آمد ، شربت را پ

 .  دیشد زونیبا اخم گفت : باز که از سر و کولش آو

که به  یدرحال نایجمع و جور کرد و مخودش را  یکم نویم

 او لم داده بود غر زد : مامان ...  یپهلو
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کنار دستش نشست و گفت: چه  یمبل یخانم رو نادره

؟ خانواده محترم خوبن ؟ سالم منو به  یخبرا مادر؟ خوب

حالل زن ... آخه  رتیگفت ش یمادرت برسون . بگو ناد

 ! یبار آورد یتو زن ، منم زن ... چ

دو  نیراست یپا یجلو یچوب زیو به م دیکش شیدست پ و

 دیفهمیم تیرفته مامور یمرتض فیو گفت: ح دیتقه کوب

نهار و  ومدیم کردیسر وته م نیاز همون جاده قزو یایم

 .میکنار هم باش

؟ خدا شاهده  یبا آب و تاب اضافه کرد: نهار که نخورد و

 ها ! به خدا ...  ینیسر سفره نش شمیناراحت م

به سر و زبان نادره زد و گفت: نه .  نخوردم   یبخندل

 .  گذشتمیخورده بودم هم از دستپخت شما نم

 دهیند ریمحسن خ نیو گفت: به خدا هر بار به ا دیخند زیر

آقا .  یدو تا قابلمه بردار ببر برا پزمیم ی، هرچ گمیم

 ....  رهیتوگوشش نم

 بکنم .  تتویشکا خوامیم نمیبب نجایا ایصدا زد: محسن ب و

به تن داشت، از  یمردانه و شلوار کتان راهنیپ محسن

 جون ؟! یشده ناد یاتاق به سالن آمد و گفت: باز چ یتو

 نیبش نجایا ایخانم با اخم به مبل اشاره زد و گفت: ب نادره

 . نمیبب

که  ییو همان جا دیکش یزد و محسن پوف یلبخند نیراست

مادرش آدرس داده بود فرود آمد، رو به دخترها گفت: 
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 دیبر نمیبب دیبر کنمیتو اتاق غذا حاضر شد صداتون م دیبر

که  ستیشما ن یپسر مردم اسباب باز دیتو دست و پا نباش

 از اون ورش !  یکی زونیورش آو نیاز ا یکی یه

 شدندیکه بلند م یدرحال نایو م نویقهقهه زد و م نیراست

 ها ... یه او گفتند : تو  رو خدا زود نررو ب

 

 _ممنوع ی#کپ 61#کالکت_

اس فور باشه ؟ قول  ی. پ میکن یفورا گفت:  باز نایم و

. قول  یکرد یباز نویها ... اون دفعه همش با م یداد

 یبعد نوبت منه حاال نوبت منه . حاال دفعه  یدفعه  یداد

 بعده.

 .  زدندیمادرشان تند تند حرف م مثل

 دادند به اتاق بروند .  تیگفت  و دخترها رضا یچشم فورا

 اوضاع احوالت خوبه ؟  ؟یخانم لب زد: خوب نادره

 خدا رو شکر.-

 ؟  یزنی: چرا به ما کم سر م دیخانم طلبکار پرس نادره

 لب زد: مامان! محسن

گفت: راست بگو ها  نیخانم اخم کرد و رو به راست نادره

 یسال. مدرسه  یسالها مدرسه بودم . ری... من مد

 فهممی. پسر و دختر گوش و چشمشون بپره م ییاستثنا

همه وقت  نیچه خبره . من گوشم با شماست االن بعد از ا

به به چه چه ،  یکل یپلو خورد یسبز یاومد دیع هی. 
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! منصفانه است  یگذشته دوباره اومد اهم کی نیاالن بب

 آقا ؟!

مزاحمتون بشم وگرنه که  خوامیزد: به خدا من نم یلبخند

 .ستمیشلوغ ن یلیروزها خ نیا نیدونیخودتونم م

 ؟یوقت داشته باش یناد یدبراینبا ینباش یشلوغ باش-

اسباب زحمت  خواستمیجون . فقط نم یناد دیخجالتم ند-

 بشم.

 زهیآو گمیم یزیچ هیخانم تند شد: اسباب زحمت !  نادره

 گوشت باشه .  ی

 به نادره خانم گفت: چشم وگوشم باشماست . جانم؟  رو

 نیکه هر بار در ا یدونیقربون چشم و گوشت . خودت م-

نه  !  ای نهیراست پرسمیخونه رو بزنن ، از محسن م

محسن شاهده .... باباش شاهده جفت دخترامن شاهدن که 

و دعات  ارمیمن سرسجاده ام اسم تو رو ن ستین یشب

 ریبه من و بچه ام خدا بهت خ یدرسون رینکنم . که خ

برسونه به هفت پشت قبلت به هفت پشت بعدت ! دعام 

 .  نهیواست ا

 جون. یناد نیزد : شما لطف دار یلبخند

 یفرق چیدورت بگرده . به خدا با محسن برام ه یناد-

کردم هم به  تیخونه به روت بازه . وص نیدر ا یکنینم

 یمردم ... روز یمحسن هم به باباش.... من اگر روز

مگر  نیباز نشد گفتم خاکم نکن ایدن نیبه ا گهیچشمم د
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 یدونی! خودتم م یچون تو دست راست من ادیهم ب نیراست

که از پسرش توقع داره ازت توقع دارم به من  یمادر نیع

 ی. خواست دمیتو توانم باشه برات انجام م یهرچ یسر بزن

 یبر رانیا از ی... خواستیتب کن ی... خواستیریزن بگ

چون روت  یرو من حساب کن دیبا یزیرو هرچ دونمینم

 حساب کردم.

زد و  یلبخند شیایر یصادقانه و ب یاز حرفها نیراست

 گفت: من که گفتم نوکر شمام.

 من خودم نوکرتم . -

تو رو خدا . به خدا  دیشمام نگ کی: کوچدیخند نیراست

 خبر. یامروز دلم هواتونو کرد اومدم سرزده ب

 

 _ممنوع ی#کپ 62#کالکت_

... دلت هوامو  یایکم م یلی. خ یایدرست . کم م یاومد-

سرم ... منت  یمنت بذار دی.  با یایتند تند ب دیبا کنهیم

...  یچون  پسرمو نجات داد خرم،یگذاشتنت هم به جون م

...  سه سال تمام من و باباش یکار و بارشو درست کرد

چشمم اشک.  هیچشمم خون بود  هی...  میخون و دل خورد

.... حال آروم  مونیبرام قشنگه . خوشبخت ایهمه دن حاال

 .  مییتو ونیاالنمون مد

  یپا انداخت و گفت: زحمت و تالش و اراده  یرو پا

 نبودم. یخودش بود من که کاره ا
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خدا تو  ن؟یبهتر از ا یبراش.... چ یبود دی. تو ام یبود-

 مونیبود . زندگ اریبچه هام  رو فرستاد . شانس با من و

 یگیم یکشیخجالت م ینطوری... پس ا دیپاشیداشت م

حرفها رو اصال نزن .  نیشرمنده شدم و باعث زحمتم و ا

 دست مادرتو ببوسم .   امیب خوامیروز م هیبه خدا 

 زل زد و گفت : باز ممنون از محبتتون .   شیچشمها در

مادرتم . حاال هفت هشت سال محسن ازت  ی. من جا نیبب-

 مادرتم .  یباز من جا ی.... ول کترهیکوچ

لحظه از ذهنش  کیشد  . رهیزن خ یدر چشمها نیراست

باشد  نطوریکه هم شدیباشد . واقعا م نطوریا شدیگذشت م

 . 

 ییماجرا نیو گفت: بابت ا دیخانم خودش را جلو کش نادره

که ما سه سال  یمسئله ا نیاومد....  ا شیکه برا محسن پ

...  میستیاالن ن گهی... خدا رو شکر که د میبود رشیاس

جواب بمونه . با شوهرم  یب دینبا یکرد ریکار خ یول

که تو  ییها لمیف نی. ا دونهیحرف زدم . محسن هم م

ما ... از  یکمپ ... از ما ... از خونواده ها تو یگرفت

پخش بشه که بدونن  یذاریامثال محسن ها ... خب چرا نم

من و اگر به  نیپخش بشه مادر ؟ بب دیهمه؟! چرا نبا

... بازم من دست ی... اگر ندارچیکه ه یقبول دار یمادر

 بوستم . 

 به محسن برگشت. نگاهش
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 یشد طور رهیخ نیراست یدر چشمها یوار میحالت تسل با

 ندارم !  ی: من گناهدیبگو شیکه با چشمها

و گفت: من با  دیمبل کش یلبه خانم تنه اش را  نادره

بودن  ریکمپ بچه هاشون اس یکه تو ییچهار تا از مادرها

برات جبران  خوانیتوئن . م یحرف زدم ... همه دعاگو

داره آدم محبت  یمادر؟! چه بد یذاریکنن . خب چرا نم

 ؟ نهیاز ا ریغ نهیجواب محبتشو بب دی... با کنهیم

مدت  هی میکاریب میتا یو گفت: من تو دیکش یقیعم نفس

تو  ستمین بهیغر ادیاونجا وقتمو گذروندم چون با اعت

 . نیداشتم... فقط هم دمیخانواده د

که اونجا کار کنن ؟  یتو باغ پرتقالتون چند نفر و برد-

... خب بذار  یمثل محسن من ... دستشون روبند کرد

 سیداره ؟ از من گ یرادیکه بدونن ... چه ا هیبفهمن بق

 رنگ کرده قبول کن . 

 توانستیمعذب شده بود .نم دیاش کش یشانیبه پ یدست

 نادره ببندد. یمحبت ها یچشمش را رو

 نیا یدونیو گفت: خودت م دیکش یقیخانم نفس عم نادره

 هیمدت محسن چقدر رشد کرده . چقدر دکترش ازش راض

االن کار به  هیهم به بق کنهی.هم به خودش داره کمک م

 کننیاز من تشکر م زننیمردم به من زنگ م هدیرس ییجا

پسر ... من خودم ممنون مادرتوئم  . تو برنامه  نیبابت ا

 نداختمیدعوتش کردن من داشتم خودمو خنج م یونیزیتلو
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رو  یکیکمکش کرده دست  یکی دهینرس نجایکه تنها به ا

 شونه اش بوده! 

گفت: من  یبغض دار یپر آب شد و با صدا شیچشمها

جان . به خدا  نیبه توادا کنم راست نموید یچطور دونمینم

... اگر بحث  فرستمیاگر بحث غذاست من هر روز قابلمه م

 مرتب کردنه  خونته ... اگر...

مبل نشسته بود و حاال  یجا بلند شد رو به زن که رو از

،  با آرامش گفت:  ختیریبود و اشک م نییسرش پا گرید

 جون؟!  یناد گهید هیحرفها چ نیا

و گفت:   دیاش کش یمشک یموها یدستش را رو نادره

کنم  کاری.  چیکه با بچه هام برام فرق ندار یبدون خوامیم

 که جبران بشه ؟

 کردم؟! کاریجبران بشه؟ مگه چ دیچرا حتما با-

. بعد سه سال باالخره ترک کرده  یبچمو نجات داد-

ذره به  هی. حاال  کشهینم گارمیس گهیسمتش نرفته د

بازم  ی... ول یول دارهیمعتاد شده شب تا صبح ب نترنتیا

 .هیشکرش باق یجا

 خوبه؟ میدی: اونم  ترکش مدیخند نیراست

دستش را به صورت مردانه اش نشاند و  دیخانم خند نادره

که  نهیواسه خاطر هم رمیگیگفت: اگر جلوت حجاب نم

تو کمپ که  ی. با چند تا از خانم هایباور دارم پسر خودم

 میوسالم برگشتن خونه حرف زد حیصح گهیبچه هاشون د
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 گهیداره. چند وقت د مایآشنا تو صدا و س هی شونیکی. 

 ...  هماه رمضون

 و گفت: نه .  دیکش قینفس عم کی

 .یبنداز نیرومو زم کردمیفکر نم-

گره دارم که اگر  یبه حد میزندگ یمن متاسفانه تو نینیبب-

 کیتار یرح بشه بگردن دنبال نقطه هابرام مط ایقضا نیا

برام بد  ادیز یلیخ یلی. خ شهیبرام بد م یلی... خ میزندگ

رو  نمایبرگشتن به س یآرزو دیبا گهیکه د یاونقدر شهیم

 با خودم به گور ببرم .

 

 _ممنوع ی#کپ 63#کالکت_

 یقینفس عم نیو راست کردیخانم مبهوت نگاهش م نادره

ملتهب شده بود گفت:  شیگونه ها یکه کم یو درحال دیکش

دارن  گریباز هیکه مردم از  یبگم ... اون تصور یچطور

دست وپنجه  ایکه واقعا من باهاش روبه روام  یزی... با چ

 یبودم . دوست کاریب میتا نیمتفاوته .من ا یلیخ کنمینرم م

.... خب به اون کمپ گره خوردم مییمحسن .... آشنا با

کم از دغدغه هام  هیکه  گذرونمیاونجا م ییجورا هیوقتمو 

 هی...  کنمیکمپ گوش م یبچه ها یکم بشه . به قصه 

 ومیآرش یکه داشته باشم تو رمیگیم لمیرو ف ییبخش ها

مردم مطلع  تیاکثر ایماجرا رو لو بدم  نیبخوام ا نکهی... ا

 ستین ندیخوشا یلی.... برام خ هیهدفم چ قایکه دق نبش
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نگاه کنم تا  یسرگرم حیتفر هیبهش به عنوان  دمیم حیترج

نه ...  ایهستم  یریمن آدم خ نکهیاثبات ا یکار برا هی

که براش  یکار یرفت ، در ازا شیمحسن خودش خوب پ

بهم داره  ییماجرا هیتو  کنهینکردم هم داره به من لطف م

 .  نی. هم کنهیکمک م

 خبردار بشه .  یکس یخوایچرا نم-

ساده  یلینگه داشت و لب زد : خ نهیس یرا تو نفسش

 هیکه تو  ستین سریبگم برام م تونمیگفتنش . فقط م ستین

حرف بزنم که اصال اگر  یاز مسائل یمناسبت یبرنامه 

 هی.  شدمیوقت باهاشون رو به رو نم چیه شدمینم کاریب

دنبالش بعد ... بعد من  رهیمخاطب م ادیم شیسوال پ یسر

 .  رمیسرمو باال بگ تونمینم گهید

 هیاز بچه ها ،  یکیمادر  نیپسرم؟! بب ی؟! از چ یاز چ-

داره . من مطمئنم  مایصدا و س یگردن کلفت تو یآشنا

 کارتو درست کنه .... مطمئنم .  تونهیم

 ؟ یمناسبت یبرنامه  هی یبدون شرکت من تو-

حداقل....  یول ستیزد: اره . خب اون که زور ن یلبخند

 . کارت درست بشه .  میاجازه بده بهش رو بزن

 ...تشیکم شوکه شدم واقع هی-

 یبرا میکه نتون میما انقدر ازکار افتاده ا یعنیچرا ؟! -

 م؟یبکن یپسرمون کار

 .کنمیمن جسارت نم نیحرف ونزن نیا-
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زنده ام .  یبرات کرده باشم تا وقت یکار هی خوامیمن م-

که خودم راست و  دمیترسیات محاال هم از سگرمه ه

 بدونم .  فمویبهت گفتم که تکل ینیحس

 .کردیخانم همچنان نگاهش م نادره

 دونمیمن واقعا نم دیکم حداقل زمان بد هیگفت:  یبامکث

 بگم .... یچ

 یکننده است ... آقا هی. ته گمیم لشویاسم و فام نیبب-

 مگه نه ؟! شیشناسیمحمد زاده . م یعل

کنندگان به نام  هیاز ته یکیشد .  رهینادره خ یدرچشمها

 هم داشت .   یبود  و البته نفوذ خوب

 .شناسمیتکان داد وگفت: بله م یسر

، مادر احمدرضا .... احمد و که  یخب . خانم شکر-

 ؟یشناسیم

 یسر تکان داد و نادره خانم با آب و تاب گفت: آقا باز

. پسرخالشه  هیخانم شکر کینزد یلهایمحمد زاده از فام

گفته فقط اشاره کنه  ی. خانم شکر کیچقدر نزد نی.... بب

محمد زاده . اگر  یتا من تلفن و بردارم و زنگ بزنم به اقا

 .  ذارهیپات م شیپ یراه هیحل نشه حداقل 

 بگم .  یچ دونمیمن نم-

 جون . یناد سپارمیو به تو م یبگو من همه چ یچیه-

چشم من به  شتریب میفکر کن دیزد : حاال اجازه بد یلبخند

 خوبه؟ دمیشما اطالع م
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با  ستیمگه قرار ن ؟یمگه به پسر من قول تئاتر نداد-

 . وعده سرخرمنه؟  یکمپ ، تئاتر کارکن یبچه ها

به خاطر محسنه  نایا یو در جوابش گفت: همه  دیخند

 ؟! درسته؟ گهید

: خدا مرگم بده . من دیکوب شیخانم محکم به پا نادره

. بد  نمیبب نمایتو رو تو س یلمایف نمیدوباره بش خوامیم

از پس همه  ییتنها شهی. آدم همیگیبگو بد م زنمیحرف م

شوهرم رو هم صد  ی. با مرتض نی. منو ببادیکار که برنم

 .میومدیالف بچه برن نیسنمونه . از پس ا یو خرده ا

 غر زد: مامان. محسن

.  میرفت و گفت: بذار حرف بزن یخانم چشم غره ا نادره

 ؟  گمیسرکارت . بد م یحداقل برگرد

کنم چشم .  یکم برنامه هامو اک هیتکان داد و گفت:  یسر

 هیمرتب شد به قول شما چاره اش  زیاون موقع که همه چ

 یبد یخوایخوبه؟ نهار نم میزنی! تلفن هم م گهیتلفنه د

 ! دمیجون؟! من وصف کوفته شن یناد

به زبان آورد و گفت:غذام نسوخته  یبرسرم خاک نادره

 باشه خوبه .....

 دیخودش را باال کش نیالفور ازجا برخاست و راست یف و

را درآورد و محسن  گارشیمبل نشست ، پاکت س یرو

آورد گفت: بابت  یم یگاریس ریز شیکه برا یدرحال

 مامانم واقعا شرمنده. یحرفها
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 . از آهو چه خبر ؟! اوضاع مرتبه؟! الیخینه بابا ب-

 

 _ممنوع ی#کپ 64#کالکت_

 یلیخ کهی. البته اون مرت ستیتکان داد و گفت: بد ن یسر

 کیپژوشو تو کوچه داره کش نمیبیم ییوقتها هی.  شهیریس

 .  کشهیم

 شد و گفت: خب ... رهیمحسن خ یچشمها در

. همون خانمه شیقبل یبارم رفت سر همون خونه  هی-

 بود؟ یچ اسمش

 فائزه؟-

برگشت . اونجا رو قبال با بچه ها   یدست خال یاره . ول-

 هیخب  ی. دستش نرسه به اطالعات . ول میکرد یخال

 ....یزیچ

گرفت ، خم شد خاکستر جمع شده  گاریاز س یکام نیراست

 ؟یکرد و گفت: چ یخال یستالیکر یگاریرسیز یرا تو

 ست؟یبهتر ن ادیب ادشی-

 شد و گفت: نه !  رهیمحسن خ یچهره  به

شده بود،  رهیخ نیدر سکوت به صورت راست محسن

گرفت و  گارشیاز س گرید قیدو سه کام عم  نیراست

 یکارتو اک تونهیمحمد زاده م یعل نیا یمحسن لب زد: ول

 کنه ها!

 .دونمیم-
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 یخواینم یعنیرا در هم قالب کرد:  شیپنجه ها محسن

 نما؟یس یبرگرد

 .  خوامیم-

 پس ... به مامانم بگم که ...-

 حرفش گفت: نه . انیم

 حیگفت: فعال ترج نیو راست کردیم شیتماشا جیگ محسن

که حقمه التماس نکنم . اگر همه  یزیبابت چ یبه کس دمیم

راه ها رو رفتم و بن بست بود اون موقع تازه فکر  ی

 نه .  ایالتماس کنم  یبه کس کنمیم

 گفت: از تورج چه خبر؟  نیتکان داد و راست یسر محسن

و ملت  یئه . بچه ها تو پارک ساع یوهللا کماکان ساق-

 ...  دنشید

زد و با خودش زمزمه کرد: پس توبه  شیبه موها یچنگ

 هاش باد هواست . 

 ؟ی: چدیپرس محسن

گرفت و  گارشیاز س یگریتکان داد ، کام د یسر نیراست

ورجه ت نیمحسن خودش را جلو آورد و گفت:  حاال از ا

مهم  دیخرده پاست . چرا انقدر با یساق هی؟!  یخوایم یچ

صد  یزنگ بزن هیازش...  یباشه   که همش دنبال سرنخ

چهار پنج سال زندان هم  رنشیگیم یبد شنیو ده  و لوک

 رو شاخشه . 

 جوابش لب زد:  در
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آخر  یکار و ال نیسر هم گردهیهم برم رونیب ادیدوباره ب-

! 

 شهی. به زور که نم شهیسربه راه نم گهیخب ؟! د-

 نی! تازه طرف باجناقش هم آورده تو خط... تو ببشه؟یم

آدم ! همش از طمعه . پولشم خوبه  کنهیم یچه تب گهید

.  یکنیم یچهارصد تومن کاسب صدیشب س هی.  گهید

. دو سه ساعت فقط تو پارک  یزحمت چیبدون ه

 . هست؟! ستیزور که ن خوادینم یوقتتو! وقت یگذرونیم

 نفسش را فوت کرد و گفت: نه ! نیراست

 جمعش کنه ؟! ادیو صد و ده ب شنیلوک میبد-

 .  دمیزل زد و گفت: بهت خبرشو م شیچشمها در

 ....ی. هر موقع که بگ یبخوا یباشه هرچ-

،  یافتاد هر ساعت یمراقب آهو باش . هر اتفاق شتریب-

 زنگ بزن بهم . باشه؟

 .  میسیمیوا یفتیبا احمد ش گهیحتما خاطرت جمع . د-

 . کنمیو گفت: خوبه . جبران م دیبه صورتش کش یدست

دوستانه به شانه اش زد و گفت: جبرانه  یضربه ا محسن

 داداش . 

نهار حاضر است ، تنه اش  گفتینادره که بلند م یباصدا

حجم از دغدغه  نی. مغزش داشت از شدت ا دیرا جلو کش

. چطور  دیترکیخودش دست و پا کرده بود ، م یکه برا یا

و  یتورج آدم برگشتن سر زندگ کردیم یحال هیبه عال
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که به  ی! آن هم مرد ستیزهرا ن نینازن یکردن برا یپدر

و مجنون جلوه  وانهیاو را د خواستیم شیوکمک پسرعم

را پر از  شیبا چهار تا بچه ... لپ ها هیدهد و حاال ... هان

 باد کرد .

 

 _ممنوع ی#کپ 65الکت_#ک

*********** 

خانه ، وادارش کرد تا تمام چراغ ها را  یکیتار حجم

روشن کند ، بدون درآوردن کفش ، همانطور که اور کت 

کرده بود و دنبال  زانیبهاره اش را به سر انگشتها آو

به سمت آشپزخانه رفت .  دیکشیم نیزم یخودش رو

 یریرا کو شی، گلو یزیچرب و خوش طعم تبر یکوفته 

 کرده بود.

خودش فراهم کرد و هنوز  یاز آب خنک برا وانیل کی

درآمد.در  فونیآ یاول را قورت نداده ، صدا یجرعه 

مشخص نبود به  یکس ریتصو فونیکوچک آ شگرینما

ساسان است در را گشود کتش را به چوب  نکهیا الیخ

که  یرا درآورد و درحال شیکرد ، کفشها زانیآو یرخت

خانه را باز  ی، در ورود دیکشیم رونیشلوار هم ب کمربند

 زانیآو یرا به قالب چوب رخت راهنشیکرد . شلوار  و پ

 آشپزخانه رفت.  ساسان حتما گرسنه بود . یکرد و به سو
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که  دیکش رونیب خچالی یتخم مرغ و گوجه از تو چند

 بسته شدن در آمد .  یصدا

 نکهیشب بود ، از ا میبه ساعت انداخت ، نه و ن ینگاه

، متعجب تخم مرغ ها را  دیاز ساسان نشن ییسر وصدا

 آمد .  رونیاجاق گذاشت و از آشپزخانه ب یرو

که هست  ییزنانه وادارش کرد همان جا غیج یصدا

 خشکش بزند!

 شیتر از چشمها نییصورتش پا یرا رو شیدستها

شکم و  یها چهیماه یلحظه رو کیگذاشت و نگاهش 

به سرش خورد ،  یو بعد انگار پتک دیلغز شیبازوها

 من! یخدا ینفس نفسش گفت: وا انینفسش تنگ شد و م

 : تو ؟!!!دیمردانه اش آمد  مبهوت پرس یصدا

را به سمت در برگرداند و تمام تالشش را به کار  شیرو

کشش  یکه رو پیاسل یمردانه  اهیگرفت تا شورت س

 حک شده بود را از خاطر ببرد .  دیسف نیکال نیمارک کلو

 ییعبا یدر ان مانتو فشیبه اندام ظر تیاهم یآمد ، ب جلو

که تازه به چوب  یسبز رنگ ، دست جلو برد، شلوار

که صبح به تن  یشرت یبود را چنگ زد و ت ختهیآو یرخت

 داشت هم مچاله از همانجا برداشت . 

به  تیاهم یشرت را ب یحرص شلوار را به پا زد و ت با

 یبرگرد یپشت و رو بودن تن زد و گفت: فکر کنم بتون

!!! 
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سرخ تر گفت: ممنونم  ییسرخ شده و گونه ها یچشمها با

 واقعا ! 

! انقدر شوکه کننده بود  یبود دهیتو استخر که لختمو د-

برج آبرو  نیمن تو ا ؟یبزن غیدختر هجده ساله ج نیع

 دارم !

 تنت بود .  ویحرص لب زد: ما با

 . گهیهمون شورته د ویما-

 یحوصله گفت : خوش اومد یسرش را تکان داد و ب و

 یجلو یزیچ یگوسفند یگاو دیفرمودیسرکار خانم . م

 !میپاتون ببر

ورساچش را مشت کرد: خجالت  فیک ییطال بند

 ادبته نه ؟! تینها  نی! ا؟یکشینم

 چه کار کنم؟  قایدق دیاالن با دیببخش-

 منم؟ یدیتو ند-

 مشخص نبود .  ریتصو فونیآنه ! تو -

 .  ستیو گفت: باشه مهم ن دیرا جلو کش خودش

و گفت:  دیکش یپوف نیکه راست ستیگفت  مهم ن یطور و

 ؟یکنیچه کار م نجایا ه؟یاالن منظورت چ

 !میاومدم صحبت کن-

 درمورد ؟!-

 . یریقرار بگ انیدر جر دیهست که با یمشکل هی-
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 یبه کمر شد و با طعنه گفت: مشکالت من که تموم دست

 نداره! به لطف تو و همسرت !

 .نیراست شمیو پوست کنده گفت: دارم ازش جدا م رک

اون  شمیجشن طالقتون منم دعوت کن خوشحال م یتو-

 و بخورم !!! نیریش کیک

که  ییآشپزخانه رفت و رو به او یحوصله به سو یب و

تعارف کنم  دیبود گفت: با دهستایبا فاصله از در ا یکم

 زبانیم نکهیبه ا یاجیاحت یحرفه ا هی ای؟!  ینیبش

 داینشستن پ یبرا ییجا هیتعارفش کنه نداره و خودش 

 !کنه؟یم

 .یقابل تحمل شد ریغ یلی: خدیکش یپوف پناه

 ! یایمطمئنم امشب دعوتت نکرده بودم که ب-

و گفت: من احمقو بگو که  دیکانتر کوب یرارو فشیک

 نگران توام!

 

 _ممنوع ی#کپ 66#کالکت_

 نخواسته بودم ... نمیا کنهیم یاریکه حافظه ام  ییتاجا-

. واقعا  نیراست یحیوق یلیزل زد و گفت: خ شیچشمها در

 کمکت کنم .  خوامیمن م یحیوق

 !  تشیواقع سوزهیم یکمک قبل یهنوز جا-

آمد و گفت: چند بار بگم متاسفم .  شیبه سو یگام پناه

! قا؟یدق گهی.چند بار د مینداشت یا گهیچند بار بگم راه د
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و  یالپوشون  یباشه اما تو یهرچقدر پست و عوض تیآ

گند چند تا  یدونی. م زنهیکردن حرف اول و م یماست مال

 دهیکش یچند نفر و تو پارت یدونیهنرمند و جمع کرده؟ م

! من اد؟یعکس و اسم و رسمشون درن نکهیبدون ا رونیب

 به تو کمک کنه .  نکهیا یرو انتخاب کردم برا یآدم درست

همه تالش و بحث  نی! ا مونهینم یحرف گهیخب پس د-

 ؟! هیبابت چ

 . سوزهیدلم برات م-

:  دیچیدر آشپزخانه پ شیکرد و صدا یمردانه ا ی خنده

! شه؟یکه تموم نم هیدیمنبعش خورش یدلسوز نیا

 داره نداره؟!  یحد یزیهرچ

 یتونستیحرفه م نیا یبه کارت . تو یبرگرد خوامیم-

 کینقش  یحداقل ده سال توانشو داشت یحرف اول و بزن

 . یباش نمایس

نه سال ! نه با ده  شهیباال انداخت و گفت: حاال م یا شانه

 نمی! ا ستهیگفتن نوزده برادر ب میاز قد  کنهینم یفرق یلیخ

 افتادم مشروط که نشدم . شدم؟!  گهیهمون د

 نگاه به خودت بنداز !  هیمن نگران حال وروزتم . -

گذاشت و رو  ینیس یساز را روشن کرد، دو ماگ تو قهوه

درگاه آشپزخانه  یسبز تو یبه پناه روشن که با آن عبا

. باعث  یبود گفت: ممنون که نگران هست ستادهیا

 افتخارمه بانو ! 
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تو  یبنداز زتویلحن مزخرف و طعنه آم نیا یکاش بتون-

 بدش فکر کنه .  یاتاق تا به رفتارها

 استهزا گفت:  با

 !   یبچم دار کاریچ-

و طلبکارش زل زد  نفسش را  یمشک یدر چشمها پناه

بهت نگم  یچیه کنمیم تیدارم رعا یلیفوت کرد و گفت: خ

 اونم به خاطر حال و روزته ! 

 یبم حداقل امروز روز خوبحالم چشه ؟! من که واقعا خو-

 رو پشت سر گذاشتم . 

روز خوب  هیحسرت لب زد: خوش به حالت که حداقل  با

 ... یداشت

شد و  کمرش را به کانتر چسباند و به  نهیدست به س و

برداشت و رو به او گفت:  یزل زد . دست از بد اخالق زیم

 ...نیبش

ف تعار یحاضر در آشپزخانه ، ب یاشاره زد به صندل و

 ییعبا یگردنش افتاده بود و مانتو یآمد، شال رو شیپ

که به پوست  یرنگ یکناررفته بود و بند تاپ مشک یکم

و سرشانه  ندیواضح بب توانستینشسته بود را م دشیسف

 کردیم ییاز مانتو سربرآورده بود و خود نما یمیکه ن یا

 . 

رنگش باال آمد  ییگذاشت و نگاه طال شیرو شیرا پ قهوه

 . رانیا گردهیو گفت: عموم داره برم

 



 246 

 ی؟ برنامه  یدید یاستقبال تدارک خاص یبرا-

 بدم .  ایهست  یا دهی؟ ا شهیدر پ یزیسورپرا

 .یچقدر تو بانمک-

 نیبازگشت غرور آفر یکرد و گفت: برا یخنده ا نیراست

 ؟ ادیازم برم یچه کار رانیعموت به ا

فرو کرد و گفت:  دیماگ سف یدسته  یرا تو انگشتش

 کمکت کنه .  تونهیم

 کمک و نخوام؟ نیو اگر ا-

که مبادا دستتو  یدرخشان مثل بز بترس تیاز آ دیتا ابد با-

 رو کنه  . یکس شیپ

 ؟یآدم ترسو شناخت هیزد : من و  یلبخند

قهوه اش را  نیتکان داد و  راست یرا به عالمت نف سرش

احمق  هیمن ذاتا   یدونیم باال اورد و گفت: خوشحالم  که

 دارم! یکه سر نترس ارمیتمام ع

 

 _ممنوع ی#کپ 67#کالکت_

 نی. ا هیزندگ تیخاص نی. ا یبترس باش دیکم با هی-

 .  استیدن تیخاص

که  نهیکنار . نظر من فعال ا میو عوارضشو بذار تیخاص-

 بهش فکر نکنم . 

قاشق  کی نیاز قهوه اش مزه مزه کرد ، راست یکم پناه

 یصندل یهم زدنش رو نیو ح ختیخامه در ماگ ر
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گفت: دوباره رابطه  یآرام یمقابلش نشست . پناه با صدا

 اشو با صحرا شروع کرده . 

 زودتر جدا شو . -

کنه  هیو گفت: اون زن واقعا  دیصورتش را جلو کش پناه

زمان  هیکه تو چطور  بهیو برام عج ارهیتمام ع ی

 ؟! یعاشقش بود

 نبود که حاال هست .  یزمان اون شکلاون -

به لب آورد و پناه سر تکان داد و گفت: مطمئنم  یلبخند

 بوده . از ابتدا ! یزونیهمه آو نیتو سرشتش ا

ها هست که در زمان  یبد یسر هی یتو سرشت هرکس-

قاعدتا  گهید یکیبه خاطر  دهیخودش ، خودشو بروز م

! بزرگش هم مش؟دیی. من که نزا یمنو بازخواست کن دینبا

از من توقع  دینبا خواستمشیم یزمان هینکردم! چون 

 یو باورها دیو افکار و عقا تیترب یکه رو یداشته باش

داشته باشم . من تهش دو  ینداشته و داشته اش نظارت

 نظارت داشته باشم ! دیخودم با یزار رو

و گفت: به  دیقهوه اش را نوش یجرعه  نیآخر پناه

وصحرا دوباره رابطه اشون رو از نو  تیهرحال ... آ

 شروع کردن . 

 ؟یهست ینگران چ یشیجدا م یتو که دار-

 میشوهر عوض ینگران رابطه  دیزد : نگران؟! چرا با لب

 با دوست دختر سابق توباشم؟! 
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 من هم نامشخصه .  ی. واقعاعلتش برا دونمینم-

 ...  یمن فقط خواستم بهت بگم که بدون-

 هم هست ؟  یا گهیممنون . حرف د-

 زل زد و گفت: قطعا نه .  شیزده در چشمها رتیح

و گفت:  دیرا عقب کش ی، صندل دیکوب زیم یرا رو ماگ

 شب خوش . 

اخر  ی هیرا تکان داد ، خواست برود اما در ثان سرش

 زیم یفلش رو کیرا باز کرد  فشیمنصرف شد ، ک

گفت: تو  دیلرزیکه از شدت بغض م ییانداخت و  با صدا

خوب هست . هر دو  ی لمنامهیحافظه دو تا ف نیا

و خوب من هستن . بابت  یمیقد یکارگردان از دوست ها

 یاگر موافق بود بخوننقش هم خاطر جمع باش . فقط 

کنم از  یبرات کار تونمیبهم اطالع بده . با کمک عموم م

 . یایدرب فیبالتکل تیوضع نیا

به  توانستیکه تجمع اشک را م یروشن یچشمها در

نگاه کرد و لب زد: ممنون  هیچند ثان ندیوضوح در آن بب

 از لطفت.

 به سمت در رفت .  یخداحافظ یرا برگرداند و ب شیرو

از جا برخاست، دنبالش  تیمکث کرد و درنها هیثان چند

شانه  یرا رو فشیفرو کرد، بند ک بیج یرفت و دست تو

کمد  ی نهیمقابل آ داد،یتش مانداخته بود و به قصد لف
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رنگش را  ییطال یبود و کش موها ستادهی، ا زیرخت آو

 از نوع ببندد . کردیم یباز کرده بود و سع

سرشانه  یماند . عبا هم برا یشانه اش نم یرو فیک بند

حال   نیدرآورده بود . کالفه از ا یگشاد بود و باز شیها

انداخت که درش باز شد و تمام بساطش  نیرا به زم فی،ک

 نکیجلو رفت ، رژ لب، ع نی. راستختیر نیزم یرو

را  فشیکه در ک ی...  مقابل بساطش خم شد . درحالیدود

. کرم  ختیریم فشیک یرا تو لیبود، وسا اشتهباز نگه د

 کی.... پد و  گاریآدامس... س یمرطوب کننده ، بسته 

 قرص ! یقوط

 

 منوع _می#کپ 68#کالکت_

که دسته اش در  یا یدود نکیخم شد ، ع نیراست مقابل

 چنگ گرفت و گفت: ممنون. یآمده بود را تو

 آوره .  ادیاعت یکنیقرص و مصرف م نیا-

 شمی. معتاد م گهید ادهیباال انداخت و گفت: تهش اعت شانه

 .  مهمه مگه؟

را به سمتش گرفت و  فیدادن قرص ، ک لیتحو بدون

حرفه  هی؟ در شان  یکنیم یخودت چه فکر دونمیگفت: نم

 داشته باشه؟  ادیهست که اعت یا

داره  یتیباختم چه اهم مویهمه چ گهیزد و گفت: د یلبخند

 ؟!
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اش  یی، نگاه طال دیلبش لرز یبا وجود لبخند رو نگاهش

 تیبار در کوهستان رو نیشده بود که آخر یغروب هیشب

 در کار بود نه غروب. یوقت نه طلوع چیه گریو د شدیم

 یزندگ هی. میدونیجفتمون م نوی. ا یستیتو بازنده ن نیبب-

 یسادگ نی! به هم شهیشروع م گهید یزندگ هی شهیتموم م

 . 

حرف راحت  نیا یو سه سالگ یس یتو تو ی... برا دیشا-

 یو شش سالگ یس یمن تو یبرا دنشیباشه ! اما شن

 ! ستیاصال راحت ن

 کرد: امروز تولدته ؟! کیرابار شیچشمها

زد و دوقطره اشک از چشمش فرود آمد سرش را  یلبخند

ها فکر کن  لمنامهیبرم . درمورد ف دیگرفت وگفت: با نییپا

 . 

دستش را جلو برد ؛ پنجه  نیبلند شود که راست خواست

 اش را محتاط گرفت و گفت: تولدت مبارک .... 

: از تولدم شد و گفت رهیخ هیرنگش چندثان ینگاه مشک در

 مبارکه ! بهت بگم ممنون .  یکه بهم بگ ستمیخوشحال ن

 شهیاز باال رفتن سنش ناراحت نم یحرفه ا هیزد: یلبخند

! 

گونه اش را با پشت دست پاک کرد و  یرو دهیچک اشک

 ناراحت نباشم .  تونمیگفت: نم
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که  ی. حداقل اونقدر خوشبخت ستین یچرا کار سخت-

ات  نهیشینگران پ نکهیبدون ا یکن یباز لمیبازم ف یتونیم

درخشان  تیکه به آ نهیقسمت ماجرا ا نی... و بهتریباش

و از همه مهمتر دوست دخترت حافظه اشو  یستیبدهکار ن

کنم  فیاز دست نداده !!! تازه اگر کل ماجرا رو برات تعر

 به خودت ...  نیقیاز شوک ماجرا قطع به 

اشت و گفت: ادبمو زد و کلمه را در دهانش نگه د یلبخند

 بدش فکر کنه! یفرستادم تو اتاق به رفتارها

 بچه رو !!! یدار کارشیو گفت: چ دیخند پناه

و گفت:  دیکش یقیبه صورتش زل زد . نفس عم هیثان چند

 رونیحاضر کنم . زنگ بزنم از ب گهید یقهوه  هی تونمیم

 سفارش بدم !  کیو ک ارنیشام ب

 ؟ یکنیوم نکاریا-

تنها باشه  دیرا تکان داد وگفت: آدم روز تولدش نبا سرش

 !  مهینظر شخص نیکنه . ا هیو گر

 مزاحمت باشم. خوامینم-

 نجایمکث کرد و گفت: تو که تا ا هیصورتش چند ثان در

سر  کشهیطول نم یلی. از حاال به بعدم باش ... خ یاومد

 ! میکنیساعت جمعش م کی

گفت: دوست دارم بدونم  یفیضع یزد  و با صدا یلبخند

 افتاده  واقعا .  یکه چه اتفاق

 مفصله . -
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 آزاده .  ممینداره من تا یاشکال-

 .  یریگیحواله اش کرد و گفت: سردرد م یمردانه ا لبخند

که  رمیسردرد بگ ییزهایباچ ادیباال انداخت: بدم نم شانه

ربطه ! از دست مشکالت خودم خسته شدم .  یبه من ب

آدم حس  کنهیکمک م گرانیمشکالت د گوش دادن به

 داشته باشه! یخوشبخت

 ام! یمن آدم بدبخت تر کنمیمن ثابت م-

 به تو ثابت کنم .  تونمیو لب زد: منم م دیخند

 ترم .  یحرفه ا نیمن تو ا-

 ! نطوریبا خنده گفت: منم هم پناه

شام با  یرا تکان داد از جا برخاست و گفت: برا سرش

 ؟! یموافق ییایتالیا یغذا

 خوبه .  یسفارش بد یهرچ-

قرص ، به سمت  یتکان داد و بدون پس دادن قوط یسر

 تلفن رفت .

 

 _ممنوع ی#کپ 69#کالکت_

کرد ،  زیگرد را تم یا شهیش زیدستمال نم دار ، م کی با

و پناه با تاپ و شلوار  ختیخشک ر یچا یقور یتو

شانه  یاش رها رو ییطال یکه موها یدرحال یمشک

: کمک الزم  دیافتاده بود وارد آشپزخانه شد و پرس شیها

 ؟یندار
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تر هم  کیبار یکه در تاپ و شلوار مشک کشیاندام بار به

برم دوش  دیکرد و گفت: نه . با ینگاه مین دیرسیبه نظر م

 .رمیبگ

 باشه برو .-

 ونیزیتلو یگذاشت وگفت:  خواست یکتر یرا رو یقور

. دستگاه  دیجد کیموز نطوریدارم .... هم لمیف ینیبب

 پخشو روشن کن . 

باال رفت.  به  یبه طبقه  نیتکان داد و راست یسر پناه

را باسشوار  شیامد ، موها رونیاز حمام ب نکهیمحض ا

به تن  یرنگ یو شلوار مشک دیسف راهنیخشک کرد ، پ

اش  قهیرا به  یرنگ یکه کراوات مشک یزد و درحال

را به  یسردست نقره ا ی، ادکلن زد و دگمه ها بستیم

 انی، در کمد را باز کرد و از م زد راهنیپ دیسف نیآست

را که  یکیکه هرگز باز نشده بودند ،  ییایهدا یساک ها

 دیخرس سف کیداشت را برداشت ،  یظاهر دخترانه تر

را  یصورت یپوشالها انیساک م یبود ، تو شیکوچک تو

 زیچ عاشقانه یکرد جز خرس و آن نامه  یخوب وارس

اتاق انداخت و  یسطل زباله  ینبود. نامه را تو یگرید

 نییپا یخشک را به طبقه  یساک خرس و پوشال و گلها

 برد . 

را به لبه  شیسالن نشسته بود، کف پاها یروشن تو پناه

در فضا پخش  میمال کیموز کیچسبانده بود ،  زیم ی
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 دنیگذاشته بود ، با شن شیزانوها ی، سرش را رو شدیم

ظاهر  دنیسر از زانو برداشت از د شیکفشها یصدا

زد و گفت: اوه الال ! چه  یآراسته و مردانه اش لبخند

 ن همه راهو!یا رهیم یخبر... ک

 تفاوت بود .  یب شهی! نم هیحرفه ا هیبه هرحال تولد -

گذاشت  وگفت: تولدت مبارک سرکار  شیپا شیرا پ ساک

 خانم پناه روشن ! 

من  یلنگه ابرو باال فرستاد و مبهوت گفت: خدا کی پناه

باال راه  ی؟!طبقه  دیسرکوچه خر یرفت ایحموم  ی... رفت

 داره ؟! رونیبه ب

 یآشپزخانه رفت، بطر یزد و به سو یشخندین نیراست

 کردیحاضر م وانیکه دو ل یابسولوت را برداشت و درحال

 یارسبه پناه انداخت که ساک را و ینگاه می، ن ینیس یتو

 .  کردیم

 رونیساک ب یرا از تو دیخرس سف یبلند یقهقهه  با

وشش ساله واقعا خرس کادو  یزن س هیو گفت: به  دیکش

 گرفته نه؟! تیحکمت شوخ نی؟ راست یداد

دستگاه   یکرد الیخ ؟یفرض کرد یباال رو چ یطبقه -

Atm یجواهرفروش ای! رم؟یبگ هیدارم که ازش کارت هد 

 !!! 
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چسباند و گفت:  دینرم خرس سف یصورتش را به تنه  پناه

کدوم  ی هی. .... هدی. مرسیشدم ول دیسف یتد نیعاشق ا

 به تو ؟! هیا چارهیب

 .  خورهی... به دردم که نمیباال انداخت و گفت: هرک شانه

که به دردت  یزیکه چ یذاریانقدر احترام م یمرس-

 !  یکنیمن م میتقد یرو دودست خورهینم

 شیرا به سو یدنینوش وانیحواله اش کرد و ل یچشمک

 گرفت و گفت: 

 باش.   ینکن راض یناشکر-

 ی هی.  هدیو گفت: باشه . مرس دینرم را بو کش خرس

 بود .  یمتفاوت

و  یمبل نشست و گفت: خب س یتکان داد و لبه  یسر

 داره؟ یچه حس یشش سالگ

 کی یحت خوادیهزار حس مختلف....   مطمئنم دلت نم-

 .  یدونه اش هم تجربه کن

 هیرا بغل زد و به خودش فشار داد و گفت: دلم  خرس

بود .  نیتصورم ا یعنی خواستیم ییایخوب و رو یزندگ

 نرفت.  شیپ خواستمیکه من م یاوضاع اونطور یول

  رهینم شیپ خوادیکه آدم م یوقت اونطور چیاوضاع ه-

 .  یگله بکن دی.نبا

نفس باال  کیالکل را  یمحتو وانی، ل دیجلو کش دست

 وسط....  یاریو ب یرفت وگفت: کاش بطر
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گذاشت و  زیم یرا رو یرا اجابت کرد ، بطر درخواستش

احمقم که هنوز  یلیو دوست دارم  . من خ تیگفت: آ

 نی. با ا کنمیم یدوستش دارم . به صحرا ملکان حسود

تو هم  یبه اون دوست کوچولو یهنر و تجربه ! حت

 سن .... واقعا احمقانه است  نی! با ا کنمیم یحسود

 یالکل را رو وانیزنگ آمد ، از جا برخاست ، ل یصدا

 .  گردمیگذاشت و لب زد: زود برم زیم

رفت، هردو  رونیاز خانه ب نیتکان داد و راست یسر پناه

کوچک را با  کیک یبودند ، جعبه  دهیهمزمان رس کیپ

گرفت .  گریغذاها را با دست د یدست  و بسته  کی

معطل شد و  یقیدقا دادیآنتن نم چکدامشانیدستگاه پُز ه

 افتیرا از هر دو در یزیو کاغذ وار دیباالخره کارت کش

 کرد . 

 رفتیپذ رند،یدرخواست داشتند با او عکس بگ کیدو پ هر

گفتگو با دو پسر جوان،  قهیدق یو باالخره بعد از س

 .  دیدادند بروند و به واحدش رس تیرضا

نصف شده بود  قهیدق یس نیهم یکه تو یا یبطر دنید از

سرخش انداخت و لب زد:  یبه چشمها ی، مبهوت نگاه

 من پناه !!!  یخدا

 یاقا یکرد ریلب زد: چقدر د یکش دار و مست یصدا با

 شده . تیطور هیسوپراستار ! فکر کردم 
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تو ... که قراره  یرا باال برد و گفت: به سالمت وانیل

 ! یاز من بدبخت تر یامشب بهم ثابت کن

را از چنگش  وانیل نیآن را سر بکشد که راست خواست

. چه خبره !  گهیخب بسه . بسه د یلیدرآورد و گفت: خ

 گربه کجا رفته!!! یایبازه ح گیدر د

مبل چسباند ، خرس را  یزد و سرش را به پشت یلبخند

 دادیرا تکان م شیو پاکه دست  یباال آورد و درحال

رو  یمزخرف یو شش سالگ یگفت: س یکودکانه ا یباصدا

 !!! زمیعز کنمیدارم تجربه م

 

 _ممنوع ی#کپ 70#کالکت_

 کیک یرا برداشت ، سرش را تکان داد و جعبه    یبطر

 سید کیگذاشت ، ظرف پاستا را   در    خچالی یرا تو

و کارد  و چنگال به  یدست شیکرد ، دو پ یخال دیسف ینیچ

گذاشت ، سلفون ساالد سزار  زیم یهمراه انواع سس رو

 شیهر پ یسوپ قارچ را تو یرا برداشت ، دو کاسه 

 ی رهی، کل دا تزایپ یجعبه  یگذاشت و از تو یدست

گرد چودن  سید کی یتو زیرا وسط م ریپر پن یپپرون

ها  یدست شیرا هم کنار پ ید یه یها یقرارداد و قوط

مبل بود و به  یگذاشت، به سالن برگشت . سرش به پشت

 .کردیلوستر نگاه م

 



 258 

صورتش تکان داد و گفت: گرسنه  یرا جلو دستش

 ؟یستین

 !ادیز یلیخ یلیگرسنمه ! خ یلیخ-

مبل نشاند  یرو اطیرا با احت دیجا برخاست ، خرس سف از

 ببرم ! نویبنداز ا ادمیو گفت: 

باعث شد تعادلش را از  جهیرا راست کرد ، سرگ کمرش

را گرفت  فشیبرهنه و ظر یبازو نیدست بدهد ، راست

 طرف. نیوگفت: از ا

هات بشکنم  لهیبخورم به وس یترسیزد و گفت: م یلبخند

زنونه به  ی قهیتوش سل یلیخونه خ نی.... ا زویهمه چ

 ؟یزن نداشت یکار رفته . تو مطمئن

 . شتریمادربزرگمه ب ی قهیآره! سل-

گفت: تو  زیم دنیو پناه با د دیعقب کش شیا برار یصندل

من تو  کردیفکرشو م ی. ک یهست یجنتلمن واقع هیواقعا 

اونم  رمیبگ یا یتولد هول هولک نیچن یو شش سالگ یس

 !!! یسرخر چی! بدون هییکنار تو؟! دو تا

هم  یزیچه م اینشست و گفت: خدا یصندل یولبه  دیخند

نه؟! چه  زهیریهنر م هی. پسر تو از هر انگشتت  یدیچ

 ؟!!!!  یهمه غذا سفارش داد نیخبره ا

 نداره ؟! یکم و کسر یزیچ زیم-

 دو تا شمع . چند تا شاخه گل !!!-

 شمع دارم . -
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شمعدان قرارداد و با  ی هیپا یرا تو دیشمع سف کی و

 یگلها شیکه تو یروشنش کرد ، گلدان کوچک تیکبر

الله بود را هم وسط گذاشت  و گفت: خوبه؟  یمصنوع

 بخشه؟ تیرضا

 .  هیعال-

 انداخته بود .  هیاش سا یمشک یشمع در چشمها ی شعله

به صورت مردانه اش زد و گفت: آهو حتما دختر  یلبخند

 یو برا زیم نی. مطمئنم ... فکر کنم ا شهیم یخوشبخت

 یفیپدرخانمت . چه ک ای... واووو ... ینیمادر زنت بچ

 !کننیم

 مادر آهو به دست پدرش کشته شده! یدونیتو که م-

سوپ را به کاسه برگرداند و  یکرد و قاشق حاو یاخم

نبود . چرا فکر  ادمی. اصال  یگیگفت: هاه.... راست م

 کردم خانواده اش هستن ... 

را تکان داد و چندقاشق سوپ خورد ، به  سرش

و ساالد  تزایاز پاستا ... دو تکه پ یکم نیدرخواست راست

باز شود .  شی، الکل باعث شده بود اشتها دیسزار  کش

 یعال یلیگفت: خ نیو رو به راست دیاز دلستر نوش یکم

 یکجام .... ول میو هفت سالگ یس دونمی. نمزیبود همه چ

 یچه شب گمیو با خودم م ارمیم ادیبه  رولحظه  نیحتما ا

 بود اون شب. 
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اشاره  زیم یتکان داد و پناه به شمع رو یسر نیراست

 به عنوان شمع تولد فوت کنم. نویزد: ا

 !  میدار کمینه ک-

 .... فی؟! چه ح یتولد هم سفارش داد کیواوو... ک-

 ف؟یچه ح یچ-

 نکهیاز ا فیرا پاک کرد و گفت: ح شیدستمال لبها با

 بهت ابراز عالقه کنم .  تونمینم

ها را جمع  یدست شیپ د،یقب کشرا ع یزد و صندل یلبخند

کوچک در دار  مخصوص  یکه باکس ها یکرد و درحال

غذاها را داخلشان  یتا باق دیکشیم رونیراب کروفریما

 کردمیپناه آمد و گفت: اگر بهت اعتراف م یبگذارد صدا

 بود؟! یکه دوستت دارم واکنشت چ

 

 _ممنوع ی#کپ 71#کالکت_

 یومینیآلوم یو جعبه  تزایپ یزباله ، جعبه  ی سهیک در

 ؟یبود یو گفت:  از شام راض ختیپاستا و ساالد را ر

به  ینشدم که نفهمم نخواست ایهنوز اونقدر پرت از دن-

 ؟یسوالم جواب بد

 نداشت .   یجواب-

 یندار یجواب چیزن بهت بگه دوستت داره تو ه هی یعنی-

 ... بیبراش؟! چه عج
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داشته باشه به  یاعتراف نیچن دیزن شوهردار  قطعا نبا هی-

 من !

و رو به او که سرگرم کارش بود گفت: من که  دیخند پناه

 ؟!  یفهمینم ای ینیبینم ی.... واقعا کور شمیدارم جدا م

 را فوت کرد .  نفسش

 یدانه ها نیگذاشت و آخر زیم یآرنجش را لبه  پناه

را با دست به دهان برد و گفت:  یدست شیپ یتو یپاستا

 کهیاون مرت یدست و پا ریمنو از ز یایم یقتفکرکردم و

 جور ابراز عالقه است ...  هی رونیب یکشیلجن م ی

دوست  هیرا فوت کرد و گفت: من بهت به چشم  نفسش

 داشت .  اجیکه اون موقع به کمکم احت کنمینگاه م

به من شک کنه ....  شیاز پ شیب تیآ یتو باعث شد-

بهش گند  میزندگ رتوئهی! تقص شهیاوضاع بد و بدتر م

 .....یخورده ... اگر با صحرا ازدواج کرده بود

 هی. باالخره  گهیدختر د هیحرفش گفت: صحرا نه  انیم

بن بست  نیا ای. پس ب کردیم انتیبهت خ یجور هی ییجا

 فکر کنم بهتر باشه ! یلیخ میگردن من ننداز تویزندگ

بچه هم  ینگاهش کرد و گفت: حت یمتاسف یچشمها با

 ندارم .  یچیندارم دلم بهش خوش باشه ! درواقع ه

.... حرف یکیحرفه ات درجه  یحرفه ات هست هنوز تو-

نباف!!!  یبدشانس میخودت گل ی. انقدر برایزنیاول و م

 رج رو رج ... گره رو گره .  یه
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 کم . حالم خوب بشه .  هیهات بگو  یتو از بدبخت-

 که دوستش دارم.... یزد و گفت: دختر یلبخند نیراست

هوا تکان داد و با لحن  کش دار گفت:  یدستش را تو پناه

حافظه اش  گهیاونم تو رو دوست داره! حاال چند وقت د

 ....گردهیبرم

 حرفمو تموم کنم ؟  یذاریم-

 هی ستین یاسمش بدبخت نی: ادیابرو درهم کش پناه

 !هیموقت یبدشانس

آهو شده . مادر آهو به خاطر مادر  یمادر من آوار زندگ-

با  یبرا یشانس چیه ادیب ادشی نویا یدونیمن مرده ! م

 !  ستیمن ن یبرا گهیاون بودن د

 زل زده بود . نیبه صورت راست میمستق پناه

زباله پرت  ی سهیک یدلستر را تو یقوط یکفر نیراست

شد که  یکرد و گفت: عالوه بر اون .... مادرم زن مرد

سه تا بچه داشت . عاشق برادر شوهرش شد ... باهاش 

هفت هشت  نیرابطه برقرار کرد من متولد شدم! تا هم

توهم  نیبا ا یو خوش یبه خوب میهم همه داشت شیسال پ

 برمالشد ...  زیهمه چ یوقت تینها رو د میکردیم یزندگ

پناه زل زد و با حرص گفت: من  یگرد شده   یچشمها در

و  خورمیمادرمو م یم زاده ام که دارم چوب هرزگحرو هی

 هم نداره! یانگار تموم
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با حرص ، دستمال  نیدهانش را قورت داد و  راست آب

و با  ختیزباله ر لونینا یمصرف شده را تو یکاغذ یها

 میچیه کی: حاال    دیغر زدیکه در لحنش موج م یظیغ

 نه؟!

 گله دارم .  یلیاخیدن نیمن از ا-

 یکیدرخشان  تیآ نکهیبا طعنه گفت: به خاطر ا نیراست

 یبرات فقط تو یزندگ   یعنیداده؟!  حیرو به تو ترج گهید

!  واقعا شه؟یخالصه م یمرد الاوبال هیکردن به  هیتک

 ؟!  یکنیاحمقانه گله م یمسئله  نیاز ا یدار

پرده و رک گفت : سرطان رحم ...  یباال انداخت و ب شانه

 که من گله کنم !   هیمحکم لیواقعا دل

 نیدلستر را باال آورد و رو به نگاه مبهوت راست یوقوط

! تازه مال من دو تا حساب  کی کی میحکمت گفت: شد

...  نمینب مویو هفت سالگ ی... من ممکنه تولد س شهیم

 به نفع من ! کیپس دو 

 یرا تو یو قوط دیرا سر کش ماندهیباق یجرعه  نیآخر و

خشک شده بود پرت کرد و  نیراستدست  یکه تو یلونینا

 ی. درست تو یازیامت یپرتاب س هیو گفت: دیکش یسوت

 هدف!  هورااااا !

 

 _ممنوع ی#کپ 72#کالکت_
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،  دیزباله را کش ی سهیبند ک یا قهیاز تعلل چند دق بعد

 ریسطل ز یکه آن را تو یدرش را محکم گره زد و درحال

و  رآبیش ریرا ز شی، در سکوت دستها گذاشتیم نکیس

 شیتک تک انگشتها ییظرفشو عیبا ما یلیتعج چیبدون ه

 ...یکرد و بعد آبکش یرا کف

 زیسطح م یرا با سر انگشت رو یاشکال نامعلوم پناه

که به  یکوچک یآب بسته شد، با حوله  ری.  ش دیکشیم

راخشک کرد  شیبود پنجه ها زانیآو نتیکاب ی رهیدستگ

 ؟ گهیبود د یآخرت شوخ یجمله  نیو رو به او گفت: ا

که  یمرد هیداشته باشم ؟! با  یباهات شوخ دیچرا با-

 هی یدختر تازه وارد فروخته . حت هیسراسر قلبشو به 

 !  ستیموقت ن یاجاره  یهم برا کهیت

 ... هیو گفت: بگو که شوخ دیاش را به سمت او کش تنه

من  ی؟ مرگ و زندگ یجد ایباشه  یبرات مهمه شوخ-

 نیا یمنوتو دیتو مهم باشه ؟ اصال چرا با یبرا دیچرا با

 ؟! یقرار بد طیشرا

 .  میما با هم دوست ؟یطیچه شرا-

زن با زن  یداره ! دوست فیتعر هیفقط  یمن دوست یبرا-

 یرابطه  هیزن و مرد به  یمرد با مرد! دوست ی... دوست

منو  یو هفت ساله  یذهن س یخوای. م شهیختم م گهید

 ؟! یبد رییتغ

 من واقعا متاسفم.-
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خودم  یکنم؟ برا کاری: خب .با تاسفت چ دیحرص  خند با

 نیادامه دادن به ا یبرا گهیجون د هی ایدارو بخرم ؟ 

 ؟!  یلعنت یباز

، لبه اش نشست وگفت: من  دیرا به سمتش کش یصندل

 برات انجام بدم . تونمیم یچه کار

بدبخت تره من بردم . به  یک یباز نیا ی. فقط تو یچیه-

.  شمیها برنده م یباز یضرس قاطع بردم!  من تو همه 

 شک نکن . 

زد . دربرابرش خلع سالح شده  اهشیس یبه موها یچنگ

عمق فکرش چه خبر   دانستیکه نم یبود . در برابر زن

تونل در دل کوهستان حفر شده  کیآمد  یاست . به نظر م

.  کردیو منگ نگاهش م جیبن بست بود. گ شیبود و انتها

هم صحبت شدن با او را داشت و  یآرزو یکه زمان یبه بت

به جان روح و  شهیبود بت شکن ! با ت دهحاال خودش ش

شکست . هرچه خودش از خودش  یقلبش افتاده بود م

 ختیریوفرو م شکستیاو م یچشمها شیساخته بود را پ

 . 

 کردیم شیکه کماکان تماشا یرافوت کرد و درحال نفسش

 گفت: خب ...

 ؟  یخب چ-

 برات بکنم .  تونمیم کاریچ ینگفت-
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 یکه برام گرفت یو شمع کیک دیفقط با دیباال داد : شا شانه

...  میخوریم کیو ک یچا هی. کنمی.... من فوتش میاریوب

 .  رمیو م  برمیپشمالو و نرممو با خودم م ی هیبعد هم هد

 کجا؟-

باغ  هی دیدور افتاده .... شا ی رهیجز هیامن .  یجا هی-

 خوادی... دلم میچوب یکلبه  هی یبزرگ و دور افتاده . تو

 .رمیبم ییجا نیهمچ هی یتو

 ؟یچقدر وقت دار-

 بدم. حیبهت توض دیبا-

تا  یغرش کرد: وقت دییسایهم م یکه رو ییدندان ها با

نصفه کاره رهاش  یتونینم گهید یبخش ماجرا رو گفت نیا

 !!! یکن

 قابل کنترل. ریو غ یشیم یدفعه عصبان هی-

داد و گفت: سرطان هم  رونیب ینیحرص نفسش را از ب پر

داره ! سخت  متوسط   یقابل درمانه . به هرحال درجه بند

و  ینیمن بش یرو به رو یتونینم ینطوری... همفیضع

که سرطان رحم  یبهم بگ تیو هفت سالگ یروز تولد س

 یتونی! واقعا نم یبدبخت تره رو برد یک یو باز یدار

 ! یوبهم بزن رفح نیا ینطوریهم

مادر بشه .  یکه روز نهیزن ا هی یآرزو تینها یدونیم-

 خواستیبچه از خودم م هیبود .  دلم  نیمن ا یحداقل برا

که من  کیپناه کوچ هیاز وجود خودم.  یزیچ هی. 
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کنم ... بهش  تشیکنم... حما تشیپرورشش بدم . ترب

 نیمادر بشم برام ع نکهیمن بدون ا یایعشق بورزم ... دن

 نمیبیه چاه بدون سقفه ! من هر روز نور و می یافتادن تو

 ندارم ....  ینور چیه میزندگ یاماتو

سواالت  نی! ا؟یمونیهست نه؟ چقدر زنده م یدرمان یول-

 ؟یدیو از پزشکت پرس

 دارم کم ..... اگر برنیلیاگر رحممو بردارم خ-

و  دندیدرخش دواریام ینگاه مردانه اش چند ستاره  در

کنند گفت:  یکل ستاره ها شب را نوران نکهیپناه قبل از ا

حسرت بکشم تا آخر عمرم  تونمیکه  نم نهیفقط موضوع ا

برام  یلیکنم . خ یمادر بشم زندگ نکهیبدون ا تونمی. نم

وقت ندارم . فقط  یلیممکن و دور از ذهنه . پس خ ریغ

که دوستش دارم کمک  یوقت  دارم که به کس یدراونق

زدم رها  بشه ! و فکر  شیکه من به زندگ یکنم تا از گند

 ی نهیدست رد به س یکه بخوا ینباش یگاهیکنم تو درجا

 ! یو کمکمو قبول نکن یمن بزن

 .  دیبگو یزیراباز کرد تا چ دهانش

انه اش گذاشت و مرد یلبها یاشاره اش را رو انگشت

 یتوقع چیبشنوم . ازت ه خوامینم یچی.... هشیگفت: ه

 چی. فردا صبح درمورد امشب ه شهیندارم . امشب تموم م

نه   یاریخودت م ی، نه تو به رو یچی. ه میزنینم یحرف

 من ! 
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بود گفت:  دهیچسب شیکه به لبها یبه اشاره ا تیاهم یب

 ؟!  میارینم ونیبه م یحرف یدرمورد چ قایدق

من ! درمورد مشکل  یماریگفت: درمورد ب یزهرخند با

 کوچولو ت!  یتو با معشوقه 

 یقطره اشک از چشمش افتاد و انگشتش را از رو کی و

 یشتریب یزهایلبش برداشت و گفت: هرچند که چ

 عروسک ! هیو  کیک هیشام و  هیاز  شتری... ب خواستمیم

را پشت گوشش  شیرا متاسف تکان داد، مو سرش

مبل نشست ، کنترل دستگاه پخش را  یفرستاد و رو

و  کیاهنگ شاد گذاشت و گفت: زودتر ک کیبرداشت و 

 فوت کنم و  آرزو کنم! مویشمع زندگ نیآخر خوامیم اریب

 

 _ممنوع  ی#کپ 73#کالکت_

 یو شش را رو  یاش را اجابت کرد، شمع س خواسته

تازه دم را  یچا ینیقرار داد ، س یگرد نسکافه ا کیک

دست  کی یکوچک را تو کیک سیکانتر گذاشت . د یرو

، نگاهش به او  گریدو فنجان هم در دست د یحاو ینی، س

صورتش  یکوب رو واری. نور د زدیافتاد که لبخند م

 نشسته بود . 

مبل نشسته بود و به قامت او  یرو یماده روباه لوند  مثل

هم  یچا ینیرا مقابلش گذاشت . س سی، د کردینگاه م
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و پناه تلفن همراهش را به  ستادی. مقابلش اسیکنار د

 گرفت و گفت: شیسو

 ؟یریگیازم عکس م-

شد در دهانش  ستولی، آس میریعکس بگ ایب یجمله  و

 شتاب نکرد .  شیایاح یبرا یچکسی.... و ه

گام از او فاصله گرفت، رو به  کیرا تکان داد  سرش

را  شیرا باال گرفت .دستها یمتوقف شد ، گوش  زیم یرو

بسته بود ... حرارت شمع  شیبه هم چسبانده بود چشمها

 .سوزاندیاش را م ینینوک ب

...  تیعکس پشت سر هم از صورتش گرفت و درنها چند

که مناجات گونه در هم قالب شده بودند را از هم  ییدستها

جلو  را پشت گوش نگه داشت و سر شیباز کرد، موها

 را فوت کرد .  شیآورد و شمع ها

از  یکه قطره اشک یگرفت و پناه درحال گریعکس د چند

گفت: بابت  کردیافتاد را با سر انگشت پاک م یچشمش م

 امشب ممنون . 

 گذاشت و سر تکان داد. زیم یرا رو یگوش

. بدون بحث  یتولد واقع هیکه داشتم !   هیتولد نیآروم تر-

 و جار و جنجال . ممنونم ازت . 

 .  کردیسکوت نگاهش م در

 ...  ارمیب یدست شیبرم پ یاگر اجازه بد-
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بلند شود که پناه زودتر برخاست و گفت: فقط بهم  خواست

 جاشو بگو .

، به آشپزخانه  کردیکه نگاهش م یرا داد و درحال آدرس

 زیو کارد و چنگال آورد پشت م یدست شیرفت .دو پ

 یبرا یمثلث یتکه  کیرا برش زد و  کینشست ، ک

 یتکه هم برا کیقرار داد و  یدست شیپ یتو نیراست

 خودش...

را به دهانش منتقل  کیاز ک یکه با چنگال کم یدرحال

نخورده  یواقع کیک هیبا لذت گفت: مدتها بود  کردیم

خامه هاش وپس  شهیتر... مثل احمق ها هم ینیریبودم! ش

حاال اضافه وزن  یدونی. مدانکنمیتا اضافه وزن پ زدمیم

 !!! مانی. اضافه وزن بعد اززا میحسرت زندگ شهیم

از  یکه کم یدرحال نیرا متاسف تکان داد و راست سرش

 ؟ یمتوجه شد یگفت: ک دادیرا تلخ از گلو فرو م شیچا

 .میدرمورد تو صحبت کن ایب-

کرد وگفت:  یارکرد وپناه نوچتحکم سوالش را تکر با

 .  ادی؟!بهت نم یگیواقعا چرا زور م

 سوالمو جواب بده !-

 صشیداد به تشخ صی. پزشکم تشخشیپ یدو هفته -

 یهم رفتم . وقت گهیدو تا دکتر د شیاستناد نکردم .... پ

درخواست طالقمو دادم .  گهیماجرا از چه قراره د دمید

والبته مورد لطف ساسان قرار گرفتم که عجله نکنم . 
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 چیشناسنامه ام اسم ه یتو رمیمیم یوقت نهیا حمیترج

متوجه منظورم  کنمینباشه ! فکر م وهربه عنوان ش یمرد

 .یباش

به  یرا تا نصفه خورد . لبخند شیتکان داد ، چا یسر

ساک محتاط  یمردانه اش زد ، خرسش را تو یچهره 

فرو برد و از جا برخاست ، عبا و شال را به تن زد و رو 

 زیکه هنوز نشسته بود گفت: بابت همه چ نیبه راست

 اسنپ نداره! می؟ گوش یکنیآژانس برام خبر م هیممنون . 

 ؟یاوردین نیماش-

 بمونم . کردمیزد و صادقانه گفت: فکر م یپوزخند

اسنپ  شیخودش برا یپر سر وصدا قهقهه زد . با گوش و

که راننده برسد، در سکوت مقابلش  یگرفت. تا مادام

گام به  کی،  دیتلفن لرز  نکهیبود . به محض ا ستادهیا

رساند و گفت:  شیبرداشت، دستش را به بازو شیسو

وقت  چیوقت با من حرف نزن . ه چیدرمورد امشب ه

 حرف نزن . قول بده !  چکسیهوقت با  چینگو . ه یچیه

در پنهان  یکه سع یرا تکان داد و با بغض اشکار سرش

 وقت مرورش هم نکن .  چیه یکردنش نداشت گفت: حت

نوک پنجه آمد ،  یکرد و پناه رو نییرا باال و پا سرش

انداخت و  یمردانه اش نگاه یفرو بسته  یاول به لبها

راستش  یچپش و سپس گونه  یزد ، گونه  یبعد لبخند

داد و  هیتک یا هیاش ثان نهیسرش را به س د،یرا بوس
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 یگام فاصله گرفت  با لحن کیو  دیعطرش را نفس کش

 هافکر کن .  لمنامهیف دمتفاوت گفت: درمور

 نیزد و گفت: نگران تلق شیبه رو یتکان داد ، لبخند سر

بگم  تونمیداده و م رییقصه رو روزبه تغ تمیهم نباش . ر

...  شهیرقمه جبران نم چیکه ه یتوش گند زده ! افتضاح

مزخرف  یایخوشحالم منو تو خودمون رو از اون ماف

 !میدیکش  رونیب یچند همسر جیترو

زد و خنده اش کم کم به قهقهه ختم شد و  یزهرخند

 !!!یچند همسر جیزمزمه کرد: ترو

 ....  ستمیلب زد : متاسفم . رو به راه ن ومتاسف

 نداره .  یاشکال-

اسنپ داره زنگ  یگفت: راننده و  دیرا باال کش یگوش

 !زنهیم

 .  رمیآره آره . دارم م-

. بابت ی. مرسریو گفت: شب بخ دیخرس را باال کش ساک

.  شمیم مونیپش یلیفردا بابت امشب خ یدونی.  مزیهمه چ

 ...  ادیز یلیخ

حکمت  نیاز راست نکهیداد وقبل از ا نییرا پا رهیدستگ و

انداخت  رونیبشنود ، خودش را از در ب انهیدلجو یجمله ا

بود که آسانسور کماکان در همان طبقه  اری، شانس با او 

 متوقف شده بود . 
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 اهیس یبار ، به چشمها نیآخر یکه شد برا نیکاب وارد

که ظاهر زنانه اش توجه او را جلب  کردینگاه م یمرد

 به او لقب دوست داده بود . تیجنس ینکرده بود  وفرا

 

 _ممنوع ی#کپ 74کت_#کال

********** 

 هشتم :  فصل

********** 

کرده بود، حاال حاال قطع  دنیشروع به بار یتند باران

منزل فائزه  اطیوصاعقه کل ح  زدی. آسمان رعد م شدینم

خانه را دوست داشتم .  نی. ا کردیرا روشن م یمیکر

خانه که باب  نیبود.  ا ییتر از آن آپارتمان کذا زیترتم

 شده بود .  دهیمن چ ی قهیسل

درمانم  ی. از درد ب شدمیجا مستقر م نیآمد هم ینم بدم

بود ناله کرده بود،  ختهیاشک ر یگفته بودم . کل شیبرا

بادام به خوردم داده بود و  ی رهیبود . حر دهیرابوس میرو

و  یحال ینمانده از ب میرنگ به رو گفتی! مچهیسوپ ماه

 .  یجان یب

 کیخواب داشت و  کیزده بودم . خانه  ام  هیمخده تک به

رو به  یسراسر پنجره ا وارشید کیسالن بزرگ که 

اش هم به  ییبود . آشپزخانه و حمام و دستشو اطیح

 آمد.  یخانه م یقاعده و قواره 
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خانه باعث لبخندم  یسنت ی، فضا یقرمز و پشت یفرشها

که فائزه خانم  یوسفیو حسن  یو شمعدان چکی.پ شدیم

خانه  نیو حاال باز گشت من به ا دادیروز بهشان آب مهر

 آورد.  ی.حال دلم را جا م یکوچک و نقل ی

بودم . فائزه خانم گفته بود  ختهیر یخودم چا یبرا

که به او قرض  ی، بابت ان پول ستین دیبه تمد یاجیاحت

دست  توانمیداده بودم و حاال برگردانده بود ، گفته بود م

پرداخت نکنم .  یزیجا بمانم و چ نیکم تا آخر تابستان هم

و  کردیم میبار صدا کی قهیهر پنج دق چارهیزن ب

 ؟ یالزم ندار یزی: چدیپرسیم

 یباران .بو یدراز کردم . صدا یفرش الک یرا رو میپاها

شده ... درخت خرمالو و  یآب پاش وانینمک خاک .... ا

،همه و همه   کردندیم یدلبر میبرا اطیح یکه تو یریانج

خوب در انتظار من هم  یفکر کنم که روزها کردیوادارم م

 هست . 

خورده را به حال خودش گذاشتم و مقابل مجله  مین یچا

و  رهایکرده بودم گم شدم . تصو شانیکه پخش وپال ییها

 حکمت .  نیراست یمصاحبه ها

ام به او ، مدام رنگ  یکیاز تصور نزد میها گونه

 .گرفتیم

خودم مچ  یاراده چند بار یو ب ختیریم یدلم هر ته

ناخودآگاهم را گرفتم که داشتم عکسش را با سر  ریضم
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عشق نا بهنگام  نی. مانده بودم ا کردمیانگشت نوازش م

کدام حسم بود از کدام قلمرو وشهر آمده بود .  یتحفه 

 یبه جانم وصل شده بود . دوخته شده بود . جور کهوی

با  یکه حت یبوده ! حس یبودم حس دهبود که باور کر

انکارش کنم!  توانستمی... نمیمقطع یفراموش نیوجود ا

.... دلم به جنب و  دنشی... و شندنشیکه با د یطور

 یقلبم سوا ی. حافظه  کردیم یافتاد و دلتنگ یجوش م

و مغزم ... مغزم  شناختیمغزم بود . قلبم او را م

محکمه پسند  لیالآمده د شیاقات پاتف یبرا توانستینم

 بودند .  فیهمه بالتکل میارائه کند و ارگان ها

اش راباز کردم . صد  یصد سوال یاز مصاحبه ها یکی

 !دیحکمت بدان نیدرمورد راست دیکه با زیچ

پلو با  دیشو ایپلو  یمورد عالقه اش ... سبز یغذا

من ... خنده ام گرفته  یبودم . خدا دهی! مارکر کش چهیماه

 !  یو خاکستر یبود . رنگ مورد عالقه اش ... سورمه ا

مورد پسندش  یقیتا بناگوش باز شد ، سبک موس شمین

 .  کیکالس

 مورد عالقه اش : شنا  ...  حیتفر

شکوفه  ی، تماشا ایمورد عالقه اش بعد از در ی منظره

 پرتقال !!! یها

پرتقال  یشکوفه ها یزدم وزمزمه کردم: تماشا یشخندین

 ! 
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زنگ در ، مجله را به حال خودش رها کردم از  یصدا با

را  ی، گوش دمیسرم کش یرو یجا برخاستم و چارقد

 در گوشم نشست. یزن یبرداشتم که صدا

 سالم!-

 آشنا و لحن آشنا ... سالم

 در و باز کن منم !-

فکر کنم شکوفه  توانستمیکه م یو منگ بودم. آنقدر جیگ

 دهند . یپلو م دیشو یهستند و بو یپرتقال سورمه ا یها

 : شما ؟!دمیپرس یمکث با

 راحله ام . زن بهنام . -

 . دیخوش اومد دییزدم: بفرما لبخند

دست و  یمجله ها را از تو یبازشو را زدم و تند ی دگمه

طاقچه گذاشتم ودر  یپا جمع کردم ، همه شان را رو

بودم گشودم . استکان و کرده  دهیخانه را که دو کل یورود

 یرا به آشپزخانه بردم ، چارقد را  به چوب رخت ینعلبک

که مثل  یو طفل معصوم سشیچادر خ دنیواز د ختمیآو

نگاهم به صورت  رانیشده بود ح دهیموش آب کش

 طلبکارش نشست .

شده بود و  سیزد عروسکش خ یعطسه ا دختربچه

رنگش آب  یبود  .از کاپشن سرخاب دهیژول شیموها

 .  دیچکیم

 



 277 

که طفلک معصوم  یبچه را به جلو تاب داد و درحال دست

را به سمت من به جلو هل داد گفت: از من خجالت 

باشه  یخجالت بکش ! هرچ نیا یاز چشمها یکشینم

...  یکنیمن نگاه م یبچه  ی.پس فردا حتما تو رو میلیفام

 نی؟! تو چشمهاش االن خوب نگا ه کن! #اخر یکنینم

 رت امشبپا

 

 _ممنوع ی#کپ 75#کالکت_

  

 شدم .  رهیراحله خ یبچه که نه در چشمها یچشمها در

... گفتم یآدم کردمیم الیو گفت: خ دیرا جلوتر کش خودش

 .... حداقلش ادمه ! ستیکه ن یهرچ

راحله  فهممیگفتم: من منظورشما رو نم یخفه ا یصدا با

 خانم.

خانم  یاز تو ...یبه نفهم ی! خودتو زد ینفهم دمیبا-

! نونت کمه؟ گم؟یدارم م یچ یکه نفهم دهیکرده بع لیتحص

هرچند به سواد و  ی؟! هرزگ یسواد یآبت کمه؟! مگه ب

سرت ...  ریخ یدار سانسیاما تو که فوق ل ستیدانشگاه ن

... خجالت یا ی... آدم حساب یتو که درس خونده ا

 من و بچم؟!  یسر زندگ یشدآوار  یکشینم

 نشدم.من آوار -
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... ی. جووننیخودتو بب نهی! خجالت بکش.... تو آ؟ینشد-

! دست از سر شوهر من بردار ی.... بر و رو داریخوشگل

لب چشمه  برنیتو بهتر از بهنام رو م ی.... هم سن ها

به شوهر من  یداد ری! از کل تهرون گگردوننیتشنه برم

جمع کن خرج نکن  ی؟! اون لباس تنش هم از صدقه سر

شوهر  یپا ریز یبر و رو نشست نیتو با ا ده ! بعمن یها

 بکن! نهیبه آ ینگاه هیمن؟! 

... چه یچه دوغ ی. چه کشک نیگیم یچ فهممیبه خدا نم-

 ندارم! ی... من اصال بهش کارینشستن

ور دل تو  زننیپس چرا سر و تهشو م یندار یتو کار-

 نشسته؟!

 !نیگیم یچ فهممیکردم: به خدا نم ناله

 خودی... تو بیفهمیکه نم یکنی! تو غلط م یفهمینم-

 یخوای. م ینیشیمرد زن و بچه دار م یپا ریز یکنیم

! کنه؟یبهنام ولم م یکنیم الیخ ؟یزیمنو بهم بر یزندگ

تو  شهی! تو روت مکنه؟یبچه هاشو ول م یکرد الیخ

 ؟! یمن نگاه کن یچشمها

 شده بودم و منگ . رانیح

که تازه کله اش داغ شده بود . حالم همان  یآدم مست مثل

بود که هرچه جان  نیداشتم . تنها تفاوتم ا یبود . فقط نشت

 .  رفتیهدر م ییدر تنم بود داشت از جا
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صورتش زل زده بودم و او هرچه به دهان مبارکش  در

. از هرزه .... تا متعفن! تا لجن ... تا کردیآمد نثارم م یم

 .زیهمه چ یلش و ب

 .  شدیسکوتم کش دار ترم گفتیم هرچه

 ... میچه بگو دانستمینم

سرش انداخته بود و طفلک معصومش ، با  یراتو صدا

 ستینگریمادرش م انیبه عص سیخ یدهان باز و چشمها

زن را چطور آرام کنم. اصال زن  دانستمیو من .... من نم

چطور  دیدیهمه اهانت نم نیا قیدرونم را که خود ر ا ال

 !کردمیآرام م

 ما نمانده بود. نیب یفاصله ا چیه گریسمتم آمد د به

 کوبدیکردم االن محکم م الی. خ کردمینگاه م شیدستها به

را گرفت وگفت: تو رو روح  میصورتم... اما بازو یتو

مادرت دست از سر من وشوهرم بردار ! من با دوتا بچه 

رو تک و تنها بدون پدر چطور بزرگ کنم؟! به خدا آهم 

.امروز  فتیمن ب ادی ی. پس فردا روزرهیگینتو مدام

 بردار.... میباهات اتمام حجت کردم . دست از سر زندگ

 .... کنهیاون اومده سراغ من! اون منو ول نم-

 ایولت کنه؟  یخوایماند و گفت: م رهیدر صورتم خ راحله

واقعا؟ نکنه عشق  شیخوایم ای!!!  ینه ... خودتم کرم دار

 ئه که االن دهن واکرده! یمیقد یو عاشق

 زن؟! نیا گفتیم چه
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 بود من را بکشد؟! امده

پاره استخوان  کیهاله بماند؟!  کیاز من تنها  خواستیم

 الجان ؟! 

 !!!گرفتمی! من دهن آن عشق را کاه گل م؟یعشق چه

شما . معلومه که  نیگیم یگفتم: چ یلرزان یصدا با

ندارم .  شیآسا! منم خوامیولم کنه .معلومه که نم خوامیم

شده خسته شدم....  زونمیآو یکیهر روز  نکهیمنم از ا

 رمیکه دامنگ ینی... از آه  و نفرییابرو یاز ب ترسمیمنم م

اشو  قهیکه برم  خوامیگفته من م ی. ک خوامی! من نم شهیم

به  غمبریبه پ ریرو به رو کنه !!! به پ ادیکه ب رمیبگ

حرفها  نیمنم! ا خوامشیبه محمد قسم نم یسیبه ع یموس

همش حرفها و توهمات خودشه ! به روح مادرم که حاال 

باهاش رو به رو بشم  خوادیقسم.... من اصال دلم نم ستین

 ! یحت

 ؟یخواینم-

به صورت بر افروخته اش زل زدم و  یپر آب یچشمها با

که زنده بود  یی.به روزا خوامیگفتم :به روح مادرم قسم نم

عاشق  ایکشته مرده اشم؟!  دی. فکر کرد خوامیقسم نم

خبرم ازش ... حافظم رفته  یکه ب هیشدم... ؟! چه عشق

که  یهمه درس نیعقلم که سرجاشه !!!! به قول شما با ا

مرد  ی؟ هوار زندگ رسهیشعور و عقلم نم یعنیخوندم .... 

 زن دار نباشم؟!
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 _ممنوع ی#کپ 76#کالکت_

 ماند. رهیفقط خ هیچند ثان یصورتم برا در

 به شماره افتاده بود .  نفسم

حوصله... چشم در چشمم دوخته  یخسته بود و ب نگاهش

 . گفتینم چیبود و ه

که گرفتارش شده بود  یکنم تا از آن بهت شیصدا خواستم

من باشم .... من باشم که  دادیم حیترج دی... شا دیایدرب

دلش  دیاش کرده ام... شا یبهنام شده ام و عاص   زانیآو

بود  دهیرس ییرا بشنود و حاال ... کار به جا نیا خواستیم

است و من ... من ردش  یکه گفتم که چقدر بهنام پاپ

 !کنمیم

بروم... من  فمیکش آمد که به سمت ک یآنقدر سکوتش

مدرک هم داشتم و نگاه خشمانه و خصمانه اش وادارم 

شد و کاغذ تا  رهیبه من چ  یعقل یب یا هیثان یکرد تا برا

که دختر  یزیر یگرفتم و با صدا شیه سوشده را ب

 مینشسته بود و تماشا نیزم یکه کنج خانه ام رو یکوچک

 هنوز ! زمی: من دوشمنشنود گفت کردیم

 نگه داشت .  شیانگشتها انیرا م کاغذ

که خط به خطش را  یوسطش را باز کرد و درحال یتا

 زد .  خیو نگاهش  دیابرودرهم کش دمید خواندیم
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 نمیشلوار ج بیج یرا به سمتم گرفت، برگه را تو کاغذ

و  ی! نه اونقدر دلبرستمین یفرو کردم وگفتم: من کاره ا

الغر و نزار  ختیکوتاه و ر یموها نیغمزه بلدم ... نه با ا

خودم موندم   یوبش زندگ شی... من تو ش امیعشوه م

چرا مادرم مرده  دونمیرو هواست . نم میراحله خانم . زندگ

 یچی! من هخواستمیم یام ... چ یام ... چ یک دونمی.... نم

مردم چهار پنج سال  ی! انگار از همه  ستیتو ذهنم ن

 نیکنیکه شما فکر م یعقب موندم .... به خدا من اون

 !ستمین

 دست از سرت برداره؟! یخوایم-

 یقدرت داشت که باق یگرفته بود اما هنوز آنقدر شیصدا

 م را بخشکاند . کلمات

آش و الشم ... مزاحم  ی! من تو زندگخوامیمعلومه که م-

 .  خوامینم

 ازدواج کن!-

 زده نگاهش کردم .  رتیح

 به لب آوردم : بله؟! یمکث با

صورتم خوب نگاه کرد و گفت: شوهر کن! بهنام به  یتو

هندستون  ادی لشی... فیزن شوهر دار کار نداره . مجرد

 چسبهیم کنهیکرده ! فکرشم نکن منو با دو تا بچه ول م

 به تو... 
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 نیتنها راه حل شماست ؟ تو ا نیازدواج کنم؟! ا یبا ک-

 ازدواج کن ؟!!! یگیوانفسا م

!  افهیسر.... هم پولداره . هم خوش ق ریز یتو که دار-

؟! اون موقع که  یخوایم یچ گهید رزهیسرش به تنش م

... حاال هم  کردیسپر م نهیسه خاطر تو ستو تئاتر وا

 یزندگ دشیکه باباتو زن جد یکه اون کوچه ا نمیبیم

 دهیم یو رنگ ادیم شیونیاع نیماش ی... هر ازگاه کننیم

.... راه یراه حل یبه اون گذر ! پس نگو وانفسا... نگو ب

 !یحل هست ... چشمتو روش بست

 نیدار ی: چدمیزده پرس رتیو ح دیگام عقب کش کی

 شما ! نیگیم

....  ستادیمن وا ی؟! همون پسره که  تو رو گمیم یچ-

کرد ... نگو که چشمتو روش  دمیکردم تهد دیهمون که تهد

 من ! یبه شوهر و زندگ یدیو چسب یبست

کرد  دیتهد دیکرد دیدهانم را قورت دادم و لب زدم: تهد آب

 ؟!

 یشانه افتاده اش رارو یزد و چادر رو یپوزخند

و گفت: حرفامو بهت زدم . دور و  دینم دارش کش یروسر

 بر شوهر من نپلک !

برود که به سمتش رفتم، دستش را گرفتم و گفتم:  خواست

 ! ش؟یدیشما هم د

 باشه ؟! دهیکه ند هیزد : ک زهرخند
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 .  کهیمنظورم از نزد-

انداخت ، خواست برود که با  ینگاه مین میسر تاپا به

کنه مگه  دیبراش مهم بودم که تهد یالتماس گفتم: انقدر

 نه ؟! 

شد و گفت: من راه حل گذاشتم جلو پات .  رهیصورتم خ به

... تو هم  خوادتیو حاضر ! م یاون پسره هم ح

به شوهر من  ی، بچسب  یاگر اونو نخوا یعنی... شیخوایم

 !  شهیم تیزیچ هی ی.... حتم

 نکهیسرش را متاسف به حالم تکان داد و به محض ا و

لحظه به سمتم  نیرا در دستش گرفت در آخر نبیدست ز

 و گفت: دیچرخ

 .  فتهیباهاش ازدواج کن ! تب و تابت از سرشوهر منم م-

دختر  کی... تب  فتدیتب من از سرش ب میبگو خواستم

؟! چهار  یچ گری؟! چند وقت د یچ گرید ی زهیمجرد دوش

 ؟!  یچ گریپنج سال د

زدم و تنه اش را از  و محزونش زل نیغمگ یچشمها در

 .  دیکش رونیخانه ام ب

؟!  یو فکر کردم ، عاقبت من چ دمیام کش یشانیبه پ یدست

دوستم داشت ؟! دوستم دارد ؟! اگر دوستم داشت ... پس 

آمد؟!  یاز هم ... پس چرا کنارم نم میچرا انقدر دور بود

به خاطر ازدواج مادرش با پدرم دلخور بود؟! تئاتر کار 

 لبمق تی.... مغزم پر بود از گله و شکا ای؟! خدا میکردیم
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 یحجم از نادان نیآمد و به ا ی... طومار طومار مکاتبه م

دانستند دوستم دارد جز  ی، نقد و گله داشت .  همه م

 خودم ! خود خرم!

 

 _ممنوع ی#کپ 77#کالکت_

 .ستادمیا نهیآ مقابل

د و الغر شده بودن می.... گونه ها دمیبه صورتم کش یدست

هم افتاده ... بادشان  میبه جان لبها یالغر کردمیحس م

 .  شدیم یداشت خال

آن ها را با  یبود هراز گاه میعاشق لبها مادرم

عاشق  رفت،یو قربان صدقه شان م چالندیم شیانگشتها

خشک کردن  شیها یاز سرگرم یکیبلندم بود .  یموها

 می... برامیبه موها یدگی... رسمیبود . بافتن موها میموها

 میو لباس ها راهنیکه به پ دیخریم یرنگارنگ یگل سرها

 کردم دوازده ساله ام ....  الیخ ظهلح کیآمد .  یم

و از  دادی. دستم را تاب م میرفتیبازار با هم راه م در

. هنوز  میبرد یکنار هم لذت م وهیو ابم یخوردن بستن

زبانم بود .  ریز میکه با هم خورده بود ییها یطعم بستن

 خوش طعم و خنک! یها وهیآبم

 گفت.  یوقت نه نم چیه

 !  گفتینه نم یزیچ چیه به
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دادم...  یرا با ذوق به بابا نشان م میها دیخر یوقت یحت

نگو فرخ !  یزیکه چ زدیکه از دور اشاره م دمیدیم

 ذوقم کور نشود .  خواستیم

اشک بودند  دیتول یکوره  میداغ شدند و چشمها میها گونه

را به تن زدم  ممیضخ نیج یفاصله گرفتم . مانتو نهی. از آ

 یو آل استارها دمیکش میموها یرو ی، شال قرمز رنگ

 قرمز  را به پا زدم.

خانه بودند . بند آل استار را که بستم  نیلباس ها در ا نیا

موتور سوار که سر  کی دنیو در کوچه را باز کردم از د

 نمیبب توانستمیاشت و صورتش را نمبه تن د یتا پا مشک

 شوکه شدم.

 کرده بود . منتظر من بود .  نیآمد کم ینظر م به

 هم منتظر دوستش.... دیشا

 بیبه حضورش ، در امتداد کوچه دست در ج تیاهم یب

 فرو کردم و جلو رفتم. نیج یمانتو

 .دمیاستارت موتورش را شن یصدا

 و کوچه خلوت بود .   ابانیساعت از روز خ نیا

را داشتم امشب  ی، حس کس ختیفرو ر یزیته دلم چ  

و تپش  زدیگذارد  . دلم شور م یسر سالمت به بالش نم

 خوردیترس داشت کل جانم را م لیدل یقلب گرفته بودم .ب

به من نداشته باشد،  یکار دیهرچه با خودم حرف زدم شا
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عت دادم سر شتریب می. به گام ها شدمیخودم مجاب نم

 ...  دیا یوحس کردم هنوز م

انگار موتورسوار هم سرعتش  رفتم،یتند تر م هرچه

 .  شدیم شتریب

او هم  دمید ی، دوال شدم ، وقت یبستن بند کتان یبهانه  به

! نفسم را  ینه چندان طوالن یفاصله  کیمتوقف شده با 

،  دمینفس  به سر کوچه دو کینگه داشتم و  نهیس یتو

داد   راژیکه تعلل کرد اما به خودش آمد و   و یآنقدر ناگهان

 ....دمیدویمانده بود م میکه برا یتوان  نیبا آخر

 ...  دمیچیو به سمت راست پ دمیسرکوچه رس به

رنگ وارد کوچه شد ، نتوانست  دیسف دیپرا کی همزمان

بودن آسفالت  و  زیکه گرفته بود را کنترل کند . ل یدور

بر علت شد که کنترل موتور از  دیمز دیپرا یناگهان دنیچیپ

با سر و  زهیجلوتراز سطل مکان یدستش خارج شود و کم

 شد  . نینقش زم یبلند یصدا

 زدم ...  غیج

 یرارو شیشمرد و پا متیفرصت را غن دیپرا ی راننده

. سوپر مارکت کرکره  دیچیپدال گذاشت و به داخل کوچه پ

 یکه رو یموتور کیبود و من مانده بودم و  نییاش پا

نفس راحت  کیتکان خورد  نکهیافتاده بود . از ا نیزم

 .  دمیکش
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که  یرحم کرد که کاسکت به سرش بود ، به چرخ خدا

 شدیکه از موتور بلند م یو دود دیچرخیهنوز د اشت م

کننده ام  بیو مردد بودم که بروم به داد تعق کردمینگاه م

 نه! ایبرسم 

 چه کنم. دانستمیبودم و نم دهیچسب سیخ واریکنج د به

افتاده ،  شیکه موتور رو دمی... د میدل دل کردن ها انیم

سالم بود ....  تالش  شیو حداقل دستها کردیحرکت م

 .  دیایموتور درب ریاز ز کردیم

سرش که  یرا باد کردم ، به سمتش رفتم .... باال میها لپ

 یعنی.  کردینگاهم م اهیکت ساز پشت کاله کاس ستادمیا

به خودش زحمت نداد  ی. حت کندیحدس زدم که نگاهم م

 .نمیکاسکت را باال بدهد تا اورابب یدود  ی شهیکه ش

 رهیافتاده بود . دستگ ریموتور گ ریز شیال شدم، پا دو

،  دیموتور را گرفتم ، خودش هم دست جلو کش یها

اراده  یبه دست داشت ، ب یبند انگشت یدستکش چرم

 ینگاهم به ناخن ها کردمیکه م یزور  و هن و هون انیم

 اش رفت.  دهیکش یمرتب و انگشتها

 یبود و آن برگ نشسته رو زیوسرو وضعش تر تم ظاهر

برند معروف  کیام کرد که کتش از  یکت چرمش حال

وباالخره   میدیتنش باال کش یاز رو یاست . موتور را کم

 .  دیکرده اش را عقب کش ریگ یپا
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موتور  ی نهیکه آ دمیرا به سمت جدول رساند ، د خودش

را  دهید بیآس یجدول نشست و پا یهم شکسته بود ، لبه 

 دراز کرده بود .

 

 _ممنوع ی#کالکت_جلددوم #کپ 78#کالکت_

بروم  اما از شلوار پاره شده اش و لرزش  خواستم

به رفتن نبود . دلم سوخت ... حس ترحم  می، پا شیزانو

، وادارم کرد کماکان بمانم ... به سمتش  رفتم ،  یلعنت

را  یآن کاسکت لعنت میسرش را باال آورد. خواستم بگو

 !!! یکه هست نمیبردار بب

سرش و  یکاله نشسته رو ی هیباال بود ، اززاو سرش

مزاحم  ی.مو کندیمن را نگاه م زدمیحدس م شیشانه ها

آمده بود را عقب راندم و گفتم: پاتون  یشانیپ یکه تو

 !ده؟ید بیآس

 نداد .  یجواب

 ینگاه میبوت چرمش ن مینشستم. به ن شیزانو مقابل

مورد قبول  یکننده آنقدر بیانداختم .... سر وظاهر تعق

.حداقل   ستیمن ن یپ یمعتاد پاپت کیکنم  الیبود که خ

و  ستیبهنام ن کردیام م یشانه ها و قد و قواره اش حال

 ارام باشم . یکم شدیباعث م نیهم
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شلوار استفاده  یبردم  از پارگ شیرا به سمت زانو دستم

با آسفالت کف   دیبخاطر برخورد شد شیکردم، سر زانو

 بود .  یشده بود . زخم بد دهییسا ابانیخ

و گفتم: ممکنه پاتون شکسته باشه !  دمیدرهم کش ابرو

 د؟یتکونش بد نیتونیم

 .دادیرا نم جوابم

رساندم ... با لمس استخوانش...  شیرا به مچ پا دستم

آورد و مچ دستم را  شیو دستش را پ دیرا عقب کش شیپا

 کنمی؟ فکر م کنهیگرفت. سرم را باال گرفتم و گفتم: درد م

 در رفته باشه !

دستش نگه داشت و آرام گفتم: چرا حرف  انیرا م دستم

 ؟! حالتون خوبه ؟! نیزنینم

 نگفت. یزیچ

دو تا کوچه باال تر باز بود، نگاهش کردم و گفتم:   سوپر

براتون ... فکر کنم  رمیبگ یا وهیابم هی یاب هیبرم 

 فشارتون افتاده باشه . 

 نکرد .  میدستم را عقب بکشم که رها خواستم

بردم و سوهان ناخن  فمیک یبرم داشت ، دست تو ترس

و وحشت زده گفتم:  دمیکش رونیکه داشتم را ب یزیت

 !دیدستمو ول کن

 بمیرا که تعق یکس دیزد چرا با بیلحظه عقلم به من نه کی

 را انقدر محترم بشمارم و افعالم دوم شخص باشد !  کندیم
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 : دستمو ول کن . دمیغر یکفر

که درست وسط  دمیرا هم دراز کرد و د شیپا یکی آن

 ... ستادمیا شیپاها

 یکنیم بمیتعق یچ یو گفتم: اصال برا دمیرا عقب کش خودم

! آه من تو رو گرفت ادیسرت م یی.... حقته هر بال

 ! ول کن دستمو ... یآش و الش شد ینطوریا

دستت  یرا باال آوردم و گفتم : ول نکن زیسوهان نوک ت و

 ... کنمیهم ناقص م

 کاله در آمد .  یخنده اش از تو یصدا

 ها !  زنمیم غیکردم و گفتم: ج تقال

 دور مچ دستم شل شد .  شیفشار انگشتها یکم

 یک نمیآوردم و لب زدم: کالهتو بردار بب نییرا پا سوهان

از  یخوایم ی.... چ یکنیم بمیتعق یچ ی....  برا یهست

 ؟ یداریمن؟!چرا کالهتو برنم

 را باال داد . شهیرا به سمت کاله رساند و ش دستش

خوردم . وحشت زده گفتم  کهی اهشیس یچشمها دنید از

 : تو !!!

 زد و با طعنه  گفت: تو نه شما !!! یلبخند

 

 _ممنوع ی#کپ 79#کالکت_

 برده بود. ماتم

 تو کما ؟! یداد و گفت: رفت یرا تکان دستم
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 ؟ یکنیم کاریچ نجایا-

 !  یچیه-

 ؟!  یکردیم بمیتعق یرا در هم فرو کردم: داشت میابروها

آش و الشش افتادم و گفتم: پات  یپا ادیرا نداد.  جوابم

شده ... ممکنه مچ پات  یهم زخم یشده ... بدجور یزخم

 ....  ادیزنگ بزنم اورژانس ب دیدر رفته . با

. کجا  شمیدردش ساکت بشه پا م نمیکم بش هی خوادینم-

 عجله ! نیبا ا یرفتیم یداشت

 عجله؟ من عجله کردم؟!-

 ..... یزدیبال م یداشت-

نشست : واال داشتم از دست شما فرار  به لبم یلبخند

 ! کردمیم

؟! موقع فرار کردن   یکردیفرار م یداشت یمطمئن-

 ! ؟یکنیآالگارسون هم م

کنم  هیگر شیکن زانو شیاز زخم دل ر ایبودم بخندم  مانده

زل زدم وگفتم:  طنتشیپر از ش یمشک ی...  در چشمها

 !رفتمینم ییجا

 پیت یشکل نیا یومدیباال انداخت و گفت: سمت ما م ابرو

 ! یزدینم

اشاره زد: شالتو  شیبه لبم نشست و با ابروها یلبخند

 .  ستیکه ن زهیبذار سرت .  شانزل
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و شال را که دور گردنم افتاده بود  دمیرا عقب کش دستم

 کوتاهم آوردم .  یموها یرو

ت نگهش باال داد و گفت: قبال  سفت و سخت رو سر ابرو

 !  یداشتیم

 هیدادم: خب موهام کوتاهه.... قبال به  حیو توض دمیگز لب

 فتهیم یک فهممی! االن اصال نم کردیم ریگ  یکش یپسیکل

 ... 

 سرت سبک شده !!!! یحافظه ندار-

کرد و گفت: چه خبره وسط  یسیو ه دمیحرفش بلند خند از

 !ابونیخ

به  ینیچ دمید کردمیکه نگاهش م یرا بستم و درحال دهانم

کرد بلند شود، خودم  یسع شیپا یکیآن  یداد و رو ینیب

 ...  نیکن هیو گفتم: به من تک دمیرا جلو کش

 کردم ! یراحت حرف بزن شوخ-

را  گرشیشانه ام گذاشت و دست د یدستش را رو و

.... به موتور غش کرده دمشیگرفتم و به سمت باال کش

 ! نیبرش دار نیخوایاشاره زدم و گفتم: نم ابانیوسط خ

 یقدرت تکلم را ازش گرفته ، با صدا شیکردم درد پا حس

 ؟!  کنهیدرد م یلی: پات خدمیپرس یخفه ا

 فکر کنم زود بلند شدم . -

 ! ی... ممکنه شکسته باشه حتیهنوز داغ-

 .  دونمیم دیبع-
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من،فکر کنم  یخونه  میدهانم را قورت دادم و گفتم: بر آب

واکسن بخواد  دیزخم شا نیپانسمان داشتم . ا لیاونجا وسا

 .... یحت

 نیسنگ ینگفت، دوال شد و کمکش کردم  ، تنه  یزیچ

و جکش را زد و گفت:  میدیموتور را به زور باال کش

 سروقتش ! انیجا باشه .... تا بگم بچه ها ب نیهم

 توانستمیکه نم یجانیکردم وبا ه ینگاه میپالک موتور ن به

 بمیتعق یروزها داشت نیا ی: همه   دمیرسانکارش کنم پ

 ؟! یکردیم

انقدر  یو گفت:  واقعا فکر کرد دیرا در هم کش شیابروها

 !کارم؟یب

انداختم و  نییذوقم خورد سرم را پا یلحن تندش تو از

گفتم: آخه پالک موتور برام آشناست ... واسه همون 

 . دمیپرس

 موتور همونه!  یرا نداد و با سماجت گفتم: ول جوابم

ماهرتر بودن  یقبل یزد و لب زدم: راننده ها یپوزخند

 !!!  یول

پنهانش  توانستمیکه نم یرا باال داد و با لبخند شیابروها

 ! یبا خودت چه کار کرد نیبب چیپ هیکنم گفتم: سر 

شتابان آهو خانم  نی...  به کجا چنیگازشو گرفت یجنابعال-

 ؟! هی؟!!! خبر
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که باعث شد چهارستون  یاز آهو خانم م؟گفتیم شیکجا از

در هم رفته  یآن نگاه عبوس  و ابروها  ایدلم بلرزد .... 

 اش ؟!

 

 _ممنوع ی#کپ 80#کالکت_

:  دیچیگوشم پ یتو شیدر خانه را که باز کردم صدا 

 !  نجایا یاریرو م یصاحبخونه ات گله نکنه هرکس

 به صورتش زدم  و گفتم: نه نه .... یحواسش لبخند از

که به قلبم هجوم آورده بود  یجانیهوا از شدت ه یب  و

 !یستین یگفتم: تو که هرکس

و لب زد: خوبه  دمیاز جمله ام جا خوردم ، لبم را گز خودم

 !ستمین یکه هرکس

که به هرحال  نهیزدم و گفتم: البته منظورم ا یسرفه ا تک

سوپراستار !  هی.... یگریباز هی...  یزیچ هی... یعنی هی

 یازخداشم باشه ! به هرحال هر سال نور دیصاحبخونه با

 ! ییفضا نیهمچ هیتو  ادیم افهیشکل وق نیبا ا گریباز هی

خوبه  نمیشیجا م نیلنگه ابرو باال داد و گفت: من هم کی

 . 

 ایگل انداخت و گفتم: خب ب میمعذب بودنش گونه ها از

 ؟!  ینیکجا بش سهیش خهمه جا نجایداخل... ا

 نیرا نگه داشته بودم گفتم: از ا شیهمانطور که بازو و

 طرف.... 
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 وانیبه ا یاز هفت پله که منته دیام بابه خانه دنیرس یبرا

 ی. دستش را به لبه  رفتی، باال م شدیختم م یلیدراز وطو

 باال. امیب تونمینشاند وگفت: خودم م وانیا

 !  اریرو پات فشار ن-

 صورتش در هم شد .  دمیپله را باال آمد و د کی

 یکی یکی. اروم اروم ... ایب واشی واشیگفتم:  دوباره

 .... 

 دونهی دونهیبود و گفتم:  شی، حواسم به پا کردیم نگاهم

. باور کن پات شکسته ری.. نرده هم بگری... دستمو بگایب

 به اورژانس زنگ بزنم .  یذاشتی... کاش م

که  دمیسکوتش تعجب کردم، سرم را باال گرفتم و د از

عجله که  ایزدم و گفتم: آروم آروم ب ی. لبخند کندینگاهم م

 .  میندار

 دوستانه و مهربان .  یخنده  کی،  دیتذکرم خند به

و  دمیخجالت کش دادمیکه م یا یدر پ یتذکرات پ از

 ی!!! داشت یباالخره گفت: مزاحمت شدم . کارم داشت

 .  رونیب یرفتیم

 برم کتابخونه .  خواستمیبه خدا ... م رفتمینم ییجا-

 خوبه . -

 توئه ....  یخونه  کینزد رمیکه م یاتفاقا کتابخونه ا-

 ....  ایمنم ب شیسر پ هیتکان داد و گفت : خوبه  یسر
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: دیوپرس  دمیخجالت کش شیچشمها یتو طنتیش  از

 ؟! یخونیکتابخونه درس م یریم

 ...ییجورا هی-

 درس خوندن جوابه ! یمنم برا یخونه -

 شیصدا دم،یکش رونیب فمیک یرا از تو دیو کل دمیرا گز لبم

 ....  یمن قبال اومد یآمد: تو خونه 

 داشتم ! یزدم وگفتم: چه دل  و جرات یلبخند

 : من انقدر ترسناکم؟دیدرهم کش ابرو

 یاز شدت لرزش دستم تو  دیشانه ام بود، کل یرو دستش

 : من ترسناکم آهو ؟!دیدوباره پرس رفت،یقفل نم

 ...  یاول که بود یروزا-

 وسط؟ ایآخره  یاالن روزا-

ترسناک  یلی.... خب .... خب خ یگیم یو گفتم: چ دمیخند

 !!! ستین ادتی! یکردیخفم م ی... داشتیبود

بودم . از  جیدهانش را قورت داد و گفت: اون موقع گ آب

 ناراحت بودم.... یاریرو به خاطر نم یزیچ نکهیا

 زل زدم:  شیچشمها در

 ؟ یحاال چ-

 ینطوری. به نظرم ا ادین ادتی یزیحاال دوست دارم کال چ-

 قشنگ تره !  ایدن
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دوبار باال انداخت و من با خنده  میرا برا شیابروها و

و از من  زیتو همه چ ینطوریبدجنس !!!  ا یگفتم: ا

 ! دونمیاز تو نم یچیو من ه یدونیم

 !!! یمساو کی کی میشیتازه م-

 آخره ؟! یآمد : حاال روزا شیباز شد و صدا درخانه

کم  هیو گفتم: خب نه ... من وتو تازه با هم  دمیرا گز لبم

تازه  ادی....  به نظر ممیشی. آشنا م میکنیمدارا م میدار

 اولشه !

و لب زدم :  دیو نگاهش در خانه ام چرخ دیکش یهوم

 ! یخوش اومد

 ...  نجایا امیباره م نیاول-

بود که من به خانه اش  ی. چه  رابطه ا دمیکش خجالت

 بود !  امدهیرفته بودم و او ... او ن

کنجکاو و موشکافانه همه جا را ورانداز  شیچشمها

.... یفیبزند ... تعر ی. معطل مانده بودم حرف کردیم

است  یپرده ا یآدم رک و ب دانستمی... هرچند که میسخن

نسبت  یا هی.... خودم را آماده کرده بودم تا هر نقد وکنا

،  قیحسرت عم کیاما تنها با  رمیبه خانه را بپذ

و لب زد: چه   دی، خانه ام را بو کش ترا بس شیچشمها

 ! یآرامش

 

 _ممنوع ی#کپ 81#کالکت_
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را باز کرد  ، دستم را  شیرا پشت سرش بستم  ، پلکها در

 ت هم بده بهم ....وگفتم: کت دمیجلو کش

و کتش را گرفتم و  ستادمی،پشتش ا دیکش نییکت را پا پیز

اسپورت  یشرت مردانه  یت کیدستم نگه داشتم ،  یرو

 دمیآرنجش لب گز یرنگ به تن داشت. از زخم رو یطوس

 شده ! یو گفتم: آرنجت هم زخم

 ...  ستین یجواب داد : مشکل تیاهم یب

آمده گفتم: خدا رحم کرد سرت  شیزده از اتفاق پ وحشت

 نخورد ....  یضربه ا

خانه ام  یا شهیزد و به در ش یلبخند دیعقب چرخ به

 یا یدرست و حساب کریدر و پ نجایزد و گفت: ا هیتک

 ؟ یمونیم نجایا ینداره ! چطور

 ! یساعت ادار مونمیم نجایفعال که درحد صبح تا عصر ا-

 کرهیدر  و پ یب یلیزد و گفت: بازم خطرناکه . خ یلبخند

 ! 

 خب صاحبخونمم هست .-

 فقط همون؟ -

 ستیاون ساختمون رو به رو هم مستاجر داشته که فعال ن-

 . 

در و  یدرندشت و ب یخونه  نیدو تا زن تنها .... تو ا-

  ه؟یکن منطق ی! خودت کالهتو قاض کریپ
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گردنش زدم و کاله کاسکت را  یبه رگ برجسته  یلبخند

 .  کنمیم یوگفتم: من که فعال با پدرم زندگاز دستش گرفتم 

و  دیدهانم نچرخ یمادر تو ... اما تو میخواستم بگو و

صورتم نشست ، زود رو گرفتم کت را به  ینگاهش رو

 یکنار چوب رخت یکنسول چوب یو کاله را رو یچوب رخت

 یکتر هی.... ارمیپانسمان و ب لیگذاشتم و گفتم: برم وسا

 هم بذارم بجوشه . 

کفشش را باز کند که فورا گفتم:  پیشد و خواست ز دوال

 .... ایبا کفش ب

باال آمد  و به سجاده ام اشاره زد و گفت: مگه  نگاهش

 .... یخونینماز نم

و گفتم:  دمیروزها تک و توک شده بود ... لبم را گز نیا

 .  خونمیو نم خونمیم

 ! یخونیکه م ییتکان داد و گفت: به خاطر روزا یسر

 بذار کمکت کنم. پس-

... الف بابا  یه یزانو زدم که دوال شد وگفت: ه شیجلو

 ؟! یکنیم کاریچ

رد  میچشمها یلحظه از جلو کیزده  رتیهوا گفت وح یب

 : ر بشنوم ! گفتیشد  که بلند م

 کرد: آهو... میبه شانه ام ماند و صدا دستش

 یحواسم به چ دمینفهم هوی دیزدم و گفتم: ببخش یپلک

 رفت....
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 ؟!  یخوب-

 یرا تکان دادم ... وادارم کرد بلند شوم و گفت: جلو سرم

بند  یکه بخوا یزانو نزن ! مگر اون پسر یمرد چیه

 که بره کالس اول دبستان! یکفشهاشو ببند یها

 

 _ممنوع ی#کپ 82#کالکت_

او هم زانو بزنم  یجلو توانستمیزدم و فکر کردم م یلبخند

انقدر  ی... وقت کردی.... زانو زدن مگر از من چه کم م

 یاگر کفش پا شدمیدستم را گرفته بود . کوچک نم

که مقابلش زانو  یخودم وقت یدردناکش را خودم با دستها

 آوردم .  یزده بودم در م

... با  کردیکه م ییفکر کوچک شدنم بود؟! چه فکرها به

چشمم  شیحرف پ نی! اما با اشدمیکار کوچک نم نیا

 بزرگ شده بود . 

 کیخم شود که دستش را گرفتم و گفتم: من کوچ خواست

 از کمک کردن به تو ! شمینم

 کیشدند و در جوابم گفت: من کوچ کیبهم نزد شیابروها

.... یدوالبش ای.... یخم بش ای یتو جلوم زانو بزن شمیم

 که نخوردم! ری. زخم شمشامیخودم از پسش برم

 زدم . یلبخند

 یشانیپ دمیخم شد ، و کفشش را از پا درآورد و د خودش

آش و الشش را هم از  یخواست پا یاش عرق زد وقت
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سرخ شد و نگران  شیکه گونه ها دمی. د اوردیکفش درب

به خدا شکسته !!! خب چرا روش فشار  نیگفتم: راست

 ... یاریم

 یام نگه داشت وگفت: برخالف همه  رچانهیرا ز انگشتش

!  متوجه نیراست یبار راحت تر صدام زد نیدفعات ا

 !؟یشد

نگاهش بودم که نفسم آغشته به عطر  یبایشب ز رانیح

 مردانه اش شد. 

از تو  یزیچ هی کنمیو گفتم: حس م دمیرا از درون گز لبم

 تو ذهنم انگار روشن شد .... یزیچ هیاومد ...  ادمی

: دیماند و پرس رهیخ می. به چشمها دیلبش ماس یرو لبخند

 ؟! یچ

اگر بگسست معذورم بدار ! انگار ....  حیتسب یرشته  -

اومد تو ذهنم . انگار تو بهم گفته  هوی نیا دونمینم

 ....یباش

 ! یتکان داد و گفت: ر و خوب تلفظ کرد سر

 .  دمیخند فشیتعر از

 ؟یآوردرو به خاطر  یچ گهی: ددیمردد  پرس یمکث با

.... مغزم از  یچیباال انداختم و در جوابش گفتم: ه شانه

بده رابطه امون رو  یلیپوچ پوچه ! خ ریچند سال اخ نیا

دارم . انگار که دارم به قصد  ی. حس بد ارمینم ادیبه 

 .  کنمیم تتیاذ
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دوباره شروعش  ستیانداختم و گفت: مهم ن نییرا پا سرم

 .  میکنیم

که  یهست یزل زدم و گفتم: تو مرد مهربون شیچشمها در

 !  یدوباره وقت بذار طیشرا نیمن با ا یبرا یحاضر

 نره !!! ادتینداره . فقط قول بده دوباره منو  یاشکال-

که  یهرچ خوردیقرص م هیآدم  شدیو گفتم: کاش م دمیخند

دور  خواستیهم که نم یهرچ اوردیم ادیالزم بود رو به 

 داروئم! نیمحتاج اختراع ا یلی... خ ختیریم

 چه کار ؟! انقدر خاطرات مهمن؟! شیخوایم-

مهم نباشن... ادم بدونه  شهیان... مگه م یاز زندگ یبخش-

 خواسته ....  یچه کرده .. چ

تکان داد و آرام گفتم: خودم واقعا مشتاقم بدونم من و  سر

 نیباعث ا ی. اولش چ میبود یاون رابطه چه شکل یتو تو

تو  یعنیآرامش حاالت ...  نیتو بود و ا تیانهمه عصب

آروم ؟!   با هم کجاها رفته  ای یبود یاوقات عصبان شتریب

ه یماما ... تو  هی... من میزدیم یچه حرف ای... میبود

... چقدر از هم کیچقدر بهم نزد اهامونی!!! دن گریباز

 عالمه سوال دارم ... هیدور بود! من 

 خب بپرس ! -

پسر مجرد  هی یکاره خونه  هینبودم که برم  یمن د ختر-

!!! 

 به لب آورد و در جوابم گفت: خب ؟!  یلبخند
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 ! کردم؟یچه کار م قایتو دق یخب... من تو خونه -

 ینیبه ب نیمچاله کرد ... چ یاش را به طرز بانمک چهره

تو  یفعل یکرد و گفت:  دغدغه  کیداد و نگاهش رابار

 ؟! نهیا

 خب... خب...-

به سمتم  یتته پته افتادم و کلمات را گم کردم . گام به

 !!!  نکاریو گفت: ا دیرا بوس میهوا لبها یبرداشت و ب

رنگ   و  یگشاد در نگاه مشک یشدم .با چشمها قفل

، دستم را  دمیماندم و خودم را عقب کش رهیتشنه اش خ

کردم  یگذاشتم و سع میلبها یرهاکرد و من پنجه ام رارو

شده بود را  رمیگ بانیکه گر یندیخوشا یآن حس موذ

کنم که انگار هرگز نبوده و جانم را  رونیاز تنم ب یجور

 مور مور نکرده است !

 ! یگفت : خب سوال بعد یلبخند با

 

 _ممنوع ی#کپ 83#کالکت_

نگاهش به آشپزخانه  ریرا بپرسم، ازز یسوال بعد نماندم

 یقهقهه  یچسباندم و صدا واریفرار کردم. تنه ام را به د

لبم  ی.  دستم رارودیچیخانه ام پ یمردانه اش در فضا

برجسته ام  یصورتم لبها یکننده  رهی. عضو خ دمیکش

که  یجلو آمده و مرتب یکم یبود و به خاطر دندان ها

، برجسته تر هم به نظر  یخرگوش گفتندیماصطالحا 
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لبها مال من  نیو حاال .... حاال انگار اصال ا دیرسیم

 ی... بوسه شی. ِسر شده بودند ... حرارت لبهانبودند

 کرده بود.  رانمیگرمش... ح

را  هیاول یکمک ها یجعبه  د،یکوب یتند تند م قلبم

و  بیس کی یحت خچالمی یدم کردم، تو یبرداشتم و چا

 یمادر تنها خوراک تییسکویبسته ب کیهم نداشتم.  اریخ

مربا که فائزه  شهیش کیحاضر وموجود خانه ام بود و 

 شیپ یرا تو تییسکویب یخانم به من داده بود. بسته 

کردم ،  یخال یبلور یکاسه  یج را تویهو یو مربا یدست

دم بکشد، خودم را جمع و جور  یگذاشتم و تا چا وانیدو ل

به سالن برگشتم.  هیاول یکمک ها یکردم و با جعبه 

و به زده بود  هیتک یرا دراز کرده بود، به پشت شیپا

 .کردینگاه م میگلدان ها

زد ، به احترامم شق و رق تر نشست،  یلبخند دنمید از

 لهیوس یسر هینشستم وگفتم:  شیپا نییخجالت زده پا

 کم نباشه . دوارمیدارم ام

 اوضاع من خوبه . اوضاع تو چطوره ؟!-

که به جان پوستش افتاده بودم  یو درحال دمیرا گز لبم

فقط  نمیساکت بش یتوقع دار یکنیم یآمد: دلبر شیصدا

 تماشا کنم؟

پلک زدن  یبرا یکه قصد ییو رو به چشمها دمیکش ینیه

 شوکه شدم .  یلینداشتند گفتم: راستش خ
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 میرو شفاف بهت بگم . من و تو تصم یزیچ هیبذار -

 !  ادیز یلی. خمیجلو بر یلیخ میداشت

 هینگاه قاطعش زل زدم و گفتم: اخه چطور ممکنه تو  در

 دختر ساده ....  هیمعروف و مشهور.... من  گریباز

بزنم  دشویبگذرم ؟ ق رشیاز خ دی. حاال باگهیممکن شد د-

 ؟!

 انداخت .  هیدر صورتم سا وحشت

... کاش  زدیرا  نم دمی.... کاش قگذشتینم رمیاز خ کاش

 . کردیهمان ممکن را سرمشق م

 زد: اهو؟ میصدا

 کردم. نگاهش

 ؟! ی:گله داردیپرس یمکث با

 ...  یدهانم را قورت دادم و گفتم: نه چه گله ا آب

 ؟یدار یتیشکا-

. نقل  تی...  نه بحث گله بود نه بحث شکا دمیکش خجالت

 حرفها نبود . نیا

درون  ییطاقت شدم و از جا یبار ب نیکرد باز و ا میصدا

که  یقلبم زمزمه کردم : جانم ؟! و خودم مات شدم از جانم

 نثارش کردم . 

 ؟! میادامه ند یخوایزد و گفت: م یدلبخن

بود . از امدنم  دهیحاال من را بوس نیبرم داشت . هم ترس

 دانمیبه خانه اش گفته بود ... و باورش کرده بودم .نم
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به او جلب شده  نانمیچرا .... اما باورش کرده بودم . اطم

 تشیبود . همان وقت که من را به پزشک برد و از حما

 رجواه کیراجلب کرده بود اعتمادم را مثل  نانمیگفت اطم

 میتوانستیبا ارزش حفظ کرده بود و حاال ... حاال چطور م

 ! م؟یادامه نده

کن بعد  نیکه گفت: سبک سنگ میبگو یزیچ خواستم

 جوابمو بده!

 یکردم ... جوابم ادامه دادن بود . نحوه  نیسنگ سبک

بود:  دهیاگر پرس دهیبود از خاطرم پرکش دهیکه پرس یسوال

بود:  دهی: جواب بله بود ... و اگر پرس میادامه بد یخوایم

 !!!  می: جواب نه بود ... نه ادامه بده میادامه ند یخوایم

 صورتش زل زدم و گفتم: من دوست داشتم؟ به

 ! .... یبه لبش آمد : ا یلبخند

 !دوست داشتم مگه نه؟!؟یچ یعنی یا-

 !!! یلیبود گفت: خ زیآه حسرت آم کی هیکه شب یبازدم با

به  نکهیآغشته به آهش مغزم را سوزاند . دلم از ا بازدم

شده بود و مغزم  یآوردم چقدر دوستش دارم کفر ینم ادی

به  ختهی... از آن حسرت آم دمیشرمنده ... خجالت کش

.  گفتیآوردم و  دروغ نم ینم ادیبه  نکهی... از اشیصدا

 .  دیگویحتم داشتم که دروغ نم

 ؟یکشیبه گوشم نشست: خجالت م شیزدم و صدا یلبخند

 خب....  کم.-
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 ؟یکشیدر هم برد: از من خجالت م ابرو

که نشسته بودم جا به جا شدم و  ییجا نیزم یرو یکم

چقدر  ارمینم ادیبه  نکهیاز خودم . از ا شتریگفتم: ب

اولم که گفتم  یروزا یدوستت داشتم . از حرفها

و  میاز هم دور شد یلیمدت که خ نی... از ا شناسمتینم

قشنگ بوده ...  یلیما خ نیب یرابطه  کنمی.... فکر م

 درسته؟

خوب  زشی. همه چ یلیرا تکان داد و گفت: آره . خ سرش

 بود و درست !

به صورتم زد و گفت: من از رابطمون خوشم  یلبخند

 .  میکامل وداشت تیجفتمون رضا کنمی. فکر م ومدیم

 تیرضا توانستیدر برابر تو کدام دختر م میبگو خواستم

 نداشته باشد؟! یکاف

 

  84#کالکت_جلددوم #کالکت_

 .   نمینشاندم و گفتم: بذار زخمتو بب شیرا به ساق پا دستم

اش  یساق عضالن یها مهیرنگش تا ن یکتان مشک شلوار

 شیلنگه ابرو کینشد باالتر برود .  گریباال رفت و د

 !  یاریشلوارتو درب دیکر کنم باراباال داد و گفتم : ف

 باز ! یشد طونیشد : ش کیباز بار نگاهش

 هیبخ دی. زخمت شا شهینم ینطوریو گفتم:خب ا دمیگز لب

 به شستشو  داره ...  اجیبخواد احت
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 رهیباال نم گهید ادیپا درب نیشلوار از ا نیبا خنده گفت: ا 

 !!! ی!  خوددان

کرد : خب حرف حسابت  میو صدا دیدو میبه گونه ها رنگ

 آهو خانم ؟ هیچ

گرفتم وبه  نیی... چانه ام را پامیچه بگو دانستمینم

 یشتری. با لحن آرام تر ومحبت ب کردمینگاه م میانگشتها

 صدا کرد : آهو ... 

 پر از اشک شده بودند .  میچشمها

 آرام شوم .  یتا کم کردمیرا ننو وار جلو و عقب م خودم

 تو ؟! یشد یکرد: الف بابا چ میصدا باز

بغل  هیو گفتم: تو مدرسه...  دمیر اباال کش صورتم

 ....یدست

 ومدیم ی... وقت تیحرفم گفت: پدر اون بغل دست انیم

 میسارا بابا بدو بر زدیمدرسه داد م اطیح یدنبالش... تو

 بابات بهت بگه آهو بابا !  خواستیدلت م شهیخونه ... هم

از چشمم افتاد و با  یزده نگاهش کردم که اشک رتیح

 نکن .  هیانگشت اشکم راپاک کرد و گفت: گر یپهلو

 بوده! یحسم بهت چ ادینم ادمیبده که  یلیخ-

 ؟! هیحس تازه دست و پا کن . کار سخت هیخب -

 و گفتم: نه .... دمیام را باال کش ینیب

....  نجایا ایتکان داد و دستش را باز کرد و گفت: ب یسر

 .  نجایا ایب کمیبرم...  نکهی... تا قبل ا رمیم گهید کمی
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اش  نهیس ی، سرم را رو دمیزانو خودم را جلو کش یرو

 یتنم را در بر گرفت وچانه رو شیگذاشتم و با دستها

روزها بهت  نیکوتاه شده ام گذاشت و گفت: تمام ا یموها

تا ابد... فکر  ادین ادتی یزیفکر کردم ... اگر قرار باشه چ

 داشته باشه ...  ینکنم اشکال

را به  یزیچ یکه دوست ندار دمی: فهم میبگو خواستم

 ...   اورمیخاطر ب

سوال  نیقلبش گوش دادم . ا یدر سکوت فقط به صدا اما

حال آن  خواستیتوانستم بپرسم ... دلم نم یرا بعد هم م

د آن لحظه را نابو یلحظه... بغض توام با آرامش و خوش

 کنم . 

 یکوتاهم فرو کرد و گفت: با مو یموها یرا ال دستش

 .... ! یفسقل  یکوتاه هم خوشگل

 ....یو لب زدم: فسقل دمیخند

اش گذاشتم و نگاهش کردم و گفتم:  نهیس یام را رو چانه

 ؟! یفسقل یگفتیبهم م

 آهوئکم ؟! یگفتی: م دمیرا تکان داد و منزجر پرس سرش

 : نه !!!دیدرهم کش ابرو

 یاش چسباندم وگفتم : همون فسقل نهیام را باز به س گونه

وقت بهم نگو آهوئکم  چیو الف بابا رو دوست دارم .... ه

! 
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  85#کالکت_جلددوم #کالکت_

ادامه داد  میرا از سرم تا پشت گردن و  شانه ها نوازشش

 و گفت: باشه .... 

بند لباسم هم  یرو یتر از شانه نرفت...حت نییپا دستش

 یرو ادهیفت، حدو حدود بلد بود هرچند که ازنظرم زنر

امروز ....حالم را .... احوالم را  یکرده بود اما... بوسه 

و رو شده ام ....  ریز کردمیدگرگون کرده بود .حس م

، فرق  یحت شیساعت پ کی.... باروزیامروز با د یآهو

 فرق داشت.  یلیداشت . خ

 ...یدیم یخوب یو گفت: بو دیرا بو کش میموها

 یببرم ب یگریمرکز توجهش را به سمت د نکهیا یبرا

 : دمیربط پرس

 ؟! یخال نی! راستزدم؟یصدات م یمن چ-

 ! رهیام میمن اسم واقع-

 !کردم؟یصدات م ری... ام دونمیم-

 .... نیراست-

 ... یکه راحت یصدات کنم ؟! هرچ یدوست دار یچ-

 !نیبه جز آقا راست یافزود: هرچ یبا مکث و

خوبه که  یلیو در نگاهش چشم دوختم و گفتم: خ دمیخند

...  یمنج هی... ینجات یفرشته  هی هی.... شب یکنارم هست

 خوشحالم که دارمت .  یلیمن خ
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بشه ... از روز اول که  تیطور خوادیمراقبتم . دلم نم-

 مراقبتم .  یمرخص شد

 .  دونمیزدم وگفتم :م یلبخند

گفتم حواسش  ایخونه ...  به رو یتو یآمد: حت شیصدا

 به تو باشه . 

عالمه سرم  کی...  ایلبخند بزنم .درمورد رو نتوانستم

بود ...  دهیکه از دستم قاپ یگنگ بود ... درمورد آن کتاب

ارامش  یصدا توانستمیبهارک ... اما نم یدرمورد حرفها

اش را منکر شوم . او  یبخش و ضربان قلب دوست داشتن

درکنار  یظاهر یها تیبود ؛ انکار جذاب یمرد جذاب

دلم به سمت و  کردیاش ، وادارم م یرفتار یاه تیجذاب

! هرچند  یاعتماد یکند  تا ب ینیسنگ شتریاعتماد ب یسو

 که هزار سوال داشتم و منگ بودم .... 

به خودش فشار داد و گفت: از صاحبخونه  شتریرا ب من

 نجایا یخواینم . مک یجا رو نرده کش نی. اریات اجازه بگ

 ؟  یبمون

 کنم فکر کنم بهتره . یزندگ ناینه .فعال با پدرم ا-

 من ...  شیپ یایب یتونیم-

 .  ارمیب یچا رمیو در جوابش گفتم: م دمیخند

و گفت:  دیآمدم که ابرو درهم کش رونیآغوشش ب  از

 بهانه ات فوله خانم ! 
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دلم هزار حس  یو به آشپزخانه رفتم ... تو دمیخند زیر

کارناوال رنگارنگ بود  .  کی. مثل  رفتندیرژه م بیعج

شده بودم  رتیبود دچار ح بهیبود .... غر بیعج زیهمه چ

. افکارم مدام دچار لغزش کردیمن را سست م ریتح نیو ا

و بن پرت  وپال  خیهمه از دم از ب میها میو تصم شدندیم

 . ندبود

 کی....  امدیدرن میدستم را سوزاندم صدا یآب کتر با

عالمه چرا  کیدر تنم نشسته بود .  بیو غر بیهراس عج

او پاسخ بدهم و حاال  یبه چراها اورمیب ادی! قرار بود به 

گذشته  یپ ای دادمیدل به حال م کردم؟ی.... حاال چه م

 رفتم؟یم

 

 _ممنوع ی#کپ 86#کالکت_

******* 

 نهم :  فصل

******* 

شد ، ناچار  یدر زده م که به یمشت یدر پ یپ یصدا با

تشک و  یرو یاش را باز کرد . کم دهیبه هم چسب یپلکها

و کرختش را  نیسنگ یتنه  یتخت جا به جا شد و به سخت

 شد ... دهیبار با لگد به درکوب نی. ا دیباال کش

تشک  یکامل از هم باز شد و وحشت زده رو شیچشمها

 نشست . 
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، وادارش کرد تا از  شدیم دهیکه به در کوب یمشت یصدا 

به  ینگاه ی، از چشم دیجا کنده شود ، به سمت در دو

 خروشانش کرد و از در فاصله گرفت. ی افهیق

 .دیکوب یبار با لگد و مشت همزمان به در م نیا

عربده اش آمد: باز کن در و .... باز کن تا لوت  یصدا

 !!!یینجایندادم که ا

 خشک شده بود. شیگلو

کوتاه نوشت :  غامیپ کیبرد  در  رشویسمت تلفن   به

 !؟یی... کجا نجایاومده ا تیسالم . ا

نگرفت، تلفن را دم گوشش گذاشت .... دو سه بوق  یجواب

شد . ساعت ده صبح بود . دست بردار  جکتیخورد و ر

 .  دیکوب یبند لگد م کینبود و 

 چه کار کند .... دانستیبه جانش نشسته بود ، نم ترس

 در از جا کنده شود .  دیترسیبود که م دهیدر را کوب آنقدر

 یجوابش را نداد، به سمت در رفت، از چشم نیراست یوقت

و داد زد: من که  دی. با مشت به درکوب کردینگاهش م

 !!! تو همون قبرستون !!! ییتو اونجا دونمیم

 ؟ یخوایم یرا حبس کرد و ناله زد: چ نفسش

 : باز کن صحرا !!!!!!! دیچیاش در کل فضاپ عربده

 ریو زنج نییاش را جار بزند، قفل پا یلیفام نکهیاز ا قبل

 یدرحال تیو آ دیکش یغی، در با صدا باز شد ، ج دیرا کش

 واریرا به د فشیظر یاو حمله کرد ، تنه  یکه به سو
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که با اون  دهیرس یی: حاال کارت به جادیو داد کش دیکوب

 ی؟! دختره  یکنیم یکی حروم لقمه ، دست به ی کهیمرت

! ؟یقسر دربر ذارمیم یکنیم الی.... خزیهمه چ یب حمقا

 ! ابله هرزه !!!!یکن یباز لمیکه ف ینیبب دیخواب با یتو

 یرا از فشار انگشتها شیتا گلو کردیکه تقال م یدرحال

....  تیکرد: آ... آ شینجات دهد دست وپا زد و صدا تیآ

 ....تیآ

! با ؟یکشیج.....  خجالت نم یو زهرمار ! دختره  تیآ-

من  یکرد الی؟! خ یدیرو هم به من خط م یختیاون ر

بال  ریز ی؟! اومد کنمیتره خرد م گهیتو و حرفات د یبرا

که از   یتو ماتحتت  جور کنمیو پر اون  .... من چوب م

 !  ادیچشمات درب

ندارم . دروغه  یناله کرد: به خدا من باهاش ربط هیگر با

رسونده به خدا دروغ  یبهت رسونده ! هرک ی.... ک

 !!!گهیم

 ی، در را با پا بست  و درحال شیموها یانداخت ال چنگ

: که  دیغر  کشاندیم شیکه اورا به سمت کاناپه  از موها

 یاون ب یخونه  مال اونه . تو خونه  نیدروغه ؟! ا

من  ی غهیتو؟! تو مگه ص یخوریم یناموس چه گه

 رو هم .... یختیبا اون ر ی؟! به چه حق یستین
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جا و مکان بودم  یزد : به خدا دستشم بهم نخورده . ب هق

تو رو خدا  تیموهام ... ا تی.... ا کنمیم یزندگ نجای. ا

!!!! 

که  یدی. به قبر بابات خند یکنیم یزندگ نجایا یگه خورد-

 ی..... مگه من مرده بودم که تو اومدیکنیم یزندگ نجایا

 دشمنم! شیپ یدست دراز کرد

 .... ولم کن .... یتو رو خدا موهامو کند تیا-

 زد : کمک ...... غیج

 نمیدهانش گذاشت و گفت: خفه شو بب یرا جلو یکوسن

.......... من یکنیم یو داد غی!!! چه ج طهیسل یدختره 

 یبه او حروم زاده  یکشی.... تو خجالت نمارمیپدرتو درم

... دهنتو ارمیدرم ! من پدرتو؟یدیحروم لقمه آمار منو م

 .....  دمیبه فاک م

با کوسن  تیزد  و آ غیدست برد به کمربندش ، صحرا ج و

 ...  ارمیراه دهانش را گرفت وگفت: پدرتو درم

چنگ گرفته  یکه کمرش را تو یو درحال زدیو پا م دست

 انیببرد ، صورتش را م ییراه به جا گذاشتیبود و نم

 ونیها و ش غیبه ج تیاهم یمبل انداخت و ب یتشکچه ها

گفت: پس آمار  یو م کردیم دشی، با هر ضربه تهد شیها

 نیمنو به راست یآره ؟! آمار زندگ یدیم نیمنو به راست

من  ی غهی؟! تو مگه ص نینوکر راست ید..... شیدیم

 یی؟! حاال کارت به جا یستی؟! مگه محرم من ن یستین
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 یکف دست اون ب یبذار یخوایمنو م یکه زندگ دهیرس

 ؟!!! زیهمه چ

 

 #کالکت_جلددوم  87#کالکت_

 یرا  که زد ، درد زانو وادارش کرد از در مازرات ریدزدگ

منتقل کند . دندان  گرشید یشود و فشار را به پا زانیآو

تا آن درد و  کردیو تالش م دادیهم فشار م یرا رو شیها

 . دیایسر وتهش هم ب یسوزش موذ

گذشته  ییاز آن تصادف کذا یدو سه روز نکهیوجود ا با

 شهیبود تا بتواند مثل هم افتهیبهبود ن یبود  هنوز آنقدر

 کار بکشد .  شیاز پا

را که زد ، به سمت  ریگام از در فاصله گرفت، دزدگ کی

 کیالست غیج یکه صدا رفتیم شیساختمان لنگ زنان پ

 یبه در کرکره ا یپل منته یپورشه وادارش کرد رو یها

 انه متوقف شود.خ

 یشماره  د،یچیبلند متال در کل کوچه پ کیموز یصدا

 پالک آشنا بود . 

که پشت فرمان نشسته بود  یباال رفته به زن یابروها با

 کیبود و  یپلنگ نی،  کاور دور فرمان ماش کردینگاه م

بود و اتفاقا شالش  زانیآو شهیهم به ش یپلنگ عروسک

 بود .  یهم پلنگ

 



 318 

را باال داد و با  یدود یشش ضلع یها شهیبا ش نکیع

رنگش آمده بود  یجگر یلبها یکه رو یشخندین

 .کردیم شیتماشا

 یبود که احساس گنده الت ها یملوس یماده گربه  هیشب

 را داشت !!! یابانیخ یگربه ها

پل جا به جا کرد و باالخره  یرو یدردناکش را  کم یپا

 ریشد و دزدگ ادهیبرداشت ، پ یدست از شو آمدن و لوند

داد و دست به  هیتک نیماش یرا زد . کمرش را به بدنه 

 مینیبیرو م گهیهمد یروزها چقدر اتفاق نیگفت: ا نهیس

 همکار !

 ؟یزد: اتفاق یزهرخند

... تو  نجایمن ا یباال انداخت و با طعنه گفت: اتفاق شانه

 کوچه !  نیخونه .... ا نی.... ا نجایا

کوچه رو  نیگفت: کالس ا شانیاه لیبا اشاره به اتومب و

 باال ! میبرد یلیمن و تو خ

که سر کوچه پارک شده بود  یقرمز رنگ وسیبه کول و

محله ...  نی! تو ا یکیاشاره زد و گفت: و البته اون 

 ! ست؟ین بیمقدار عج هیحضور ما سه نفر.... 

 کردیم یو رو به او که به زحمت سع دیرا جلو کش خودش

هم  یپا حفظ کند گفت: نفر چهارم کی یتعادلش را رو

دور  نجایما ا بهیعج یلی!!! خ شیشناسیدرکاره که تو م

 ... تا ... میهم جمع شد
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 یآمد ابروها یپسر جوان که به سمتشان م کی دنید با

شد و جمله اش را  کیرنگش را به هم نزد ینسکافه ا

 ناتمام گذاشت. 

 یرا زد و برا ریآمد ، دزدگ نیراست نیماش یسو به

 سر تکان داد ... نیراست

اشاره زد  نیپدال نرفته بود که راست یرو شیپا هنوز

 شهیکرد و سرش را از ش یبکشد ، اطاعت نییرا پا شهیش

 آورد گفت: جانم آقا؟ رونیب

 !چیپناه گفت: سوئ روبه

 !؟یزده لب زد: چ رتیح پناه

 جا به جا کنه .  نتویبده ماش چتویسوئ-

نشسته بود  یکه پشت رل مازرات یبه پسر جوان ینگاه

 شیاش زد و برا نهیبه س یانداخت ، پسر جوان دست

 کرد. میتعظ

 نیشد و راست رهیخ نیراست یبا دهان باز به چشمها پناه

!  یبدونه که دنبالش بود خوامینم رونیب ادیلب زد: ب

 !  یبر کنمیم تیجا شخصا راه نیوگرنه از هم

 ! یاوه الال ... چه گنگسترزد:  یشخندین پناه

را باال گرفت ورو به  چیو پناه سوئ دیکش یهوم نیراست

 ش؟یریگیپسر گفت: م

 خانم روشن ! نیبنداز-
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مرد جوان پشت رل پرت کرد و او  یرا به سو چیسوئ پناه

پدال گاز گذاشت و با سرعت به  یرا رو شیمکث پا یب

 کوچه رفت. یانتها

 ؟یگفتیم یرو به پناه گفت: خب... چ نیراست

اش را به سمت ساختمان چرخاند و گفت:  ییطال نگاه

 ؟یها رو خوند لمنامهیف

 وقت کم؟! نیتو ا-

 ست؟ین یمگه؟ دو  روز کاف یداشت کاریچ-

 داشتم .  یمهمتر یکارا-

را زد و رو به پناه که  نگیپارک یدر کرکره ا موتیر و

 لشیتا سوار اتومب کردیمرد جوان نگاه م لیداشت به شما

 .نطرفیشود گفت: از ا

 پسره قابل اعتماده ؟! نیا-

و گفت: از  دیرا کش فشیدست جلو آورد و بند ک نیراست

 طرف خانم !!! نیا

 

 _ممنوع ی#کپ 88#کالکت_

 نکهی، به محض ا دیکشیخودش م یکشان کشان پناه را پ 

در را زد و  تموی، ر دندیرس نگیمسقف پارک یبه فضا

 ستادیآسانسور ا ی، رو به رو دیپناه کش فیدست از بند ک

ر اباال  دهید بیآس ینشاند و  پا واریدستش را به د کی... 

استخوان مچ   شدیهم باعث م دنینفس کش یگرفت . حت
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 یکار چیبدهد ه حیدردناک شود که ترج یطور شا یلعنت

 نکند . 

.... گرد یلنگ یاشاره زد و گفت: م شیکنجکاو به پا پناه

 ؟! یو خاک کرد

کوچک آسانسور انداخت عدد سه  توریبه مان ینگاه

 یکنار ی وارهیرا به د شی. پناه بازو زدیچشمک م

 ؟ یسر پات آورد ییداد و گفت: چه بال هیاسانسور تک

 ! نیباموتور خوردم زم-

ور راباال داد و لب زد : با موتور ؟! موت شیابروها پناه

 مگه ؟ یدار

 قرض بود ... -

 .  یبلد یموتور سوار دونستمیتکان داد و گفت: نم یسر

گرفته بودم .  ادی یلمبرداری... در حد ف ادیز ستمیبلد ن-

فرق  یاصل ابونیقرق شده با خ ابونیخ یالبته  فضا

 !  کنهیم

 .... ای یرو آورد یبه موتور سوار یکاریاز سر ب-

 و گفت:  دیزد و دستش را به گردنش کش یلبخند

 بودم !  دمیدنبال ز-

 را عقب داد و قهقهه زد .  سرش

کرد و پناه خنده اش را جمع و جور کرد و  یشیه نیراست

 یرو ادیتوئه ؟! بهت نم یاستحفاظ یحوزه  نجایگفت: ا
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به نظر  هی!!! ساختمون تخل یزن حساس باش یصدا

 !  رسهیم

 فرستاد.  بیج یو  دستش را تو دیکش یقیعم نفس

گفت: پس روابط حسنه  کردیم شیکه تماشا یدر حال پناه

 است ... اوضاع مرتبه ؟ 

.  حافظه اشو  شهی. مرتب م شهیتکان داد و گفت: م یسر

خوبه  زیهمه چ ادین ادشی یزیچ یاز دست داده ... تا وقت

 . 

کرد وگفت: دوباره  ینگاه مین نگیبه سقف کوتاه پارک پناه

به  یچ نکهیبار با علم ا نیو خوندم .  ا وارینشستم د

 سرش گذشته ....

 : خب....دیدرهم فرو رفته پرس یابروها با

.... حقارت .... یچند تا احساس متفاوت داشتم . دلسوز-

باهم .... و البته عشق . در  زی! همه چ انی.... عصییتنها

واضح و روشن بود نکته  هی شیتمام خطوط نوشته ها

 یاگر تو پسر همون زن یدوستت داره! حت تینهای.... ب

بره ... پس  نیمادرش از ب یکه باعث شده تا زندگ یباش

 روت باشه .  شیپ یراه سخت مفکر نکن

آسانسور فشار  یمربع دیکل یحوصله انگشتش را رو یب

 باشه .  یگیکه م نطوریهم دوارمی. ام دونمیداد و گفت: نم

 نیا تونمی. من م ارهیکن حافظه اشو بدست بکمکش -

 و بهش برسونم .  وارید ینسخه 
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 تندش را به سمت او چرخاند .  نگاه

خورد ، با  کهیاش  هیرنگ و پر از کنا ینگاه مشک از

 گفت: اروم چته ؟! یفیضع یصدا

 نیدر مورد گذشته ندونه . به هم یزیفعال چ دمیم حیترج-

 !!!  هیراض یآرامش نسب

 .  یدونیاز کجا متو -

هم فشرد و پناه با ارامش گفت:  یرا رو شیها آرواره

با  یدار ؟یخودت تموم کن یکابوس  وبرا نیا ستیبهتر ن

که دو  یدیو به رابطه ات عمق م یشیوارد رابطه م یکی

دشمن قسم  شهیم ارهیب ادیرو به  زیاگر همه چ گهیروز د

شده بود مگه  کیبهت نزد نیهم یخورده ات!  اصال برا

 یکالس ها ی... به صرف شرکت توخترد هینه ؟! 

وبالگ سبز و  ینوشته هاش تو یآذرخش و...  جمع بند

 !!! شیصورت

دوم متوقف شده  یدر طبقه  نیرا فوت کرد، کاب نفسش

فشار داد  یمربع دیکل یانگشتش را چند بار رو یبود کفر

گفت : بدونه بهتره برات ... زودتر  یآرام یو پناه با صدا

 !  یشیخالص م یشیباهاش رو به رو م

به او انداخت و پناه شانه باال انداخت وگفت:  ینگاه مین

 دوستانه بهت گفتم.

 ! یمنو رد کرد یدست دوست-
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که با دروغ  دمیزن دارم بهت هشدار م هیپس به عنوان -

 و کلک اونو کنار خودت نگهش ندار . 

 ...شویبگذرونه زندگ ینطوریفعال ا دمیم حیترج-

 توئه؟ حی: مگه به ترجدیدرهم کش ابرو

 فعال که آره !-

 !!!  یخدا رحم کرد که تو خدا نشد-

 باال ؟! میریو گفت: چرا نم دیکوب یبه اسانسور لگد و

 : انقدر سر و صدا نکن !دیکرد و درجوابش توپ یسیه

 

 _ممنوع ی#کپ 89#کالکت_

نازک کرد و باالخره آسانسور به  شیبرا یپشت پلک پناه

. پناه دستش رفت به در آسانسور  دیرس نگیپارک یطبقه 

اش  یراه پنجه اش را چنگ زد به ساعت مچ ی انهیکه م

 انیانداخت و پناه با اخم به دست گرفتارش م ینگاه

 او زل زد. یانگشتها

از جانب  غامی. پ دیکش رونیرا ب یلرزش تلفن ، گوش با

  محسن بود .

 نیو در آسانسور را باز کرد . کاب دینفس راحت کش کی

بود ، به پناه اشاره زد که اول او برود و خودش  یخال

 شد .  نیپرش داخل کاب کیگرفت و با  وارهیدستش را به د

 ختهیریب یجد یاوضاع پات جد یمبهوت گفت: انگار پناه

 . 
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 زیزد و در جوابش گفت: چ هیآسانسور تک ی وارهید به

 .ستین یمهم

 .یراه بر یتونینم-

 .  ستین یمهم زیاز نو تکرار کرد : گفتم که چ قاطعانه

را  یدیمورد نظر متوقف شد ، دسته کل یدر طبقه  نیکاب

 ی: شوهر من جادیدرآورد و پناه کنجکاو پرس بشیاز ج

. از  کنهیانتخاب م القیی یرو برا ییخوش آب و هوا

 آپارتمان واقعا خوشم اومده .  نیا یداخل نیزاید

قفل در چرخاند ، به  یرا تو دیزد و کل یپوزخند نیراست

در را کامل باز کرد و وارد خانه شد ، از  نکهیمحض ا

 خشکش زد .  یا هیثان یتن اش و الش صحرا برا دنید

و پلک   یبرهنه و صورت زخم یدهان باز به پاها با

که  ییالشتک هاکوسن ها و ب دنیکبودش زل زد و از د

 یمانده بود که پناه ب رانیپخش وپال بودند ، ح نیزم یرو

 تماشا کردنش آزاده ؟! ایبخرم  طیبل دی: بادیطاقت پرس

با وجود انکه چانه اش  دیرا به عقب چرخاند و د سرش

نگه داشته بود .  خیاما تنه اش را شق و رق و س لرزدیم

دستش را به چهارچوب  در چسباند .. خودش را داخل 

دست به دهان برد و  طیصحرا با آن شرا دنیو از د دیکش

 .دیچیساختمان پ یدر فضا فشیخف غیج

 یل یدر را پشت سرش بست و لنگ زنان و ل نیراست

حرکت  یکنان جلو رفت پناه او را کنار زد و مقابل جسم ب
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لباس در تنش پاره شده بود و رد خون  صحرا زانو زد ،

 .  ندیبب توانستیرانش م یکشاله ها یرا رو

زده اش را  خیسرد و  ی.... گونه  دیرا جلو کش دستش

به سر  یسرش نشست ، دست یباال نیلمس کرد ، راست

در  شیاز گلو یفیضع یناله  یکه صدا دیوصورتش کش

 آمد ...

 آن حال هق زد: ولم کن ....... بسه ...... در

با  دیبا نیدرهم فرو رفته گفت: درمورد ا یبا ابروها پناه

 .  میهم حرف بزن

 میکنیزنده بمونه بعد صحبت م میکن یکار هیفعال بذار -

.... 

مانده  یباق یتشکچه  یرا دم گوشش گذاشت و رو یگوش

تر دک هیمبل نشست و در جواب فرد پشت خط گفت:  ی

 . گمیکه م یبفرست به آدرس نیام

-. 

 ی. آدرس و گرفت دمیم حینه نه .خودم نه . بعد برات توض-

 دکتره رو بفرست .  ی.... شماره 

 ارتوپد هم بفرسته! هیپناه آمد : بگو  یصدا

 .  گمیدهانش را قورت داد و تشر زد: بعد برات م آب

 یگردن و پاها ریتلفن را قطع کرد و دوال شد ، دست ز و

 دیتکان شد نیحرکت بلندش کرد ، ا کیصحرا انداخت و با

از شدت درد باز شوند ...  شیبود که چشمها یآنقدر
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اش  قهیانداخت و با پنجه اش  نیبه صورت راست ینگاه

 .....یبال رو سرم آورد نیرا گرفت و ناله کرد : تو ا

 دیاو کوب یمردانه  ی نهیرمق به گلو و س یمشتش را ب و

 ....... یو هق زد: تو بدبختم کرد

نداشت  یکه به نظر تمام ییهق هق ها انیم دهیبر دهیبر و

.... برام .... صورت  گهیصورت ..... د نی:  ا دینال

 !  شهینم

،  شدیمنتشر م شیکه در مچ پا و زانو یبه درد تیاهم یب

او را به سمت اتاق برد و در همان حال گفت: آروم 

 نشده ... یچیباش.... ه

کرد .... پدرمو در آورد .... کجا  چارمیکتکم زد ... ب-

 .... یبود

.  ادی. زنگ زدم دکتر م نجامیارامش لب زد: هم با

 .  نجامینترس... من ا

 .... کنهیهمه جام درد م-

،  کردیم یکه سع یتخت خواباند و درحال یرا رو او

 رداویلباس خواب ساتن جر خورده را از تنش درب یایبقا

 گفت: آروم باش.

در کمد فرو  نیخودش رابه داخل اتاق کشاند ،  راست پناه

کرد و پناه خودش  دایپ یرفته بود، بلوز و شلوار زنانه ا

قرمز شده و صورت  ی... با چشمها دیر اجلو کش
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 نیدکتر باش بب ریگی.پ دمیبرافروخته گفت: من انجامش م

 ! رسهیم یک

رو به  تیزل زد و در نها نیراست اهیدر نگاه س هیثان چند

کرد   ینگاه می، ن زدیبسته هق م یکه با پلکها ییصحرا

 نیا یبرا یقانع کننده ا حیتوض دوارمیوگفت :فقط ام

   90#کالکت_ !یاوضاع داشته باش

نگاه انداخت و  شیلبها یجا خوش کرده رو گاریبه س

زده  هیمبل تک یدراز کرده بود ،به پشت زیم یکه رو ییپا

گذاشته بود و در  یسرش افق یبود و ساعدش را رو

 .کردیرا دود م گارشیآرامش س

مبل تک نفره را برداشت ... آن را در استخوان  ی تشکچه

نشست و گفت: خب...  شیمبل فرو کرد و رو یبند

 ! شنومیم

 یکماکان رو شیکه پا یعسل زیم یهمراهش را رو تلفن

 ریز یتو گاررایاو هل داد  و خاکستر س یآن بود به سو

 تکاند .  یریش یجاساز شده در کاناپه  یگاریس

 ؟ هیسکوت چ نیحوصله گفت: منظورت از ا یب پناه

 .  نییپا اریاز خشم لب زد: صداتو ب یدو رگه ا یصدا با

 ایشوهرم  یاستراحت معشوقه  میتا یترسی! م؟یچ یبرا-

 !!! سابقت دچار اختالل بشه؟ یمعشوقه 

 یاو چرخاند و گفت:  خوب هضم کرد یرا به سو نگاهش

 رو خانم روشن !  هیقض
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 هیدرخشان  تیبه حال من نداره ... از نظر من آ یریتاث-

مرد مجرد آزاده ! من درخواست طالق دادم .... کارام 

 انینکبت بار هم به پا ی... اون زندگ شهیانجام م یبزود

 .  رسهیم

 یی؟! ماجراجو یهست ییچه ماجرا حیپس دنبال توض-

 زنانه است ؟!  یجور کنجکاو هی ای! ن؟ییپا دهیخونت کش

گفت:  بهم  رفتیاز جواب دادن قسر در م نکهیاز ا کالفه

 نه ؟! ایکرده  یچه غلط نجایا تیا یگیم

 هست ؟! حیبه توض اجیواقعا احت-

به اطراف انداخت و  ینفسش را فوت کرد ... نگاه پناه

 ستادیا نیوحشت زده از جا برخاست .... مقابل راست

 یخوای.... م نجایا یدیتله است .... منو کش هی نیوگفت: ا

 ؟! یکن کاریچ

پناه زد و  یبه ترس شدت گرفته در چهره  یشخندین

 دادمیانجام م دیبکنم با خواستمیم یگفت: تا االن اگر کار

  . ستین زیهمه تعلل جا نیا

 یبه اطراف نگاه گریآب دهانش را قورت داد بار د پناه

خونه .... صحرا ...  نیجا .... ا نیانداخت و لب زد : ا

 ؟!   یکن یتالف یخوای... م تیآ

 یو گرفت تیقطعا منتظر حضور تو نبودم . خودت رد آ-

 ... رسهیبه کجا م ینیبب

 کجاست ؟!  نجای... ا نجایخب ا-
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 !!! دشیام یخونه -

 دیبه لب آورد و رو به پناه گفت: با یپر استهزا لبخند و

 ؟! یکنیفکر نم ینطوریسرجاش بنشونه ! تو ا نویا یکی

 یرا تو گاریته س نیو راست کردینگاهش م ریمتح پناه

 یکیانداخت و گفت: به جز صحرا ... آمار  یگاریرسیز

 دیق یعوض نیا یرو هم درآوردم که از ترس آبروبر گهید

 رو زده و ول کرده رفته !  نمایس

 آمد. جلو

صورت او  کیدوال شد صورتش را نزد یکم شیبه رو رو

 ؟یزنیحرف م یاز چ ی: داردیآورد و پرس

به  یزندگ نیکه زودتر خودتو از شر ا گمیدارم بهت م-

 نمایس گردمی... من برم یقول خودت نکبت خالص کن

که خودش به  کنمیم ی... بدون واسطه... کاریبدون پارت

و نشر ندم!  دونمیازش م یتا هرچ فتهیدست و پام ب

 یایدن یتو شهی... آدم مجبور م ارهیبه آدم فشار م یکاریب

 ...  هیچه منجالب نهیبی... بعد م بذارهقدم  یحرفه ا

 وا رفته بود.   پناه

 نیبود که راست ستادهیا فیرا راست کرد . بالتکل کمرش

نصب  واریکه به د یونیزیتلو کنترل زیم یخم شد ، از رو

بعد ،  یا هیرا فشار داد و ثان یبود را برداشت ، دگمه ا

کردن دگمه ها ،  نییو باال و پا ماتیبا تنظ یکه کم یدرحال

 بهدرخشان  تیاز هجوم آ ییصدا یب ریکرد ... تصو یباز
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  ریچپ تصو یصحرا ملکان پخش شد .... در گوشه 

 شده بود. دیو ساعت هم ق یالدیبه م خیتار

 .  دیصورتش کش یرا رو شیدستها پناه

ها ...  ادی... فر رهایها ... تحق یلیس نیضربه ها ... ا نیا

 آشنا بود . شیها ...برا دنیجامه در

را به  شی، رو شدیکه پخش م یانزجار از صحنه ا با

سر خودتو به باد  یخوایبرگرداند و گفت: م نیسمت راست

... بفهمه یازش دار یمدرک نیبفهمه چن تینه ؟! آ یبد

تو  یلمیف نیهمچ هی... بفهمه یگذاشت یتله ا نیبراش چن

خودتو به کشتن  یخوایم نی... راستیدست و بالت دار

 ؟! یبد

هم که اون  یافتاد ! اون یتله نم یبود که تو دهیاگر فهم-

راز  نیرفاقت ا یایخبره ... من فقط در دن یب هوشهیجا ب

... به  هیطرف قض هیگذاشتم . به عنوان  ونیو با تو درم

به  خوادی.... و دلم نم یهست تیآ یهرحال توهمسر قانون

که  یسوپراستار هی... یزن حرفه ا گریباز هیعنوان 

بشم و کنارش کار کنم ...  یبود باهاش هم باز آرزوم

 ! مونمی! منتظر خبر طالقت م ادیبه وجود ب یبرات مشکل

 ید ؟! بعد ازطالق من چه اتفاقمردد لب زد: و بع پناه

 !فته؟یم

تمومه !  گهید نمایس نیا یتو تی. کار آ کنمیبعد اقدام م-

انقدر خلوت  دیمدرک دارم ، نبا یکاف یمن ازش به اندازه 
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اومدنش با  ای، اشتباهش اعتمادش به صحرا  شدمیم

بود که منو از  نیخونه نبود! اشتباهش ا نیبه ا تیعصبان

 یوقت داشتم تا بگردم تو یلیکرد ... من خ کاریکار ب

 حال.  ی، تو تهگذش

دستش را به  نیو راست  کردیم شیمبهوت تماشا پناه

 خیکمپرس  هیبرام  یتونیو گفت: م دیکش شیسمت مچ پا

 لطفا؟!  یحاضر کن

تازه  کردیزل زده بود ... احساس م اهشیس یچشمها در

. آب دهانش شناسدیو پنهانش را م نیریز یها هیدارد ال

گفت : واقعا تو ... تو  یخفه ا یرا قورت داد و با صدا

 یبا استعداد گریباز یلیخ یلی! خ یهست یقهار گریباز

در آن واحد چند تا نقش رو همزمان  یتونیکه م یهست

 !ترسمی... کم کم دارم ازت م یکن یباز

 _من فقط دنبال آرامشمم!

 _ممنوع ی#کپ 91#کالکت_

******************* 

 میمر دنیکردم . از د یسنگ قبر خال یدبه آب رو کی

به لبم نشست و  یعاشقشان بود لبخند ایکه مار ییها

 تو زحمت. یگفتم: افتاد

 .  کردیم میرا بغل زده بود و تماشا شیزانوها

.... یدر آمد و در جوابم گفت: چه زحمت رتیبهت و ح از

 نکردم! یکار
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ه زدم .... تا منظور تشکرم را بفهمد . دسته گل اشار به

که به لب داشت گفت: قابل دار  یکرد و با لبخند کج یهان

 .  ستین

چهار نفره ،  یلویز یاز کجا شروع کنم. رو دانستمینم

 وهیظرف م نمیج یکوله  ی. از تو میقبر نشسته بود یپا

و گفتم: تو درست تموم  دمیکش رونینوبرانه را ب یها

 شده؟

 نامه مونده .  انیزد و گفت: فقط پا یلبخند

 منم مثل تو ام ؟! -

دانشگاه ... کاراتو  یبر دی... بایگرفت یتو دو ترم مرخص-

 نمونده ... درست خوبه !  یلیخ یانجام بد

را باز کردم ،  وهیزدم و در ظرف م فشیبه تعر یلبخند

 خرد شده انداخت و گفت : کدبانو ! یها وهیبه م یلبخند

حکمت  نیراست یباز شد ،از ذهنم گذشت در خانه  شمین

؟! از ارتباط  دانستی! بهارک مکردم؟یم یهم کدبانو گر

 ما چطور؟!  انیخبر داشت ؟! از عشق م نیمن با راست

 ؟! یساکت یلیروزها خ نیزانو نشستم و گفتم: ا چهار

اما تنها  دیبگو یزیچ خواستیماند . م رهیخ میدرچشمها

 ریکم درگ هی: دیبزند و بگو یبود که لبخند نیواکنشش ا

 مامان و بابامم . 

 حالشون بهتره؟-
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عملشون جور شد از  یها نهیکه هز نیخدا روشکر. هم-

 .  ادهیسرمم ز

بهم  یو گفتم: اگر کمک خواست دمیزبان کش میلبها یرو

 دارم که بتونم .... یاندوخته ا هیبگو . من 

که بابت  یتومن  ستیو گفت: من هنوز اون ب دیرا گز لبش

جهاز خواهرم ازت قرض کردم رو پست ندادم  !!! فکر 

نکن  چون حافظه ات  پاک شده ... من انقدر نامردم ... 

 سو استفاده کنم ... تیموقع نیکه ازا

 نیو گفتم: ا دمیاش پاش ییایر یبه صداقت و ب یلبخند

من همه  یااگر کمک بخو یحرفو نزن . تو دوست من

 جوره کنارت هستم . 

 تونمیگفت : من نم یپرآب یدرهم شد . با چشمها صورتش

 دارم .... یکمکت کنم آهو ... احساس گند

کرد و  یدلش را ابر یهوا شتریقبرستان انگار ب یفضا و

 کرد .  دنیمثل ابر بهار شروع به بار دمید

 شده ؟ یو گفتم :چ دمیرا جلو کش خودم

 هیبه خودش مسلط شود ...  ینزد ، اجازه دادم کم یحرف 

 ... دیآمد : ببخش شیکم که آرام گرفت صدا

 شده؟ یراگرفتم و گفتم: چ دستش

زد و گفت: شده تا به حال  یصورتم چرخ یرو شیچشمها

... بعد از یقول بد یمجبور بش یعنی... یقول بد یکیبه 
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درست وغلطش  نی.... بیمطمئن نباش یکه داد یقول

 ...یباش دیتو ترد یهمش تو شک باش

 ماند. رهیو منتظر جواب به من خ دیکش قینفس عم کی

 ادمیداده باشم  یقول نیزدم و گفتم: اگرم چن یلبخند

 .ستین

 میبه بازو ی. ضربه ا دمی،خودم هم از حرفم خند دیخند

 : خب؟دمیو  پرس دیکوب

. از خودت بگو .. چه یچیباال انداخت و گفت: ه شانه

 خبر. اوضاع خوبه؟!

مقدمه گفتم: تو از ارتباط من  یدهانم را قورت دادم و ب آب

 ؟! یخبر دار نیبا راست

 ماند. رهیصورتم خ یتو هیثان چند

هم چالندم ...  یرا تو میبه من و من افتادم ، انگشتها یکم

 گریباز کیبود .  گریباز کیگفتم! او  یم دینکند نبا

 دیما راز بود . شا انیم نیا دی... شا نمایو س ونیزیتلو

. اگر حرف من  شدیماجرا مطلع م نیاز ا یا بهیغر دینبا

دچار تنش شود ...  تشیشهرت و محبوب شدیباعث م

 یب نیبابت ا دمیبخش یهرگز خودم را نم میبگو توانستمیم

 !  یمباالت

ظرف برداشت و گفت:  یاز تو یسبز نمک زده ا گوجه

 .  دونستمیآره ... م
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مکث کرد و  هیشدم ... چند ثان رهیبهار خ یهاچشم در

. در حد دو  دیکرد یمدت کوتاه ... با هم زندگ هیگفت:  

 سه شبانه روز !

 

 کردمی_ممنوع با دهان باز نگاهش می#کپ 92#کالکت_

 پوست لبش... دنیکه شروع کرد به جو

حکمت  نیبلند و البته مبهوت لب زدم: من با راست یباصدا

 !کردم؟یم یزندگ

خودم هم  میراستش از ولوم صدا کردینگاهم م همانطور

سکوت  میتعجب کردم. نگاهش گرد شده بود .... صدا

 آرامستان را شکست . 

 ؟یکنیم یگفتم : شوخ یاز ته چاه یصدا با

 نه!-

صورتم پرت کرد: نه  .... که جرات  یقاطع  تو وآنقدر

 کنم نداشتم .  یابراز مخالفت نکهیا

 کردم؟! یزندگمن واقعا باهاش -

نرم تر جلوه دهد گفت: فقط دو  یرا کم هیقض نکهیا یبرا

 سه روز.... 

 چی.... بدون ه بهیمرد غر کیسه روز کم بود؟! با دو

 !  ینسبت

 ششیشبمم پ یعنیکردم  یباهاش زندگ ؟یگیم یواقعا دار-

 موندم؟!
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 یمدت تو رو برد تو هیکرد و گفت:  نییرا باال و پا سرش

برج   نیورثه ! بعد با هم رفت ی... خونه شیکلنگ یخونه 

کتابخونه  کی. همون خونه اش که آخر اندرزگوئه ... نزد

! 

 باز مانده بود. دهانم

حکمت ؟! انقدر  نیبرج اندرزگو مانده بودم؟! با راست در

 یبودم!!! خدا زهی؟! و هنوز دوش کی؟! انقدر نزد یمیصم

تن من گذشته بود  ریمرد بود که از خ یادیاو ز ایمن !!! 

نجابت به خرج داده بودم و ... نجابت به  یادیمن ز ای.... 

 هارکب یداشت !!! مبهوت حرفها یخرج دادن هم اندازه ا

برداشت و گفت:  یا یتوت فرنگ دیکش شیبودم که دست پ

 چطور مگه ؟ دوباره رابطه اتون شروع شده؟! 

 .  که به لب داشت دوستانه و خواهرانه بود یلبخند و

؟!  گمیو م زی: من به تو همه چدمیپرس یخفه ا یصدا با

 !!!گفتم؟یکه م نهیمنظورم ا یعنیمدت ... گفتم؟!  نیا یعنی

سرخ شده  یکه با لبها یزد و درحال یبه توت فرنگ یگاز

 ؟یچ یعنیگفت: هوم ...  کردیمن را تماشا م

 ؟! یتو محرم اسرار من یعنی-

شده بود . همانطور که بر وبر نگاهم  خکوبیجمله ام م از

به تو  گفتم  شدیم میتو زندگ یدادم : هرچ حیتوض کردیم

 درسته؟!
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... به سرفه افتاد و من دو دیپر شیگلو یتو یفرنگ توت

 یآب معدن یکه از بطر یضربه به پشتش زدم و درحال

به او آب بدهم دستش را باال گرفت  خواستمیکوله ام م یتو

  و گفت: خوبم .

که گذشت گفت: شما رابطه اتون رو  یتکان دادم و کم سر

 .... یکه تو تصادف کرد دیشروع کرده بود

 یاز فضاحت زندگ دانستمیام زدم .... نم یشانیبه پ یدست

 نه . ای.... میام بگو

 یتیمیبودم . صم تیمیصم کیبهارک دنبال  یچشمها در

 اجی... احتزمیبر رونیکه بتوانم هرچه در دلم هست ب

 ایمثل رو یزن ! نه زن کیحرف بزنم. با  یداشتم با کس

بهارک  هیخودم ... شب هیزن از جنس خودم . شب کی.... 

 . 

شده ؟ چرا ناراحت  یبرداشتم  و گفت: چ یا یفرنگ توت

 .  هی؟! پسر خوب یشد

 است. وونهید یگفتیکردم: تو که م اخم

 تیخوبه . تو رو اذ ی وونهید هیزد و گفت:  یلبخند

 رو چرا ! هیبق یول کنهینم

کردم که با  شیتماشا جی. گ دمیفهمیرا نم شیحرفها منظور

تو رو  یگفت: دوست داره . قرار بود قصه  یآرام یصدا

حتما تئاتر و اجرا  شدینم ریتئاتر کنه . اگر ممنوع التصو

 



 339 

بود تو رو  ختهیکم بهم ر هی تیاواخر هم زندگ نی. ا کردیم

 خودش که ازت مراقبت کنه .  شیبرد پ

 یجور هیاست .... چرا  وونهید یگفتیچرا روز اول م-

 ترسناکه! ادیکه به نظر ب یزدیحرف م

 نکهیبخاطر ا دمیترسیخب من .... من نگرانت بودم . م-

 یازت سواستفاده کنه .... ول یحافظه اتو از دست داد

نه رفع و رجوعش کنم  خوامی. نم ستین یادم نجوریا دمید

تو خوبه ...  یمن ترسناکه اما برا یبرا نی... راست

خب  دونمی! نمستیکه با تو هست با من ن یاونجور

 کنه ... یبرات نقش باز دمیترسی. م گهید گرهیباز

ام  یاز زندگ یزیچ نکهیا یبهارک به جا یحرفها از

 شده بودم.  جیگ شتری... باورمیسردرب

گفت: هر  یآرام کننده ا یگرفتم و با صدا نییرا پا سرم

 دمینم یفکر نکن دمایجور کنم بهت م ونتویلیم ستیوقت ب

 ! 

حرفو نزن تو رو خدا من  نی... ا یگیم یکردم: چ یاخم

گره خوردم که حس  یجور هیکه پول الزم ندارم . فعال 

 یقفل ب هی هیمنو باز کنه! شدم شب تونهینم چکسیه کنمیم

 هست !  یبن بست هی رمیم ی.... از هر سمت دیکل

دوره  ی؟! مادرت فوت شده ... تو رفت یبدون یخوایم یچ-

تئاتر کار  هیحکمت  نیباراست یخواستی... میدیتئاتر د ی
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.... اونم عاشق تو شد . یوسط عاشقش شد نی... ایکن

 ؟! یبدون یخوایم یچ گهی! دگهید نهیهم تیخب زندگ

 

 _ممنوع ی#کپ 93#کالکت_

 چیگره بود؟! بدون ه یاندازه ساده و ب نیام هم یزندگ

؟! کاش همانطور که او  یمحو و عالمت سوال ینقطه 

 داشت؟!  یچه نقش یلعنت یباشد... پس بهنام امان گفتیم

مرده  کردمیحس م دم،یبه سمتش جلو کش یرا کم خودم

 نیرا تا اخر میرا بشنوند... صدا میحرف ها توانندیها هم م

سوال دارم  هیوگفتم: بهارک من آوردم  نییحد ممکنه پا

 ازت ...

ترس  کی شیدهانش را قورت داد . در چشمها آب

از چه و از کجا نشأت  دانمیناشناخته بود که نم

 کردیو گنگم م کردیم جیترس من را گ نی.... همگرفتیم

که دور دستش حلقه  می. دستش را گرفتم ، به پنجه ها

و لب زد:  دیکرد و بعد نگاهش را باال کش یشده بود نگاه

 شده؟! یچ

 بدونم که ... خوامی.... میدونی... میعنیتو ... تو... -

را نداشتم . دستم را فشار داد .  شی! من روگفتمیم چطور

ام کند که  یفشار کوچک حال نیانگار بخواهد با هم

. نفس  میدارم به او بگو نهیهرچه راز در س توانمیم
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من با  ی: تو از رابطه دمیباره پرس کیو  دمیکش یقیعم

 ؟!  یبهنام خبر داشت

 و راحت جواب داد: اره! یعاد یلیخ

و عرق  زدینبض م میها قهیبه شماره افتاده بود . شق نفسم

گفت:  یگرفته ا ی. با صدا کردمیرا ستون فقراتم حس م

.... قبل از  غهی... اواخر صیاش بش غهیمجبورت کرد ص

تو رو برد ... کمکت کرد که از شر  نیتصادفت.... راست

 ترسهی. مثل سگم از زنش م یکن داینجات پ کهیاون مرت

 یزیچ هیقض نیبرادر زن هاش از ا خوادینم لشاصال د

 بفهمن . 

ذلت تن داده  نیبود که من به ا یداشتم . چه اجبار تهوع

 بودم؟

 گهید یزد: ول یلبخند که کردمیبهاره نگاه م یچشمها به

 بهت صدمه بزنه ...  تونهینم گهیتموم شد . د

 نیبود که من تن به ا یاحمقانه چ لیاون دل یدونیتو م-

 خفت دادم ؟!

داره حاال که تموم شد. ولش کن ... گذشته  یتیچه اهم-

ات فکر  ندهیگذشته  . تو هم که حالت خوبه .... به آ گهید

 هیبوده مهم االنه . پسر خوب یقبال چ ستیکن . مهم ن

همش بود .... مرخصم  یبود مارستانیدوستت داره . تو ب

کرد .  تیاز منم حما ییجورا هی یهمش هست . حت یشد

رو جور کرد . بدون نوبت  دادیبه بابام وقت نم که یدکتر
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 میکمک کرد مادرمو برد  نطوریکرد ... هم تیزیبابامو و

 تلفن! هی.همشم با  میخوب عمل کرد مارستانیب هیتو 

 شیچشمها یتلفن ... و جور کیگفت همش با  یجور

همه کمک کرده  نیاراده لبخند زدم .  اگر ا یبرق زد که ب

؟! چرا حرفها و رفتارها  شدیخطاب م وانهیبود پس چرا د

 بودند!  ضیانقدر ضد و نق

 زد: آهو ؟! میصدا

 جانم؟!-

 مگه نه؟! یتو دوستش دار-

بدهم که  یم . مانده بودم چه جوابسوالش جا خورد از

اگر دوستش  ییبه لب آورد  وگفت: خدا یلبخند پت و پهن

 پس کله ات!!! زنمیم یکی ینداشته باش

 ....  دمیبلند خند یصدا با

پر از اشک  شیباز چشمها دمیرفتنم تمام شد د سهیر یوقت

نفس  کی،  کردیم میاشک تماشا یشد . از پشت پرده 

را گرفتم  شیانداختم . دستها نییسرم را پا... دمیکش قیعم

 ...یو گفتم: خوبه تو کنارم هست

تکان داد و گفت: منم خوشحالم اون ته ته ذهنت  یسر

 بودم که ...

. چانه و  دیبگو یشتریب یبغض اجازه نداد جمله  و

سقوط کرد  شیدو سه قطره اشک از پلکها دیلرز شیلبها

همه بغض تلنبار  نیزده از ا رتیو به هق هق افتاد . ح
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... سرش را به دمی، خودم را جلو کش شیشده در گلو

 .... یکنیم هیکردم و گفتم: بهار چرا گر کیام نزد نهیس

و  فیکرد و خودش را به من فشار داد .... تن نح بغلم

 .دیلرزیم هیالغرش از شدت گر

 تو؟! یشد یبهار چ نمتیو گفتم: بب دمیرا مال شیها شانه

گرفتم ... با پشت دست  میدستها انیرا م صورتش

آمدند پاک کرد و گفت:  یرا که گوله گوله م شیاشکها

 .  یچیه

 ؟یکنیم هی! چرا گر؟یچ یعنی یچیه-

فکر کردم  یو گفت: تصادف کرد دیاش را باال کش ینیب

....  دمیبرات ترس یلی... خیمن ی.... تو دوست خوبیمرد

برات  فتهیب یاتفاق هی دمیمدت همش برات ترس نیا یهمه 

حالشون بد بود .... اصال انگار ازت  یلی. پدر و مادرم خ

بد بود ....  یلیدور شدم. حال بابام بد بود .... خ

 هویتو هم شد...  یهمه چ یلیکنم . خ کاریچ دونستمینم

سنش کمه ...  یلیاحساس کردم فلج شدم . برادرم خ

تو هم فقط منم ....  دمید هویبود ....  شیخواهرم سر زندگ

کال  خواستمی... میتنها بودم . االن هست یلی.... خینبود

...  شهیم میتیبرادرم  دمیخودمو وقف تو کنم .... بعد د

.... مجبور شدم برسم به میشیکس و کار م یب یلیخ

 بد کردم بهت ! یلیپدرم.... مادرم.... من خ
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.... همانطور گفتیو م زدی. هق م کردمینگاهش م مبهوت

 ...گفتیو م گفتیم

 یا وونهیرا با کف دستم پاک کردم وگفتم: تو د شیاشکها

.... یبود یبه فکر پدر و مادرت م دیبهار؟! معلومه که با

حرفو  نی!!! ا یکردیخودتو وقف اونا م دیمعلومه که با

 نزن . 

 دور شدم ! یلیزد: ازت خ هق

 

 _ممنوع ی#کپ 94#کالکت_

چه کار کنم ....  یواکنش ناگهان نیدر برابر ا دانستمینم

که  یلحن نیکردم آرامش کنم ... با آرامش بخش تر یسع

 بلد بودم گفتم: 

حالم خوبه . پدرم باال سرم بود . خدا   نجامیمن االن ا-

 روشکر حالم خوبه االن...من از نبودنت گله ندارم . 

شانه ام گذاشت و ناله کرد: بعدا گله  یرا رو سرش

 از من! یکنیگله م یلی.... بعدا آهو ... خیکنیم

 نیا وونهیو گفتم: د دمیرنگش را کش یبلند و مشک سیگ

حاال هم  نی.... همیکار و کرد نیحرفو نزن . تو بهتر

نکن . اشکمو  هی... خل و چل بسه انقدر گریکنارم

 !یدرآورد
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و در صورتم زل  زد و گفت: قول  دیرا عقب کش خودش

اگر  خورمیغصه م یلی... من خ میکنار هم باش شهیبده هم

 ! یفراموشم کن یروز هیتو 

فراموشت  خواستمیاش زد م وگفتم: م یشانیبه پ یتلنگر

از حاال  ی. تا حاال که تو ذهنم وونهید یدیپریکنم از ذهنم م

مطمئن باش من تو رو  فتهیب ی... هر اتفاقیبه بعدم هست

 .  کنمیقلب صاف و دل مهربونت ول نم نیبا ا

 ت: به خدا مجبور بودم ...گف یخفه ا یصدا با

 . فهممیم زمیعز-

 تکرار کرد: مجبور شدم آهو . باز

ام را  یشانینشاندم و پ شیرا به دو طرف گونه ها میدستها

 اش چسباندم . یشانیبه پ

نداره من  یاشکال ستین یچیگفتم: ه یمطمئن یصدا با

 .  کنمیدرکت م

 خوادیگذاشت و گفت:  دلم نم میدستها یرا رو شیدستها

 مثل تو رو از دست بدم .  یدوست

 راحت .  التی... خیدیاز دست نم-

 ریبا هم هم مس یآزاد دانی....  تا م دمیاش را بوس یشانیپ

که  ییو کل راه از دانشکده و امار واخبار آدمها میبود

حرف زد . حرف زدنش را دوست  شناختمیو نم شناختمیم

که  یزیو چ کردمیکه تصور م یزیداشتم ... بر خالف چ

بودم . بهارک  رفتهیآمده بود را با جان ودل پذ شیپ
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بود .درست مثل  اریتمام ع یمیدوست صم کی اسوندیق

 یدست میشد  برا ادهیخواهر نداشته ام... از اتوبوس پ

اتوبوس شرکت واحد حرکت  نکهیتکان داد و به محض ا

شلوغ و  ابانیچسباندم و به خ شهیام را به ش قهیکرد ، شق

 ازدحام نگاه کردم .  پر

 شد .  دهیبه تلفن همراه منتظرم کش ابانیاز خ نگاهم

التماس دعا دارد .  دانستمیدستم عرق کرده بود و م یتو

 کیمثل  توانستمی.... نمرمیشماره اش را بگ توانستمینم

به  او زنگ بزنم و حالش را بپرسم...  یدختر عاد

 ! توانستمینم

قفل صفحه  تیشماره اش مکث کردم و درنها یرو دوبار

تلفن همراه را زدم ... صبح با من تماس گرفته بود  ی

هم اگر بود ، نوبت من  ی... نوبت کردمیهرجور حساب م

شوم اما ... در  ایو حالش را جو رمیبود که تماس بگ

شک بود و  ایدن کی. دردرونم  شدیمانعم م یزیدرونم چ

متولد شده بلد نبود چطور رفتار دلم .... با آن حس تازه 

 کند.

هم  یاسم چیناشناخته .... ه یبود . حس بیحس عج کی

بود که   یبگذارم .... بدتر از ان دلتنگ شیرو توانستمینم

کرده بود! تمام جانم را داشتند  مانیزا یچند قلو دلتنگ

. دلم را دوره کرده بودند و مغزم گرفتندیها م یدلتنگ
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که  رفتمیکلنجار م یآن سردرد لعنت . باکردیداشت دود م

 .دیدستم لرز یتو یشگو

به لبم  یتلفن.... لبخند یصفحه  یاسمش رو دنید از

را دم گوشم بردم و  ینشست و بدون مکث و شک ، گوش

 گفتم: الو...

 !؟یاحوال الف بابا ....... چطور-

لحن ممکن  نیکه نثارم کرد باعث شد تا گرم تر ییبابا الف

 ی: خدا رو شکر .خوبمیو بگو فتدیو حلقم ب به جان زبان

 ؟! چه خبرا ؟!

 ؟! یاینم نورای. ا میمنم خوبم . هست-

... من قبال خانه اش رفته بودم . اب دهانم را  دمیگز لب

 قورت دادم وگفتم: حاال سر فرصت.

 !اد؟یم شیپ یبابا .... فرصتش ک یا-

الف؟! باشه بخند ....  یخندیو در جوابم گفت: م دمیخند

 ! یشد طونیش

ام چپ چپ نگاهم کرد ،  یکه زن کنار دست دمیخند بلندتر

اتوبوس  نیدهانم گرفتم  وفکر کردم کل ا یدستم را جلو

حکمت همصحبتم .... آن وقت  نیاگر بفهمند من با راست

 !شود؟یچه م

 شدم، هنوز پشت خط بود ... ادهیاتوبوس پ از

 .یمعطل شد دیتم :ببخشگف یمفصل یعذرخواه با

 ؟یگفتینه نشدم . خب ... م-
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 یکه مرخص یدو ترم نیدارم برم دانشکده .... ا میتصم-

برم دانشکده  خوامی.م فتمیعقب ب یلیگرفتم باعث شده خ

 .شهیم یچ نمی.... صحبت کنم ... بب

 ؟یادامه بد یخوای؟ نم یتئاتر چ-

خوب  :دمیفرستادم و پرس میدندان ها ریرا ز نمیریز لب

 تئاتر ؟ یبودم تو

 من دوست داشتم اجراتو...  یآره . خوب بود-

 یوارد کوچه شدم از تجمع آدم ها جلو نکهیمحض ا به

 یزیپشت خط چ نیشوک شدم ، راست یساختمانمان کم

فرخ  یها ادیآمد وفر یو داد م غیج ی... صدادمیگفت نفهم

 کل کوچه را برداشته بود. 

 ؟! ییکرد: آهو .. الو ؟ اونجا میاز پشت خط صدا نیراست

 ....زنمیگفتم: بهت زنگ م یگوش یتو

ساختمان  یتماس را قطع کردم  دوان دوان به سو و

 رفتم....

 

 _ممنوع ی#کپ 95#کالکـت_

 یندادم ، آدم ها تی، اهم خوردیزنگ م بمیج یتو یگوش

ساختمان را با دست کنار زدم  ، هرچه  یحاضر جلو

آمد،  یفرخ به گوشم آشنا تر م یها، عربده  رفتمیجلوتر م

 یکیآمده بودند پله ها را دو تا   رونیها همه ب هیهمسا

 ریام ت یشانی.... پدیجوش یباال رفتم ... درمغزم خون م

 

davood
Typewritten text
@DONYAIEMAMNOE



 349 

که در سرم منتشر شده بود  یبه درد تیاهم یو ب دیکشیم

آشپزخانه چهار  یانداختم و وارد خانه شدم . پنجره  دیکل

و پدرم با نفس نفس به باد  زدیم غیج ایطاق باز بود و رو

 کتکش گرفته بود . 

 ادیفر یوقت کردیم خیفرخ مو به تنم س یعربده  یصدا

 بود !!! یک یالاوبال ی کهی: اون مرتدیکش

اش  یزار انیبا صورت خون آلوده و متورم م چارهیب زن

!!! ولم کن .... دست  شهینم تی.... چرا حالچکسیگفت: ه

 .... یخوایاز جونم م یاز سرم بردار.... چ

بکوبد و  ایسر رو یکه با آن تو گشتیم یزیدنبال چ فرخ

 غیرفت، ج یستالیدستش به گلدان کر نکهیبه محض ا

 زدم: بابا !!!

متوجهم شد ، به عقب برگشت.... تمام صورتش  تازه

اده کرد، از فرصت استف ایسرخ بود و عرق کرده .... رو

مبل افتاده اش زد و تا خواست  یرو فیبه مانتوو ک یچنگ

چنگش  یرا تو شیپدرم از پشت موها د،یایدر ب یبه سو

به کمرش او را مجبور کرد زانو بزند،  یگرفت و با لگد

خم کرد و  ایو پر از درد رو حالیب جسم یکمرش را رو

جا  نیهم ایبود  ینسناس ک ی کهیاون مرت یگیم ایگفت: 

 !کنمیچالت م

 ایرو ی. موها دمیتنه ام را جلو کش دیلرزیکه م ییپاها با

که صورت زن از شدت درد  دمیدیچنگ  پدرم بود و م یتو
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زد و گفت:  غی... با تمام قدرتش ج شودیکبود و کبودتر م

 ولم کن!!!!

که  یبه ضربات تیاهم یانداختم.... ب انشانیرا م خودم

مشت شده  ی، انگشت ها دیکوب یفرخ به سر و صورتم م

قدرتم بابا را عقب  تیسوا کردم و با نها ایرو یرا از موها

 کشاندم.

 .  زدمینفس م نفس

 ..... شیحرص گفتم: آرو م باش... کشت با

که به  یهمه فشار نیسرخ سرخ بود . از ا صورتش

و دست آخر به سرفه  زدیخودش آورده بود نفس نفس م

 .... ندیمبل بنش یافتاد . وادارش کردم رو

آبرو  یب یهرزه  ی کهیزن کشمتی.... مکشمشیزد: م داد

! 

که  ییآبرو تو یچمباتمه زد و گفت: ب وارید یپا ایرو

... زیهمه چ یب ی کهیتو گلوت ! مرت یصداتو  انداخت

 یکه عرب ن ییاونجا برمتیشهر هرته ! م یکرد الیخ

 و تماشا کن! نیانداخت صبر کن بش

در کار نبود،  یا یکتک کار گریآشپزخانه رفتم.... د به

اب حاضر کردم .  وانیآشپزخانه را بستم و دو ل یپنجره 

خنک داشتم  یدنینوش کیبه  اجیخودم بدتر از همه احت

 . زدیتمام جانم نبض م

 .... خواندندیهم رجز م یبرا داشتند
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 دونستی: اون پسر قرمساق تو هم مدیمالحظه توپ یب بابا

 آبرو....  یب زیهمه چ یتو دامن من بذاره ! ب یچه نون

ر ا از آن همه فحش و  میگوشها یکرکره  توانستمیم کاش

.... به  دمیکشیم نییپا دادیم ایکه به رو یکیرک یناسزا

را به  یگرید وانیبه دست او و ل وانیل کیسالن برگشتم 

که بلند  دمید تیآب خورد و در نها یدادم . کم ایدست رو

 هکه از چل یری.... بابا مثل ت دیرا که پوش شیشد ،مانتو

کردم  ای... خودم را سپر رو دیکمان در آمده ، از جا پر ی

 زدم: بسه ... ولش کن ..... بابا .....  غی.... ج

که او را به  میقدرت به خرج داد یآنقدر مانیهردو و

 ....  میپرت کن نیزم

 ییبال نکهیفکر ا دیلحظه تمام تنم لرز کیپرت شدنش  از

سرش آمده باشد وادارم کرد همان جا بمانم. دستش درد 

و  دیچیبه خودش پ یگرفته بود از شدت درد دستش کم

بسته شدن در که آمد داد زد: برو دنبالش... نذار  یصدا

 تهیعفر ی کهیبره .... برو .... آهو برو دنبالش ... زن

 ...رتمیغ یمن ب دهکر الیخ

 رونیسکته کند ، از خانه ب میچشمها یجلو نکهیاز ا قبل

که  یمتوقف شد ، درحال دیپرا کیمقابل  ای... رو دمیدو

 ی.... خودم را رو نشستیو پشت رل م زدیرا م رشیدزدگ

 !؟یریشاگرد انداختم و گفتم: کجا م یصندل

 



 352 

به من  ینگاه میرا قفل کرد و کمربندش را بست . ن درها

شاگرد جا خوش کرده بودم انداخت و  یصندل یکه رو

 وونیهم با اون ح گهید یلحظه  کی یکرد الیگفت: خ

 سقف باشم؟! هیریحاضرم ز

 کنم. دییتا توانستمیرا م حرفش

دستش ورم کرده ...  دمیکه د کردمیسکوت نگاهش م در

عوض کردن دنده را نداشت . تا سرکوچه لک لک  ییتوانا

 ی، سرش را رو دنیچیقبل از پ تیکنان رفت ودر نها

. دلم به حالش سوخت  ستیگر یها یفرمان گذاشت وها

بود که  یدو بار نجاتم داده بود از همه مهمتر... مادر کس

تفاوت  ینسبت به او ب توانستمیم وردوستش داشتم چط

تنها گز کند   ابانیدر خ تیوضع نیبگذارم با هم ایباشم؟! 

 .امدیبه عقب نگاه کردم فرخ هم دنبالش ن نهی.. از آ

فرخ  کردیآمد! مگر مادرم قهر م ینم چکسیدنبال ه فرخ

 اش ؟!  یآمد پ یم

بهم بگو  نم؟یمن بش یخوایو گفتم : م دمیکش یقینفس عم 

 ! یبر یخوایکجا م

 ستمیکس و کار که ن یخونه پسرم .ب رمیگفت: م هیگر با

.... 

 

 _ممنوع  ی#کالکت_جلددوم #کپ 96#کالکت_
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بود که  نیاش ا یاصرار من ، پشت فرمان نشستم  خوب با

نبود که  یزیچ نیگرفته بودم و ا نامهیگواه یهجده سالگ

داروخانه نگه داشتم  کی یجلو ریمس یببرم! تو ادیاز 

دارو و  یام کم مهی.... با همان معلومات  نصفه و ن

، معده ام  یو االرم ها یو گرسنگ  دمیمسکن و پماد خر

تا از سوپر کنار داروخانه هم کنسرو و تن  ردوادارم ک

 ! ... رمیو تخم مرغ بگ یماه

رد و بدل نشد ...  انمانیم یبه برج ، حرف دنیتا رس گرید

به  ایفرستادم که همراه با رو غامیپ کی نیتنها به راست

 !یکلمه بود اک کیو جوابش فقط  مییآ یآنجا م

، که مقابل در   دنشیوارد کوچه شدم از د نکهیمحض ا به

 ی، سرعتم کم و کمتر شد . همان تک لغت رفتیبرج رژه م

 تیاهم یچقدر ب کردمیم الیفرستاده بود و خ میکه برا

 چشمانم! یشود تو یاست باعث شد مثل سوزن

 اش را تحمل کرده بود تا برسم ! ینگران

را به  پهن .... دستش یکوچه  نیدر برج.... در ا یجلو

 کشیکه نزد دید یوقت رفت،یو مدام راه م دیکشیگردنش م

ام  ییدست  راهنما یرا زد و با اشاره  موتی، ر میشویم

در عقب را  یبیسراش یشوم . رو نگیکرد که وارد پارک

 تیانداخت و در نها ایبه رو نینگاه سنگ کیگشود .... 

 دو ....  یمنف نگیلب زد: برو پارک کیسالم و عل یب
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که کف  دمیعقب نشست و د یصندل یراحت تر رو و

 یاش فشار داد و ارنجش را لبه  یشانیدستش را به پ

دو در  یمنف یبه طبقه  دنیرس ریپنجره گذاشت . تمام مس

متوقف  ینقره ا یمازرات ی نهیبه آ نهیسکوت گذشت . آ

 شدم .... 

 یاول من را وارس دیجلو کش یدو صندل انیرا از م خودش

 کینشست .  ایرو یرنگش رو یکرد و بعد نگاه مشک

 !رم؟یو لب زد : دارو الزمه بگ دیپوف بلند باال کش

گرفتم فکر کنم  ییزایچ هیبه احوالش زدم وگفتم:  یلبخند

 . دهید بیکم آس هیباشه . دستشون  یکاف

با اه و ناله  ایشد ، در سمت شاگرد را باز کرد ، رو ادهیپ

رو به من گفت:  نیزد و راست هیتک نیشد ، به راست ادهیپ

 ....یشینم ادهیچرا پ

 خونه .  رمیگفتم: من م یمن و من با

 یگفت: اون بابا یاز حدقه ا رونیب یبا چشمها ایرو

 نسناست حالش از من و تو بهتره!

 نگفتم . حق داشت ...  یزیچ

 !گم؟یبا حرص گفت: دروغ م ایکرد و رو یاخم نیراست

 خشک گفت :برو تو آسانسور !  نیراست

را جمع  میکرد که من دست و پا شیادا یجد یجور و

 یچ نمیباال .... بب ایو گفت: ب دیکردم . نگاهش به من چرخ

 شده  . 
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 خودم.  یخونه  رمیم شمیمن مزاحمت نم-

در هم رفت ، اما آن لحن خشک و پر از  شیابروها

گفت: حرف نباشه ، قفل  یخشونت شامل حالم نشد فقط جد

 ...  ایب نتویکن ماش

کرد:  میخرج کرد و  صدا یشتریدل شده بودم، تحکم ب دو

 آهو !

ها  دیرا قفل کردم و خر نی، ماش دمیخالص بود به ترد ریت

، به محض  میباال رفت یبه طبقه  یرا برداشتم و سه نفر

وارد خانه اش شدم ، جالل وجبروتش چشمانم را  نکهیا

رنگ خانه بود که  بیاش در ترک قهیبعد سل گرفت و

همه جا را  انهیگرد و ماجراجو یوادارم کرد با چشمها

به طبقه  ایبودم  رو ستادهیا یتماشا کنم . خجالت  زده کنج

بسته شدن در اتاق  یصدا نکهیباال رفت و به محض ا ی

 یرا باال شیکه دستها دمید د،یباال به گوش رس یاز طبقه 

 .  دیسرش قالب کرد و به سمت من چرخ

را به  زیشب غم انگ کی شیمحزون بود ، چشمها نگاهش

آنجا چه  قایدق دانستمیگذاشته بو دو من .... من نم شینما

 شده؟! یآمد و گفت: چ می. لنگ زنان به سو کردمیکار م

 .... گهیدعوا کردن د-

کشاند و  منیرا گرفت، من را به سمت مبلمان نش دستم

 .  دونمیفت: مگ
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شده  یقالب باف یزیمبل سه نفره نشستم و به روم یرو

بود  یهم اهل قالب باف ایکردم .... مار ینگاه مین یمیقد ی

 بدهد ... ادی... چقدر اصرار داشت به من هم 

 یآمد: سرچ شیو صدا دمیکش یزیانگشتم را به روم سر

 دعوا کردن؟ 

. دعواشون  گهیکردم و گفتم: زن وشوهرن د نگاهش

 ...  شهیم

. اگر  دیترکیگردنش برجسته و رگ ساعدش داشت م رگ

به  شیگردن و دستش پوست نبود، حتم داشتم رگها یرو

 .  شدندیپرت م رونیب

به جلو خم شد ، دستش را پشت گردنش فرستاد و گفت:  

 ؟ یسر چ یگینم

 

 _ممنوع ی#کپ 97#کالکت_

ذهنش را  ستمخوای. نم کردمیفکر م دیکردم ... با مکث

 یفیشر یو کدر کنم . مادر واژه  اهینسبت به مادرش س

بود .  یقابل احترام تیبود .... شخص یبود . شغل محترم

غاز  کیصد من  یوجود و ذاتش را با حرفها شدینم

 کرد و خدشه دار !  یمتالش

 کرد: آهو ! میصدا

 طاقت آهو را لب زده بود. یب و
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طاقت شده بود از سکوتم و من .... من فقط وقت  یب

 ! میفکر کنم به جمله ها شتریب یبودم تا کم دهیخر

 گفتم:  یفیضع یمنتظر بود و با صدا نگاهش

 کردمیداشتم با تو صحبت م یمن همون موقع که تلفن-

دعوا  یآخرا گهیرفتم باال ... د ادیم ادیداد وفر یصدا دمید

 بود ...

که کنار در  ییها دیو کدر بود . به خر یعصبان نگاهش

 !؟یکرد و گفت: شام خورد ینگاه میبود ن

خونه  گردمیبرم شمیزدم و گفتم: من مزاحمت نم یلبخند

 .. رمیگیاسنپ م هیباشه ؟ 

 !؟ینگران پدرت-

 گفتمیو م زدمیزل م شی. در چشمها میچه بگو دانستمینم

سرم را ام که مادرت را لت و پار کرده ؟!  ینگران مرد

 رسونمتیآمد: شام بخور.  م شیانداختم و صدا نییپا

 خونه ! خوبه ؟!

 .  کندیم میکه تماشا دمیزدم و د یلبخند

انتها شده بودند . از  یب یچاله  اهیدو س شیچشمها

....  شتریاش ب یشانیپ یزده  رونیحالش.... از ان رگ ب

 که سرخ تر از گونه بود وحشت کرده بودم .  یاز گردن

 یبرا گهیو گفتم: دعواشون شده د دمیرا جلو کش خودم

 ....یخوریحرص م یدار یچ

 دعواشون شد ؟! یسرچ یهمان حال کبود گفت: نگفت یتو

 



 358 

 .دونمیبه خدا نم-

بابات  یو گفت: از حرفها دیکش شیرا به گلو دستش

 ؟!  یدینفهم یزیچ

 نه ....  ایگفتنش درست بود  دانستمینم

 کردم و لب زد : فقط بگو ....  سکوت

: بگو که بحثشون دیگذاشت و پرس میزانو یرا رو دستش

 نبود ! گهیمرد د هیسر ارتباطش با 

داغ بود که حرارتشان از شلوارم   یآنقدر شیانگشتها سر

داشت از شدت آن  می.  استخوان زانو دیبه استخوانم رس

.  خشک شده بود می. گلو شدیو تعصب آب م رتیغ یداغ

وادارم  اهشینگاه س یبود و آن حال شرمنده  نییسرش پا

 .....  نی: راست میکنم و بگو شیکرد تا فقط صدا

 سرخ من را تماشا کرد ....  یچشمها با

.  کننیرا گرفتم و گفتم: زن و شوهرها دعوا م دستش

نداره  ی. به ما ربط ادیم شیپ نشونی.... ب هیعیطب

 بزرگ هستن که حلش کنن .... یخودشون اونقدر

 نگه داشت .  شیانگشتها انیرا م دستم

 گهیرا فوت کردم و گفتم: مادر تو ... پدر من ... د نفسم

 نشونیب یلیکه خ هیعیازشون گذشته طب یسن و سال

اختالف نظر باشه بعد تازه ازدواج کردن .... البته من 

 ...  ایآشنا شدن  یچطور دونمینم

 بود. نییپا سرش
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 ....نیکردم: راست شیصدا

 را نداد.  جوابم

 ینطوریحفظ کردم و گفتم:    ا میدستها انیرا م دستش

 نکن .... 

 مرد بود نه ؟! هیگرفته اش آمد: بحث سر  یصدا

 به دروغ لب زدم : نه ....  ایدفاع از رو در

 زد . یپوزخند

 گفتم که نه! نیراست-

کنم  یگریذهنش را معطوف به موضوع د نکهیا یبرا و

 ؟!  یشام درست کنم؟ تو شام خورد یخوای:  مدمیپرس

 یچی:  چرا هدمیپرس یگرفته ا یرا نداد . با صدا جوابم

  ؟یگینم

 یکه رو یظیخون  غل دنیو از د دیرا باال کش سرش

 شیو  وحشت زده صدا دمیچکه کرد از جا پر شیلبها

 !!!! نیکردم : راست

 

 _ممنوع ی#کپ 98#کالکت_

مبل گرفت و برخاست ، به سمت پله  یرا به دسته  دستش

 که سد راهش شدم و گفتم: کجا ؟! رفتیها م

 زده باز....  یچه گند نمیبرو کنار بب-

 یاز رو ظیغل عیاش گذاشتم ، ما نهیس یرا رو دستم

بود  دهیرنگش چک یشرت خاکستر یبه چانه و ت شیلبها
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دستمال  هی من... من ریسرتو باال بگ نی. کالفه گفتم :بش

 .  ارمیب

را پس زد ، خواست به سمت پله ها برود که دستش  دستم

 ؟! یدعوا کن یخوایو گفتم: تو رو خدا م دمیرا کش

 لبش آمد.  یرو یپوزخند

اش گذاشتم .. ضربان قلبش تند  نهیس یدستم را رو کف

دستش شدم و گفتم:  زانی، آو دمیخودم را جلو کش  زدیم

 دعوا کردن به من و تو واقعا ربط نداره .  یسر هرچ نیبب

پله ها دورش کردم... به سمت آشپزخانه کشاندمش و  از

آب خنک برات  هی.... بذار  نیبش نجایا ایگفتم: اصال تو ب

؟!  یو عصبان یچرا انقدر شاک میزنی.... بعد حرف مزمیبر

 ؟یکن کاریچ یخوایم

 گفت: باهاش حرف بزنم. یگرفته ا یصدا با

 برهینم ییفردا حرف بزن . االن حرف زدن راه به جاخب -

.... 

مرد بود نه ؟ درو غ نگو  هیرا گرفت و گفت: سر  دستم

 .... دوست پسر گرفته باز ... 

که جنون گرفته بودشان ، با خودش حرف  ییمثل آدم ها و

قرارهاش... وعده  یقوالش.... همه  ی: همه زدیم

.... باز  گمیش مهاش.... همه اشون پوچه ! هربار به

 ! رهیکتش نم یاصال تو
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پشت  یصندل یرا گرفتم و وادارش کردم رو شیها شانه

لب  و چانه اش را پاک  ی. با دستمال نم دار دیبنشن زیم

 کردم . 

ماما  هیزدم و گفتم: به هرحال از  یرا گرفت . لبخند دستم

نه ؟  دستگاه  ادیبرم هیاول یو کمک ها یکم پرستار هی

 ؟ یفشار سنج ندار

 .  کردیم میتماشا فقط

 هی دمیو گفتم: کنسرو و تخم مرغ خر دمیاحمق ها خند مثل

 گرسنمه ...   یلی. خ میهم حاضر کن یشام

هم  یرا رو شیاما .... لبها دیبگو یزیباز کرد چ دهان

 انیکه م یبرداشت ... پنجه ا میحفظ کرد . دست از تماشا

برد و پشت دستم و دانه  شیبه سمت لبهادستش بود را 

.... دیکه ممکن بود بوس ییرا تاجا میانگشتها یبه دانه 

 ... یکنیم کاریخجالت زده گفتم: چ

 شیشانه ها یرا رو می. سر انگشتهادمیرا پس کش دستم

 نیگفتم : بب شینوازش و مالش شانه ها نیگذاشتم ...  ح

 ی...  خب؟! اتفاق میکنیآروم باش ما با هم درستش م

... دعوا  ستنیساله که ن ستیکه ... عروس داماد ب فتادهین

 .... ی. بعد تو حرص و جوش بخور گهید شهیم

 یگذاشت و سرش را تو زیم یرا لبه  شیآرنجها

 نگه داشت .  شیدستها
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نه ... خفه گفتم:  ایبه حرف زدنم ادامه بدهم  دانستمینم

 .  نیراست نمیبب ینطوریتو رو ا خوامینم

 قیبرداشت و چند نفس عم زیم یرا از رو شیدستها

ها را بردارم  که  دی، خواستم به سالن بروم  وخر دیکش

 نهیس یرو یرا ضربدر میرا گرفت ....  دستها میدستها

 شیموها ی. چانه ام رودیاش گذاشت و من را جلوتر کش

 یعطر خنک مردانه ا یرنگش بو یمشک یآمد ... موها

 . داد  یم

خم شوم.  شتریب یو وادارم کرد کم دیرا جلوتر کش من

لب زمزمه وار گفت:  ریو ز دیگونه ام به گونه اش چسب

 .  یبمون نجایدوست دارم ا

ها نقشه بود که  نیگفتم: تمام ا یزیآم طنتیش یصدا با

 نه ؟! ینگه دار نجایمنو ا

 . گرمیباز هیو گفت: من به هرحال  دیرا بوس میها پنجه

 ! یترسونیمنو م یدار گهی.... دییاوو-

 گهیو گفت: پس بمون ... منم د  دیرا بوکش میدستها

 .  ترسونمتینم

 نی. از ا دمیکش یزبر مردانه اش کم یام را به گونه  گونه

رقمه انکارش کنم .  چیه توانستمیبردم و نم یحال لذت م

 ؟ یمونیو گفت: م دیرا بوس میبار دستها نیآخر یبرا

که خوب  یدهانم را قورت دادم و گفتم: باشه . به شرط آب

 ... یباش
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 خوبم . یبمون-

به گونه اش چسباندم... دلم  شتریاراده گونه ام راب یب

و  دمی.... اما تنه ام را عقب کشدمشیبوس یم خواستیم

بوسه را به دستم زد و گفت: بذار شام و حاضر کنم   نیآخر

. 

من  آماده  نیگفتم :بششانه اش گذاشتم و یرا رو دستم

 . فقط....کنمیم

 ؟یچ-

 شرتتو بده لکه شده  ....   یت یخواست-

شرت را از تنش  یرمق در همان حال که نشسته بود ت یب

و تاب خورده  چیپ یها چهیدرآورد و عضالت مردانه ماه

و گفتم: اگر فشار سنج  دمی. لبم را گز دیاش را به رخم کش

 . رمی.... کاش فشارتو بگیدار

فرو کرد و گفت:   ییلباسشو نیشرتش را در ماش یت

 کم فقط گرمه ...  هیخوبم . 

 گهید یکه خوب یرا گرفتم و گفتم: باشه  . اگر خوب دستش

 مگه نه ؟! یگی. بهم دروغ نم

 به صورتم زد و گفت: نه .... یلبخند

 

 _ممنوع ی#کپ 99#کالکت_

نسرو ، ک ختمیر یدست شیپ یتو ی، کم یدو تا تن ماه از

که حاضر کرده بودم را   یو املت ختمیکاسه ر یهم تو ایلوب
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کردم ....  ینگاه مین  زی. به م دمیکش یظرف مربع یتو

 یبود و ساعدش را رو دهیکاناپه دراز کش یرو

 گذاشته بود.  شیچشمها

بود و هرچه اصرار کردم  دهیبا قرص خواب ، خواب ایرو

هم نداشت  یلینداشت تما یا دهیلقمه بخورد فا کیحداقل 

 .  دیایب نییپا یکه به طبقه 

 یسه ربعم کم نیآمدم . بلوز آست رونیآشپزخانه ب از

 نکیس یکه از لبه  یرا هم با اب نمیشده بود  ، ج یروغن

 نیو لکه دار کرده بودم . خجالت زده از ا سیخ دیچکیم

از  ایکند  خیغذا  خواستمیوضع اشفته به سالن رفتم نم

هم حاضر نکرده  یخاص زی. هرچند که چ فتدیدهن ب

 بودم... 

آرام تنفسش نگاه  تمیمقابل کاناپه نشستم و به ر زیم یرو

 خواستیزل زدم ... دلم نم شیداروها یبه جعبه  کردم،یم

 دهیرا د نهایا یرا مصرف کند . اصال وقت چکدامشانیه

قرص  کی یهرگز حت گریکنم که د یبودم عهد کردم کار

 ! یطیشرا چیانش نبرد ! در ههم به ده

 .  دیگذاشتم و انگار پر شیبازو یرا رو دستم

به  یبرداشت و با لبخند شیچشمها یرا از رو ساعدش

 ...یو گفت: چطور دیسمتم چرخ

 و گفتم: شام حاضره .  دمیسوالش خند به

 ...یبگو اول چطور-
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حاصل کند که خوبم.. کش دار و قاطع  نانیاطم نکهیا یبرا

 !  یلب زدم: عال

ام را با سر  یشانیپ یکوتاه تو یو مو دیرا باال کش دستش

عقب راند  وگفت: بذار موهات دوباره بلند  شیانگشتها

 بشه . 

مرد با من  نی. چرا ا دیصورتم لغز یرو شیانگشتها سر

 یادیبکر شده بود .... ز یادی. من دلم ز کردیرا م نکاریا

داشت خودش را به تب  یادیمحتاج محبت شده بود .... ز

... با  کردیحبس م نهیس یانداخت . نفسم را تو یو تاب م

را ثابت کند؟  زیچه چ خواستیلمس و نوازش.... م نیا

 نیبه ا دیرابطه افسار دست اوست؟! با نیدر ا نکهیا

چرا خام بودم؟ نه ؟! من  دیناز یقدرت م نیو ا یبرتر

 مسخ بودم؟! انگار خمار هر نفس و حرف و لمسش بودم. 

 .... والبته....نطوریموهاتو دوست دارم.... چشمهاتم هم-

دو تا رو  نیو گفت: ا دیکوب میاشاره اش را به لبها انگشت

 دوست دارم .  یلیهم خ

 زدم .  ی. لبخند دیلغز میدوباره به سمت موها دستش

 کرد:  اخم

موهات تنگ  یلعنت کنه ... دلم برا شویباعث و بانخدا -

 شده . 

 ها .... کنهیم خیغذا -
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.... از شام حرف  یکنیم داری.... منو  بیینجایچه خوبه ا-

 خوبه .  یلیکردن غذا ... خوبه خ خی!   از  یزنیم

حرف  شیها برا نینبوده که از ا یگریکردم کس د فکر

را  ییباشد ؟! تنها شیبزند؟! مراقب سرد و گرم شدن غذا

. آب دهانم را قورت دادم و به  کردمیدر کالمش حس م

 گفتم: یشوخ

 !!! شمایجا موندگار م نیهم یکنیم فیانقدر تعر نیبب-

 ؟ کنمیم یمن  شوخ یکنیم الیکرد:  خ یاخم

همه دختر.... چرا من؟! چه  نیا انی: م میبگو خواستم

باعث شد توجهت به من جلب شود ... اما سکوت  زیچ

نبود... تصور  یآدم معمول کینبود .  یکردم ... او کم آدم

بود ومن .... من مانده بودم  یهرکس یکنار او بودن آرزو

فقط  ایهست ... عشقم هست ...  میایهست ... رو میآرزو

 شده بودم؟! شیها تیجذابمجذوب 

 ؟ یکنیفکر م یبه چ-

 یپرت شدم : بلند شو . من بدجور رونیافکارم به ب از

 گرسنمه . 

 چپت کنم .  یلقمه  هی تونمیمنم اونقدر گرسنمه که م-

 با ترس و لرز بخوابم ؟ یخواینکن آقا گرگه ... م دمیتهد-

آروم کنارم  خوامیآرنجش باال آمد و گفت: نه . م یرو

 ..! بدون غصه .. ی... بدون ترس ... بدون نگرانیباش
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را خواستم بکشم، خودش را مثل سنگ کرده بود  دستش

تالش و زور من  زانیم خواستی. م کردیم ییو زور آزما

 شتریکه زور او ب یرا بسنجد .... به خنده افتادم و درحال

آمد  و از  یدر چوب یشوم صدا کتریتا به او نزد دیچربیم

 میمرد جوان در چهارچوب وحشت زده سرجا کی دنید

 خشکم زد   !

بلند شد ، پشتش پناه گرفتم و مرد جوان بسته  نیراست

 یغذا را باال گرفت و با نگاه منظور دار و خنده  یها

 کش دار گفت: بله .......  یا انهیموذ

 یجشن مجرد یو گفت: اومد دیکش یقینفس عم نیراست

 خبر؟! ی! ب؟یریبگ

 که اطالع نداده بودم قربان! کنمیم یعذرخواه-

دست به کمر شد و مرد جوان گردن دراز کرد و  نیتراس

الحمدهللا  ی؟! بهتر یگفت: سالم عرض شد آهو جان خوب

 . 

 .  شناختیرا م من

 یسر نیکه راست کردمینگاه م نیدهان باز به راست با

 برنامه ام ...  ریتکان داد و گفت: ساسان دوست و مد

 سالم کوتاه ابراز وجود کردم .  کیکردم وبا یهان

رو  ینیبا اخم سنگ نیتکان داد و راست یسر میبرا ساسان

ها  یچهارچوب بود گفت: البته تازگ یبه او که هنوز تو
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بهش اضافه بشه .ساسان دوست  دیهم با یگریعنوان باز

 !گریو باز ربرنامهی، مد

 

 _ممنوع  ی#کپ 100#کالکت_

 دهانش را باز کرد . بهت زده شده بود .  ساسان

باشد  دهیاو د دادمیو احتمال م میکه داشت یتیوضع نیا از

 و به آشپزخانه پناه بردم .  دمیخجالت کش

 یزیچ خواستیتا دم در رفت، ساسان م نیکه راست دمید

چطور  دمیو دست آخر نفهم شدیمانعش م نیو راست دیبگو

 اش کرد و رفت.  یراه

زد و با خجالت  یلبخند زیم دنیاشپزخانه آمد از د به

 ؟یگفتم: با دوستت برنامه داشت

 یشب تو راحت باش هیحاال  نجایا ادیم یلینه .ساسان خ-

 ...  خورهیبرنم ییبه جا

فرود آمدم  یصندل یلبه  شینشست  ، رو به رو زیم پشت

.... نان گرم را دم دستش گذاشتم . شالم را مرتب کردم و 

 لقمه گرفت.  میبرا

 و گفتم: ممنون خودت هم شروع کن .  دمیرا جلو کش دستم

 .... گهید یمونیو به حرف آمد  : امشبو م دیآب نوش یکم

 !یتو که خوب گهیاملتم زدم و گفتم: د یبه لقمه  یگاز

 در هم شد .  شیابروها
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همه صدا و  نیماندنم با ا دادیمحتاط وجودم اخطار م بخش

دست  ماندم کار ی. م ستین ینجوا و التماس دلم کار درست

 دادم .  یخودم م

و گفتم: االن بگم  دمیکش یقیبه غذا نزد . نفس عم دست

 ...یخوریشامتو م مونمیم

تو تعارف....  ای یمعذب باش خوامینم یدوست دارم بمون-

در  شونیکیراحت تو  یخونه اونقدر اتاق داره که بر نیا

 .... یو تا صبح تخت بخواب یو قفل کن

 انداختم و گفتم: من بهت اعتماد دارم .  نییرا پا سرم

 . شنومیم نویخوبه .خوشحالم ا-

! اگر خوب ؟یستیگرسنه ن یکنیگفتم: چرا شروع نم مصر

 ....  مارستانیب میبر یستین

 نه خوبم نگرانم نباش.-

 دیاز املت کش یدستش را جلو آورد و کم نکهیمحض ا به

 کردمیر مسبک تر حاض زیچ هیو گفتم: کاش  دمیلبم را گز

 ....یچرب و روغن یهمه غذا نیا طیشرا نیبا ا

 ! یرفتار نکن فسقل رمردیپ هیزد: با من مثل  یلبخند

 یکنیم الی: من اونقدرها هم که خدمیدرهم کش ابرو

 .  ستمیکوچولو ن

خواستم در جواب ان لبخند و  دمیو لبم را گز دیکش یهوم

من اشاره  یاش که به قد وقواره  هیپر از کنا یچشمها
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، باعث شد تا از پشت  فونیا یبزنم که صدا یحرف زدیم

 بلند شود. زیم

 یدست شیپ یکه هنوز به دهان نبرده بود را تو یا لقمه

 بود زل زد .  فونیآ یکه تو یمرد ریگذاشت و به تصو

رو به من  نیکرد . راست دنیچهره اش قلبم شروع به تپ از

 گفت: پدرته .

 زده گفتم: در و باز نکن .  وحشت

 کرد: چرا ؟!  اخم

بازشو را زد  یدگمه  دییبفرما کیرا برداشت  با  یگوش و

را گرفت و گفت:  ینگهبان میسیو همان لحظه از تلفن ب

مهمان من هستن لطفا واحد و طبقه رو  یفرخ امان یاقا

 بهشون . ممنون.  نیاعالم کن

از آشپزخانه  کهنیدستگاه گذاشت . جرات ا یرا رو یگوش

در آمد ... خودم را جلو  یرا نداشتم صدا میایب رونیب

نگه  میدندان ها انیکه شالم را م یدرحال ی. دزدک دمیکش

 قهیسه چهار دق دیداشته بودم به سالن سرخم کردم ...  شا

سرخ و ملتهب ،  ی افهیبابا با آن ق دنی. از د دیطول کش

 .  ختیقلبم ر

و در جواب  دیکوب نیراست ی نهیدستش را به س کف

 : کجاست؟! دیسالمش تنها توپ

 

 _ممنوع ی#کپ 101#کالکت_
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را  شیچشمها دمیکرد د ایکه نثاررو یراهیفحش و بدب از

 بست و در کمال آرامش گفت:  باالست ....

ام عرق کرد و دستم به لرزه  یشانی، پ رفتیم جیگ سرم

 افتاد.

 :  دیچیپدرم در خانه اش پ ادیفر

 !  نییپا ادیکن بصداش -

امشب بگذره فردا  دی: اجازه بددیکش یقینفس عم نیراست

 ی. االن عصبان میکنیدر کمال آرامش با هم صحبت م

 ....  دیهست

 یو گفت :تو دیکوب واریاش را گرفت، او را به د قهی بابا

  یعنیتعصب  یفهمیم ؟یچ یعنی رتیغ یفهمیناموس م یب

من مرد  التیمن از پشت کوه اومدم؟! به خ التیبه خ ؟یچ

 یناموس برا یحروم لقمه ، من ب کهی! د  مرتستم؟ین

 یلیتر ریز ذارمیناموسم ارزش قائلم ... من سر مادرتو م

 هاش ادامه بده!!!  یکثافت کار نیبخواد به ا گر!!! ا

 یتو یی.... من چطور با چه رودمیسرم کوب یتو محکم

 ن بعد .... م کردمینگاه م شیچشمها

داد و  یبابا بود و تکانش م یاش در چنگ پنجه ها قهی

... یرتیغ ی... تو بیفهمیکه نم یناموس ی: تو بگفتیم

 !!! کردمیاش م کهیت کهیاون مادر من بود ، ت

 ی: بگفتیبابا کمرم را شکست که به او م یعربده  یصدا

 !!!  رتیغ
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 را جلو انداختم و ناله زدم: بابا !!!!!!! خودم

خون به صورتش  گریآنجا بار د دنمی. از د دیعقب چرخ به

مهم نبود  میبرا گریهجوم آورد و به سمتم حمله کرد ، د

تنم  ی.... جان تو زدی.... مغزم نم زدی. قلبم نم شودیچه م

او  نیدستش به من بخورد راست نکهینمانده بود . قبل از ا

 یحو گفت: شما طرف حسابت منم .... منم  دیرا عقب کش

 یطرفم... بفرما .... بگو هرچ نی! انجامیو حاضر.... ا

 بگو !  یبگ یخوایم

 دهیدر یزد: تو ادیصورتم فر ینگذاشت و تو نیراست محل

  ؟یینجایسر وتهتو بزنم ا ؟یخوریم یچه گه نجایا

 سر؟ کدام

 ته؟! کدام

 ییابرو یپا ب یاز فرق سر تا نوک پنجه  نییباال تا پا از

 .  دیبار یاز من م

نکن  الیگفت: خ نیرو به راست شینفس نفس ها انیم و

.... اسم رو دخترم  ادیو خونه صدام درنم یبه خاطر تاکس

قسر  ذارمی... دستت بهش خورده باشه .... نم یگذاشت

 گمیو م کنمیخفتش م شناسمیکه م ی.... هر مجله ایدربر

! تو و مادرت .....  با من و  یچه کرد میبا من و زندگ

 !!! نیدخترم چه کرد

آرامش گفت:  تیو در جواب بابا در نها دیکش یقیعم نفس

 ؟ یامان یاالن مشکل کجاست اقا
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 رونیبا آن رگ ب توانستیکه نم کردیم یبودن را باز آرام

 مسلط باشد. شیاندازه به لحن وصدا نیتا ا شیگلو یزده 

 قای:  فرخ خان؟! مشکل دقدیچیخانه پ یدر فضا مشکال

و مسائلش فردا در  ای! مادرم ؟ قرار شد درمورد روه؟یچ

 ....میکمال آرامش حرف بزن

من دراز کرد و با حرص داد زد:  یدستش را به سو بابا

 ؟ خورهیم یچه گه نجایا نیا

 باشه خوبه؟!  ابونیتوکوچه و خ-

 خودش خونه داره !!!!!!!!-

 نداره .  تیامن-

 ؟! یکن نیتام تشویامن یخوایبا استهزا لب زد: تو م بابا

بهم وارده ؟! دستم به دهنم  یرادیهست ؟! ا یمشکل-

 ؟! رسهینم

 

 _ممنوع  ی#کپ 102#کالکت_

انداخت ... الل شده بودم ....  شیبه سرتاپا ینگاه مین بابا

... لنگ یگفت: َشل یحبس بود و بابا کفر نهینفسم در س

 !  یزنیم

وجودشو  نمیبی. تو خودم م ادیهم ازم برم ینطوریهم-

 ...  شهیخوب م گهیپا هم دو روز د نیدارم ، ا

 :  دیتوپ بابا

 !!!!؟یربط و وصل ؟! تو چه کاره اش یب-
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شما و جواب خودش  یضرب گفت: به اشاره  کیو  قاطع

 همه کاره اش !  شمیبخواد م

 ینفس گریکه د دمیپدرم برق زد. د یکه ته چشمها دمید

زهر  تیدر هوا بود به ن ژنینمانده بود و هرچه اکس میبرا

و طعم دمم همه مسموم بود و خفه  نشستندیم میها هیبه ر

 کننده ....

.... ینگاه پدرم زرق و برق خانه نشسته بود . به آن در

و هرچه دشنه بود با آن برق  دیورق برگشت و چرخ

به  ییبا چه رو من وارد کرد . من ی نهینگاهش به س

 نیو از ا زدمیزل م شیدر چشمها کردم؟ینگاه م نیراست

سرم راباال  توانستمیهمه دله بودن پدرم. ... چطور م

 ! رم؟یبگ

 نجایرا مالش داد و گفت: بودنش ا لشیبیبا اشاره س بابا

نداره دختر مجرد.... پسر  تیداره ... خوب ثیحرف وحد

! عجب  منیهم اهر نتونیسقف.... همنش هی ریعزب.... ز

 ....  استیح یمن که دخترم انقدر ب رتیاز غ

آمد: من حاضر... خودش حاضر... شما هم  نیراست یصدا

 شناسمیم یو چهار ستیبه عنوان پدرش حاضر ! عاقد ب

؟! هرچند به عنوان پدر ....  نهیزنگ بزنم ؟! اگر مشکل ا

که  یما رو به هم حالل کن یتونیاذن پدر... شما هم م

 کارش !!!! یبره پ میکن شتیو پ منیهرا

 نثارش کرد و من را تماشا کرد .  یبگم والله یچ بابا
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منو عقد  نجایا یدو رگه از گلو در امد: اومد میصدا

 دنبال زنت ؟!  یاومد ای.... یکن

شده  دیکل یدندان ها انیخروشان شد و از م شیچشمها

که دست از سر  ییها ییآبرو یب ی: اومدم جلو دیاش غر

 !  رمیرو بگ دارهیبرنم میزندگ

.... دست  دیچرخیدور سرم م ایانداختم . دن نییرا پا سرم

نمانده بود ....  ستادنیا یبرا یگرفتم ، توان واریمرا به د

 نداشتم. یجان

که  خوادیشد و رو به او گفت: حتما م رهیدر صورتم خ بابا

خونه  نیهم . بار قبل هم از نجاستیا یزنیسر وتهشو م

 و خودشو آش و الش کرد ! رونیزد ب

بود نه ؟! بازار فروش هم  ی... دختر فروش ختیدلم ر ته

 داغ بود . 

زد و آنها را عقب راند و  اهشیس یبه موها یچنگ دمید

...  نیروز مشخص کن هیزودتر.  ایگفت: آخر هفته ... 

 !  شیخواستگار امیب

صورتش شفاف شد ، ذوق در نگاهش آمده بود ...  بابا

کرد: البد با اون  یگل انداخت اما تلخ شیگونه ها

 مادِر......

را بست و باز کرد و لب زد: به جز مادرم بازم  شیچشمها

 خانواده دارم ! 
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که  یوبازدم گرفتیکه م ییشده بود دم ها شیها نفس

 میا نو باب شدیاش جلو وعقب م نهی. س دادینم رونیب

.... هر وقت  میبه من کرد و تشر زد : جمع کن بر ینگاه

 !یبا خانواده ات اومد

. رو آبروم که قمار  امیبرداشت و گفت: م واریاز د هیتک

 زهی. دوستش دارم پاشم هستم چرا نباشم ؟! عز کنمینم

....  امیکرده است . با عزت و احترام م لیمحترمه تحص

هم که  ایداره ؟! رو دهیکشون کشون بردنش چه فا گهید

 ی... شما شوهرشارمشی.... فردا کت بسته م نجاستیا

 !!!   نیدار ارشویاخت

دخترمم  اریکرد: اخت ییجلو داد و قدرت نما نهیس بابا

 دارم!

دخترت تاج سر منه ... هم عاقله .... هم گفتم با عزت و -

من مونده  شیقبال هم پ گذرهی... امشب هم م امیاحترام م

 یخدمت شما ... ک رسمیآخر هفته هم که با خانواده م.... 

بگم و  یزیکه چ دیدیمدت د نیحرفم دو تا شده ؟! تو ا

 به.  کنمیو اساعه فراهم م زیبزنم؟!  من که همه چ رشیز

 یپس بحث و جدل ستیهم ن ی... منت ادیاشاره ... ازم برم

 ! ن؟یندار نی. شما به من اعتماد دار مونهینم

صورتش جلو  یتو زیآم دیتکان داد و انگشتش را تهد سر

 یبه حالت به جز مهر ب یو عقب کرد وگفت: فقط وا
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 یاون وقت همه  یآبرو کن یمادرت.... دخترمم ب ییآبرو

 !زنمیم شیآت تویزندگ

 

 _ممنوع ی#کپ 103#کالکت_

 : دیشمرده به گوشم رس شیصدا

 ی؟! که آبرو ستین ییابرو ینقل ب نیکنم باور کن کاریچ-

 االن ! میمنم هست . خانواده ا یشما و دخترتون آبرو

 بده به من !!! سیدست نو هی-

 رد شد ...  میسه شعبه از گلو ریت

؟  ستیدو رگه تر از قبل شد: حرفم براتون سند ن شیصدا

 ؟!  ستیحجت ن

 سی... بنوسیکاغذ بنو ی. رو ستین ینه پسرجون! کاف-

قول و قرارت  ریز ی.... نزنو انگشتش بزن که پس فردا 

 ریبز گ یکنیم الی! خ؟یبا بچه طرف یکنیم الی!!! خ

 ! ؟یآورد

 را باز کردم ... صدا نداشتم .  دهانم

کلمات موجود در دهانم منقرض شده بودند صاعقه  تمام

 یرو یآمده بود .... از تشنگ یخورده بودند .... خشکسال

 زبانم مرده بودند . 

بود فاصله گرفت، به سمت  ستادهیکه ا ییکه از جا دمشید

 کی....  گشتیم ادداشتیکتابخانه رفت... دنبال دفتر و 

اولش را پاره کرد ... خود  یکتاب برداشت و صفحه 
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که  یو با همان کتاب دیکش رونیاز قلمدان خاتم ب یکار

 سمیبنو یآمد و گفت: چ شیبرگ اولش را کنده بود پ

 حرفم سنده؟! نیکن باورامضا کنم که 

 نی.... فالن.... به روز.... من راست خی... در تارسیبنو-

اش هم هزار  هی. مهر کنمیرا عقد م یحکمت ... آهو امان

 تا سکه تمام ! 

اش سال تولدش باشه !  هیزد و گفت: مهر یلبخند نیراست

و هفتاد و چهار  تا سکه تمام بهار ... سه  صدیهزار  وس

 !   اریشهر سفونیت یدنگ باغ پرتقال منطقه 

 به من آمد ...  نگاهش

 هم هست ؟! یا گهیشرط د-

 به برگه اشاره زد: امضاش کن ...  بابا

 ی هیکل  نیاضافه کرد و خواند: و همچن گریخط د کی

به   یحکمت دربند ریام نجانبیشروط ضمن عقد  توسط ا

 شده است .  رفتهی.... پذیکد مل

سنده ! قباله است  نشیرا زد و گفت: هرجا ببر شیامضا

 ی... کافرشی... نخوام بزنم ز امیخودش... ن یبرا

 شمیم چارهی... ب نستاگرامیتو مجله  و ا نیعکسشو بفرست

تو کارم  ارمی! پس نه نمزمی....حرفه ام ابروم شغلم همه چ

 یواسه حرف شما ... احترام به حرف شما خواسته  یول

 شما .... و خودش ! خدمت شما !
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بابا گذاشت و گفت:  راهنیپ بیج یتا زد و تو را برگه

 ....  میدرخدمت باش

و از بودن برگه  دیکش نهیس یرو بیبه ج یدست بابا

و در را گشود اما از  دیگام عقب کش کیمطمئن شد ...  

به  یمنته یخانه و راه پله  انیآخر نگذشت و م ادیفر

 ی کهی...... زن اینکره عربده زد : رو یبرج با آن صدا

 !!!نشونمیم اهی...... من تو رو به خاک س

اش  یشانیپ ی، به عرق نشسته رو دیدر را با صدا کوب و

خون آلودش بود  یحال چشمها دمی.... نفهمکردمینگاه م

از خون من بود  سیخ یدرون به خون نشسته و معده  ای

افتادم  نیدو زانو به زم یهم جاذبه بود که رو دی.... شا

به چه  دمینفهم یروخته شدم ... حتف کردمی.... حس م

 سال تولدم سکه ... گران بودم! متیق به!  یمتیق

از باغ پرتقال.... باز هم گران فروخته  ینصف متیق به

 یتمام شروط ضمن عقد... انقدر متیشده بودم .... به ق

 !  دمیارز ینم

و کش دارش را  یبازدم طوالن یکه بسته شد صدا در

 . دمیشن

چسباندم . با دو سه گام آرام به  واریام را به د قهیشق

را  شینشست  و زانوها نیزم یسمتم آمد . کنار دستم رو

 شیزانوها گذاشت و پنجه ها یرا رو شیتا کرد و ساعدها

 را در هم قالب کرد.
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 من و!  یدیگرون خر یلی: خدیلرز میصدا

 .  دیارز یم-

 پاش.... یامضا بزن یکه بخوا دمیارز یانقدر نم-

 .  دیارز یکرد: م تکرار

 یداشت ی! هرچ یانقدر منو گرون بخر یحق نداشت-

 وسط.... یبذار

 .  دیبه سمتم چرخ نگاهش

 و گفتم: من بنجلم !!!!  دمیکوب شیرا به بازو مشتم

...   دندیگونه ام چک یرو میانداختم و اشکها نییرا پا سرم

ش نگه ا نهیس یسرم را تو دیمن را به سمت خودش کش

 .  شهیداشت و ارام گفت : درست م

و تکرار کردم: من ....  دمیاش کوب نهیرا آرام به س مشتم

 من .........

 زیرا محکم تر به خودش فشار داد  وگفت: همه چ من

که چه  ی. خواست میکنی. با هم درستش م شهیدرست م

 !  دمی. قول م کنمینم تتیهم اذ یخوب.... نخواست

در  شتریدر آغوشش فرو رفتم... ب شتریهق زدم .. ب شتریب

 اش مچاله شدم ...  نهیس

 نینشده ... بب یچیو گفت: اروم باش. ه دیرا بوس سرم

 !  می. کنار هم نجامیمن ا

گفت: من دوست  یگرم یگوشم با صدا یزد و تو بغلم

 دارم  آهو . 
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شد ... کاش حداقل انقدر شرمنده ام  شتریام ب هیگر شدت

آورد  ی... دوست داشتنش داشت نفسم را بند م کردینم

 یبه اندازه  دمیارز ینبود . کاش م ادی.... کاش انقدر ز

 که به زبان آورده بود ! یدوست داشتن

 

 _ممنوع ی#کپ 104#کالکت_

*** 

مرد بود ....  کنمیصورتش بود فکر م یپارچه رو کی

را پوشانده بود .  لشیشما اهیس یپارچه  کیکه  یمرد

 کی دمیافتاده بودم ... به سمتم حمله کرد ... د نیزم یور

دور  ینقره ا ی هیبا حاش یوسورمه ا دیسف یروسر

 خواستمیبود ... جلو آمد .... م دهیچیپ شیانگشتها

 میفلج شده ام ، دستها کردمیم حس.  نمیرابب رشیتصو

 جان بودند .  یحرکت و ب یب میرمق نداشتند و پاها

چه  نمیمنحوس را کنار بزنم و بب یان پارچه  خواستمیم

... دهانم خشک شده بود...  ردیجانم ر ابگ خواهدیم یکس

حلقه کرد و  میرا دور گلو یروسر دمیدستم را که جلو کش

. راه نفسم بند  دیگره اش زد و دو دسته اش را محکم کش

 بزنم .... غیامد ....دهانم را باز کردم ج

...  اهیس یزدم به آن پارچه  توان فقط چنگ نیآخر با

 شد . پدرم بود! دایمرد هو لیشما
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اتاق قدم  یتو دی، خورش دمیزده از خواب پر وحشت

تشک تخت دو نفره نشسته بودم و به  یگذاشته بود . رو

.... انگشتم  کردمیگرم و نرم نگاه م یمخمل یطوس یپتو

... با صورت خودم را  دمیاش کش یخواب مخمل یرا رو

مچاله پرت کردم و عطر تلخ مردانه اش را  یبه درون پتو

که خوابم ببرد کنارم  یگذشته تا زمان شببه شامه بردم .

 ماند و حاال ...

اب  جا مانده از شب گذشته  وانیو از ل دمیکش یا ازهیخم

از شدت  می... گلو دمیآب مانده نوش ی، کم یپاتخت یرو

آرامش  کیشده بود . خانه اش  یانگار زخم یخشک

کردم . شب  زانیتخت او یرا از رو میداشت.پاها بیعج

وحشتناک بود . دلم  دنیخواب نیشلوار ج نیگذشته با ا

 کردمینگاه م میپاها ی.به انگشتها رمیدوش بگ خواستیم

 باز شد .  یدر به ارام یکه ال

نامرتبم را بپوشانم که سرش را داخل  یموها خواستم

 !؟یداریگفت: ب یآورد و با لبخند

هرچه من تخت  کردیام م یدو کاسه خونش حال یچشمها

 یپلک هم رو یا هیثان یبودم تا االن، حت دهیو راحت خواب

هم نگذاشته است . نفسم را فوت کردم و گفتم: سالم. 

 .ریصبح بخ

 ؟یریدوش بگ یخوای.  میفسقل ریصبحت بخ-
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به تن داشت  یمشک یگرم کن ورزش کیاتاق شد .  وداخل

ها و  یرا تا آرنج باال داده بود . به کتان شیها نیکه آست

 ینگاه میبود ن دیسف کیبه نا نیاش که مز یشلوار ورزش

 !؟یکردیکردم و گفتم: ورزش م

 . دمییدو کمیوگفت:  دیپاش میبه رو یلبخند

کند وجا  رونیکه آن همه اتفاق را از ذهنش ب دیدویم

 بگذارد؟! 

 هیبه من انداخت و گفت: برو  یتخت نشست نگاه ی لبه

 خوبه  ؟ میصبحانه بخور ی... سرحال بشریدوش بگ

 .  میدادم و گفتم: بعدش چه کار کن چیرا در هم پ میدستها

و  به سقف زل زد و گفت:  دیرا عقب کش شیدستها

 ؟  میکن کاریچ یگی. تو م دونمیبعدش.... نم

بلند  میصورتم را پشت گوشم زدم . موها یمزاحم تو یمو

قد و  میطرف موها کیشده بودند . نسبت به روز اول.... 

 هیبه خاطر بخ گریقواره شان متناسب بود و طرف د

. از دست  دیرسیمتر م یطولشان به زحمت به ده سانت

همه کسالتم ....  نیاام خسته شده بودم ... از دست  افهیق

 ام از دست رفته بود .  یو زنانگ ییبایتمام ز کردمیحس م

در  ایبود  یشانه ام گذاشت از بابت کابوس یرا رو دستش

و  دیو خودش را عقب کش دمیکش ینیعالم خودم بودم که ه

 ؟  یشده ؟! خوب یگفت: چ
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 رمیجا برخاستم و گفتم : خوبم . فکر کنم اگر دوش بگ از

 بهترم بشم . 

 برات لباس گرفتم . -

به لبش آمد و  یکه لبخند کردمیدهان باز نگاهش م با

 تتیاذ شونیبسته بند یگفت: پشت در گذاشتم که صدا

 نکنه . 

 یرنگ باال یطوس یواریبرخاست ، ساعت د یبه آن و

 . دادیکنسول هفت صبح را نشان م

 نیوارد اتاق شد و گفت: بب دشیخر یبسته ها با

 !شون؟یبپوش ی؟ حاضر یوره؟! د وستشون دارچط

تخت گذاشت . با  یرالبه  شیها دینگاهش کردم و خر جیگ

 د؟یخر ی: هفت صبح رفتدمیپرس یخفه ا یصدا

 ! مهیو ن ازدهیباال برد: هفت ؟! ساعت  ابرو

هفت که  قهی دیشرت سف یت کیکه  کردمینگاهش م مات

داشت به سمتم گرفت وگفت:  ینقره ا یها نینگ شیرو

 فکر کنم اندازه ات باشن !

شلوار  نییکه پا یرنگ یصورت یبلوز و شلوار راحت و

 کیکمرنگش  یبلوز صورت  یدور مچ پا کش داشت و رو

مختلف نقش بسته بود  یزرد در حالت ها یعالمه جوجه 

خواب راحتم  یخوبه! واسه  نیرا به سمتم گرفت وگفت: ا

 هست . 
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حوله به سمتم  کیکمد  یو از تو دیبه صورتم پاش یلبخند

کمد حمام مسواک نو هم  یگرفت وگفت: برو حمام کن . تو

 هست . 

سورمه  یدر حمام اتاق را باز کرد و گفت: اون شامپو و

. فعال اونو استفاده کن . اون  هیمعمول ی... مال موها یا

 ویهم افتر ش زهایچ یبدنه  . باق یسبز هم شامپو یشامپو

 .  ادی! به کارت نمشهیر ریو خم

که لب زد : دوش  کردمیبر و بر نگاهش م همانطور

کنسوله . خوب موهاتو خشک  یکشو یسشوار تو یگرفت

 منتظرتم .  نیی. پایکن سرما نخور

 رونیو از اتاق ب دیمن پاش یبه صورت مجسمه  یلبخند

 رفت. 

کوچک چاپ شده بودند را  یجوجه ها شیکه رو یبلوز

ام نگاه کردم!  افهیچانه ام نگه داشتم و به خودم و ق ریز

لباس ها به درد  نیکرده بود؟ ا یدرمورد من چه فکر

و  ستیرسما ب گری! من دخوردیپانزده ساله م یدخترها

 پنج سالم بود!!!

 

 _ممنوع ی#کپ 105#کالکت_

بسته انداختم که حس کردم با چروک شدن  یرا رو بلوز

هست ...  لونینا یهم تو یگرید یزهایچ دیسف لونینا

 ریلباس ز یبسته  دنیدوال شدم درش را باز کردم و از د
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اش را  قهیدخترانه دود از کله ام بلند شد! خواستم بروم 

 است ... یا غهیچه ص گرید نیا میو بگو  رمیبگ

آمد ... به پدرم سند داده که من را تمام و کمال  ادمی بعد

 !خواهدیم

قسمتم  دیشد که شا دهیسرم کوب یمثل پتک تو قتیحق بعد

 باشد ...  نیهم

ام  یآخر هفته رسما قول داده که به خواستگار دمیفهم بعد

 نکهی! به خاطر اکردم؟یاو را رد م دیو ... من با دیایب

 ایخودش ؟! خدا ی قهیبود؟! به سل دهیخر ریلباس ز میبرا

سکرت لباس  ایکتوریزده و مبهوت به مارک و رتی!!! ح

زل زده بودم و از ذهنم گذشت : سوپراستار  دیسف یتور

 !!!! قهیسل شخو

بستم  و مقابل  یحمام تمام شد ، حوله را لنگ یتو کارم

 نیپرپشت شده بودند و هم یحساب می. ابروها ستادمیا نهیآ

 یرستانیدب یبچه محصل ها هیام شب افهیق شدیباعث م

م ... بر خالف انتظارم کنسول را باز کرد یباشد . کشوها

مو در  یکشوها مرتب بودند . سشوار و اتو یهمه 

 دنیو با د دمیکش رونیداشت ، ان را ب قراروسط  یکشو

را  یدیسف یکوچک نخ و سوزن، قرقره  یجعبه 

و بعد از خشک کردن  دمیبه صورتم کش یبرداشتم.... دست

را از  یمقابل کنسول نشستم . نخ یصندل ی، لبه  میموها

 کیمزاحم را عقب راندم ...   یقرقره جدا کردم و موها
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شده بود اما حداقل  قرمز یصورتم کم دمیکش قینفس عم

که قرار بود آخر هفته  ییدخترها شده بودم ! دخترها هیشب

 !  دیایب شانیخواستگار برا

و سرم را  دمیمرتب شده ام کش یرا به ابروها میانگشتها

 رونینو راب یبسته لباسها یعقب چرخاندم ... از تو

و به  ختمیپشت در آو ی.حوله را به چوب رخت  دمیکش

پشت لباس را بستم از اندازه  یغزن ها نکهیمحض ا

 بودنش دهانم باز ماند . 

آمد  یم یو تور دیرنگ سف دمیپهلو شدم .... به تنم سف به

  ! 

کفرم در امده بود که دلم  یاندازه بودن لباس به حد از

 یو من را همان لحظه م کردیدهان باز م نیزم خواستیم

 .  دیبلع

با عقل و مغزم ، بلوز  میبه دو کردن ها کهی نیاز ا کالفه

هفت  ی قهی.  دمیخودم را پوش نیرا به تن زدم و ج دیسف

ام را سخاوتمندانه به  نهیبود که چاک س یبلوز جور

 میشانه ها ی. هرچه سرشانه ها را رو گذاشتیم شینما

 .  شدمیلباس نم قهی فیباز حر راندمیعقب م

زدم. از پله ها  رونیرا برداشتم و باالخره از اتاق ب شالم

مردانه  راهنیامدم ، خودش هم حمام کرده بود پ نییکه پا

 یبه تن داشت و با لبخند یسورمه ا نیو ج یسورمه ا ی

بود که  قیآنقدر عم ی. لبخندش هم لعنتکردیمن را تماشا م
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لباس و  ریدارد و از ز یر کسیا شیچشمها ردمکیحس م

تمام و  تواندیرا م ایکتوریو یآن برند لعنت ن،یو ج شال

 !  ندیتنم بب یکمال تو

 زیانداختم و وارد اشپزخانه شدم . به م نییرا پا سرم

کردم و لب زد:  ینگاه میکه حاضر کرده بود ن یصبحانه ا

 گه؟ید یتخم مرغ دوست دار سیسوس

 .  دیعقب کش میرا برا یصندل و

که انگار  کردیرفتار م یفرود آمدم ... طور یصندل ی لبه

شده بود .  ییخانه چه بلوا نینه انگار شب گذشته در ا

 یکنینان سنگک را به سمتم هل داد  وگفت: شروع نم

 ست؟یگرسنه ات ن

نزدم خوش با ولع و اشتها شروع کرد و گفت: از  حرف

خواب راحت  ی! گرفتم برامد؟ویاون بلوز شلواره خوشت ن

 !!! یباش

 بمونم ؟  نجایمگه امشبم قراره ا-

 بهت بد گذشت ؟! شبید-

زل زدم  اهشیس ینه .... اما ... در چشمها میبگو خواستم

 ینم ادیبه  یآوردم . رابطه ا ینم ادیبه  یزی. من چ

را  قیاما ان عشق عم شدمیبود منکرش نم یآوردم . حس

 آوردم .  ینم ادیبه 

 !م؟یخواستگار یای: تو واقعا اخر هفته مدمیهوا پرس یب

 هست؟! یجواب داد: از نظر تو مشکل خونسرد
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 _ممنوع ی#کپ 106#کالکت_

شدم و لجوجانه گفتم : نظر من برات مهمه اصال  عبوس

 ؟!

 زده گفت: البته .... معلومه که مهمه .  رتیح

 دمینوش وانیل یاز آب پرتقال خنک تو یکردم . کم سکوت

 !؟یستین یزد: آهو ... راض میو صدا

لب  مانیکه به زبان آورده بودم پش یحرف لجوجانه ا از

 .... ستین نیزدم: نه نه . من منظورم ا

 ؟! یپس چ-

  نیراست ادینم ادمیاز رابطه امون  یچیکردم: من ه ناله

بوده  قیرابطمون چقدر عم دونمی... اصال نمشویچی.ه

بوده علتش...  یچ تشیماهبوده  یبوده چه شکل یچطور

 ادمی یچیواقعا ه یچیمعلولش!!! شروعش روندش ه

 ... ستین

 نداره .  یاز نظر من مورد-

 ست؟ی؟! نظر من مهم ن ینظر خودم چ-

 .  ذارمیزد: هست . من تو رو تحت فشار نم لبخند

که انقدر زود  یستیمجبور ن یچون با پدرم قرار گذاشت-

 . یاقدام کن

به  یاجیباال انداخت و گفت: من فکرامو کردم . احت شانه

خواست منه . حاال  نی. ا ستین یقرار اجبار ایاهرم فشار 
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...  لطفا مسئله  گهیهر وقت د ایفردا !!!  ایچه آخر هفته 

و  یمن کامال سوا کن . من س یو از حرفها شبید ی

 قایپخته هستم اهو که بدونم دق یچهارسالمه ... و اونقدر

 یچ میاز زندگ دونمی. و االن م خوامیم یچ یزندگ از

من  میصبر کن میتونیتو هم ... ما م دی. درمورد ترد خوامیم

 کردن ندارم .  یبا صبور یمشکل

 گریکه د دیرس جهیراحت حرف زده بود و به نت آنقدر

 من نگذاشته بود .  یگفتن برا یبرا یحرف

 مادرش افتادم. ادی یصبحانه اش مشغول شد که ناگهان با

 : مامانت هنوز خوابه؟ دمیصورتش زل زدم و پرس در

از خونه زده  قایدق یک دونمیرا باال آورد و گفت: نم سرش

 شدم نبود! داریساعت چهار که ب ی. طرفا  رونیب

به لب آورد و گفت: فکر کنم پدرت ازش  یساده ا لبخند

 ! یجدا بشه به زود

و لب زدم: ازدواجشون اشتباه بود از  دمیکش یقیعم نفس

 تا ... یتو مادرتو مجبور کرد ومدیهمون اول.... به نظر م

در جوابم گفت: مجبور کردم تا سر  یبلند مهین یصدا با

 نکهیا ی؟! اره من برا یبگ یخواستیم نوی؟ هم ادیعقل ب

 یچی، به پدرت باج دادم آهو . ه ادیاون زن سر عقل ب

نرفت .حاال به  شیپ کردمیشو مکه من فکر یاونطور

 کنم؟!  کاریچ دینظرت با
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 دیلب گفتم: نبا ریاش دلم خون شد و ز یبد اخالق از

که حاضر نبود انجامش  یبه کار یکردیمادرتو مجبور م

 بده ...

 ؟!  یحاال شده ... از االن به بعد چ-

 نیی. فقط نگاهش کردم و سرش را پا میچه بگو دانستمینم

 حاال حل بشه .   نیهم زیهمه چ ستیگرفت وگفت: واجب ن

 نی.... ازیحل نشدن همه چ نی: ادمیپرس یمردد یصدا با

 ازدواجمون هم ربط داره ؟! یواجب نبودن ... به ماجرا

 زد : آهو ... میو فقط صدا دیراباال کش سرش

و  تیبه حما اجیمن احت نکهیبه خاطر ا خوامیگفتم: نم خفه

 نی. ا یو با من ازدواج کن یسپر کن نهیدارم س تیامن

 .  ستیمن ن یقلب یخواسته 

 ؟! هیتو چ یقلب یخواسته -

 ذارمیکرد : آهو ... من نم میانداختم و صدا نییرا پا سرم

!!!  نه  رهیتو رو از من بگ زیهمه چ یب ی کهیاون مرت

اون .... نه پدرت.... نه خودت ! من انتخابمو کردم . تو 

چند تا  یعنیرو بدون ...  یزیچ هیراتو بکن . فقط هم فک

 و ..... زیچ

 . دیاز آب پرتقالش نوش یکم

ر ادر  شیکه دستها یگذاشت و درحال زیم یرا لبه  وانیل

 شیرو به من گفت: حاال که حرفش پ  کردیهم قالب م

.... یبرج... نه اون مازرات نیخونه تو ا نیاومد ... نه ا
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باغ پرتقال  هیکال  ای! از دار دنستیمال من ن چکدومشیه

 تامهیپنجاه درصد سودش وقف ِ ا ندهیهست که تا ده سال آ

مناطق  یساخت مدرسه تو یپا رهیداره م ممیی! کل دارا

 کیزلزله زده ! تا  یچند تا روستا یجنگ زده و بازساز

 ستمیکه بلد ن  یخب کشاورز یعنی...  کارمیب ندهیسال آ

و بعد از اون اگر بهم کار  ... نطوریهم هم یباغبون

 میداشته باشم که بتون یدرآمد هی دیبشه شا شنهادیپ

 یدکه  هیاداره کردن  ممی! شغل قبلمیرو بگذرون مونیزندگ

 ی. بگ نیفلسط نمایبوده . س نمایس یتو یفالفل فروش

 ی!  به جز تئاتر باز دهیمنو م یبهت نشون یفالفل دربند

 بایهم تقر یسینو نامهشیکردن و نما یکردن ، کارگردان

از عوض کردن المپ  یحت ستمیهم بلد ن یا گهیکار د چیه

 دهیانجامش م ادیکه دوستم م یدرحدخونه هم عاجزم 

 ساسان !!! 

سرپا شد رو به من  نکهیبه محض ا دیرا عقب کش یصندل

. ریرو با هم در نظر بگ نهایا ی، همه  یکنیگفت :فکر م

که مال من  ستین یا گهید زیپرتقال ، چ نیبه جز اون زم

 باشه !

شد و  رهیخ میفاصله گرفت ، در چشمها زیگام از م کی

ورثه هم  یخونه  هیهست ....   یزیچ هیگفت: هان ... 

بساز  ادی.... پول کم نمشیسازیم میدار میدیهست که کوب

بفروش خوب عمل کنه سرمون رو کاله نذارن چون در 
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 یتو کار ساخت و ساز نبودم و اصال تو یطیشرا چیه

دمخور نشدم .... ساختمون  ماعتبا مهندس ج میزندگ

ورثه است مادربزرگم . عموم ... پسرش... دو تا 

واحد از اون  هیکنن و   یدخترعموم همه قراره اونجا زندگ

بازم تا  یول یواحد نود متر هیساختمون  هم مال منه ! 

 . ستیحاضر ن ندهیسال آ

 

رو در  نایا ی... همه  یکنیفکر م یکرد: دار دیتاک باز

 ستین یبرج اون مازرات نیحکمت ا نیکه راست رینظر بگ

حکمت درون داره که کال قرار  ریام هیحکمت  نی... راست

قراره با معشوقه اش  یوقت یجا برسه! حت چیبه ه ستین

کرده صبحانه  یخواستگار ییجورا هیازش  شبیکه د

و  شهیمنفجر م شیوسط زندگ یزیچ هی...  مبخوره ... بو

 !ترکهیم

لبش آمد و گفت:  یرو یباز مانده بود که پوزخند دهانم

برم زندان  دمیم حیاتو بذار اجرا! ترج هیمهر یخواست

 !سمینویامو م لمنامهیحداقل در کمال آرامش ف

از سوال و  ییایرفت و من را با دن رونیاز آشپزخانه ب و

 _ممنوعی#کپ 106#کالکت_ابهام تنها گذاشت .

 

 _ممنوع ی#کپ 107#کالکت_
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که گرفته بودم را  یاز خانه برود لقمه ا نکهیاز ا قبل

در دهان ببرم جلو رفتم  مانعش  نکهیا یبرداشتم و به جا

برو ... نه  یبخور بعد هرجا خواست نویشدم و گفتم: اول ا

 دینه حاال صبحانه ! مثل بچه ها با یشام خورد شبید

انگار !!!  یینه ؟! بد غذا یلقمه غذا بخور هیدنبالت  فتمیب

به زور  گفتنیهام یتو مصاحبه هات خونده بودم که مجر

وزنت کم  لویهم ده ک نیتلق یلمبرداری... سر فیخوریغذا م

 شده بود !

کنم به کاهش وزن  ینقش معتاد وباز هی خواستمیم-

 .... لوی! نه ده ک لویبود! هفت ک اجیاحت

بخور  نویفرمش کردم و گفتم: ا یرو لیبه شما ینگاه

 برو ... یبر یهرجا خواست

به من انداخت و گفت:  ینگاه میرا از دستم گرفت ، ن لقمه

باز نکن تا برگردم. حوصله  یکس یجا بمون درم رو نیهم

به  دوستت  یکتاب بخون . خواست نیبب لمیاست سر رفت ف

سفارش  ینگهباننرو! به  رونیب یول نجایا ادیزنگ بزن ب

 امنه .  نجایا کنمیم

من  ینیبه لقمه زد و گفتم: حاال ازدواج نکرده فکر ا یگاز

 امو بذارم اجرا ؟ هیمهر

و گفتم:  دمیلبخند سرد به لبش آمد و ابرو درهم کش کی

 یکه سر هوس و خوش گذرون ستمین ییمن از اون دخترا
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 زهایجور چ نیبعد سر شهرت و ا یمدت با من باش هی

 ....یبخوا

 فکر بند آمد. نینفسم از ا و

خواست تو رو ول  یزد و در جوابم گفت: حاال ک یلبخند

 !یشروع کرد خوامینم خوامیبا نم یکنه ! تو اول صبح

 خوام؟یزده گفتم: من گفتم نم رتیح

 من بود . برو کنار برم کار دارم . ینه عمه -

 برات ؟! زمینر ییچا هی-

در هم رفته گفت:  یو با ابروها به چهره ام انداخت ینگاه

 کوفت بخورم !

نزدم  ی؟! من حرف بد یکنی: حاال چرا قهر م دمیکش نیه

 .  یشد یشیتو آت

 نییگلو پا نیلقمه از ا هی ینشدم ، تو گذاشت یشیآت خودیب-

 بشناس بعد بگو نه ! نیبب یخواستگار امیبره .... بذار ب

 گفتم نه ؟! یوواج شدم : ک هاج

 آره .... یپس گفت-

 دو دلم ... وگرنه ... دونمیگفتم نم-

پشت سر  واریدستش را از دم گوشم رد کرد و به د کف

 ؟یچسباند و گفت: وگرنه چ

واقعا  شبیاز د دونمیباال انداختم و گفتم : من نم شانه

دارم نگرانم اضطراب دارم خواب  دیترد یلیشوکه ام ... خ
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حال  نیو در ع شناسمی.... تو رو م دمیآشفته د یها

 .  شناسمینم

بهت  یهم بخوا یهرچ کنمینم تتی.... گفتم اذ یشناسیم-

باش با من ! خوب  ی.... ول ی.... وکالت نامه هرچ دمیم

 یب ییجا هی میری.... م میآروم گذرهیبا هم خوش م میشیم

. گفتم ندارم نگفتم از پسش میکنیم یسر وصدا زندگ

 ت . برا سازمیم یخوب ی! زندگ امیبرنم

 زدم ... یلبخند

زدم و  هیام رابه ساعدش تک قهیرا کج کردم و شق سرم

 ؟یریکجا م یگفتم: حاال دار

 ! دونیفر یپ رمیرفته م دونیبا فر ایرو-

 دمیزد و د یا انهیدهان باز نگاهش کردم که لبخند موذ با

. تو صداش  دهیرگ گردنش منقبض شد و گفت:همون پرا

 دیبا نوی.... هم  رمیپس بگ نتوی! برم ماش  دونیفر یزدیم

 !میآخر هفته گل بزن

 حرفش خنده ام گرفت .... از

 ؟یکه ندار یزد و گفت: مشکل یهم لبخند خودش

 نمیا ی هیقض یبگ یخوایباال انداختم و گفتم: نم شانه

  ه؟یحرفها چ

بزن  جیمس یداشت یدیشلوغم . خر یلیسر فرصت االن خ-

 ؟یبار ی... کار
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و  دیام را بوس یشانیپ دیرا تکان دادم . سر جلو کش سرم

 ..... یکنیقهر نم نهیا تیگفت: خوب

 ... یلوس یلی! خ یکنیکردم: تو قهر م اخم

 زد و گفت: نازم بکش خب ! چمه مگه ....  یلبخند

 ادیبودم زن ب دهی! ند یچیاش را مرتب کردم و گفتم: ه قهی

 ! ینازکش

گفت: انقدر نازمو  یقیتکان دا د و با اه عم یسر

 .  ستین ادتی فی... ح یدیکشیم

باز ماند و با خنده سرش را متاسف تکان داد و  دهانم

 گفت: فعال.

کردم .  عتشیو  تا دم در مشا دمیاش خند یپرروگر به

آسانسور  یکه درها یبه در چسباندم و تا وقت یشانیپ

و نگاهش کردم . دوستش داشتم؟!  ستادمیبسته شود ا

که نرود .... به محض  خواستمیبله! و م میبگو تمتوانسیم

تنگ شد  شیبسته شد ، دلم برا شیآسانسور درها نکهیا

 !گردد؟یبرم یک یعنیفکر کردم  وشدم  نی... غمگ

 _ممنوع ی#کپ 108#کالکت_

********* 

 دهم :  فصل

********* 

 یدود ی شهیگذاشت و ش شیموها یرا رو نکشیع

سالم وحشت  دنشی، نگهبان با د دیکش نییرا پا یمازرات
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به لب آورد و گفت :شرمنده جناب حکمت به جا  یزده ا

 .  اوردمین

به  تیاهم یو ب دیرا باال کش شهیمرد را نداد،ش جواب

پدال گاز گذاشته بود تا باالبر  یرارو شیپا نکیع

 باغ باال برود .  یورود کیاتومات

از جا  یبا جهش تند نیپدال فشرد و ماش یرا رو شیپا

 دنیتوقف کرد ، از د دیسف یالیو یکنده شد ، رو به رو

استخر نشسته بودند  و  یلبه  ویدو دختر که با ما

را باال داد و مرد  شیلنگه ابرو کی،  کردندیم شیتماشا

شد .  ادهیدر سمت راننده را باز کرد و پ یجوان بلند قامت

 یمرد جوان پرت کرد و با گام ها یبه سو ار چیسوئ

اب استخر شناور بود  یکه رو یبه سمت تشک باد یبلند

 یرنگ درحال دیسف یوی، با ما انسالیحرکت کرد ،مرد م

اش  یدنینوش السیبود و گ شیبه چشمها یدود نکیکه ع

بود و از  دهیدراز کش یتشک باد یدر دست بود رو

 برد. یآرامشش لذت م

 لیم یزیآمد و گفت: چ نیجوان کنار دست راست مرد

 جناب حکمت ؟ نیدار

که  یدرحال دیکش رونیبرد و مارلبرو را ب بیج یتو دست

به جوان کنار  ینگاه میآورد ن یم رونیاز آن جعبه ب ینخ

 سوزن ! هیدستش انداخت وگفت: احتماال 

 د؟ییفرما یکه نم یزد و گفت: جد یلبخند مرد
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 ایکنم  یرو  خال یباد نیباد ا نیا اریسوزن ب هیبرام  ای-

وقت نداره تا  یلیحکمت خ نیهم بهش اخطار بده راست

 بودنش و تماشا کنه ! یویدن یغرق لذت ها

 داخل.... نیاریب فیتکان داد و گفت: تشر یجوان سر مرد

 .برمیآزاد لذت م یتکان داد و گفت: از هوا یسر

 نییدر آب باال وپا شانیدو دختر که پاها یخنده ها یصدا

 .  دیچیپیدر فضا م کردندیم

کنار  یصندل یرا از رو یاز آنها بلند شد حوله ا یکی

به سمت  دیچیپیکه دور خودش م یاستخر برداشت و درحال

انکارش  توانستیکه نم یو ذوق جانیآمد ، با ه نیراست

جناب  نمیبیم کیشما رو از نزد شهیکند گفت: باورم نم

 شما هستم! ی.... من عاشق باززیحکمت عز

که با لبخند سر به  ینگاهش کند به مرد نکهیا بدون

 کردیاش را نوش جان م یدنیسمتش چرخانده بود و نوش

 جناب شرافت؟!  یخشک دیارینم فیگفت: تشر

 را باال گرفت .  جامش

 دمیگرفت و دختر گفت: شن گارشیاز س یهم کام نیراست

 ها درسته؟  دهی! شن ینگلیس

کننده بود لب زد:  یجواب دختر که سماجتش عاص در

 ها غلطه . تو رابطه ام . دهیشن

 رابطه باهاش خوبه؟-

 شرح ماوقع بدم ؟! دیبه وقاحتش زد و گفت: با یشخندین
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داره از  ازیبهش ن نمایکه س یخواستم بدونم اون پسر-

 !   رهیگیم یدبکیرابطه اش چه ف

 یدوست دختراش پاپ نکهیاز ا یلیفکر کنم شرافت خ-

 .   ادیمهمون هاش بشن خوشش نم

انداخت با نوک  نیبه زم یمباالت یرا با ب گارشیس ته

 .  نیداشته باش یرا له کرد و گفت: روز خوب لتریکفش ف

استخر برخورد کرده بود ،مرد از  یشرافت به پله ها یباد

اب را چرخاند ، رو  یجا برخاست و با دستش شناور رو

 رونی، خودش را از استخر بپله ها که قرار گرفت یبه رو

هوا تکان داد و گفت: بد  یدستش را تو نیو راست دیکش

 نگذره !!! 

 بدم قربان ؟! ویبا خنده گفت: ما مرد

اش را  انهیکه لبخند موذ یزد و درحال یشخندین نیراست

 گفت: ساعت آب گرم ! کردیحفظ م

مبل  ی_ممنوع به دعوت شرافت روی#کپ 109#کالکت_

، بالفاصله  ندینش یباال م یدر طبقه  یسلطنت یسه نفره 

 یفضا کیبه دکور کالس تیاهم یپا انداخت و ب یپا رو

 شد .  رهیشرافت خ یدر چشمها الیو

شرت  یت کیچرم و  ی، صندل ها نیبا شلوارک ج مرد

نشسته بود و صورتش  شیرو به رو دیسف یمردانه 

خنک را به دهان برد و گفت:  ی وهیآب م یسرخ بود ، ن
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حکمت ، به من افتخار بده و  نیباعث شده که راست یچ

 من بذاره؟! یقدم رو تخم چشمها

.  نیدار اریلبش آمد و با تعارف گفت: اخت یرو یلبخند 

 احوال شما هستم .  یایدورادور جو

 ی. اما باز دمیوقت مالقات نم یکه من به هرکس یدونیم-

 . تو رو دوست دارم ..

را در هم قالب کرد وگفت :فعال که ممنوع  شیها پنجه

 الکار شدم!

،  یهست ی. تو جوون با استعداد گذرهیروزها هم م نیا-

کنار  یسادگ نیتو رو به هم ونیزیتلو ای نمایس دونمیم دیبع

 بذاره ...

 ستمین یاز من گنده تر هاش هم کنار گذاشته من که عدد-

. 

چاق شده  انیقل کیزد، مرد جوان بساط  یلبخند شرافت

شلنگ را به دست  نکهیکرد و شرافت به محض ا شکشیپ

 فیک ونیزیتلو یتو تو دنیمن از جنب یگرفت گفت: ول

 راهنیرپی... ز یعکسهات . مردونه ا ی. از تماشا کنمیم

 یدار یته استعداد هی.... یستی... چشم زاغم نیستیپوش ن

 !  یکنیم یو زنده باز

که دودش را در  ینعنا گرفت و در حال بیاز دوس یکام

 یخوای! مه؟یگفت: خب ... برنامه چ کردیفضا پخش م

 ؟ یبابت مجوز اومد ای یگردیکننده م هیته یپ یبساز لمیف
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 کدوم .  چیشانه باال داد و گفت: ه نیراست

 یاومد ینگاهش کرد و لب زد: گند باال آورد زیت شرافت

 !؟ینرفع و رجوعش ک نکهیا یپ

 را باز تکان داد .... سرش

شلنگ را به سمتش گرفت، دستش را رد نکرد  شرافت

به دهان ببرد هم  میشلنگ را مستق نکهیبه ا یلی.... اما م

:  دینداشت. تعللش باعث شد شرافت با خنده بلند بگو

 آقا !  یبرا اریآک ب زیسر شلنگ تم هی...  نیمحمد ام

هنوز ممانعت  انیقل دنیبا خنده رو به او که از کش و

مال اون  دمیشن یبچه سوسول باش ادیگفت: بهت نم کردیم

 . یها هست نییما نییپا

 .  کردیدر سکوت نگاهش م نیراست

که  یزرد ی هیکارت ریسرخ و زنج یبا ان چهره  شرافت

زد و گفت:  یبه گردن و دستش بود ، لبخند دوستانه ا

 حکمت ! نیراست یخب.... من در خدمتم جناب اقا

 

 _ممنوع ی#کپ 110#کالکت_

آورده شد ،  ینیشلنگ نو و به قول شرافت آک در س سر

نعنا  بیاز دوس یکه کام یزد و درحال انیبه سر شلنگ قل

امور مردم  یاهل دخالت کردن تو یلیگفت: من خ گرفتیم

ندارم ...  یبه کس ی. سرم تو الک خودمه .... کار ستمین
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بود که  ینطوریهم ماجرا هم شیچند وقت پ نیتا هم یعنی

 نداشتم و ندارم ! یبه کس یرکال کا

. نه  ادیازت خوشم م یسر تکان داد : کار درست شرافت

که در  یی... نه برنامه هایزرد یاهل مصاحبه با مجله ها

که من آدم وقت دادن  گمی... میکنیشانت نباشه شرکت م

 نیا ی. تویمحبوب من گریتو باز ستمین یلیبه هر هردمب

 ....یتازونیم ینسل جوون ، خوب دار

 البته اگر بذارن!-

گرفت، سر  بیاز دو س یگریکرد و کام د یخنده ا شرافت

 انیمشتش نگه داشت و شلنگ قل یشلنگ را در آورد وتو

به شلنگ داد و  یرا به شرافت تعارف کرد ، شرافت تاب

شدنته؟! بخوام  ریممنوع التصو نیا ی هیگفت: خب.... قض

صد .... صد  ریکنم .... ز فیکارتو رد ایحرف بزنم برات 

 .  خورهیو پنجاه آب م

کرد و گفت: با  یبه لبش آورد و شرافت هم خنده ا یلبخند

لنگ  دونمیاندرزگو البته م یو  واحدت تو یاون مازرات

.... وگرنه  یجا هم خودت نخواست نی.... تا هم یستین نیا

که کارتو راه بندازه .  ادهیمثل من ز نمایس نیآدم تو ا

 ه... قص یستیکارتو راه بندازه ن یک نکهیلنگ ا دونمیم

 ... یگیقصه هم م دمی؟  شن هیچ

مبل گذاشت و  یدسته  یکرد و آرنجش را لبه  یا خنده

 صحرا ملکان ! یکارا یگفت: اومدم پ
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 انیغلغل قل یشرافت در هم گره خورد. صدا یابروها

خونسرد گفت:  نی. راست شکستیرا م انشانیسکوت م

 یحل شده ... پنجاه درصد باق هیپنجاه درصد قض دونمیم

 مونده هم من اومدم حلش کنم!

 که ! یکارتو خراب کرد-

چپ را باال داد و گفت: از چه  یابرو یلنگه ا نیراست

 بابت؟!

 دورش و خط بکش .  خورهیدختره به دردت نم نیا-

 صاف کنم .  شوی. اومدم بده دمیاون که دورشو خط کش-

 پرچم خودت؟  ریز شیاریب یخوایم-

 یجد ینداشت ، چهره  یکه به او ربط ییاز سوالها یکفر

اش ،  یرپوستیز کیمیبه خودش گرفت . م یتر

هم  یکه رو ییمنقبض شده و  آرواره ها ینینگاهش... ب

 باعث لبخند شرافت شد. فشردیم

نگاه نافذش استفاده کرد و شرافت با خنده  ریاز تاث یکم 

خب حاال  یلیداد و گفت: خ انیبه شلنگ قل یاز نو تاب

 ترش نکن ! 

... و  خوامیعدد م هیصاف بشه .  شیبده خوامیفقط م-

 البته سفته هاش ! 

 زنهیچطور داره دور م نی... ایاش کن هیتسو یخوایتوم-

 اال تو ....درخشان .. ح نیها ... تا قبل ا یینمایتو س
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 شیرا به سو انیشرافت شلنگ قل د،یرا جلو کش دستش

از  نیخودش زد و دو سه کام سنگ یرا برا یگرفت، سر

باغ من .... توتون من مرغوب  ایتوتون گرفت وگفت: ب

 سوخته است ! نیتره . ا

اش نگاه  یکه به صورت جد یلبخند زد .... درحال شرافت

 یدور بزن یخوایو م  ی! که؟یگفت: برنامه ات چ کردیم

 یاستفاده کن هیاز اون چشم آب یخوایکه م یکه نفله اش کن

 ؟!

داد و گفت: چک  رونیرا حلقه حلقه از دهانش ب دود

 ....رمیآوردم سفته بگ

و گفت: رقم بگو ....  دیکوب زیم یدسته چکش را رو و

. هم شما از دستش... هم من کارم باهاش  میخالص بش

 ینوبت و ب یب دونمیم گهیم بود ده یتموم بشه . زحمت

 نیا ی. ول دیکش ونیکنار شما نشست و قل شهیم یمعطل

 دفعه باغ من ... 

بمون بهت بد  نجایکرد : امروز و ا یخنده ا شرافت

 من همه دهنشون قرصه. یشکارهای. پ گذرهینم

 ینقل شیدو هفته پ یکیسرتکان داد و گفت: تا  نیراست

 یمجرد یای. دارم با دن شهینم گهیاالن د ینبود ول

 .کنمیم یخداحافظ
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! پسر بذار دخترها  یگیم یکرد و لب زد: چ یاوه شرافت

برات سر و دست بشکونن ... چهار  یدرست و حساب

 رو جا به جا کن بعد !  نمایس ی شهیمرتبه رکورد گ

 هیدارم  می. تصم کنمیرو هم جا به جا م نمایس ی شهیگ-

.  کنمیاشو دارم حاضر م لمنامهیبسازم ... فعال ف لمیف

 یارتباط یپل ها دونمیرو شما حساب کنم . م خوامیم

هنر و هنرمند ! به هرحال ورود به  یایبا دن نیدار یادیز

داره که من از پس  ییها نهیهز یسر هی یستمیهر س

 . امیبرم یتا حد دنشونپرداخت کر

 

 _ممنوع  ی#کپ 111#کالکت_

و هنر  نمایشما س یافزود: البته اگر دغدغه  یبا تعلل و

ها دوبل   نهیهز دیباشه ... اگر نه ... خب متعاقبا با

 گم؟یپرداخت بشه درست م

پر از خلط و خس خس شرافت باعث شد کنج  ی قهقهه

 لبش باال برود.

 یمرد زل زده بود شرافت سر یکه به چشمها یدرحال

 تکان داد و گفت: 

به  کنهیحرفهات هم کمک م نیهم . یهست یزیتو پسر ت -

 .  کنمیم نیو من جسارتتو تحس یقابل اعتماد باش نکهیا

 کردیم شیکه تماشا یزد و شرافت درحال یلبخند نیراست

 .  میگفت: پس حاال حاالها باهم کار دار
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فرستاد و شرافت  رونیجوابش دو سه دود حلقه حلقه ب در

 ینگاه میشده در  فضا ن یمتالش یبه حلقه ها کهیدرحال

بگم بچه ها سفته ها رو  سیلب زد: چکتو بنو کردیم

 ... ارنیب

 اریگاو صندوق منم ب یها دیکل نیبلند صدا زد : محمد ام و

.... 

با دو تک سرفه، شلنگ را به سمتش گرفت و  نیراست

 بزن. گهیدو پک د یکیشرافت گفت: 

کم جا  هی دیکنم . با یرانندگ تونمینم شمیم نیسنگ گهید-

 برگشتن ! یبذارم برا

 هست؟! یخب برنامه باغ پرتقال توک-

از ته دل کرد و شرافت شلنگ را دور  یخنده ا نیراست

 تیشنهادیداد و گفت: تنباکو پ چیپ یا شهیش انیکمر قل

 !ه؟یچ

 ! یپرتقال خون-

 تکان داد : خوبه خوبه ....  یسر شرافت

برگ چک آماده شده را از دسته چک جدا کرد و  نیراست

 خدمت شما .  نیرو به او گرفت وگفت: ا

 بذار سفته ها رو بهت بدم ...-

دم و دستگاه  نی. ا ستین یاز اون بابت مشکل دیدیم-

 ! رزهیاز اون دو زار م شتریب یلیخ
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ملکان . شوهرشم  یبرا یایبه نظر م یخوب قیرف-

 ؟یشناسیم

دووم  دونمیم ینه ول یلیباال داد و گفت: خ یدیالق ی شانه

 و رفت.  اوردین

 توزرد بود . -

 حرفش گفت: صد در صد .  دییدر تا نیراست

، تا باشه   یهست یخوب قیتو رف یزد : ول یلبخند شرافت

 نعمته .  ایدوست خوب تو دن یلیرفقا . خدا وک نیاز ا

 .  یمعامله بود تا دوست-

به مبلغ چک انداخت  ولب  ی، نگاه دیکش یهوم شرافت

 رقم... نیزد: ا

کار خرده پا  دونمیوگفت: من م دیکش یقینفس عم نیراست

 یدارم .... فقط درحد کیخواهش کوچ هیاما  دیدیانجام نم

 ! نیکم ادب کن هیآدم خرده پا رو  هیکه 

 ه؟یینمایس-

 !  هیمسئله ام باهاش شخص-

رو  لب زد: نرختون نیتکان داد و راست یسر شرافت

فقط  ستین یادیکار ز یکردم .... ول یکم دستکار هیخودم 

 یرو تو زهایچ یسر هیکه  یادب بشه .... درحد خوامیم

 هیخوب ی. معامله  ادیاش نگه داره و صداش درن نهیس

 ست؟ین نطوریا
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 نیو راست کردیم شیشده تماشا کیبا نگاه بار شرافت

دسته چکش را باز کرد و گفت: اگر مورد قبول واقع نشه 

از  شتریب گهیهم هست ! کال دسته چک من د حیرقم صح

 دو برگ نداره! نیا

کار انجام شده؟!  یتو یو گفت: منو گذاشت دیخند شرافت

... حاال گرفتن سفته لمیف هی دیتول شیپ دیبا وعده و وع

ملکان  یاز سفته ها شتریملکان .... بعد رقم چکت ب یها

 هیبرات . حرف حسابت چ میو ببند یکیدهن  یگی! بعد م

 !؟یبهم بزن ویچ یبچه جون ؟! اومد

 

 _ممنوع ی#کپ 112#کالکت_

سر  یبه خدا ! حاال مگه چ یچیکرد و لب زد: ه یا خنده

 جاشه که من بهمش بزنم؟

 کردیم شیکه تماشا یدرحال نیقهقهه زد و راست شرافت

 سرجاشه؟ یزیچ نجایشما ا گفت : به نظر

 صورتش زل زد و رک گفت: نه ! یتو شرافت

 .  مونهینم یپس حرف-

و گفت :البته .  من تا به حال فرصت  دیکش یهوم شرافت

 یو بز زیباهات معاشرت کنم . پسر ت کینشده بود از نزد

شرور  یکردن نقش ها ی... چهره ات هم به درد بازیهست

...  ادیشهادت درم یبو ! از چشماتیجیهم بس خورهیم

جنگه ... هم به  یرزمنده  هی هیچهره ات هم شب کیمیم
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تاجر که فقط کارش  هی.  خورهیم یرو کم کن یدرد نقش ها

هم اون الت  یباش یپسر حاج یتونیئه!  هم م ییپولشو

 یزمایکار نیجوب بزرگ شده . ا یکه تو یجنوب شهر

چهره اتو دوست دارم .تضاد صدا وحرفات هم خوبه  ... 

 یخوریکلمه ها ر ونم یزنیصدات کلفته . رسا هم حرف م

قلنبه سلنبه و مودبت  یها کلمهاما  ی! الت ی.... رو دار

همه  نای... ایزنیحرف م یالکچر    کنهیآدمو منگ م

 پوئنه ! 

 .  نیشما لطف دار-

رک هم  یز آدم هاام .... ا یمن آدم رک ستیلطف ن-

 ی. خواسته اتو گذاشت یهست ی! تو هم آدم رک ادیخوشم م

دور هم  هیتو دهن من ! جالبه  یذاریم یدار سیتو د

 !!!شیدییجو

کرد وگفت: اساعه ادب نباشه .... فقط خواستم  یا خنده

 .  رمیوقتتون رو نگ یلیخ

پا انداخت وگفت: خب .... من گوشم با  یپا رو شرافت

 توئه . 

.... منم سفته  شهیبا شما صاف م شیملکان که بده-

 ...  شهیو معامله ام باهاش تموم م دمیهاشو بهش م

 و گفت: خب... دیکش یهوم شرافت

درخشان . قطب ناهمنام  تینه ؟! ا دیشناسیدرخشان و م-

که به قانون رسانا و  یشماست . البته اون قطب ناهمنام
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کم  هینقض قانون  نداره . منم برام ینارسانا کال کار

بهش عمل کنه د  دیقانون هست آدم با یوقت یعنیضرره ! 

قانون مثل جنگله . جنگل هم باز قانون  یب یای.... دن گهی

 گم؟ی. درست م یداره .... بخور تا خورده نش ودشوخ

 صد در صد . -

 ذیدرخشان و ندارم . گوشتش لذ تیمن دهن خوردن آ-

من حساسه . من  یبهم . تلخه ... معده  چسبهی. نم ستین

 کباب آهو  رو دوست دارم . گوشت لخم ... 

 منم ....-

 .  هیزد و گفت: رقمم از نظر خودم منطق یلبخندکج نیراست

 یرو شیرا هم پ یبرد، فلش کوچک بیج یتو دست

 گمیفلش ... م نیشرافت گذاشت و گفت: با توجه به ا

... به نظرم کنار زدن اون برد برده  یرابطه  هی!  هیمنطق

 دیباش دیکه با یشما رو برگردونه به همون نقطه ا تونهیم

 . 

 زد و گفت: ادامه بده .  ییلبخند دندان نما شرافت

 هیو گفت: به هرحال جنگل فقط  دیکش یهوم نیراست

شده خر  یجور هی.... االن دوره زمونه  خوادیسلطان م

 خوادیمنه ! م الی نیا گهیم کنهیم شیر شیپالون و ر

عرعر ! مردمم چشمشون به ظاهره ....  گهیغرش کنه م

و  تیواقع ستیحاضر ن یکس گهیگوشها کر شده . د گهید
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به عادت مردم  تونمی... من نم دنبشنوه . همه عادت کر

 .   تمیعادت کنم . سختمه ... اذ

 یا یچک را از وسط تا زد و گفت: معامله منطق شرافت

 .   ادیبه نظر م

...  رمینم ییجا یباال داد و گفت: من ذاتا دست خال نهشا

بدم ....  هیهد هیبه مهمون  شهیسختمه . دوست دارم هم

 رفتار و ....  نیا دونمیجور ادب م هی

 .  نیادبتو دوست داشتم راست-

 یلیزد و گفت: ممنون از شما .  وقتتون رو خ یلبخند

 گرفتم .

 

 _ممنوع ی#کپ 113#کالکت_

دست  د،یبلند شود که شرافت خودش را جلو کش خواست

راست  پرسمیسوال م هیگذاشت و گفت:  شیزانو یرو

 بشنوم. خوامیم

 .گمیدروغ نم کنمیکه باهاش معامله م یمن به کس-

 تیآ شیممنوع الچهره و کار شدن تو باعث و بان نیا-

 درخشان بود ؟ 

خودشو  گمیدروغ نگم .... نه واقعا باعثش نبود .... م-

 ینداشت . برا یدخالت داد که بهش ربط یمسئله ا یتو

که  نیدار یادیز یمزاحم شما شدم . شما رابط ها نیهم
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 ییبکنن . به هرحال آشنا یبزرگ یکارها توننیم دونمیم

 بود  .  یمن افتخار بزرگ یباشما برا

 هیدنبال ته لمتیف یتکان داد وگفت: پس برا یسر شرافت

 !؟یگردیکننده م

 کننده ... مشارکت ... مجوز !!! هیگذار.... ته هیرماس-

بلندش گفت: بچه  یخنده ها انیقهقهه زد  و م شرافت

 گردن من ؟! یمجوز هم انداخت یقرت

 .  دیجسارت منو ببخش-

به شانه  یدوستانه ا یو ضربه  دیدست باال کش شرافت

. از خودت هم  ادیخوشم م تیاش زد و گفت: از باز

 نداشته !  یجانیه میوقته زندگ یلی...  خنطوریهم

 هیفقط  نیبه هرحال الزمه ... البته ا ییکم ماجراجو هی-

 .  هینظر شخص

 نیگرفت، به همراه راست نیرا از محمد ام دهایکل شرافت

داد ،  لشیسوم رفتند ، سفته ها را تحو یبه طبقه 

 نیشلوارک ج بیج یکه دست تو یو در حال دگرفتیرس

 لمنامهیآمد گفت: من ف یم نییکرده بود و با او از پله ها پا

 .خونمیرو  م

مراسم ازدواجم  ری. درگ گهیدو ماه د یکی. تا  فرستمیم-

 هستم ...
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تو  یتک پر یلی. خ یو گفت: خوشبخت باش دیخند شرافت

تک پر و روششون  یاز آدم ها یول ستیمن ن سیس

 .  ادیخوشم م

درخشان  تیآ خوادیگفت: دلم نمتکان داد و  یسر نیراست

 میمستق خوادیدلمم نم یندونه که من نبودم .... از طرف

اشاره که بفهمه ... هرچند  هیبدونه که من بودم . در حد 

 .  ذارمیاحترام م یطیکه من به نظر شما در هرشرا

کله پا  یجور هیو گفت: نگران نباش.  دیکش یهوم شرافت

 هم باز کله پا بشه !  دنیو نفهم دنیفهم نیکه  ب شهیم

اما  خواستمیو نم چکسیزد و گفت: بد ه یلبخند نیراست

 خودشو داره . فیکث یها یباز ایکرد دن شهی... چه م

 البته ...-

شرافت دوستانه با او دست داد و  د،یرا جلو کش دستش

 که تهش منم ؟! یدونیگفت: م

 ستمیدنبال سر وتهش ن یلیتکان داد و گفت: خ یسر

سفره بزرگه ... هرکس قد  نیهم ندارم . ا ی. دشمن تیواقع

برداره ... من به سهمم قانعم  تونهیدهنش م یو قواره 

 ییمشکل دارم ... در برابر آدم ها یبا حق خور ی.... ول

 سکوت کنم .  تونمینم گهید خورنیکه حقمو م

مشکل دارم وگرنه به قول  ی. با حق خور نطوریمنم هم-

 و درازه ! نوش جونت .  لیسفره طو نیتو ا
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ازساختمان  یکرد و با گفتن با اجازه ا یخنده ا نیراست

اند و  یهپ یلمهایامد که شرافت صدا زد: من ف رونیب

 دوست دارم .

و شرافت دوباره  دیچیباغ پ یخنده اش در فضا یصدا

 یاقا  مونمیگفت: منتظر دعوتت به باغ پرتقالم م

 سوپراستار ! 

 ی رهیشد .  ت یرا در هوا تکان داد وسوار مازرات دستش

و  دیکش یدر پ یاز عرق بود . چند نفس پ سیکمرش خ

 تریپدال گاز گذاشت  ، ت یرا رو شیپا یوقت تیدر نها

پخش  یمجاز یو فضا نستاگرامیکه در ا یا یاحتمال یها

درخشان به  تیآ یرا مرور کرد ... پرونده  شدندیو نشر م

داشته باشد .... و  یدخالت نکهی! بدون ا دشیبسته م یزود

 از او برده شود .   یاسم

در واتس اپ ارسال  شیپ یکه سروش ساعت یبه آدرس 

 شنیکیرا در اپل شنیانداخت، لوک ینگاه میکرده بود ، ن

به  یراند ، دست یاصل یباز کرد و به سمت جاده  زیو

.... دو تا مشکل  دیاز عرق و دردناکش کش سیگردن خ

که اگر دهان  یبهنام امان یکیبود ...  یهنوز باق گرید

و  شدیو رو م ریاش ز یزندگ کردیگشادش را باز م

 کردیم یاری یبود که اگر ذهنش کم ی.... آهو امانیگرید

 ماند .  ینم یآنطور که تا حاال بود ، باق زیچ چیه گرید
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 توانستیرا م شیو آرزوها اهایاز رو یشدن کاخ یمتالش

 یو متصور شود . شعله ها ندیبب شیرو شیزنده پ

که  ی.... موج انفجار رفتندیکه تا اسمان باال م ینیسهمگ

وقت  چیه گریکه د یو مغز گرفتیتا هزار خانه را دربرم

که ماالمال ازد رد  و  یو دل گشتیبازنم هیبه حالت اول

 ....  شدیاندوه م

اگر آهو قصد رفتن  گشتیبرنم یوقت به زندگ چیه گرید

را با پوست و استخوان وگوشتش حس  نی! اکردیم

 زیجنون آم نطوریحس از کجا آمده بود که ا نی! و اکردیم

 جانش را در بر گرفته بود؟! 

و  اهیس یبابت آن فکرها ردیراه نفسش را بگ خواستیم

بود ... پر از  یذهنش روشن و چراغان یحاال... همه 

... کنار او بود ... دست در دست او بود  ندهی! و در آندهیآ

 و عاشق او بود و او. ...  

، درد مزمن شده بود و  دیاش کش یشانیبه پ یدست

تصور کردنش  ی. حت دیدیداشت جاده را تار م شیچشمها

 . کردیهم حالش را خراب م

 

 _ممنوع  ی#کپ 114#کالکت_

را دم گوشش برد و لب زد:  لیموبا یتلفن ، گوش یصدا با

 بگو ساسان ...

 ؟یی. تو کوچه . کجا نجامیا-

 



 417 

 ینگاه مین دادیم شینما شنیکیکه اپل یرنگ یاب ریمس به

 .  رسمیم گهید نیکرد وگفت: دو م

 باشه . -

که از  یبه گردن تیاهم یپدال گاز گذاشت وب یرا رو شیپا

 شنی، از کوچه پس کوچه به لوک دیکشیم ریشدت درد ، ت

ساسان آنجا باشد .... اگر  خواستی. نم دیمورد نظر رس

را  ایو تلفن همراه رو  نیرد ماش شیها یسروش با الب

و حاال ساسان .  دیچرخینزده بود ، تا صبح دور خودش م

 ایرو نکهی... تصور اشتریک مراقب امتحان بود بی هیشب

قسمتش  نینبود، بدتر یکند کار سخت دایپ یرا در چه حال

 و ... شدیلحظه م نیبود که ساسان هم دوباره شاهد ا نیا

هجوم آوردند . مدتها  شیمعده اش به گلو اتیمحتو تمام

 شیبود و امروز... تک تک سلول ها دهینکش انیبود قل

 دود گرفته بودند .  یبو

نگران و منتظر  یچشمها یلحظه خواست جلو کی

ت سرع نیپدال بگذارد و با آخر یرا رو شیساسان ، پا

، متوقف شد . از  تیپرواز کند و برود اما درنها یمازرات

زد  یو ساسان لبخند دیدر هم کش ییابرو دیپالک پرا دنید

 دوالشد و سالم داد.

 یفکر کرد نگران زد،یموج م یساسان نگران یچشمها ته

وضع شرم  کیمادر دوستش در  دنیبابت چه؟! بابت د

 آور ؟!
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 چیشد  سوئ ادهیداد و پ رونیب نهیاز س نیرا سنگ نفسش

 ساسان گرفت وگفت: پارکش با تو...  یرا به سو

 نیچشمش به ساختمان رفت . ا ستاد،یا دیکاپوت پرا مقابل

بود نا آشنا بود و فکر  امدهین شناختی... نم نجایآدرس.. ا

آتش بزند .  گاریس کیآدم تازه .... وادارش کرد تا کی

به  تیاهم یاش... ب نهیبه خس خس س تیاهم یب

 یو ب کردیم یکه داشت جمجمه اش را متالش یسردرد

 ساسان ... یرکیز ریز یبه نگاه ها تیاهم

 را اتش زد .  گاریس فقط

 یبازگشت وقت ادهیکوچه برد و پ یرا به انتها یمازرات

 تو؟! یریم ه؟یگفت: خب برنامه چ ستادیکنار دستش ا

 ؟یندار یلیاسم و فام-

و گفت: طرف فقط رد  دیکش شیبه موها یدست ساسان

 درسته؟ نی. ماش نجاستیهم ا شیحوال گهیو زده د یگوش

گذاشت  دیصندوق پرا یتکان داد و کف دستش را رو سر

 ؟ی، ساسان خفه گفت: خوب

 باال آمد و لب زد: چطور؟ نگاهش

 !؟یرو به راه دونمینم-

 یپوزخند معن نیزد و ساسان فکر کرد به  ا یپوزخند

باور کن  نیداد: راست حیالفور توض یدارد، ف یگرید

بگم ... قرارداده انقدر خوش اب و رنگ بود که  خواستمیم

 یکارگردانه رو چه حساب اروی دونمینم ارمینتونستم نه ب
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منو انتخاب کرد و ... خالصه من واقعا موندم تو کار انجام 

 شده !

 یور یبه صورتش کرد وگفت: چرا در ینگاه مین نیراست

 ساسان؟ یگیم

 چمینداشتم  .... نخواستم بپ یکه من دخالت یبدون خوامیم-

 .... ای

و حوصله  ستیامروز رو به راه ن دادیاش هشدار م معده

کلنجار رفتن با ساسان را نداشت ، دستش را باال گرفت  ی

خوب باشه  تی. باز نیکن هم یو گفت: فقط خوب باز

 .کنمیباشم تو کارم ازت استفاده م یراض

 ... نیزد و ساسان لب زد: راست یشمکچ و

برد  و گفت: ماسکم جا موند تو  بیج یرا تو دستش

 .... نیماش

وشش اشاره زد و گفت: من تو  ستیبه دو ساسان

 .... ارمیبسته نو بذار برم ب هیداشتبرد دارم 

و شش باز  ستیفاصله گرفت، در  پالک ب دیازپرا ساسان

 میآمد ن یم رونیکه از ساختمان ب یدرحال یشد، پسرجوان

حواله اش کرد و  یانداخت لبخند نیبه راست ینگاه

 ... دیکرد و گفت: ببخش شیصدا نیراست

گوشش پس زد و گفت:  یجوان هدفون را از رو پسر

 ... نیجونم آقا راست
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را که  ایاز رو یدوستانه با او دست داد، عکس نیراست

 نیا نیدونیداشت نشانش داد و گفت: شما م یگوش یتو

 نه ؟! ایخونه هستن  نیخانم ساکن ا

 دونمیکرد و لب زد: نم ینگاه ایرو ریبا دقت به تصو پسر

 ... دمشونیاقاند

 رفت،یکه به سمت سر کوچه م یکرد و درحال یتشکر

آمد و گفت: کال ده تا ساختمونه  شیساسان با ماسک پ

 .  میزنیزنگشون رو م

 ستیبه سمت پالک ب نیرا به صورت زد ، راست ماسک

 نیفرد ... ماش یوچهار رفت و ساسان به سمت پالک ها

بود  یم یحوال نیهم دیکوچه بود و قاعدتا با نیهم یتو

 میبود که نباشد  ! از صم دواری... هرچند که ته دلش ام

که نباشد.... مانده بود به جان پدر ش قسم  خواستیقلب م

 یبه چه کس ایگوهر را قسم بدهد ...  جان ایبخورد 

زن اگر هست حداقل تنها باشد طاقت  نیمتوسل شود که ا

 یرا نداشت . کمرش تاب نم گریمرد د کیکنار  دنشید

بابت مطمئن بود .  نیو از ا ختیریبار فرو م نیآورد ... ا

 مراقب آهو باشد ؟! خواستیآن وقت چطور م

 

 _ممنوع ی#کپ 115#کالکت_

. سرش  دیو هفت شن ستیپالک ب فونیرا از ا ایرو یصدا

 نیبود تا در دورب ستادهیا یرا به سمت ساسان که طور
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کوچه رفت،  یمشخص نباشد چرخاند و به آن سو فونیا

خانم در و اگر  ایرو میاومد نیساسان لب زد: با راست

 .... نیممکنه بزن

وجود  نیانتظار نداشت ... با ا دیشد . شا یطوالن مکثش

به  ینگاه میباز شد ، ساسان ن یا هیدر با تعلل چند ثان

 ... نجایعرق زده اش انداخت وگفت: بمونم ا یشانیپ

از  یدر چسباند و  با صدا یرا به  چهارچوب فلز دستش

مادر  یدونینم یعنی نجایا یگفت: حاال اگر بمون یته چاه

 من چه کاره است ؟! 

رفتن و  انیساسان م زد و به سمت پله ها رفت، یشخندین

آپارتمان را بست  یدر ورود تیماندن مردد شده بود درنها

چهارم رفت، به نفس نفس  یو پشت سرش به طبقه 

 یوارهایو به د ستادیسوم ا یپاگرد طبقه  یافتاده بود، تو

 .  کردیچرک و کهنه و ترک خورده نگاه م

تر  زیتر و تم نجایفرخ گرفته بود از ا یکه برا یا خانه

اش... هم پله  یسنگ ی... هم نماشیبود . هم راه پله ها

 یبه طبقه  ی!ساسان از او جلو زد ، در پاگرد منته شیها

 ینگاه زدیو رو به او که هنوز نفس نفس م ستادیچهارم ا

 کرد .

دستش رابه نرده گرفت  نیکه راست دیبگو یزیچ خواست

حد ، از ساسان رد شد مقابل وا دیو خودش را باال کش

باز شد ،  یکی، در با ت ستادیچهارم ا یدوازده در طبقه 
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شده اش را پشت گوش زد و رو به  یشراب یموها ایرو

 تو... نییداد و گفت: بفرما یجفتشان سالم

 یدر چشمها کرد،یاز کفش نگاه م یخال یبه پادر نیراست

 ؟ یکنیچه کار م نجایشد وگفت: ا رهیخ ایرو

در کنار رفت وگفت: اومدم  یاز جلو دیکش یپوف ایرو

 تحملش کرد!  شهیرو نم کهیخونه دوستم . اون مرت

بود و  ستادهیا ریچه کار کند . سر به ز دانستینم ساسان

با کف دستش در را چهار طاق باز نگه داشت  نیراست

را با دقت از نظر  یشصت متر یکه خانه  یودرحال

 ه؟یخونه ک نجایگفت: ا گذراندیم

 کرد: خونه دوستم . اسمش مستانه است!  یغرغر ایرو

 کرد ... دیاسم مستانه تاک یتعمدا رو و

 ستادهیکفش وارد خانه شد ، ساسان هنوز پشت در ا با

قدم از  میشلوارش فرو برد و ن بیرا در ج شیبود . دستها

 خانه خوب زل زد .  یداخل یدر فاصله گرفت، به فضا

صبح  شد و گفت: از چهار رهیخ ایصورت رو در

 ! ؟یینجایا

 رفتم؟یکجا م-

دوست  یشصت متر یبهت ؟! خونه  گذرهیبرج بد م-

 !؟یدار

اونجا موندن و  یو گفت: حوصله  دیکش یپوف ایرو

مونده به بچم جواب پس  نمیبازخواست شدن و ندارم . هم
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 یپشتم باش نکهی!!!  حاال عوض ا دمییبدم . من تو رو زا

. اون فرخ گور  هیهم باق متی.... تازه دوقرتونیکن تمیحما

 خوادیدلش م یاونجا هرچ ادیهم که شبونه م یبه گور

... دختره جادوت کرده ! حرف از  یچیکه ه متو ه گهیم

.... رشی! برو بگش؟یریبگ یبر یخوای. م ادیدهنت در نم

 .ستمین یمن راض یول

 خواست. تیاز تو رضا یزد: حاال ک یشخندین

افتاد  ریه ساسان سر به زاخم و تخم کرد و نگاهش ب ایرو

 بود .  ستادهیدر ا یکه جلو

 یزرد و آب یبا بالش ها یال صورت یبه مبل ها نیراست

 وشیگوگوش و دار ریبه تصو تیکرد و درنها ینگاه مین

خانه  نیمتصل بودند نگاه کرد .... ا وارهایکه به د

 کی ایزن ساکنش بود  کیزنانه؟!  ایمردانه بود  لشیشما

 مرد....

 ستادیخاموش ا ی نهیمقابل شوم د،یخودش را جلوتر کش 

مختلف...   یپربود از عکس... عکس ها نهیشوم یباال

و دامن کوتاه و  یمشک یزن با موها کیعکس  دنیاز د

 نجایا یو گفت : تاک دیکش یقیبلوز قرمز ، نفس عم

 ؟یمونیم

آدم بشه . حاال حاالها هم  کهیتا هر وقت اون مرت-

خودش و همه کس و کارش....  ی. گور بابا گردمیبرنم
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نگهبانم  ؟یدختره باشم.... که چ یبه پا یمن وفرستاد

 مگه؟!

اب به من  هیو گفت:  دیخشکش زبان کش یلبها یرو

 ؟ یدیم

دلم  رونیب نجاینازک کرد و گفت: برو از ا یپشت پلک ایرو

....  نجایدو تا نره غول کشوندم ا نهیبب ادیدوستم ب خوادینم

 ...  کننیراجع بهش م یچه فکر هیمردم و در و همسا

آورد ،  ریاز ش شیاب برا وانیل کیبه آشپزخانه رفت،  و

گذاشت و با  زیم یرا رو وانی، ل دیدو سه جرعه نوش

 یرو به رو یعسل زیم ی، رو یظرف شکالت مس دنید

 یشکالت خور ستیحاضر ن یمرد چیمبل ها فکر کرد ه

 را پر کند ! 

و گفت: باهام در تماس باش.  دیکش شیبه گلو یدست

 ؟!  یاهو رو چرا برداشت نیهم بده .... ماش نیماش چیسوئ

 نخوردمش که!  ایکرد و گفت : ب یدهان کج شیبرا ایرو

گرفت و گفت :به سالمت زودتر برو  شیرا به سو چیسوئ

 . رسهیدوستم االن م

 

 _ممنوع ی#کپ 116#کالکت_

به خانه کرد و قبل از  ینگاه میبار ن نیآخر یبرا نیراست

آمد ،  رونیشک ببرد ، از خانه ب ای فتدیب یاتفاق نکهیا

 .  دیهمکف رس یهمگام با ساسان به طبقه 
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دستش را به نرده گرفت و به باال نگاه کرد  یلحظه ا یبرا

 .  کردیراه پله داشت کنکاش م انیاز م

شانه اش فشارداد ، انگار بخواهد  یدستش را رو ساسان

را  یدروغ قتیحق نیکند هم یبه او حال شیبا چشمها

 و تمامش کن !  ریبپذ

آمدند  رونیفوت کرد ، از آپارتمان که ب نیرا سنگ نفسش

روشن کرد  وساسان گفت: حاال با سه تا  گارینخ س کی

  م؟یچطور بر نیماش

سن بگو را درآورد وگفت: زنگ بزن به مح یگوش نیراست

 !رمیم دونیو ببره ... من با فر یمازرات ادیب

 !دون؟یهنگ گفت: فر ساسان

 .  دونهیآهو فر نیزد: اسم ماش یشخندین نیراست

چهارم را  یساختمان زل زد ... سرش باال بود و طبقه  به

را  دشیسف یکه پنجره اش باز بود و پرده  کردیتماشا م

 ؟! یایکرد: نم شیگرفته بود . ساسان صدا یباد به باز

 رمیرو بدم ... بعد م یمازرات چیمحسن برسه ... سوئ-

 منه .  یخونه . آهو خونه 

ساسان به محسن زنگ زد  وبه  د،یرس مهیکه به ن گاریس

ساسان  یانگشتها انیرا م گاری، س کردیسر کوچه نگاه م

چهار را  یرفت،  واحد شماره  فونیگذاشت و به سمت آ

 !ه؟ی: کلب زد یفشار داد و زن
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به  یدود نکیصورتش چفت کرد و ع یرا رو ماسک

 چشمش زد و گفت: 

چهارم واحد  یبدونم ساکن طبقه  خواستمیم دیببخش-

 دوازده خانم مستانه هستن؟ 

و  ستی. به من گفتن پالک ب میمستانه؟! مستانه ندار- 

 بسته دارم براشون .  هیهفت . منزل  مستانه خانم . 

جواد  ی. طبقه چهارم واحد دوازده ، اقا دونمیواال من نم-

 جواد زاده !  وشی... دار کننیم یزاده زندگ

 ....  گهیخب مستانه خانم ، خانمشونه د-

! واحد  کهیجواد زاده زن و بچه نداره که مرت یاقا-

 !!! نیخودشون رو بزن

. ساسان با  دیدستگاه کوب یرا درجا رو یگوش و

 یورود یتک پله  ی، رو کردیگرد نگاهش م یچشمها

 و بزن ....  کیساختمان نشست و گفت: واحد 

 ....  نیزد: راست شیصدا ساسان

 یرا از ال گارشیس یته مانده  د،یجلو کش دست

و بزن  کیو گفت: بزن واحد  دیکش رونیب شیانگشتها

جواد زاده زن داره ! زنش اسمش مستانه  وشیدار نیبب

 است؟! 

را فشار  کیآب دهانش را قورت داد . زنگ واحد  ساسان

 رو زل زد .  ادهیپ یها کییبه موزا نیداد و راست
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 یگفت: جواد زاده تنها زندگ کیو واحد  دیپرس ساسان

 .  کندیم

لب زد : واحد دو .... از  نیرا باال گرفت و راست سرش

 نشه ! یواحد دو هم بپرس ! تا سه نشه باز

مرد پاسخ داد و  کیزنگ گذاشت ،  یدست رو ساسان

 جواد زاده کدوم واحد هستن؟ ی: اقادیپرس

باال آورده  یواحد دوازده خبر مرگش ! باز چه گه-

 قرمساق؟! کهیمرت

 ؟! کننیم یبا خانمشون زندگ شونیخفه گفت :ا ساسان

رو کرده فاحشه  نجایناموس... ا یزن نداره ب کهیمرت-

 خونه !!!

 را گذاشت ....  فونیآ یگوش وتق

گرفت، ساسان مقابلش خم شد و گفت:  گارشیاز س یکام

 .می.... پاشو بر نیراست

 قول ! شهیآخر نیاز واحد پنجم بپرس... ا-

صاف  یبه لب آورد و ساسان کمرش را به سخت یلبخند

واحد پنج گذاشت و  زن پس از  یکرد ، انگشتش را رو

 ... هیگفت : ک نکهیا

 یسوال داشتم اقا هیخانم من  دیخفه گفت: ببخش ساسان

من از طرف امالک هستم  کنن؟یم یجواد زاده تنها زندگ

 ساختمون مراجعه کنم.  نیهمخونه به ا یگفتن برا
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. واال   ستیجواد زاده تنها ن یخدا رحم کنه . نه اقا  ، اقا-

اقا و  نیاز دست ا میندار شیهرشب و هرر وز ما آسا

خونه  نیتو ا گهینامسلمون نم ی کهیرتکارهاش ...  م

خانواده هست ... جوون هست محصل و دانشجو هست ! 

 منم نداره !!! دیسف یاحترام مو

 یتاکس کیرا گذاشت،  یکرد و زن گوش یتشکر ساسان

....  دیپر نییسبز رنگ متوقف شد و محسن از آن پا

پله نشسته بود گفت:  یکه هنوز رو نیساسان رو به راست

 اومد پاشو داداش. پاشو ...  محسنم

ها  کییموزا یرا رو لتریف نیداد  و راست یسالم محسن

انداخت و ساسان رو به محسن گفت: کمک کن بلندش 

 .  میکن

 .  تونمیو گفت: خودم م دیرا باال کش دستش

 ته کوچه است . یزد و گفت: مازرات یولبخند

را به سمتش گرفت ، محسن از رنگ و رخش  چیسوئ

 داداش؟ یوحشت زده گفت: خوب

 تکان داد و گفت: خوبم .خوبم. سر

 دیبه جفتشان زد و کشان کشان خودش را به پرا یلبخند و

بود ،  ستادهیرساند، پشت فرمان نشست ... ساسان هنوز ا

که  نشیبه ماش تیاهم یبگذارد .... ب شیتنها توانستینم

 یصندل یبود، در شاگرد را باز کرد و روپارک شده 

 نشست .
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 و گفت: محسن ... دیکش نییرا پا شهیش نیراست

 جلو رفت و لب زد: جونم ؟ محسن

 ؟یتو دوست دختر دار-

 گفت: نه ! رانیح محسن

بخوام ساقدوش من  دیتکان داد و گفت:  شا یسر نیراست

 ....یباش

به لب آورد و اضافه کرد: هم تو ..... هم تو  یلبخند

 .... یساسان . تو و گل

 یدختر هیتو هم  یافزود: برا یشخندیروبه محسن با ن و

 رو ....  یلمبرداریساعت ف هیاون  میکنیجور م

به ساختمان انداخت و ساسان گفت: من  ینگاه گنگ و

 نم؟یبش

 حساسه ! قلق داره .  نشینوچ ... رو ماش-

پدال گذاشت و   یرا رو شیمحسن زد و پا یبرا یبوق

 کرد ... تیکوچه هدا یرا به سمت انتها نیماش

 

تا  نی_ممنوع  #باآهنگ_بخونی#کپ 117#کالکت_

کلمه ، ساسان  کی ینزد ، حت یبه برج ، حرف دنیرس

حرکت  یگردنش را چرخاند ، رو به او که باخونسرد

کرد ، دهانش  ینگاه میبرد ن یرا جلو م نیو ماش کردیم

نفس  کیبه  تیاما درنها دیبگو یزیرا باز کرد تا چ

 دیکش نییرا از رمپ پا نیوبلند ختم شد ، ماش یطوالن
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 نی، وارد کاب کردیشد ساسان دنبالش حرکت م ادهیپ

 آسانسور شدند .

 یبگ یزیچ یخوایو لب زد: نم دیبه صورتش کش یدست

 ؟!

 بشیج یکه دست تو یبه ساسان کرد و درحال ینگاه مین

سرجاشه  ایداوود ن شنهادیپ یفرو کرده بود گفت: راست

 هنوز ؟!

 زریت یخوایکرد و گفت: م شیزده تماشا رتیح ساسان

 ؟! یدرست کن

 خرج داره ساسان ...  یباال داد: بده ؟! زندگ شانه

که باهاش  یبار نیتلفنش رادرآورد و گفت: آخر ساسان

 .زنمیبود  . بهش زنگ م شیماه پ کیحرف زدم 

حرف  یبده برم دفترش باهم حضور میتا هیبهش بگو -

 درست کنه ؟! یزریچه ت خواستی. م میبزن

که  یزیبه چ دونمیبود هنوز نم ناسیهتل اسپ یبرا-

 نیبهت گفتم سر تلق ادمهینه ... فقط  ای دهیرس خواستهیم

 ! یوقتشو نداشت یبود

 . کارمیحاال که ب-

را  ینقره ا دیکل نکهیدر آورد ،قبل از ا بشیرا از ج دیکل

را بست و رو به ساسان گفت:  شیدر قفل فرو کند چشمها

 خونه است؟! نیغذا مال هم یبو نیا یعنی

 ! ؟یزد: هوس قرمه کرد یلبخند ساسان
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خوش  یاز گرما و بو یقفل چرخاند ... موج یرا تو دیکل

 یشانه  ی، ساسان دستش را رو دیغذا به صورتش پاش

 خونه است .  نیمال هم یجد یاو گذاشت و گفت: جد

 .  دیچیپ یخانه م یدر فضا وشیدار یصدا

در ماند   و اجازه داد ذره ذره  یهمان حوال هیثان چند

 .  ندیاش بنش یخانه در جان و پ یگرما

 :دیچیپیو زنانه اش در خانه م فیظر یزمزمه  یصدا

 شمیپژمرده م شکنمیم نمینازن اسیبارون زده من گل  گل»

 نمینذار اشکات رو بب

از تو و اسم تو  استیتورو داشتن داشتن تمام دن شهیهم تا

 همه حرفاست نیگفتن بهتر

هام پر تو با تو اگه باشم وحشت از مردن ندارم لحظه با

 از تو وقت غم خوردن ندارم شهیم

غزلواره دلتنگ که همه تنت کالمه هنوزم با گل  یا

 «المهس نیات شرم اولگونه

 یمربع یآشپزخانه  یجلو رفت، ورود یآرام یگام ها با

بند زده  شیاجاق گاز بود ، پ یبود و او رو به رو ستادهیا

 یرا به تن داشت ، اندام ب نیو ج دیبود و همان بلوز سف

 راحت تماشا کند .  الیبا خ توانستینقصش را م

باز کرد و  یاجاق گاز دوال شد ، در فر را کم مقابل

در فر را بست ، خودش را عقب  کردیکه زمزمه م یدرحال

 یبرداشت ، قابلمه  یقاشق از جا ظرف کی،  دیکش
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از  یکرد ، با همان قاشق کم یخورشت را با دقت وارس

قرار داد و از  نکیس یقاشق را تو دیآب خورشتش را چش

که در  یاتینمک به محتو ی، کم شدم دست ی هیظرف ادو

 بود اضافه کرد .  دنیحال جوش

 دنی. از د دیچرخ نکهیگام عقب آمد و به محض ا کی

 ! یوحشت زده گفت: وا نیراست

شعرم مثل عشق و خون و حسرت  ،  یتو یتو جار یا»

گل شکسته ساقه  یهامه ادفتر شعر من از تو سبد خاطره 

 گل پرپر

مبهم چشمهات  أسی یتو ییها هجرت پرنده ادیبه  که

 نمیبیم

شکسته دل ریزسر به  ییسفر به انتها کیبه فکر  که

 «نمینازن

گفت: سالم . زود  یریز یو  باصدا دیکش یقیعم نفس

 ...یاومد

 تو زحمت .  یتکان داد و گفت: افتاد شیرا برا سرش

هفت بلوزش را  ی قهیبه لبش آمد و انگار  یلبخند

جلو  شیها نهیوس زدیفراموش کرده بود . قلبش تند تند م

 یرا رو شیآمد دستها شیگام پ کی...   شدندیوعقب م

 .... یگذاشت  و گفت: چطور شیگونه ها

تو انگار  یگفت: من که خوبم ... ول یآرام یبا صدا آهو

 ... چقدر قرمز شده گلوت .... یا یعصبان یلیخ
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غذا انداخت و  یبه قابلمه  یپشت سر شانه اش نگاه از

 یزیچ هی رونیاز ب میزدیم... زنگ یکردینم یگفت: اشپز

 .  اوردنیم

 یبه لب آورد و گفت: چرا خب؟! همه چ ینیدلنش لبخند

برات غذا درست  شهیازم کم نم زرتیوفر خچالیتو  یدار

 کنم.

 نگران اضافه کرد: تو حالت خوبه ؟  و

پر از حرارت او  یدستها یو رو دیدستش را باال کش و

 گرمه ؟!  رونی. ب نیراست یگذاشت و گفت: چقدر داغ

 یسر کن برا هیست واسه تو گذشتن از من مرثساده اگه»

 رفتن من

مرگه واسه من از تو گذشتن با تو با تو اگه باشم  آخه

 وحشت از مردن ندارم

 از تو وقت غم خوردن ندارم شهیهام پر م لحظه

طوفان  دنیبارون زده من اگه دلتنگم و خسته اگه کوچ گل

 ساقه منم شکسته

 یبرا تونمیم رمیرو از تن پاکت بگ هاتیخستگ تونمیم

 «رمیبم تیواسه سادگ تیخوب

 یداغ و گرم  یو بوسه  دیهوا جلو کش یرا ب صورتش

نکرد ، همانطور خشکش  ینشاند ، حرکت شیلبها یرو

 یخون بود و بو یدو کاسه  شیزده بود .... چشمها
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کامال حس  راهنشیاز تار و پود پ توانستیرا م گارشیس

 کند . 

و فلج شده بود، مسخ  دیرا به کام مردانه اش کش شیلبها

چرا عقب  کردیزل زده بود و فکر م اهشیس یدر چشمها

 رابی... چرا عطشش س شودی... چرا مانعش نم کشدینم

 یدهد و حت یم قیعم یو چرا دل به دل آن بوسه  شودینم

 ر اببندد و لذت ببرد . شیسبکبال چشمها خواهدیم

 

 _ممنوع ی#کپ 118#کالکت_

 ******** 

 ییتر آمد ... جا نییحرکت کرد ، پا میلبها یاز رو شیلبها

را پشت کمرم به  می. دستها دینبضم را بوس یدرست رو

در برابر  کردمیقالب کرده بودم . مقاومت م گریهمد

شده بود سخت مقاومت  داریکه در من ب یو عطش یتشنگ

را  شیو محکمتر لبها ندازمیتا دست دور گردنش ن کردمیم

 یبو کیو  گارشیادکلن و س ینکشم . بو میبه لبها

 کردمیشده بود و من حس م بیباهم ترک گریخاص د

 برم .  یرا به دهان م ایدن یتلخ نیذتریلذ

بوسه مانده بودم  کیداغ شده بود و خمار و مست  سرم

، عذاب وجدانش... همه را به بعد موکول  شی... و چرا

و  دیفقط بوس قهیپنج دق دیکردم .  سفت و سخت ...شا

لمس شدن  یتشنه  میها نهیگرفت.  س یرا به باز میلبها
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داد و  یکنش نشان م شیبودند و بدنم نسبت به واکنش ها

 کرده بود .  یاعالم آمادگ

لبم  یصورتم گذاشت و لب از رو یرا رو شیدستها

به صورتم  هیبه لبش نشست  ... چند ثان یداشت لبخندبر

 یباز نیام چسباند و ح یشانیرا به پ یشانیماند ، پ رهیخ

.... میصورت و چشمها دنینفس کش نیام ... ح ینیبا ب

هر دو لبم گذاشت و گفت:  یرو گرینرم د یبوسه  کی

 عروسک .  یمرس

 میشانه ها یرا رو شیکرد . سفت و تنگ .... دستها بغلم

به خودش فشار داد که انگار  یگذاشت و من را طور

شدم . اجازه دادم ... بابت   دایبودم که تازه پ یگمگشته ا

تب و تابش....  یب یآن انقباض و گردن سرخ و نفس ها

اجازه دادم بغلم کند لمسم کند و من را ببوسد . من گذشته 

و که تشنه بود برده بودم ... او که نبرده بود . ا ادی ازرا 

اجازه داده بودم که من را ببوسد و  ی... من حتما روز

باوجود باکره بودن اما روحم  یحت دیشا ردیدرآغوش بگ

من  دی... شامیکرده بود یشرویما پ دیباکره نبود ... شا

 ....  دیشا کردمیم رابیعطشش را س

شدن ،  دهیچراها همچنان موکول شدند به بعد . لذت بوس و

تا  کردیشدن ... لذت لمس شدن وادارم م دهییلذت بو

از خودم بروز  یواکنش تند چیخودم بمانم و ه یسرجا

 زمی. ه کردیمن را تند م اقیندهم . نگاه مسخش آتش اشت
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خاموش و سردم اضافه کرده بود و داغ  یها زمیبه ه

... کله ام داغ بود و نقاط حساسم دچار لحظهبودم آن  نیتر

و اگر  میدادیادامه م خواستی. دلم مدرد شده بودند ...

و  یمقابله با آن حس موذ ییبود من توانا دهیعقب نکش

 . رفتمیجلو م شیکشنده را نداشتم و پا به پا

تو برات  یگوشم زمزمه کرد: ساسان اومده . روسر یتو

 ... ارمیب

 ایهوسم بود  دانمیجانم پر از آتش بود . نم یهمه  هنوز

داشتم هنوز در آغوش گرم و امنش باشم .  لیچه ... م

را همزمان تجربه کرده بودم . حرارت  یبیاحساسات عج

مردانه  یطعم لبها دنی.... چششیبدنش.... وزن دستها

 الیخ انی. م  فتدیب ریاش ، باعث شده بود تا مغزم به تاخ

نبود . هنوز حس  یشده ا کیمرز تفک چیه تیو واقع

شوم بهنام  داریو اگر ب نمیریش یایرو کیدر  کردمیم

است  نیسهمگ تیواقع کیکابوس نخواهد بود ،   یامان

 کوبد .  یکه مثل پتک به سرم م

بگم نهار  یستیزل زد و گفت: اگر راحت ن میچشمها در

 نمونه . 

 .  هیکردم: چه حرف اخم

 منو بپوش ... یها راهنیاز پ یکیمانتو یبه جا-

 ینطوریوگفت: اگر ا دیام را باز بوس ینینوک ب یرو و

 باش .  ینطوریهم که هم یراحت
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 نکهیا یاز رو شترینبود . ب یبحث راحت دمیکشیم خجالت

کنم . نه بابت  تیرعا یکم خواستمیشناخت بودم م یب

 اعتماد نبود ...  نکهیا

 یآمد صدا رونی، از اشپزخانه ب دیفهم میگونه ها از

که به آشپزخانه مشرف نبود به  منینش یساسان در فضا

 زنگ زدم ...  ایو گفت: به داوود ن  دیگوشم رس

 .  گردمیجوابش را داد : االن برم نیراست

 .  دمیشنیرا م شیگامها یباال رفت صدا یبه طبقه  و

 یکیلحظه فراموش کردم ک کیعالم خودم بودم ...  یتو

از  یفیخف غیکه پخته ام ممکن است سوخته باشد ، ج

 ییرنگ طال دنیانم در آمد و در فر را باز کردم . از دده

 رونی، قالب را ب رهیو با دستگ دمینفس راحت کش کیاش 

 یازشعله ها یکی یقالب را رو نکهیآوردم . به محض ا

.... یچه کرد نیکه گفت:  بب دمشید ذاشتمخاموش گاز گ

 ! یکرد وونهیدال رو د

کمرنگ مردانه  یاب دیسف راهنیزدم ، پ یحرفش لبخند از

سرم گذاشتم ، انگشت  یو شالم را هم رو دمیاش را پوش

ام کشاند و خجالت زده ، با  نهیاشاره اش را به چاک س

 شیشال آن نقطه را پوشاندم  و حاال که عقل سرجا

 . اِ ! گهیبرگشته بود گفتم: بسه د

 و غر زد: اِ .....  دیکش ابرودرهم

 .  گهیبسه د-
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که به خودش گرفته  یبامزه ا یکرد و به ان چهره  اخم

 . ارمیب یبراتون چا نیگفتم : برو بش  دمیبود خند

 

 _ممنوع ی#کپ 119#کالکت_

 بمونم. نجایا خوامیم-

 . میزشته مهمون دار-

او هم  دیرا انتخاب نکردم اما از دهانم پر یخوب فعل

باهوش بود که لبخند بزند و من احمق نبودم،  یانقدر

که  زدمیحرف م یبخندش را به ان فعل ربط دادم . جورل

 انگار صاحبخانه منم! 

 االن چه وقت مهمونه !  کنمیم رونشیب-

 یرو یاما لحنش آنقدر تلخ بود که خنده ا کردیم یشوخ

فکر  هیدو رگه شده اش چند ثان ینشد به صدا دیلبم تول

!چرا صدات انقدر ؟ی: سرما خورددمیکردم  و احمقانه پرس

 گرفته شده ... 

 خوبم . -

آن  یبود .... ول گریخب باز یعنیبود  یماهر یدروغگو

دروغ واضح به زبان آورد هرچه بود ، خوب  کیلحظه 

 نبود . 

 یکه روزها یآدم هی... شب کردیم میتماشا رهیخ رهیخ

 هیبه ثان هیاز ثان یواضح ریتصو خواستیآخرش بود و م
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اش  یرگیبه خ یهنش ثبت کند . لبخندمعشوقه اش در ذ ی

 .ادیخوشت ب دوارمیبا عطر هل ام یزدم وگفتم: چا

 . ادیخوشم م یتو درست کن یهرچ-

 لبخند زدم .  فشیتعر از

شالم رد کرد انگشت اشاره  ری، ازز دیرا جلو کش دستش

 راهنیپ یهمان چاک گذاشت و گفت: دگمه ها یاش را رو

حق  هیهم ببند سرکارخانم ! مال منه که فقط نگاهش کنم بق

 ندارن   . 

 یکردم وگفتم: واال خود تو هم حاال حق ندار طنتیش

 .   امیموندم چرا انقدر جلوت کوتاه م

 ! یچون دوستم دار-

و سرم را  به چپ و راست تکان دادم ...  دمیخند زیر

دوستم  تکان داد و گفت: چرا نییسرش را به باال و پا

 .... یدار

و  ی: دوستم دارگفتیدرهمان حال که زمزمه وار م و

 .... یدوستم دار

 یرابه هم رساند، دگمه ها راهنیپ یو  دو لبه  دمیخند

 یها نیام را بست و  درحال تا زدن است نهیس یحوال

و روشن کنم  لتیتا آرنجم گفت: گرمت شد بگو اسپ راهنیپ

 . 

 نه خوبه . -

 .  ارمیرفت خودم لباساتو درم گرمت شد ساسان-
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 کیبا ک ییدوستت . منم چا شیزدم و گفتم: برو پ یلبخند

 .  ارمیداغ م

، آن شب  شیشد..... چشمها رهیبه صورتم خ هیثان چند

 یگذاشته بود وادارم کرد تا بپرسم: چ شیکه به نما یسرخ

 شده؟

 ....یچیه-

 یحلقه زده بود ول شیدر چشمها دمیمردانه اش را د اشک

 و ... یدوستم دار یزد و گفت: ول یلبخند

که  یبه آن قطره اشک تیاهم یضرب گرفت و ب زیم یرو

که به لب داشت باز  یافتاد و لبخند نییاز چشم راستش پا

 ! یو دوستم دار یخواند  : دوستم دار تمیبا ر

بهت من به سوال ختم  نکهیقبل از ا یبلند یبا گام ها و

 زد .  رونیشود از آشپزخانه ب

خون شده بود  و طعم خون را با تمام اعضا و جوارحم  دلم

از  شودی. بغض آمد و فکر کردم چطور م کردمیحس م

 حال شوم ! یحد ب نیوخامت حالش من هم تا ا

...  از اشپزخانه به سالن رفتم، ساسان  دمیاب نوش یکم

سالم داد  . حال او هم بد  یبه احترامم برخاست و با لبخند

زده بودند اما  فتادهین یماسک اتفاق کیجفتشان بود . 

است .  ختیریاوضاع ب کردیام م یحال شانیصورت ها

دو کاسه خون بود  و من را  شیساسان  هم چشمها

 . کردینگران نگاه م
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چند  ینگاهش بابت چه بود .... ول یانتها ینگران دانمینم

کرد و من خجالت زده از  میو موشکافانه تماشا قیدق هیثان

ما سه نفر بود به آشپزخانه برگشتم .  انیکه م یسکوت نیا

 یسر کیگرفته بودم  ادیاسبابش را  یهمه  یجا گرید

بودم و  دهیکش رونیجعبه ها بود که انها راب یتو لیوسا

و  دهیچیآنها اسباب ناکارامد را داخل روزنامه پ  یبه جا

 در جعبه گذاشته بودم . 

قصر ماندگار  نیماچندان در ا دمیصبحش فهم یحرفها با

 یسقف که نم یهم نداشت . به هرحال ب یتیو اهم میستین

 . شدیم بمانیخانه نص نیبهتر از ا یروز دی. شا میماند

ام را با او  ندهیساز زل زدم و فکر کردم من چرا آ یچا به

 ریچه به سرم آمده بود ... ضم ای! خداکنم؟یم ریتصو

وشهوتم  زهیبود . غر رفتهیگاهم صد در صد اوراپذناخودآ

من به ستوه آمده بود و عقلم  یبخار یهمه ب نیهم از ا

بحث و جدل کند را  اقمیبا دل و اشت نکهیوجود ا گرید

 توان نداشت . گری. د تنداش

 

 _ممنوع ی#کپ 120#کالکت_

وتلفن گرم بود ، ساالد حاضر  یکار یبا حرفها سرشان

شالم  نیهم ینداشت  برا دی، اشپزخانه به سالن د کردمیم

 یرا رو یرازیکرده بودم ، ساالد ش زانیآو یرا به صندل

شود ،  نیرنگ شتریسفره ام ب نکهیا یگذاشتم  و برا زیم
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درست  اریهم ماست و خ یاز ماست دوغ آماده کردم و کم

برگرداندم ،  سید یپلوپز را تو یتو یکردم .  پلو

 زیکه  همه چ یو درحال ختمیظرف ر یخورشت را تو

و به سالن  دمیسرم کش یبود ، شالم را رو ایحاضر و مه

 دهیبه صورتش انداختم، التهابش خواب ینگاه میرفتم ، ن

 یو ساعدش رو زیم یرا دراز کرده بود رو شیبود ، پاها

که انگار در  کردیبه چه فکر م دانمیبود . نم شیچشمها

 عالم نبود .  نیا

بلند کرد و من لب زدم: نهار حاضره  یسر از گوش ساسان

 . 

به  یا دارانهیبرداشت لبخند خر شیچشمها یاز رو دست

حاضر  زیسر م یمن زد و من به آشپزخانه برگشتم، وقت

زده  یطرفه  کیافتاد ؛ لبخند   نیشدند ، چشمم به راست

تو زحمت . من  یبود و ساسان گفت: آهو جان واقعا افتاد

رو  یبیترک نیهمچ هی میکرد یزندگ یقدر مجردان نیوراست

 .میکرده بود موشکال فرا

ساسان گفتم:  یو حرفها نیزده از لبخند راست خجالت

 ...  شهی. االن سرد م کنمیخواهش م نییبفرما

 یشانیگذاشت ،و کف دستش را به پ زیم یرا لبه  آرنجش

خودم هم  یو وقت دمیجفتشان کش یاش فشار داد، برا

 تو زحمت .  یافتاد یلیگفت: خ نینشستم راست
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 هی دینبود هم حوصلم سر رفته بود هم باالخره با یزحمت-

 ... گهید کردمیدرست م ینهار

که با وجود  دمشیو د می، مشغول شد زدیلبخند م ساسان

 شیاما تمام تالشش را کرد تا هرچه برا ییاشتها یب

 بودم را بخورد ...  دهیکش

: دمیپرس تیاما در نها دمیکشیساسان خجالت م یجلو

 خوشمزه شده؟

 نیانتظار ا یلیآهو . خداوک هیزود جواب داد: عال ساسان

 رو نداشتم .  قهیهمه هنر و سل

 جواب او نبودم اما تشکر کردم ... منتظر

هپروت بود . نگرانم کرده بود . دل  ینزد . باز تو یحرف

جرا از چه قرار است ، ساسان برود و بفهمم ما کردمیدل م

که  یآدم نیزد ... با ا رونیکه صبح از خانه ب یادم نیا

 تفاوت داشت .  ایدن اینشسته بود دن میرو به رو

غذا بکشم که تشکر کرد و بشقاب  شیباز هم برا خواستم

بود  یبرنجم عقب راند و گفت: عال ریکف گ ریرا از ز

 واقعا خوشمزه بود . 

جو را عوض کند گفت:  نکهیا یبا خنده فقط برا ساسان

زنده مونده  یو گوشت یاهیگ سیکال فقط با سوس نیراست

 بود ! 

 لب گفت: فالفل ! ریز نیراست

 فالفل !!! نیسر تکان داد و گفت: اره همچن ساسان
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 شانیزدم و در جواب تعارف و تکه پاره کردن ها یلبخند

نوش جان  کنمیاز دستپختم تنها گفتم: خواهش م فیو تعر

 . 

و به سالن  ختمیر یرا جمع و جورکردم . چا ظرفها

 نیو با راست دیرا نوش شیالفور چا یبرگشتم . ساسان ف

زد ... متوجه شدم که  یبه من اشاره ا دمیدست داد  و د

 ... دیبگو یزیچ خواهدیم

حوصله وکسل بود که  یآنقدر ب نیبود راست نیاش ا یخوب

نکرد ، به من هم گفت ساسان  عتشیتا دم در هم مشا یحت

 ....  ستیبه بدرقه ن ازیاست و ن یخود

 شیکفشها دنیپوش نیو ساسان ح ستادمیدر ا یجلو اما

 شیپ یافتاد... مشکل یشماره منه . اگر اتفاق نیگفت: ا

از شبانه روز  یاومد حتما به من زنگ بزن . هرساعت

 باشه ؟! 

کرده بود گرفتم و  ادداشتی یتکه کاغذ یرا که تو شماره

.  هیشده؟ چرا انقدر عصبان یطاقت گفتم: چ ینگران و ب

 ترسمی. م زنهینم یداد بزنه ول خوادیانگار م هیجور هی

 بترکه .....

 . نطوریزد و گفت: منم هم یلبخند

 کنم .  کاری: من چ دمینال مستاصل

 نیحواسشو پرت کن . بر یجور هیهواشو داشته باش... -

 لهی... پ گهید گذرهی. م دونمی... نم نیبزن یدور هی رونیب
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... نخواست هم  گهیهم نکن بهش... خواست خودش م

 ولش کن! 

 را به زبان آوردم و گفتم: مربوط به مادرشه ؟!  حدسم

 ساسان برجسته شد  .  یشانیکه رگ پ دمید

حبس کردم و ساسان خفه گفت: فعال  نهیس یرا تو نفسم

نکرده  یخداحافظ. هر ساعت شبانه روز حالش بد شد خدا

 خبرم کن باشه ؟! ستیرو به راه ن یدید

 باشه .... -

که  دمیدر را بستم ، د نکهیگفت و به محض ا یخداحافظ

الزم  یآشپزخانه رفته بود  دنبالش رفتم وگفتم: چ یتو

 ؟یدار

 ! کیک کهیت هی-

 ؟! یخوریم کیک یخوریم: غذا نمکرد اخم

 ... خورمیشب شام م-

 سمبوسه درست نکنم؟! یعنی-

 ...یسمبوسه هم بلد نیآفر-

 یاسفنج کیاز ک یبرش شیبرا یدست شیپ یو تو دمیخند

؟!  هیسوپراستار برنامه ات چ یگذاشتم  و گفتم: خب اقا

 !؟یخوابیدر طول روز فقط م

 یجد ای؟! یکناالن اخطار ساسانه که حواس منو پرت -

 سوال خودته ؟! یجد
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.... اما جمع  دمیدستم را خوانده بود خجالت کش نکهیا از

! به  مهیو جورش کردم وگفتم: آخر هفته خواستگار

 دارم ...  اجیاحت زهایچ یسر هیهرحال من به 

زد و گفت:  یرا جدا کرد  لبخند کیاز ک یچنگال برش با

 قربون عروس !

و  ی، هوس چا کیخوردن ک ی. از ولعش برا دمیخند

که گفت:  زمیبر یخودم هم چا یکردم ، خواستم برا کیک

 .زمیریبرات م نیبش

 

 _ممنوع ی#کالکت_جلددوم #کپ 121#کالکت_

بودم که کامال از  یرا خواند ... در برابرش من کتاب نگاهم

 خت،یر یچا میمن را از حفظ بود . برا مینگاه و حالت ها

را قاچ زدم و  گفت:  کیک یتکه ا یدست شیهمان پ یتو

 و محضر هم انجام بدم .  شیآزما یکارها دیبا

 بود باال آمد .  ختهیر میکه برا ییچا وانیاز ل نگاهم

ما واقعا   نیدر صورتش زل زدم و گفتم:راست میمستق

  م؟یکنیازدواج م میدار

 !؟یخوای: نمدیپرس یو لحن تلخ  اهیبا نگاه س خشک،

نه ... حس  گفتمی.... که اگر م دیپرس یجور راستش

حاال گردنم را بشکند و جانم را  نیهم توانستیم کردمیم

 ! ردیاز من بگ

 باهام صادق باش.-
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کم  هی. من  ستی. بحثم نخواستن ن میعجله نکن گمیم-

شوکه ام ... تو  نیهم ی. برا جمیکم گ هیسوال دارم ...

کم فکر  هیاجازه بده  یکرد یازم خواستگار شبیتازه د

 کنم .

 تا آخر هفته فکر کن  .-

خشکم کردم و آرام گفت:  یگلو یگرم راه یاز چا یکم

و شهرتم  و کارم امر  گرمیباز هیکه من  ریدر نظر بگ نمیا

 یگدار به آب بزنم . از طرف یب یلیخ تونمیئه ... نم یمهم

 یلیپدرت چون اونجا خ یتو رو بفرستم خونه  تونمینم

 برم بهنام و بنشونم سرجاش !  دیبا... یندار تیامن

پدرت و  یو لب زد: از طرف دیاش کش یشانیبه پ یدست

 ارتباطش با مادرم ....

، از  کردیسرخ شد ، حقم بود خفه ام م شیباز گلو دمید و

شروع شده بود شرمنده گفتم:  یبحث لعنت نیباز ا نکهیا

به قول تو هر وقت  کنمیآخر هفته فکر م نیباشه تا هم

 ! گهید گمیاستم منخو

 ؟! ینخوا یجرات دار-

 و گفتم: نه ! دمیحرفش خند از

 اد؟یاز من بدت م-

 گفتم: معلومه که نه ....  رانیح

 ؟!  هی!دردت چ؟یپس چ-

 .  دانستمینم
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 ینیآدم ظاهر ب ترسمیو گفتم: من م دمیکش یقیعم نفس

باشم ... به خاطر ظاهرت .. به خاطر شهرتت ... به خاطر 

 باشه که دل بهت بدم و بعد ...  تتیو محبوب تیمعروف

 ؟! یکن انتیبهم خ یترسیم-

بودم . خط قرمزم بود . ابرو در هم  زاریکردن ب انتیخ از

مجبور شوم که  یاگر روز یوفکر کردم حت دمیکش

.... فقط  کنمینم انتیدوستش نداشته باشم ، باز هم خ

 ! نیهم رومیاش م یاززندگ

او هم  انتیکه از خ دمیفهمیزل زدم ... م شیچشمها به

 امر حل نشده است .  کی شیاست برا زاریمثل من ب

واقعا عاشقت نباشم .  ترسمیدهانم را قورت دادم : م آب

باشه زودگذر باشه  یسراب باشه ... الک هیحسم  ترسمیم

.... به یعجله نکنم ول گمیم نیهم یباشه . برا ی... سطح

 یتو زندگ یمن دارم تو خونه  یگریباز هیقول تو  ، تو 

 یخونه  چیدارم رو تو ه نجایکه ا ی... احساس کنمیم

حافظه ام برگرده و بعد  ترسمیتجربه نکردم ... م یا گهید

 تیتو ذهنم روشن بشن و درنها کینقاط  تار یسر هی.... 

 ... 

 از من !  یشیکه جدا م نهیا تیحرفم آمد : در نها انیم

 و نگاهش کردم و گفتم:  دیلرز دلم

 ؟یجدا بشم ازت ندار نکهیبا ا یمشکل-

 را نداد. جوابم
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 یو بعد هرک میمدت با هم باش هیفقط  یعنیبغض گفتم:  با

 بره ... تونهینخواست م

 برو ! ی.... گفتم نخواست ینگفتم هرک-

 ینطوری؟! ا یریگیبرم؟ جلومو نم یذاریبگم برم م یعنی-

 !!!؟یدوستم دار

 

 _ممنوع  ی#کپ 122#کالکت_

دوست  یلی: دوست دارم آهو . خدیپاش میبه رو یلبخند

 خوادیبکنم . دلم نم یهرکار تیخوشبخت یبرا تونمیدارم .م

.  دمیم یآدم بهت حق زندگ هیزن  هیبه عنوان  یول یبر

 ستین ریبا من زنج یزندگ یعنیبرو  ینخواست گمیاگر م

 یکه رفت ی.... من اگر زمان ستیزندون ن ستی.... قفس ن

اما به زور  یبر ذارمینم رمیگیباشم ، جلوتو م ه، زند

 ! دارمینگهت نم

نباشد ... حس و حالم را  نکهیشد . فکر ا یدلم خال ته

حرفو  نی. آب دهانم را قورت دادم و گفتم: ا کردیناکوک م

 ...  ینباش یچ یعنینزن  . 

 هی یدیرس فکر رفتن ونکن . هر وقت به اون نقطه-

... هست ؟!  ستی.  مرگ که ن گهید میکنیحلش م یجور

قابل  زهایچ یزنده کرد .... باق شهیفقط ادم مرده رو نم

...  یخوب فکر کن ینیبش ییوقت ها هی دیحله . فقط با

که  یمقصره ... کس یواقعا ک ینی.... بب یکن یکالهتو قاض
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بخششو داره ....  اقتیباشه ل مونیپش اگرمقصر باشه 

! هرچه یریم یکنیترکش م یبخشیاگرم نباشه .... خب نم

... التماست کنه بهت ثابت کنه دوست  ادیقدر هم دنبالت ب

باشه  اهیتو اگر دلت س مونهیداره ... بگه چقدر پش

 ؟!  نهیاز ا ری! غیریو م یبخشینم

 زد و گفت:  یکه لبخند کردمیم شیتماشا ساکت

من نخواستن  یخوایباهات ازدواج کنم . تو هم م خوامیم-

ازت .... حافظه اتو  رمیگینم ی... پالس منف رمیگیازت نم

؟! حالت  نهیاز ا ریغ یدار نجاارامشیاما ا یاز دست داد

 یجیوگ ی.... از اون کرختی.  روبه راهیخوبه ... سرحال

 دمیفهیم یبود تی... اگر اذ یستین تی.... پس اذیدراومد

 گمی! نم یستیناراحت ن یول دمیفهمیم یناراحت بود ....

به هم  ای. ب ستیحالت بد ن ی... ولیبا من خوش یلیخ

حال  نی.... چند وقت زمان الزمه تا به ا میدروغ نگ

هفته دو روز....  هیسال؟! دو سال؟! دو ماه؟  کی ؟یبرس

 گهیخوبه د یکیاگر حالت با  نهیدو ساعت؟! من تزم ا

مدت هم معلوم  نیخوبه ... قرار بود بد باشه تو هم

قراره االن  شهی... قراره خوب باشه هم معلوم مشهیم

 شهیمعلوم م گهیبد ... همون سال د گهیخوب باشه سال د

 ؟! نهیاز ا ری.... غ

 نه .-
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هفته  نی. تو ا ادی... از منطقت خوشم میهست یتو منطق-

 گهید یجا ذارمیهم نم نجای. از ا یشناسیمنو م شتریهم ب

تو  دمیم حیمن ترج میاگر ازدواجم نکن ی.... حتیبر

 ! یهمخونم باش

 ؟یحرفه اتو بزن دیق یخوایم-

 حرفه امو نزنم!!! دیتا من ق میکنیزد: پس عقد م یلبخند

 هیمنو  یریو گفتم: امان از دست تو ... از هر مس دمیخند

 ...یکنیو مات م شیآچمز و ک یجور

 د؟یخر یبر یدوست دارخب حاال -

 گفتم .  ینطوریباال انداختم وگفتم :هم شانه

 ....یطرف هی میبزنم بعد عصر بر یچرت هیپس من -

 هم خوب.  یلیبه لبم آمد و گفتم: خ یلبخند

 .  نیبب لمیف نیبش-

که  یتئاتر یو گفتم: راست دیجا برخاست لپم را کش از

 من بود؟! قصه مال د؟یبه کجا رس میکار کن میخواستیم

 خوامی.م کنمیو گفت: دارم روش کار م دیکش یهوم

...  میکم سبک بش هیکنم .  لیتبد لمنامهیرو به ف شنامهینما

.... بعد  میکنیهاشو انتخاب م شنیبا هم لوک میریم

...  میدیو انجام م دیتول شیپ ی.... بعد کاراگرهاشویباز

 . ...  میریگیمجوزش و م

 دارم؟! ینم نقشزده از حرفش گفتم: م جانیه

 صد در صد  . -
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 توانستمیبه پا کرده بود که مگر م یجانم ولوله ا در

زد   یبه صورتش زل زدم  و لبخند هیساکتش کنم. چند ثان

 و گفت: فعال ....

زده فکر  جانیبه سمت پله ها حرکت کرد  و من ... ه و

در قالب  ی... مرد شودیم یینمایس زیکردم چقدر همه چ

...  میشدیم یخوب می! ت گریدر قالب باز یکارگردان و زن

 من بود!  یحسرت کودک نمایتئاتر و س

شده بودم که حاال در  ییندرالیس هیبود .... من شب میارزو

 خواستمیبه ستوه آمده ام و م یکاریاز ب یتیقصر گران نیا

 !سازد؟یکه همسرم م یلمیف گریشوم .... باز گریباز

حکمت  .... کارگردان !!!  نی... همسر راستیامان آهو

 زیبود  . فکر کردم چه قدر همه چ ییای... چه دنگریباز

برداشت و  شیتق کالکت که رو یاست ... صدا جیمه

 دیتول شیذهنم پ یذکر شده ... و من تو قهیسکانس و دق

شده بود  دیکالکت ق ی. رو شدمیرا متصور م دمیجد یزندگ

حکمت شده است ...  نیمنش راست ی فتهیش ی: آهو امان

 وقت حافظه اش برنگردد !  چیاگر ه یحت

 ای... و بعد دن ونیزیهم تلو دی... شا شدمیم نمایوارد س من

تق آن تخته  ی... صدا دیرس یچه قدر متفاوت به نظرم م

 ایدن یاز ذهنم را به رو یتازه ا ی چهینشان ، انگار در

و  تیشهرت ... ثروت ...  محبوب یایباز کرده بود  . دن

 البته عشق !
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 _ممنوع ی#کپ 123#کالکت_

خودم را سرگرم کنم ...  شودیکه م ییکردم تا جا یسع

سالمت روان  یاش برا یفکر ی، دغدغه ها نستاگرامشیا

 جامعه ...  باعث شده بود متوجه گذر زمان نشوم . 

گرفت . از عکس  دهیاش را ناد یو جوان طنتیش شدینم

بود ... از دغدغه اش.... از  جشیپ یکه تو یخاص یها

 ادیکمپ معتبر ترک اعت غیکمکش به زلزله زده ها ... تبل

و زنان  یکه محروم بودند از آزاد ی... حرفش از زنان

 ... شیسرپرست خانوار ! ... در کنار دغدغه ها

از  یمیکه کنار ساحل انداخته بود و ن ییعکس ها 

 طنتشیخندان و پر از ش ریبود و تصو یصورتش شن

را نگاه  جشیپ یاز عکس ها یکیباعث شد هر بار که 

 ، برگردم و دوباره آن عکس را تماشا کنم.  کنمیم

به گردنش بود، باالتنه اش برهنه بود  ینقره ا ریزنج کی

.  نمیتوانستم بب یرا م شیاما در عکس فقط سرشانه ها

که  یا یمشک یبه صورتش بود و موها ایشن در یکم

اش  یشانیپ ینسبتا بلندتر از حاال بودند و مجعد ، رو

بود و در  دهیانداخته بود . افتاب به صورتش پاش هیسا

 یابرها شیموها یرو یدود نکیع رنگ یآب ی شهیش

 .  خوردیآسمان به چشم م
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... خنده ششیشات گرفتم . ته ر نیآن عکس اسکر از

 ی، تا عکس را در گالر کردیوادارم م شیاش.... چشمها

آمدم و به ساعت نگاه کردم ...  یکنم . کش و قوس رهیذخ

 ییگذشت و تماشا کردن بخش ها نستاگرامیتمام وقتم در ا

جالب توجه  یکرده بود ... نکته  یکه باز ییها لمیاز ف

 یها جیآنقدر فن او بودم که تک تک فن پ هبود ک نیا

 کیرا از قبل ال شی... پست ها کردمیمعتبرش رادنبال م

گذاشته  یکامنت هم چند بار شیبرا یکرده بودم و حت

 بودم!

 کیپستش  ریرفتن زنان ز ومیاز استاد تیجا در حما کی

 نوشته بودم!  میعالمه الف و م کیعاشقتم با 

باال رفتم، پشت  یگذاشتم و به طبقه  زیم یرا رو یگوش

ز کردم از در رابا یتعلل کردم و بعد ال هیدر اتاق چند ثان

که کل اتاق را پر کرده بود دهانم باز ماند و  یدود دنید

تخت دراز  یدر را باز کردم ... رو یهاج و واج شدم . ال

 گاریبه پا داشت و س یشلوارک طوس کیبود فقط  دهیکش

 بود .  شیلبها انیم

، از  دینگاهش به سمت من چرخ دمیرا جلو کش خودم

را در  میبود ابروها یپاتخت یکه رو یوانیو ل یبطر دنید

! در تراس  گاریپر بود از ته س یگاریهم فرو کردم . جاس

 !؟یدیآمد: نخواب شیرا باز کردم و صدا
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جواب  خودم را مشغول مرتب کردن پرده نشان  یجا به

 دادم . 

 یگاریس ریز یرا تو گارشیتخت نشست و س ی لبه

 ونیزیتلو یصدا یکردیم کاریچ یشکاند و گفت: داشت

 ....یدیفکر کردم تو هم خواب ومدینم

 نیا نکهی. تصور ا تیکردم . پر حرص و عصبان نگاهش

 خیفرستاده باشد مو بر تنم س شیها هیهمه دود را به ر

 یتو یلترهایجلو رفتم . به ف یآرام ی، با گام ها کردیم

 یحساب سرانگشت کیانداختم وبا  ینگاه یگاریرسیز

 !؟یدیکش گاریگفتم: ده تا س

 ام! یگاریمن س-

که قرار بود  یمیساعت! اونم تا کی ینه ده تا تو یول-

 ...یاستراحت کن

که به تاج تخت چسبانده بود  ییزد و به بالش ها یلبخند

 ؟! یکردیم کاریچ یزد و گفت: داشت هیتک

که به حرف  کردمیم شیرا ندادم . دلخور تماشا جوابش

 . میبزن یدور هی میآمد: لباس بپوش بر

سبک شده  یکم ظی، مه غل دیکش نییرا از تخت پا خودش

حجم دود بند آمده بود ، سر پا که شد  نیبود ... نفسم در ا

با خانواده ام  یو گفت: دوست دار ستادیمقابل کمدش ا

 آشنات کنم؟!

 . یدونیبه او کردم و گفتم: هرجور خودت م ینگاه
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 یطوس یچهارخانه  راهنیام نداد ، پ یبه دلخور یتیاهم

تخت  یرا هم رو یشمیآورد وشلوار سبز  رونیب یو سبز

 رونیانداخت و دست به کش شلوارکش زد و گفت: ب

 جا لباسمو عوض کنم! نیهم ای یمونیم

را با  یو بطر وانیول یگاریرسیسرخ شد ، ز میها گونه

 نییشلوارکش را پا یجد یجد نکهیهم بغل زدم و قبل از ا

.  دمیکش قیچند تا نفس عمزدم و  رونیبکشد از اتاق ب

 !کردیم مارستانیت یمرد من را دست آخر روانه  نیا

 

 _ممنوع ی#کپ 124#کالکت_

زمزمه  یزیلب چ ریامد ز نییپا یوآماده به طبقه  حاضر

زدم و  یاشاره ا شیها یدنینوش ی شهی، به ش کردیم

 باشن ؟!  دیحتما با نایگفتم: ا

 ندارن .  یبه تو که کار-

 ؟! دباشنیخب.... چرا با ینه ... ولبه من که -

 یبرا ادیکرد و گفتم: خوشم نم میبا مکث تماشا هیثان چند

 ... گاریو س نیبه ا یبریآروم کردن خودت پناه م

... اما  جمیپس چه کاره ام؟ هو نجای: من ا میبگو آمدم

 یتو که دل به دل من نم دیبگو دمیدهانم را بستم . ترس

 ...یده

گفت: تو که ده بار سرخ و  یشخندیسرم آمد و با ن ترسم

 بشه .  کتیآدم بخواد نزد یشیم دیسف
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بدانم چه خبر  یحت ستمین قیال میکردم ... خواستم بگو اخم

 شده .... 

 ؟  ییکرد : کجا میصدا

و مست  یخلوت کن یطور نیگفتم: دوست ندارم ا قاطع

 !یبکش گاریو س یکن

 .دونمیم تمویظرف ستمیمست ن-

که همسر  یهم زمان یو لب زد: جنابعال دمیکش یپوف

 ! خوابمیچشم باهات م یمن باش یو قانون یشرع

اش را به حساب  ییپروا یهمه ب نیام سوخت ا یمغز رگ

 خونش گذاشتم .  یالکل تو

 یچشمها یزده نگاهش کردم که تازه از تماشا رتیح

 میبا هم بر میخوایبُراق من لذت برد و گفت: االن هم م

کم شنگول باشم سرم داغ  هی خوامی... میعروس دیخر

 باشه خوشحال باشم ! 

 از ته چاه در جوابش گفتم:  ییصدا با

 کاذبه ! -

سگک کمربندم و االن  باز  یخوایباال داد و گفت: م شانه

 نیکه ترشح دوپام یدونیکنم تا حسم کاذب نباشه ؟  حتما م

 !  کنهیآدم کمک م یچقدر به ارامش واقع

 کردیکه بازش م یبه سگک کمربندش زد و درحال یدست

تو هم تعارف هات کاذبه !  ایگام عقب رفتم و لب زد: ب کی

 منتظرتم.  نیبه اون در.... تو ماش نیا
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 پرت کرد  وگفت: در هم قفل کن ! میرا به سو دیکل و

 زد .  رونیرو از من گرفت و از خانه ب شخندین کی وبا

 یپارک شده بود ، رو نرویکه ب میشد یمازرات سوار

به چشم داشت ،  یدود نکیصورتش ماسک زده بود و ع

بخواهم  نکهیفکر ا دمیخجالت کش یام کم یاز ظاهر معمول

خانواده اش آشنا شوم باعث شد تا  یبا مادربزرگ و باق

لباس مناسب تر  هیمن  یخونه  میبر شهی:م میبگو

 بپوشم؟

 آخر هفته ...  یبرا دیخر میقرار بود بر-

 مادربزرگت؟! یخونه  میریخب مگه شام نم-

به من انداخت و گفت: کو تا شام ... قبلش  ینگاه مین

 بخر ...  یالزم دار یهرچ برمتیم

 یبا وجود آن همه ابراز عالقه پا یعنینکردم .  یمخالفت

کدام از  چینبود . ه یمخالفت یجا برا گریهر پستش... د

نفره اش ،  ونیلیم کی نستاگرامیکه در ا یصد و پنج پست

... یوجود داشت بدون کامنت من نبود! ان هم چه کامنت

! تو فوق العاده  یرینظیدوستت دارم .... عاشقتم.... تو ب

 یاز دست من کشدیم یمرد چه درد نی....  فکر کردم ایا

 را از خاطر برده ام ! زیکه همه چ

 و عالقه را !!! اقیآن اشت یحت

ر ، تمام محبت قلبش را دخت کینفر  ، به خصوص  کی

حادثه همه  کی یو بعد ط کندیم یمرد میتقد یدو دست
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که دل به دل  یا چارهیبرد ... مرد ب یرا از خاطر م زیچ

! حاال شود؟یم دشیعا یزیآن دختر داده چه چ یعالقه 

به  خواستیم نکهی. ا کردمیعجله اش را درک م شتریب

و  میرا باال برو هی. زودتر کوهپا میسامن بر ینقطه  کی

نوک  ی... پرچم مشترک و ما شدن را رو میبه قله برس

 ! میقله به اهتزاز درآور

توجه به  یمتوقف شد وب یساختمان مرمر کی مقابل

 لدایه یتعجب من ، تلفن را دم گوشش برد و گفت: چطور

 ... 

 دیچیزن که در تلفنش پ یمستانه  یقهقهه  یصدا

آالرم دادند و  میرا در هم فرو کردم . شاخک ها میابروها

به صورتش انداختم . انگار نه انگار دم ظهر  ینگاه مین

 دنیو بود حاال با شن نیزم یمرد رو نیآش و الش تر

 .  خواندیجوان زن کبکش خروس م یصدا

 فرستمشی.... م دمیخب من رس یلیزد و گفت:خ یلبخند

اب کنه ...  باشه . که خواست انتخ یزیباال . هرچ ادیب

 قربانت .... 

باعث شد ولوم  نیو هم دیچیبلند زن در فضا پ یصدا

کلمات  دنیقادر به شن گریکه من د یتلفنش را کم کند طور

 زن نبودم. 

 یهمه رابط دار نیا یلیموندم ه یعنیزد :  یا قهقهه

شروع نشده  ی. فعال کاریخورینم یدرد چیتهش به ه

 



 460 

خودت  گهینامزد ساسانه . د یشروع بشه چشم .... گل

 دمیم تیاهم قمیمن به نامزد رف نیکن .... بب یکالهتو قاض

 و ِدُمده! یمیفکر قد هیلباس با  یطراح یکارکشته تو هی ای

،  شدیم دهیو با چند جمله که از طرف زن شن دیخند دوباره

سوم  یو رو به من گفت: برو طبقه  دیرس انیتماس به پا

چه  نی،ژورنال هاشو نگاه کن ... بب کنهیکمکت م لدای. ه

 مورد پسندته .   یجور لباس

 گفتم : مزونه؟!  یتعلل با

. کارش  میآره . کارش خوبه .قبال با هم تئاتر کار کرد-

 نیلباس . آخر شتریلباس و صحنه است ... البته ب یطراح

جشن حافظ  یکه کار کردم  اونم حضور داشت تو یالیسر

 صحنه ولباس شد .  یطراح نیبهتر زهیجا یبرنده 

 .  کردیم میتماشا نیباز مانده بود و راست دهانم

 دیبه ساختمان و کوچه انداختم تصورم از خر ینگاه

 ییآدم ها یشلو غ و تماشا یبازار بود و پاساژ ها شهیهم

را هل  گریکدیها  نیتریو یتماشا یزده برا جانیکه ه

خودش  یبود برا یدیهم سبک جد نیو حاال... ا دادندیم

... 

 کیو گفت:  دیکش نییرا پا شهیشدم ش ادهیکه پ نیازماش

 دنبالت . نجایهم امیم گهیساعت د

 

 _ممنوع ی#کالکت_جلددوم #کپ 125#کالکت_
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 سوم ! یبه ساختمان اشاره زد و گفت: برو طبقه  و

را  شیماند که وارد ساختمان شوم و خودش پا منتظر

از جا کنده شد .   یبا جهش نیپدال گاز گذاشت و ماش یرو

داشتم . وارد اسانسور شدم و از  یبد یبگیحس غر

و چهار ساعت  ستیب نیا یظاهرم به خودم گله کردم تو

افتاده بود که چروک بودن مانتو و نخ  میانقدر اتفاق برا

 نیآمد و حاال ... حاال ا یبه چشمم نم یلیکش بودن شال خ

آورده  ادمیمزون تازه  نیمحله ... ا نی... اییآسانسور طال

 یمعرف ییحکمت دارم به آدم ها نیبود من توسط راست

 دنیمهم نباشد اما لباس پوش یلیظاهرم خ دیکه شا شومیم

 !!! دیآ یو رفتارم قطعا به چشمشان م

 یمن در حد و اندازه  ایفکر کردم که آ  یا هیثان یبرا

 نیکه همه از آن راست یتریت هیجوان و خوش آت گریباز

زنگ  هیفقط  ای، بودم ؟!  کردندیعنوان مطرح م نیرا با ا

 آمدم ؟!  یبه حساب م حیتفر

 ی،  صدا ستادمیا یچوب کیمقابل در ش نکهیمحض ا به

، در باز شد ، زن با  دیبه گوشم رس یکفش زن یپاشنه ها

مشغول صحبت  رپادشیکه باا یزد و درحال یلبخند دنمید

مزون هم  یداخل یفضا بود با دست اشاره زد داخل شوم.

 نهیسقف آ یبود. تو کیساختمان ش ینما یبه اندازه 

طالکوب شده  یکه با طرح ها ییوارهاید وشده بود  یکار
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شده بود باعث شد  نیزاید ییو طال یمشک یواریو کاغذد

 از لباس و ظاهرم خجالت زده شوم .  شیاز پ شیب

 یو دسته ها اهیس یشزلون مخمل کوب با پارچه  یرو

سالن  ینشستم که زن باالخره تماسش تمام شد . تو ییطال

نشسته بودم ... به رگال لباس ها ...  عیبزرگ و وس

 یباکس ها ی.... توکردمیزن نگاه م گرانیباز ریتصاو

 زیجوا یو حت ریتقد ی، پر بود از لوح ها یوارید

  مرغیس سیتند کیجشن حافظ و  سیمختلف.... دو  تند

 ! یرانیو ا یخارج ریتقد یو  لوح ها خوردیبه چشمم م

 یوصل بود  ، دختر واریبه د یبزرگ ید یال س ونیزیتلو

گرفته بود و موشکافانه تماشا  نیذره ب ریکه من را ز

 یرا روشن کرد و از پخش شدن صدا ونیزی، تلو کردیم

لحظه سر جا ، جا به جا  کیدر فضا،  کیموز یناگهان

بود و  ری.. نگاهم به تصومزون بود .. غیتبل زریشدم ، ت

نگاه  نیمحسور کننده به دورب یآن چشمها اپناه روشن ب

 یبه لباس یدست بش،یجذاب و دلفر یو با لبخند ها کردیم

فرش  یکه رو یگری. هر باز دیکشیکه به تن داشت م

قرمز آمده بود و من بعضا لباسش را دوست داشتم ... 

 جناب بود .  لدایتوانمند ه یهنر دست ها

 یدختر جوان آمد ، لبه  زیهم به سمت م گریدختر د کی

شان آزار دهنده  یرگیشد. خ رهینشست و به من خ زیم

 دنشیآمد با د شیپ یبود .... زن سن وسال دار و بلند قامت
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 یآهو یزد و گفت: خوش اومد یاز جا برخاستم . لبخند

کرده ..  فیتعر یلیخ یلیاز شما خ نی. راستزیعز

 .  نمتیبب کیدارم که از نزد نویخوشحالم افتخار ا

کردم و دستش را پشت کمرم گذاشت و گفت: از  یتشکر

 سمت ... نیا

سالن  یکه تو یدو زن نینگاه سنگ ریرا برداشتم وز فمیک

مبل  یبودند وارد دفترش شدم ، من را دعوت کرد تا رو

نشست  می، خودش هم رو به رو نمیرنگ بنش دیچستر سف

 سفارش قهوه  داد .  زیم یو از تلفن رو

 پا انداخت و گفت: خب ... گلم من درخدمتم .  یرو پا

 .  نیدار اریهمه احترام لب زدم: اخت نیزده از ا خجالت

، افسار  نیهم یکه من چقدر  آشفته  و معذبم برا دیدیم

ما  یهمه  نیبحث را به دست خودش گرفت و گفت: راست

 رو نداشتم . شیخبر ناگهان نیرو شوکه کرد اصال انتظار ا

 شق و رق نشستم و گفتم: چطور مگه؟! یکم

 نیا هوی...  دیگفت: بعد از اون اتفاقات دم ع یمکث با

کم شوکه کننده بود . اول انصرافش از  هیخبر....  

 .... ارتباطش با پناه روشن .... نیتلق

با پناه روشن؟! احمقانه بود زد . ارتباط  خیتنم  یتو خون

طراح  کیحکمت  به  نیکه من به عنوان نامزد راست

 تشیریمبل اتاق مد یشوم و رو یلباس موفق معرف

حکمت و پناه روشن  نیوفکر کنم واووو ... راست نمیبنش
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 یرا م شهی! گشدندیم یوقابل قبول  یقو یعجب زوج هنر

که فن پناه  یمن یآن ها با هم ... برا اطترکاندند و ارتب

 آمد.  یاتفاق جذاب به حساب م کیروشن بودم 

واقعا  لمیف یتو یگرهایکه ادم ها دوست داشتند باز یاتفاق

را  انشانیداشته باشند تا عشق م یبا هم نسبت و رابطه ا

 آدم باور کند .... 

 نیو راست یباال داد و گفت: به هرحال خوش اومد ییابرو

پسر ماهه  نیم بس که ابرادر دوست دار کیرو من مثل 

 دایخودشو پ ی کهیو با اخالق . خوشحالم که تونسته ت

 کنه . من درخدمتم.

باعث شده بود تحت فشار  شیحرف ها نکهیوجود ا با

چند تا نمونه کار  هیباشم اما با آرامش گفتم: دوست دارم 

شما  نمایو س ونیزیتلو یکه برا یزی. به هرحال چنمیبب

 یکه ادم بخواد تو یزیجشنواره با چ ای نیکنیکار م

 مراسمش بپوشه خب قاعدتا متفاوته . 

 دمینم حیترج یلیزد و گفت: قطعا .... من هم خ یلبخند

لباس بپوشند  یرعادیکم غ هی، آدم ها  یلیمراسم فام یتو

 ... 

 شیشدم و دو ژورنال پ رهیبه لنز زن خ نیمز یچشمها در

است ژورنال لباس ازم خو نیگذاشت و گفت: راست میرو

 عروسمون هم بهت نشون بدم . 
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مطمئن شود  خواستیزد ! م یدست کینظرم آمد  به

 جشن ساده . کیفقط  ایدر کار هست  یا یعروس

 

 _ممنوع ی#کپ 126#کالکت_

غرورم اما لبخند زدم و گفتم:  ایبود  یوسرکش  لجاجت

من لباس عروس از جنس ساتن و  شمیخوشحال م

 ! پسندمیم

تو  یآل برا دهیا یلیو گفت: اتفاقا چند مدل خ دیکش یهوم

 بهت ... کنمیم شنهادیو اندامت  دارم که پ

اتاقش، دو سه تا  یتو یکتابخانه  یبلند شد و از تو و

 کیآورد و همان لحظه در باز شد ،  میبرا گریآلبوم د

دختر با اخم و تخم وارد اتاق شد و قهوه رامقابلم گذاشت 

 !ن؟یحکمت هست یما نامزد آقاصورتم گفت: ش یو تو

 .  دمیدیم شیرا در چشمها یو حسادت واضح حرص

 یخصوص یزدم و بابت قهوه تشکر کردم . زندگ یلبخند

 یخصوص ینداشت و البته زندگ یمن به او قطعا ربط

 هم !!! نیراست

 دمیگذاشت و د میرو شیجناب ، ژورنال عروس را پ لدایه

اتاق مانده بود سرخ  وکبود  یکه تو یکه صورت دختر

شد . با لجاجت ، دست جلو بردم و ژورنال لباس عروس 

 رونیاز اتاق ب یبلند یرا اول باز کردم که دختر با گام ها

 .دیرفت و در را کوب
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 نیبرگشت و گفت: ا میرو به رو د،یکش یقینفس عم لدایه

هم  نی... و ا کنمیم شنهادیپ تهیفرمال یسبک لباس رو برا

 !یمراسم اصل یبرا

 یچه مراسم نکهیدرمورد ا یرا فوت کردم . ما حت نفسم

 .  میبا هم نزده بود یهم حرف میداشته باش

 دهیبه لباس انداختم . خوشبختانه نسبتا پوش ینگاه

گفت: اگر  کردیکه زن با دقت وراندازم م یبودند... درحال

لباس بر  هیتا اون موقع  تونمیمن م یوبگ قیدق خیبهم تار

 اندامت برات حاضر کنم. یبنام

که با  یرنگ یرا باال گرفتم و به کت و دامن ارغوان سرم

ست شده بود اشاره  یمیاسل یاز طرح ها یروسر کی

 خوشم اومده .  نیزدم و گفتم: من از ا

 یارغوان یخوایم تیتعجب گفت: تو روز عروس با

 !یبپوش

 !میو گفتم: روزخواستگار دمیخند

و من هم لبخند زدم وگفت:  دیاز حدس اشتباهش خند لدایه

رو  یشتریب یمدل ها یخوای؟! نم ی! قطعن؟یهم یاک

 ؟ینیبب

هرچه زودتر فرار کنم  خواستیمعذب بودم که دلم م آنقدر

 و برگردم ... 

کرد و گفت: خب  ادداشتیرا تکان دادم و زن کد را  سرم

 جشن چطور؟! ایلباس محضر 
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را که سر شانه  یلوش ساده مدل ماهک نیآست دیسف راهنیپ

لباس  نیبود  و ساده تر نیپر مز ی نهیگل س کیاش به 

 .... نیآمد را نشانش دادم  و گفتم: ا یژورنال به حساب م

 ساده است . نیا یلیخ-

را  نشانم داد و مصر  گریمدل د کیزدم و زن  یلبخند

 ...  نیگفتم: هم

 یکرد و گفت: برا ادداشتیبه ناچار کد آن هم  لدایه

 ... ایمحضر 

 دو تا .  نیرا تکان دادم وگفتم: هم سرم

خودم برات فراهم کنم از  تونمیمناسب هم م فیک ایکفش -

 که هستن .... یمعتبر یبرندها

 تکان دادم و گفتم: باشه . یسر

رانشانم  یزنانه ا یکفش ها نستاگرامیا جیتلفنش پ یتو از

زود  نکهیساده انتخاب کردم ، از ا یکفش نقره ا کیداد و 

 یو ب تیاهم یب گرشید یو به حرفها کردمیانتخاب م

شده بود  یزمان کم عاص نیهم یتوجه بودم از دستم تو

کفش سورمه  کیرنگ هم  یآن لباس ارغوان ی.... برا

نفس  کینشانش دادم .  یسه سانت یها هبا پاشن یا

 و گفت: باشه .... دیکش قیعم

الزم  یا گهید زیشات گرفت و گفت: چ میاانتخاب ه از

کاله مناسب و  هیات خودم  تهیلباس فرمال ی؟! برا ستین

 رم؟یسرتو بگ یاندازه  تونمی... م کنمیم یتور برات طراح
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 یسرم را گرفت وگفت:مطمئن یشد و با متر اندازه  بلند

....  رسهی؟! لباس ها فردا به دستم م یبدوز یخواینم

 وشش ؟  یس زیسا

کرد و گفت:  ادداشتیسرم را  یتکان دادم ، اندازه  یسر

.  کنمیارسال م نیهر دو رو پس فردا برات به آدرس راست

داشت حتما  یو شش  هر دو لباس مشکل یس زیاگر سا

 یمزون تا الزم بود اصالحات روش انجام بشه ول اریب

دو تا کار و با توجه به ابعاد  نکهیمن از پس ا گمیبازم م

 .امیبدوزم برم اتبدنت بر

 .  نیبه تعارفش زدم وگفتم: ممنونم شما لطف دار یلبخند

صرف قهوه به سمت در اتاق راه افتادم  اما در  بدون

که  دیلحظه گفتم: فقط جسارتا دستگاه کارتخوان دار نیآخر

 کارت بکشم.

 رهیصورتم خ یفقط تو هیچندثان یحرفم مات شد ، برا از

 یشده از نظرش مانع یداریماند .پرداخت کردن جنس خر

 و منگ بود؟! جیگ نطوریداشت که ا

 

 _ممنوع ی#کپ 127#کالکت_

 .زمیزد و گفت: قبال حساب شده عز یلبخند

نگفت ... اگر هم  یزیمورد به من چ نیدر ا نیراست-

 بهتر باشه .  نیحساب شده فکر کنم بهش برگردون
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که  نهیحساب شده ا نکهیکرد و گفت: منظورم از ا یمکث

 نیو از ا میخودمون با هم حساب کتاب دار نیمن و راست

 نظر...

 تیحرفش آمدم و هرچه گفت موافقت نکردم ، درنها انیم

، کارت را کنار دستگاه  ستادمیاش ا یمنش زیم یپا

داد ،  تیرضا تیجناب در نها لدایکارتخوان گذاشتم  وه

که گفت باعث شد مغزم سوت بکشد و خدا رحم  یرقم

داشت ، حساب  یقابل قبول یود که کارتم موجودکرده ب

خرج کرد ، تا  میکه برا یشتریب رامکردم و با عزت و احت

وارد  یوقت تیکرد و درنها عتیدم آسانسور من را مشا

را در  نیبه کاب دهیچسب ی نهیآ ریز ی لهیشدم ، م نیکاب

 .  دیلرزیم میمشتم فشار دادم .... زانوها انیم

دندان  انی، لبم را م یمازرات دنیکوچه شدم ، از ند وارد

،  ستیکه ن دمید یتعلل کردم وقت ینگه داشتم ... کم میها

ماندم ...  گرید یمقصد ، به سرکوچه حرکت کردم . کم یب

 میبرا ییها نیبه ماش تیاهم ی... بقهیحدود پانزده دق دیشا

چپ و  بهسوارم کنند ، خودم را  خواستندیو م زدندیبوق م

به  تیاهم یشدم و ب نهی... دست به س کشاندمیراست م

مغازه  بانیسا ریکه گرفت، ز یکه زد و باران یرعد و برق

. تلفنم را برداشتم تا  ستادمیبود ، ا نییکه کرکره اش پا یا

... منصرف شدم . فکر  تیاما در نها رمیشماره اش را بگ

. به  مکرده! من از مزون زود آمد رید یکردم خب کم
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رو زل زده بودم  که دو پسر جوان از  ادهیسنگ فرش پ

بوق زده بود و  میبرا شیپ ی قهیکه ده دق یو شش ستیدو

 شدند .  ادهیمحلش نداده بودم پ

سو و آن  نیکه ا یخلوت بود و همان دو مغازه ا ابانیخ

بود .  نییپا شانیبود ، هردو کرکره ها ابانیخ یسو

شدن دو پسر  کیو نزد  ابانیخ یوحشت زده از خلوت

د  یکیو  ستیجوان که سن و سالشان به زحمت به ب

 ، خودم را مچاله کردم  .  خوردیوسال م

که  دمیدو نیبه سمت ماش  یمازرات یها کیالست غیج با

ک...   یبه صاحب مازرات یریگفت:اوه جون بابا م یکی

 مادر ج...........  ی؟!  دختره  یدیم

ه مادرم چرا؟! به مادرم چرا نشست . ب میبه گلو بغض

 یبو دکه تو یزن نی! مادر من که پاک ترداد؟یفحش م

جلو خودم را  یصندل یبودم! وحشت زده رو دهیعمرم د

 خش دارش آمد : مزاحمت شده بودند .  ینشاندم که صدا

برود با آن دو تا جوان  گریباز کیبه عنوان  نکهیا تصور

 ای لمیاز او ف یشود و اگر کس قهیدست به  یالغر مردن

: نه نه برو . می، باعث شد لب بگزم و بگو ردیبگ یعکس

 ...ی. کجا بود میبر

 زدم . کمربند را بستم .  عطسه

که خون خونش را  یحرکت نکرده بود ، درحال هنوز

شود  ادهیکمربندش را باز کرد  خواست پ دمی، د خوردیم
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نشده ! تا  یچیکه دستش را گرفتم وگفتم: جان آهو ه

 ...یدیبگن تو رس یزیواستن چخ

 بود .... ستادهیوشش هم با فاصله ا  ستیبود . دو مردد

 ادشیگرفتم  و حرفه اش را  یرا محکم تر دو دست دستش

.... آبروت  رهیعکس بگ هینفر ازت  هیآوردم : پس فردا 

 ! هان؟! ؟یبره چ

صورتم نشست و  لب زدم:  یرنگش رو یمشک نگاه

 منم هست ...  یتو آبرو یآبرو

 گهید میمنقبض شده اش را نوازش کردم و گفتم: بر دست

 میتا من برم خونه ام لباس عوض کنم ... تا بر می. بر

 خوبه .... ی. به خدا همه چ میمادربزرگت ... بر یخونه 

نفس راحت  کیو شش گازش را گرفت و رفت ،  ستیدو

 یصندل یفشار را به پشت نیو سر دردناکم از بابت ا دمیکش

 ؟! یدادم و گفتم:  کجا رفت هیتک

 .یداشتم لباس سفارش داد کیکار کوچ هی-

جناب مبادا  لدایه نکهیا یرا تکان دادم و برا سرم

کند بابت پولش با  الیحکمت خ نیراست ایکند  یکالهبردار

اشو پرداخت کردم تو به  نهیاو مانده ام گفتم: خودمم هز

 پرداخت نکن. یزیچ لدایه

گرد من را نگاه کرد ، چانه  یرا زد و با چشمها کمربند

 !ه؟یباال دادم و گفتم:  چ

 ؟!  یحساب کرد یچ یبرا-
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 ؟!  یکردیحساب م دی. تو چرا با کردمیحساب م دیخب با-

که  دمید تیانداخت و در نها ینگاه میبه من ن هیثان چند

خورد اما آن لبخند واضح را  نیچ شیچشمها یکناره ها

 .  دمیند شیلبها یرو

 یبه خاطر من چشم رو نکهیبودم ... فکر ا یکارم راض از

مذکر را  یسر آن دو جوجه  خواستیو م بستیشهرتش م

خوب باشد .  بیبه طاق بکوبد باعث شده بود حال دلم عج

گذاشت و  میران پا یزدم و دستش را رو یاراده لبخند یب

 ! یفسقل یخندیگفت: م

 

 _ممنوع ی#کپ 128#کالکت_

نگاه  رونیدستش گذاشتم و از پنجره به ب یرا رو دستم

 و فروختم .  نیکردم و گفت: ماش

خودم  یکردم به رو یتعجب کرده بودم اما سع نکهیا با

 ؟! یو گفتم: جد اورمین

 دیگفت، تا آخر ماه هم با یتکان داد و با تک سرفه ا سر

 کنم . اونجا هم فروختم .  هیخونه رو تخل

که به  ی. با حال غمبار میچراغ قرمز مانده بود پشت

!  میشد چارهیداد و متضاد با لبخندش بود گفت: ب شیصدا

 .میمکان شد یآهو! ب میاالخون واالخون شد

 من هست! یو گفتم: خونه  دمیآخرش خند یجمله  از
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 یکنیم کاریچ نی! ببطونیزد و گفت: ش میبه پا یا ضربه

 با من !

مسکن  کیحتما  دمیرسی، به خانه م کردیهنوز درد م سرم

سراتو    هی، نگاهش کردم و گفت :نگران نباش.  خوردمیم

 .  مینمون نیماش یبرداشتم  ب

 رچانهیرا باز نگه داشته بودم که با سر انگشتش ز دهانم

 دیکال رفت... با گهیخونه د یام را قلقلک داد و گفت: ول

واحد  هی  شد یدانشگاهت اک ی...کارا اریسمت شهر میبر

رفت و آمدت راحت  ی، که برا رمیگیدانشگاهت م کینزد

 !؟ی.... خوبه ؟ موافقیباش

وقت انقدر راحت  چیدهانم را قورت دادم وگفتم: ه آب

 فراهم بشه .  زیهمه چ ینکرده بودم که به اشاره ا یزندگ

آدم عادت  ی.... ولنطوریبه لبش آمد : منم هم یلبخند

هم عادت  یبه خوشبخت یکنیعادت م ی. به بدبخت کنهیم

 ...  یکنیم

.  کننیحرفش گفتم: آره واقعا ... ادما کال عادت م دییتا در

رو زمان حساب  تونهیم شهی. آدم هم هیزمان درمانگر خوب

 کنه . 

 ... کنهیو درمان نم یزیچ هیزمان فقط -

 ؟یباال رفت: چ میابروها

به  یبسپار یتونیو نم نی... عشقت بره ... ایعاشق بش-

 همون آدم سابق.... ی، بش یزمان که خوب بش
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 ای هیاحساسات نقدریحکمت هم نیزدم و گفتم: راست یلبخند

 ؟ زنهیحرف م ینجوریبه نوشتن هم داره ا یچون دست

زل زد و گفت: بده احساس خرجت  یا هیثان میچشمها در

 ؟یکنم؟ دوست ندار

 هشیهم یاش را منقبض کرد و گفت: دوست دار چانه

 و بد اخم باشم؟! یجد

. ... سرحال رو به یخوب یباش ینطورینه اتفاقا .... هم-

 راه ... قبراق . 

 یغاتیکار  تبل هیدستش گرفت و گفت :  یرا تو دستم

 هتل حاضر کنم ... هی یبرا خوامیم زریت هیگرفتم . 

 کردم و گفتم: چه خوب... نگاهش

 بهت بدم .  شنهادیپ هی خوامیم-

 گوشم با توئه . -

پدال گاز گذاشت و همانطور که ماهرانه و  یرا رو شیپا

 یدونیگفت: م  دیکشیم ییها ال لیاتومب انیاز م یچیمارپ

 شدم . ممنوع الچهره ام ...  کاریکه من ب

 چرا ؟! ی: راستدمیهوا پرس یب

به  یکاریب نیو ا کارمی. ب ستیجواب گفت: مهم ن یجا به

،  نمایس ومیشدت آزار دهنده است .... البته من در مد

 یاما در رسانه  رمیممنوع التصو   ونیزیتئاتر و تلو

 یکاریممکنه . ب ریمن عمال غ ریتصو تیممنوع یمجاز

که من االن  ستین نیا شی.... البته معنیپول یب یعنی
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 ینطوریندارم که بخورم و بخرم و بپوشم....  ا یچیه

نقطه  نیبه ا رسمیم گهیبره قطعا تا دوسال د شیبخواد پ

شده که  شنهادیکار بهم پ هیکه نخرم و نخورم و نپوشم!!! 

 حاضر کنم . زریهتل پنج ستاره  ت هی یبرا

 هیکرد ، چندثان یبودم که مکث شیحرفها یادامه  مشتاق

اتوبان اجازه  یکه فضا یاز روبه رو غافل شد و آنقدر

من    تیگفت: واقع تیبه من نگاه کرد و درنها دادیم

از روز عقدمون حاضر کنم .  و رو تو  لمیف هیدارم  میتصم

و  میکنیازدواج م میدار نکهیحساب کردم ...  با توجه به ا

 یمخاطب ها یقطعا رو یخبر به لحاظ روان نیخب ا

من  یبرا یاما به لحاظ مال ذارهیم ریحکمت تاث نیراست

هنر بدم  یبه اهال ینشون هیاز تو  خوامیسود داره  ... و م

 پیکل یو بر مبنا زریت نیتا ا یکه موافقت کن خوامی... م

تو ذهنمه ...  شنیلوک یسر هیبسازم .  مونیروز عروس

... و   رمیبگ دئوی... ازت و میبا هم بر دارمکه دوست 

و موافق که ت نهیکه گفتم منوط به ا یینهایا یالبته همه 

برگزار بشه  یخصوص زیهمه چ یو اگر بخوا یباش

 حرف بزنه! تونهیکه رو حرف تو خدا هم نم یدونیم

 

 _ممنوع ی#کپ 129#کالکت_

 قیضربان قلبم را عم یآخرش باعث شد صدا ی جمله

 بشنوم! 
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 میبه قدر مشت گره خورده درست در گلو ی چهیماه نیا

 .  دیتپ یم

نافذش را به سمتم برگرداند و فکر کردم او از  یچشمها

اش  یو بسازد و شم اقتصاد ردیبگ دهیا تواندیم زیهمه چ

بود  یکه مطرح کرده بود جار یموضوع نیدر ا یآنقدر

بود  یینمایس شیایبکنم . دن توانستمینم یکه  ابراز مخالفت

بودم ! رنگ و  نمایس یایدن نیو من .... من مجنون ا

 نکهیا یمن را جادو کرده بود که به جا یلعابش طور

داشته باشم در کمال  یندیاحساس ناخوشا ایناراحت شوم 

 استقبال کردم و ذوق زده شدم!  شنهادشیاز پ یخونسرد

 یدئویو کی،   کیهتل درجه  کی یبرا نکهیا فکر

من هم شرکت داشته   دئویو نیکه در ا میحاضر کن یغاتیتبل

جذاب  ی شهیهنرپ کیباشم ... آن هم به عنوان عروِس 

 ریبه شدت شوکه کننده بود و غ میحکمت .... برا نیراست

اتفاق  مجلل و لوکس بود . تصورش  کیقابل باور .  

 یهمه شکوه بلرزد ... جد نیتن و بدنم از ا شدیباعث م

 شده بودم !  ندرالیس هیشب یجد

 یمن را با سوپراستار م یدئویدخترها ، و یحاال همه  و

 یبود . مزه اش ، با مزه  بی... عج نندیتوانستند بب

که تا به حال تجربه کرده بودم آنقدر متفاوت بود  یاتفاقات

 کنم!      هشیتشب یزیبه چه چ قایدق دانستمیکه نم
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گفت: دوست  شدیمقابل خانه ام متوقف م ییکه جا یدرحال

 پیکل نی... ایخوب فکر کن یلیوع خموض نیا یدارم رو

جشن ما نداره . صرفا قراره  ایبه مراسم  یربط چیه

 غیو تبل یمجاز یپخش شدن در فضا یساخته بشه برا

استفاده کنم . اون  یا گهید ی نهیهتل. دوست ندارم از گز

 زریاون ت ی... و برام مهمه که تو تو یموقع تو زن من

 ....یباش

 .میداشته باش ییپر سر و صدا یما قراره عروس-

 !م؟یریجشن بگ یزد : خب دوست ندار یلبخند

 که ... نهیمنظورم ا-

،  کردیمنظورم را چطور برسانم . نگاهم م دانستمینم

 م؟یریگیو جشن م میکنیعقد م یعنیزدم و گفتم:  یلبخند

 .یچیکه ه یها... اگردوست ندار لیجشن با فام هی-

 هی میبار عقد کن هی نکهیکردم و لب زد: فقط از ا نگاهش

کاسه باشه ... بازم  هی. کال  ادیاصال خوشم نم یبار عروس

 نظر ت برام محترمه ! 

 یعروس یرو کشت  هیببرمت ترک تونمیگفت :م یمکث با

 .... و .... رانیجشن عقد تو ا هی.... هان؟!  میریبگ

چه خبره  خوادینه نه . نم نیراست یحرفش گفتم: وا وسط

 ؟ یگیم ی... چ

 زیخاطره انگ یلیکرد و گفت: خب دوست دارم خ نگاهم

 باشه برات . 
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من عاشق  یعنیاست ؟!  یچه جور آدم گریکردم او د فکر

بودم که راه به راه قربان صدقه  شیبه پاش ها زیبر نیهم

 ؟!  رفتمیاش م

کاسه  هیو گفتم:  همون به قول تو  دمیکش یقیعم نفس

 .یو خودمون کیجشن کوچ هی.... 

 هیندارم . کال پدرم  لیزده گفتم: من اونقدر فام وخجالت

ور  نیخواهرش زنده است و اقوام دور همه شهرستان و ا

 و اون ور... 

 سیام؟ پسر رئ یمن ک یزد و گفت: فکر کرد یلبخند

 ؟!  رینخست وز ایجمهور 

سرش را تکان داد و گفت: باز حاال مفصل تر حرف  و

خوب فکر کن دوست ندارم تو فشار  زری. درمورد ت میزنیم

 باشه؟! یبابتش عجوالنه فکر کن ای یباش

 از ده بار تکرار کرده بود .  شیجمله را ب نیا

را زد، تعارفش کردم داخل شود، با فائزه خانم  ریدزدگ

سال است  یکه انگار س یرفتار کرد و احوالپرس یجور

حمام تند وفرز  کیدم ، . وارد خانه ش شناسدیزن را م نیا

و شلوار  یرا خشک کردم، بلوز کاربن میکردم و بعد موها

 یرو ییعبا یگلبه یمانتو کیهمرنگش را به تن زدم ، 

رنگ  بیاز ترک یکه شال یم ودرحال دیپوش شلوارمبلوز و 

 ستادمیا نهیآ یانداختم ، جلو یبه سرم م یو کاربن یگلبه

 یجلو خواستمی. م ختمیکنسول ر یرا رو شمی... لوازم آرا
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 یو وقت دیلرزیم میخانواده اش خوب ظاهر شوم . دست ها

چشمم رد شد  یلحظه از جلو کیرژ را  به لبم چسباندم  

 ادمیچرا  دانمیدور و کدر ! که نم یلیخ ی خاطره کی... 

آب  ونیزیحکمت در تلو نیراست ریافتاد .... من به تصو

 دهانم را پرت کرده بودم ....  !

 

 _ممنوع  ی#کپ 130#کالکت_

********* 

 دهم :  ازی فصل

********* 

 ریکه کنار دست ام یمقابل دختر یچا ینیبا س هیعال

نشسته بود ، خم شد ، خجالت زده دستش را باال آورد و 

 گفت: دست شما درد نکنه . 

 یچا ینیصورت دختر را ورانداز کرد و س ریدور س کی

 یحواله  یدوستانه ا گرفت، لبخند نیراست یرا به سو

تو زحمت  یکرد و گفت: دستت درد نکنه ....   افتاد هیعال

 . 

زهرا  نینازک کرد و رو به نازن شیبرا یپشت چشم هیعال

 گفت: پاشو دختر . پا درد شد ...

 ومدهیچند وقته ن یدونیکرد و گفت: م یزهرا نوچ نینازن

هم کم  ونیزیتو تلو ی.... حتمشینیبینم گهی... اصال د

 !دهینشونش م
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و دخترک حاضر جواب فورا  دیپاش شیبه رو یلبخند آهو

 یخوایسواستفاده کرد و لب زد: تو م مینگاه مستق نیاز ا

 بشه ... مییزن دا

جمع بلند  یخنده  یفورا رنگ گرفت و صدا شیها گونه

 شد . 

زده  هیتک یقرمز رنگ یکه به پشت یگوهر ، درحال یب یب

را دراز کرده بود گفت: مادر از جمع ما به  شیبود و پاها

 ... یریدل نگ

شما هم امشب  دایزده گفت: نه حاج خانم . ببخش خجالت

 تو زحمت .  دیافتاد یکل

 زحمت ها ....  نی. تا باشه از ا یچه زحمت-

،  دیرسیاز اتاق به گوش م هیهان یبچه ها یوصدا سر

 با تشر گفت: چه خبره تو اون اتاق !  هیهان

 وانیکه دست به ل یرا تا زد و درحال شیزانو نیراست

 ؟ یگوشش گفت : خوب ریز بردیم شیچا

 لب زد: خوبم ... نیباال آمد در جواب راست نیسنگ نگاهش

 ...  میریکرد و گفت:  االن م شیلبها کیرا  نزد شیچا

 گفت:  واشی رگوششیز

 . گذرهیعجله نکن . بهم خوش م-

 نیبه صورتش زد و اکبر آقا رو به راست یلبخند نیراست

 گفت: از کار و بار چه خبر ؟!
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. ... گوهر انگار به همه دیکش یقینفس عم نیراست

عروس تازه وارد، حد و  یداده بود جلو ماتومیاولت

 یحدودشان را حفظ کنند . هرچند که با وجود آن خانه ا

آتش بس اعالم شده  نشانیب رفتیکه اجر به آجرش باال م

 یمخاطب قرار گرفتنش ، باعث شد تا لبخند نیبود اما ا

 . اوضاع خوبه ... ستیبدک ن ار: کدیبزند و بگو

 دیجد لمیاز ف یتر بود گفت: خبر یمیکه با او صم رضا

 ؟! یندار ملایر ؟سلایر ستین

در جواب  نیو راست دیدردناکش کش یشانیبه پ یآهو دست 

رضا گفت :فعال که نه .... حاال کار و بار خوبه . بهترم 

 ... شهیم

 لب زد: توکل به خدا .  اکبرخان

 و گفت: شما از خودت بگو . دیآهو چرخ ینگاهش رو و

به لب آورد و گفت:  یوجود آن سردرد کشنده لبخند با

 یهستن ... خودمم دانشجو یتاکس یپدرم راننده 

 ....ییاارشد مام یکارشناس

ماما هم  هی گهیزد و گفت: پس خوب شد د یلبخند هیهان

خانم  شمیمزاحمت م یکی نیا ی... من برالیتو فام میدار

 دکتر!

کارشناسم . انشاهللا به  ستمیلبخند زد: دکتر که ن آهو

 .  دیفارغ بش یسالمت
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را  وانیکرد و آهو دست جلو برد ، ل یتشکر هیهان

گفت: خدا رو شکر  شیصلوات ها انیبرداشت و گوهر م

 من .  دمیروزها رود نیکه باالخره ا

 یرا رو به سقف گرفت و لب زد : اله شیدستها و

 شکر....

و چند پرسش و پاسخ، دم  ینیریوش  یاز صرف چا بعد

از جا بلند  نیبود که به درخواست راست ازدهیساعت  یدما

رو پا باشد  کردیم یو سع رفتیم جیشد ، سرش همچنان گ

بخواهد غش کند ، موجب  تیجمع نیا انیم نکهی، فکر ا

 .  شدیم شترشیاضطراب ب

خوشبخت و عاقبت  یو گفت: اله دیرا بوس شیرو گوهر

 ....  سپارمیمادر . من پسرمو به تو م یبش ریبخ

با  یوقت تیکرد، لبخند زد و درنها یجان کندن آبرو دار به

نفس را در  نیه ماشب دنیکرد ، تا رس یهمه خداحافظ

 نشود .  نینگه داشت که نقش زم نهیس

آمد  رونیکه پشت فرمان قرار گرفت و از کوچه ب نیراست

 و گفت: حالت خوبه؟! دیبه سمتش چرخ

را هم باز  زیشوم یآورد ، دگمه ها نییرااز سرش پا شال

 کرد ولب زد: خوبم . 

 نیچراغ داخل ماش نیبود که راست فیآنقدر ضع شیصدا

شد و گفت: چرا پس  رهیدر صورتش خ قیرا زد و دق

 ...یشام نخورد یچیه ؟یشونیانقدر پر
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 یلیزد و گفت: خ ی_ممنوع لبخندی#کپ 131#کالکت_

 . از عصر تا حاال ... کنهیسرم درد م

 ؟!  یکنیتحمل م ی.... از عصر دار میرفتیخب نم یگفتیم-

گفتم  ستین یچیاش باز لبخند زد و گفت: ه یبه نگران آهو

 رهیم یاهیچشمهام س یاالن همش جلو یول شهیخوب م

.... 

 .  مارستانیاالن ب میریم-

گاز فشار داد و آهو مصرانه گفت: به خدا  یرارو شیپا

که نتونم تحمل کنم . بخوابم تا  ستین یخوبم . اونجور

 یچه کار.... االن کل مارستانیب میبر شمیصبح خوب م

 ازت!  رنیگیم لمیعکس وف

 لمیکه عکس وف میو گفت: دعوا نکن دیکش یقیعم نفس

ازم  رنینگ لمیکه عکس وف مینر مارستانیازم... ب رنینگ

پخش شدن عکس  ایآهو ؟! حال تو مهمتره  یگیم ی.... چ

 . کینیکل رمیمن؟! اصال به جهنم . دارم م یلمایو ف

خونه  میفورا گفت :نه تو رو خدا ... به خدا خوبم ، بر آهو

... امروز دو بار دوش  شهیسرم سبک م خوابمیذره م هی. 

بخاطر اونه .  دیکم موندم عصر شا هیبارونم  ریگرفتم ز

 احتماال سرما خوردم! 

 دونمیو گفت: حالت بد بشه من م دینفس پرحرص کش کی

 و تو!
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گرم و  یلیزد و گفت: خانواده ات خ تشیبه عصبان یلبخند

ماه بود .  یلیگوهر. خ یب یبودن! مخصوصا ب یمیصم

بودنش... منو  لهیپ لهیش یوب یفرشته ها .... سادگ نیع

 مادرم انداخت. ادی

 یلیخ دمیدست آهو گذاشت و گفت: قول م یرارو دستش

 کیکوچ یلیکم .. درحد خ هیبهت محبت کنه . اونقدر که 

 قلبت حس نشه !  یتو گهیمادرت د یخال یجا

گذاشت و  نیراست یگرم و مردانه  یپنجه  یرا رو دستش

اب  ونیزیفکرکرد چطور توانسته به صورت او در تلو

! کرد؟یم یکار نیچن دیدهانش را پرت کند؟! اصال چرا با

محبوبش بود ....  گریبود! باز یبیغر زیچ کی ریتصو نیا

توهم  کی دیبود شا یعصبان دیدوستش داشت و ... شا

 دروغ! ی رهخاط کی ایبود 

 .  گرفتندیاش همه داشتند آتش م یمغز یرگها

 آمد : پس خانواده ام خوب بودند ؟! نیراست یصدا

 ..مهربون ....  یمیآره .... من دوستشون داشتم . صم-

 ! ؟یکرد و گفت: جد یبلند ی خنده

 بودند .  یمحترم یاره . ادم ها-

رفت و پشت  نییرا زد ، از رمپ پا نگیدر پارک موتیر

و با  یمتوقف شد و گفت: ممنون که امشب و اومد دیپرا

بزرگ  نی. ا یکنیم فیها ازشون تعر یکاست یهمه 

 .  رسونهیتو رو م یمنش
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 اش شدت گرفت. یشانیاخم ، درد پ نیکرد ، با ا یاخم آهو

به  یلب زد: چ نیچسباند و راست یشانیدستش را به پ کف

 سرت اومده ....

تصادف  نی. نگران نباش . بعد از ا شمیخوب م یچیه-

 سردرد ها داشتم .  نیاز ا یلیخ

 میری.فردا م شهینم ینطوری... ایبش یچکاپ کل هی دیبا-

 دکتر . 

جمالت را قاطع به زبان آورد که ابراز هرگونه  نیا انقدر

را از او گرفت، در جلو را باز کرد ، دستش را به  یمخالفت

،  دید یپا شود . وقتدراز کرد و کمکش کرد سر شیسو

 ی، ب خوردیدرست سرجا بماند و تلو تلو م تواندینم

حرکت  کیانداخت  وبا  شیرپاهایپرسش از او، دست ز

 بلندش کرد. شیدستها یرو

زد  یلبخند نیاکو شد ، راست نگیاهو در پارک غیج یصدا

 غتمیج ی! خوشگل... صدا یغیو گفت: جون .... چه ج

 قشنگه!

 .  نیمبهوت گفت: بذارم زم اهو

 چرا؟ جات بده؟!-

تو  یکرد و گفت: وا زانیآو نیرا از گردن راست شیدستها

 .نهیبیم یکیروخدا زشته 
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گرام؟!  نستایپخش کنن تو ا لممویعکس و ف یترسیم-

... دوست دارم بغلت کنم رو ینامزدم ادی.... خوشم م نهیبب

 ه؟یدست ببرمت خونه! حرف

 یاهیمدام س شیحال نداشت و چشمها فی... ح دیخند زیر

 نیاو چسباند و گفت: با ا ی نهیسرش را به س رفتیم

 !  یدیهم کش یکفشها چه قد

 و به سمت اسانسور رفت...  دیرمق خند یب

آسانسور رازد و همان  دیدست از گردنش برداشت، کل اهو

آمد  رونیاز آسانسور ب یباز شد ، مرد یآهن یلحظه درها

با  نیگرد شد  وراست شیو آهو چشمها نیراست دنیاز د

 گفت. ریسالم وشب بخ یلبخند

 خاک برسرم. یشد و آهو خجالت زده گفت: وا نیکاب وارد

 دور از جون! -

مورد نظر را فشار داد و آهو خفه  یطبقه  دیآرنجش کل با

 ....  نیگفت: بذارم زم

 نیهمان هنگام در آسانسور باز شد و دو زن وارد کاب و

کرد و  یفیخف یسالم کردند و اهو تقال نیشدند با راست

 .  زمیعز میرسیگفت: االن م نیراست

حکمت  نیبه دو زن که با دهان باز به راست یلبخند و

زد  و آنقدر آن ها مبهوت بودند که اگر  کردندینگاه م

مورد نظر نبود، حاال حاالها  یبه طبقه  نیراست یاشاره 

 را نداشتند . نیشدن از کاب ادهیقصد پ
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 _ممنوع ی#کپ 132#کالکت_

**** 

 ینم یتیبه نگاه آدم ها اهم گریسردرد داشتم که د انقدر

 دادم . 

آسانسور  نیحکمت ، من را در کاب نیراست نکهیا تصور

به بغل گرفته بود  و چند  کردیم یکه در ان زندگ یبرج

بود  یپا افتاده ا شیموضوع پ یلیخ دندیهم ما را د ینفر

 بود .  دهیچیکه در سرم پ ینسبت به درد

مانده بود ، التماسش کردم من را  میکه برا یرمق نیآخر با

شده  میرپایز نیزم رفت،یپذ یا هیثان یبگذارد ، برا نییپا

سرتق افتاده بو دو  یپسربچه  کیکه به دست  ییبود ننو

 ستم،یپا با یرو توانستمیو نم خوردیگهواره وار تکان م

 اشتهمن را  نگه د یدست کیکه  یرا درآورد و درحال دیکل

در خانه باز شد ، دوباره بغلم زد،  نکهیبود ، به محض ا

 ناله کردم  :نه ...

نگرفت و به کارش  یخدا رحم کرد که تعارفم را جد و

تا باال رفتن پله ها  دیادامه داد . در را با پا بست و من شا

 م ....تشک ، از حال رفت یو فرود بدنم رو

سوزن فرو  میرا بسته بودم . در مردمک ها میچشمها

 .  زدیسرم نبض م یو تو کردندیم

 لحظه چشمهاتو باز کن ...  هی ؟یکرد: آهو ... خوب میصدا

 



 488 

 نکهیا یاما خفه فقط برا دادمیجوابش را نم خواستیم دلم

اش کم کنم گفتم:  خوبم بخوابم خوب  یاز درصد نگران

 .  شمیم

مانتو وشال را  خواستیاز اتاق رفت ... دلم م یک دمینفهم

 ریام را انگار ز یشانیشدم . پ الیخیآوردم اما ب یدرم

 خروار خروار آجر گذاشته بودند .

 یپلکم را باز کردم ، لباس ها یدر اتاق باز شد ، ال 

و شلوارک  یشرت سورمه ا یبه تن داشت ، ت یراحت

خانه چقدر  نیا یانداخت هوا ادمیاش تازه  یسورمه ا

 گرم است . 

 بذار دهنت .... نویو گفت: ا دیپاش میبه رو یلبخند

تخت  نییدهانم فرو برد ، ساکت بودم . پا یدرجه را تو و

 رونیب میاز پاها یپاشنه دارم را به آرام یو کفشها ستادیا

 نیا فیگفت: ح دیمال یرا م میکه انگشتها ینیو ح دیکش

 نیا یتو شونیبه زور چپوند ستیکوچولو ن یانگشتها

پات  ی نهیس ی. نگاه کن رد کفشت روزیکفش نوک ت

 مونده . 

 میو بلندم کرد ، مانتو را از دستها دیرا باال کش خودش

گذاشت و همان بلوز  یشال را هم کنار د،یکش رونیب

بود را دم دست گذاشت و گفت:  دهیخر میکه برا یشلوار

 تنت کنم؟! ای یپوشیم
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اش  یحال میبالش برگرداندم و با چشمها یرا رو سرم

 یتو یکردم دست از سرم بردارد . تهوع داشتم... من جان

 لباس نمانده بود .  ضیتعو یتنم برا

دهانم بود ، از شرش  یکه تو یبوق درجه ا یصدا با

 !  یوگفت: بله تبم دار دیخالص شدم ، ابرو درهم کش

 االن .  ارمیبا اخم گفت: برات دارو م و

گونه ام گذاشتم و به پهلو شدم، تشک نرم و  ریرا ز تمدس

 یزودتر پلکها کردیرخت خواب خنک ...  وادارم م

 هم بگذارم .  یرا رو نمیسنگ

نشست و گفت: آهو لباست و عوض کن راحت  کنارم

 ؟ ارمیب ریبرات ش ،یبخواب

 دیاس زمیبر یزیپر ، چ یمعده  نیا یتو نکهیتصور ا از

زد  و  یمشمئزم لبخند ی افهیمعده ام تا گلو باال آمد و از ق

برات . تا برگردم  ارمیگفت: باشه . پس فقط قرص م

 .کنمیلباستو عوض کن وگرنه خودم برات عوضش م

،  شیحال چشمها یعنینداشت  یشوخ یاش اصال افهیق

 شیندارد و اگر پا یوجه شوخ چیام کرد که به ه یحال

 نییو آن را پا زندیدست به شلوارم م  یجد ی، جد فتدیب

کند اما ... با آن ته  میاگر شلوار دوم را به پا یحت کشدیم

که تا به حال حفظش کرده بودم و از  ییآبرو   یمانده 

 ! کردمیرفت چه میدست م
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جان به من  یرفت ، تحکم کالمش کم رونیاتاق که ب از

را  یهمان تخت شلوار راحت پنبه ا یداد و به زحمت رو

 نکهیبه ا تیاهم یرادرآوردم وب زمی... شوم دمیپوش

لباسها پشت و رو درامده بودند ، بلوز با طرح جوجه را 

را بستم .  میبالش بردم و پلکها ریتنم زدم و دستم را ز

 یو طوالن قیخواب عم کیبه  اجی. احت بخوابم خواستمیم

 داشتم...

 شدن ... داریبدون ب یخواب

  دیکشیام م یشانیبود . دستش را به پ ایمار خواستیم دلم

 ی... دلم برا خواندیرا م شیبایز یارمن ییآن الال میو برا

که با هم و در  یوقت یتن مادرم تنگ شده بود . برا یبو

 ی نهیو بالش من س میدیخوابیتشک م کی یکنارهم رو

 قطره اشک از پلکم افتاد .  کیگرم و مهربانش بود ... 

اش...  یانداخته بود . مهربان ایمار ادیگوهر من را  یب یب

اش ، باعث شده بود   ی... آن سادگشیخلوص چشمها

و دردناک به  قیقلبم ، عم یتو یشده  لیتشک یحفره 

 نظر برسد . 

 دمیام را باال کش ینیام امد .ب یشانیپ یرو یخنک دست

 تنم اضافه شده بود. ی.گلو درد هم به کل دردها

بارون  ریربع ز هی یبه کمرم نشاند  وگفت: فسقل یدست

 ؟یسرماخورد ینطوریا یموند

 .  دیبه لب آوردم وگفتم: ببخش یلبخند
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 ...یکنیم یکرد و گفت: خدا ببخشه . چرا عذرخواه اخم

نداشتم جوابش را بدهم. قرص را به خوردم داد ،  جان

آب نه سرد بود نه  یرا سر بکشم دما وانیوادارم کرد تا ل

 یرا سبک کرده بود ، پتو را رو میگلو یگرم... رفع تشنگ

 که لب زدم: گرمه.  دیتنم کش

که  دمشیتنم عقب راند و د یپتو را از رو یحرف کم یب

 شد . رهیبالش گذاشت و به من خ یسرش رارو

 

، اما  شدیهم باعث سردرد م میبازنگه داشتن چشمها یحت

 نجایا یخوایوجود مخالفتم را اعالم کردم: م نیبا ا

 ؟یبخواب

...  یخواست یزیحالت بد شد ... چ ینصفه شب یاگر شب-

 به دادت برسم. 

 هم افتاد و تنها گفتم: اوهوم ! یرو میپلکها

 یآن لحظه خودم را به خدا سپردم و گفتم هر اتفاق گرید و

 بخوابم! خواستمیمن فقط م ستیمهم ن گرید فتدیب

 

 _ممنوع ی#کپ 133#کالکت_

.... همان  میخودمان ی... در خانه  کنمیرا باز م میپلکها

سالنش را سبز روشن  وارید نکهیا یبرا ایکه مار یخانه ا

، بارها و بارها با فرخ  دیسف ریرا حر شیکند و پرده ها

از  یکی ایداد که مار تیدعوا کرد و دست آخر پدرم رضا
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که دلش  یرا بفروشد و هر غلط دشیسف فیظر یالنگوها

 ند !!! بک واستخ

از  یکه رنگ شد ... انگار من و مادرم در تکه ا خانه

بود  یو آن تکه از بهشت ، جهنم فرخ امان میبهشت بود

: سبز هم گفتیو م زدیو غر م زدیناله م واریکه به در و د

 شد رنگ !!!

خانه ام  واریدر و د خواستیرا بستم ، دلم م میها پلک

سبِز سبِز سبز باشد ! و پرده  شیهمه سبز باشد همه جا

 یبا کوسن ها یریش شیو مبلها دیسف یها ریحر شیها

 یلیآمد .... فرخ س یداد و نعره م یرنگارنگ!  ... صدا

 یم ایسر مار ی... مشت گره خورده اش را تو زدینم

 به درد نخور!!! ی کهی: به درد نخور ! زنگفتیو م دیکوب

با  زدینارم بود لبخند مرا باز کردم ... مادرم ک میها پلک

کم جان و کلمات دست و  یو فارس بهیغر یآن لهجه 

 ...  نوشتیمن مشق م یپاشکسته اما پا به پا

 قطره اشک از چشمانم افتاد .  کی

گونه  یدست صورتم رانوازش کرد و اشکم را از رو کی

 محو کرد . 

... تا فردا بهتر  دیآمد : نگران نباش بهیغر کی یصدا

 .  شهیم

هم  یگرینگرانم بود؟ جز مادر ، مگر کس د یکس چه

نگران من نبود ...  چکسینگران آدم باشد؟! ه توانستیم
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روزها کجا هستم  و کجا  نیپدرم هم مهم نبود ا یبرا یحت

 ...کنمیشب را روز م

 کس نگران من نبود .  چی"هه" . ه دینباش نگران

آشنا آمد :  یهم فشار دادم صدا یرا محکم رو میپلکها

 ؟!   یزنی؟!  .... آهو،  بابا حرف نم یدرد دار

محبت من را صدا نزده بود . چقدر  نیوقت با ا چیه پدرم

بودم ... نفسم را به  بهیو مردانه غر یمیصم یصدا نیبا ا

کردم و  رونیب نهیسوزناک از س یسرفه ها انیم یسخت

ام نشست   یشانیپ یدست گرم رو کیبعد سرما رفت 

 کنم حالت بهتر بشه؟! کاریوگفت: من چ

وادارم کرد  زدیموج م شیکه در صدا یو التماس یشانیپر

شده   دهیژول شیبود و موها شانیرا باز کنم . پر میپلکها

 بود . 

دراز کردم که دستم را  شیکردم . دستم را به سو نگاهش

 بابا ؟!  یداریگفت: ب یگرفت و با لبخند

 واقعا پدرم بود. کاش

چشمم  آرام ارام حرکت کرد ، سر  یاز گوشه  اشک

 هیاشکم را پاک کرد و گفت: بگو چ دیانگشتش را جلو کش

.... 

 ی... از بیاز غصه است ... از دلتنگ میبگو خواستم

 را بستم و ناله زدم: سرم ....   می.... اما فقط پلکهایمادر
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... اگر نوازشم کرد  ینشست کم میموها یرو دستش

داد دروغ نگفتم .  یدست مادرم را م یدستش بو میبگو

از درد صورتم مچاله بود و حاال که دستش شده بود شفا، 

 شده بود دوا ...  چهره ام از انقباض در امد ... 

را باز  میپلکها یبالش فرو کردم . لحظه ا یراتو سرم

 دزیو لبخند م کردیکه  من را تماشا م  ایمار دنیکردم از د

.... 

زدم  شیبه صورتش زل زدم و صدا ریکردم ... س نگاهش

 ؟! ی:  مامان ... اومد

** 

بودند ، به  دهیبه هم چسب میاز بابت نمک اشکها میپلکها

بود اما  نیسنگ میکردم  ... گلو شانیاز هم جدا یسخت

گونه ام بود  رینداشتم . هر دو دستم ز یسردرد و بدن درد

نشسته بود و  چادر  یصندل یزن  که رو کی دنیو از د

به پا  یگل دار ی ژامهیپ یبه کمر داشت و جوراب رو

مجاور ،  یصندل یهم اتفاقا دراز بود رو شیو پا دکرده بو

 ی هیبا حاش یمشک یکتاب دعا در دست داشت و روسر

 یمین شیافتاده بود . موها شیشانه ها یاش رو ییطال

با  ینقره ا  یبودند وشانه ها دیسف گرید میحنا خورده و ن

، از نظر من  شیموها یکرده ال ریدرشت براقگ یها نینگ

در ان سن و سال  یبودند که هر زن ییشانه ها نیباتریز

 را سامان بخشد  .  شیبا آنها موها توانستیم
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کتاب گذاشت و  یرا ال نکیبه من افتاد ، ع نگاهش

 میبه رو یبه دعا بود هنوز لبخند شیکه لبها یدرحال

 .  دیپاش

خطابم کرد : الحمد  یمهربان یدعا را بست و با صدا کتاب

 مادر ؟! یهللا بهتر

و او نشسته بود، خودم  دهیمن دراز کش نکهیخجالت ا از

 یآرامش  حال یکه گام ها ی. بلند شد ، درحال دمیراباال کش

دارد به سمتم آمد و گفت:  تیاز زانو درد شکا کردیام م

 . ستیدراز بکش مادر هنوز جون تو تنت ن

 تو رو خدا ! دیوضع گفتم: ببخش نیاز ا  شرمنده

 افتاد سالم نکردم ... ادمی و

 .. ریگفتم: سالم  صبح بخ تند

 ...  اهتیماهت ... به چشمون س یسالم به رو-

از  خواستمیکه م یلبخند زدم و  درحال شیآهنگ صدا از

 ! ن؟یگفتم: شما خوب  میایب نییپا تخت

 من خدارو شکر خوبم .... -

گوهر ،  یب یصورتم بود را عقب راندم و ب یکه تو ییمو

و گفت:  بذار برم برات صبحونه  دیکش میدست به زانو

 ...یریکم قوت بگ هی ارمیب

 

 _ممنوع  ی#کپ 134#کالکت_
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ام گذاشت و گفت: خدا روشکر  یشانیقبلش دست به پ و

. برم خبر خوش بدم مشتلق  ستیسرت هم داغ ن گهید

 .رمیبگ

و سفت گره  دیرا سرش کش یروسر  دیبچه ها خند مثل

رفتم ، دلم  سیرفت . به سرو رونیاش زد  و از اتاق ب

 یداخل حمام گرم بود و برا یحمام کنم ، فضا خواستیم

 یکردم . حوله  زانیرا به پشت در آو میلباسها نیهم

 یبود . وسوسه  زانیرنگش هم به در آو یسورمه ا

ام بابت اجابت خواسته ام وادارم کرد  یآن یحمام و برهنگ

 مردانه تنم را خشک کنم. یبدهم با حوله  تیرضا

رابستم .آب که به  میو پلکها ستادمیدوش آب داغ ا ریز

چقدر گرسنه ام و معده ام دارد  دمیپوستم خورد تازه فهم

ام را به عنوان غذا هضم  یداخل یتمام اعضا یاز گرسنگ

کارم  نکهیرا به سرم زدم و بعد از ا شی. شامپو کندیم

که به عطر خنکش آغشته  یسورمه ا یتمام شد ، حوله 

 تن زدم .  بهبود را 

 لیوسا دنیو مسواک زدم . از د ستادمیا نهیآ یجلو

 خورندیم یهرکدام به چه درد قایدق دانستمیاصالحش که نم

 یدهانم نگه داشتم و هرکدام از آن اسپر یمسواک را تو

را  یو مشک  رهیت یسورمه ا یو استوانه ها یو مواد آب

 .  دمیبو کش
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زدن  رونیهوا فشار دادم که از  ب یرا تو یاسپر کی

گرفتم . مثل  رآبیش ریوحشت زده  آن را ز شیر ریخم

 .  رونیخامه آمده بود ب کی

اش کردم ...  یامتحانش کردم و کف دستم خال گرید یکم

که به من حس  شیر ریبا آن خم میکه با انگشتها یدرحال

 مردانه اش آمد .  یصدا کردمیم یداد باز یبرف را م

خواند : آهو .... آهو ....  یاتاق نامم را م یبلند تو بلند

 آهو ... ؟ییکجا

که  ییو استوانه ها یو قوط یکردم ، به در اسپر وحشت

کردم و با هول  یشده بودند نگاه دهیچ نهیآ ریدرست ز

تقه به در آمد: آهو  یهمه شان را سر جا گذاشتم که صدا

 نمیآهو جان؟! بابا در و  وا کن بب ؟ییاونجا زمیعز

 دو روز ! نیمنو تو ا ی.... تو که کشتیخوب

 روز ؟! دو

 سه شنبه بود؟!  امروز

گذاشتم دهانم را  یوانیجا ل یشده مسواک را تو مات

کردم و کمرش را  کیحوله را بهم نزد ی قهیشستم و 

وحشت زده   زدیحوله به تنم زار م یدوال بستم .... گشاد

صورت آشفته و خسته  دنیدر حمام را باز کردم که از د

 شدم. رانیدو روزه ح شیاش با ان ته ر

 



 498 

 یعالم خودم نبودم؟! چند بار یدو روز بود که تو من

و بعد ....  خوردمیبود دارو م ادمیشدم .... خوب  داریب

 همه اش به خواب گذشته بود؟ یعنی

اش لب زدم:  دهیژول یقرمزش و موها یچشمها دنید از

 ؟ هیچه وضع نیا نیراست

امروز برات وقت  ؟یبهتر شد ؟یزد و گفت: خوب یلبخند

 دکتر...  میریم یگرفتم . عصر یو ام آر آ یت یس

 یلیحالم امروز خ یشوکه ماندم و گفتم: ول شیحرفها از

 بهتره . 

 کرد و گفت: صدات گرفته ...   یاخم

و گفت: دو بار بهت  دیخسته اش را عقب کش یتنه  و

. االن  کیوتیب ی... دارو ... آنت نیتامیسرم زدن ... و

... لباس بپوش  نییپا میبر ای؟! ب ینخورد یزی! چ؟یبهتر

 ... موهاتو خشک کن . 

حاضر کرد سشوار  میرا برا کنسول یبلند شد ...  صندل و

 نیبش ای... ب ایو گفت: ب ستادیبه دست آماده به خدمت ا

 موهاتو خشک کنم . 

که نشستم  یصندل یجلو رفتم، لبه  یآرام یگام ها با

باد گرم سشوار را   تیبرد و با جد میموها یدستش را ال

 یکه شانه ا یحواله داد . درحال میبه سر وصورت و موها

اراده سر  ی... ب زدیرا شانه م میبرداشته بود و موها
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 نیا یکه تو یانگشتش به جراحت سرم رفت و آن خط

 بود را لمس کرد ...  دهمدت گوشت آور

 هم فشار داد .  یرا با درد رو شیچشمها

را تحمل  نیعذاب  سنگ کی کردمینگاهش م نهیآ یتو از

ه به ک یفشار توانستمیصورتش م یای. از زوا کردیم

را که از هم  شیرا حس کنم .. پلکها شودیجانش وارد م

و  دیکشیم قیعم یگشود ابرو در هم فرو کرد .  نفس ها

ام را نوازش  یشانیپوست سر و پ شیبا سر انگشتها

شب بود هم  شهیدو کره که هم نهما شی. چشمها کردیم

داشت  عتیآن دو کره طب ی... انگار روز کردیام م یحال

پر از عشق بود و حاال ...  ینیداشت .... سرزم یزندگ

بار غروب کرد و  کی دشیحاال خاموش شده بود و خورش

 هرگز طلوع نکرده بود .  گرید

... دلم  کردندیکماکان من را نوازش م شیسرانگشتها

اندازه  نیاز درون تو را  تا ا یزیبپرسم چه چ خواستیم

 اما .... کرخت شده بودم وسست .  کندیآزرده م

داد احتمال داشت از شدت  یکار ادامه م نیبه هم اگر

کرده بود از نو   جادیکه در من ا یحس کرخت نیضعف و ا

که  سشوار  شدندیگرم خواب م میبه خواب بروم، چشمها

کوتاهم که تمام شد  یرا خاموش کرد .  خشک کردن موها

را  هیخط بخ یشد  رو گذاشت و دوال زیم ی، آن  را رو

 هیبغلش نگه داشت . چند ثان یو بعد سرم را تو  دیبوس
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گفت: بپوش زودتر لباستو  یو بعد با لبخند دیمن را بو کش

 ... یسرما نخور

 یگفت: بو یو با لبخند دیرا بوس میموها یدوباره رو و

 آهو ! یدیم نیراست

 .  دیخند و

 یخنده  کینبود .  یشوخ ایذوق  یاش از رو خنده

چطور  دیبا قایدق دانستمیخنده که نم کیبود .  یعصب

 کرده بود .  جمیاش کنم اما گ یمعن

صبحونه بخور  ایرا به صورتم نشاند و گفت: ب شیدستها

... 

لب  میتکان دادم و باالخره از من دل کند و رفت .لبها یسر

 باز کردند: بوسه پس چه شد ؟! تیبه شکا

 

شدن !  دهیکرده بودم به بوس دو روز چه عادت نیا یتو

و از عطر مردانه اش  دمیپر توقعم کوب ی نهیبه س یمشت

مشامم را  یلعنت یها روسیخودم را معطر کردم . و  یکم

هم  نیعطر سنگ نیبا ا یآلوده کرده بودند که حت یطور

حس  یمردانه اش را درست و حساب ی حهیرا توانستمینم

 کنم . 

افتاد و در  زیم یگذاشتم که درش رو شیرا سر جا ادکلن

 نیبه زم زیم یشکلش ، قل خورد و  از رو یگرد و الماس

 تخت غلت زد  .  ریو سپس تا ز
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تخت با  یرا تنم کردم ، دوال شدم فاصله  زمیو شوم شلوار

 ریدستم را ز نمیرا بب رشیز توانستمیکم بود و نم نیزم

بکشم که  ونریب ریتخت بردم خواستم  در عطر را از آن ز

را به  یگرد الماس یپارچه خورد . قلنبه  کیدستم به 

 یشورت تور کی دنیآوردم و از د رونیهمراه پارچه ب

 ریلباس ز نیوا رفتم .... ا نیزم یزنانه ... همان جا رو

 متعلق به من نبود!

پرتاب آب  لیدل دیچراغ در ذهنم روشن شد ... شا کی

که  ییآن دستها دیحکمت ... شا نیراست ریدهان به تصو

که در  یهمه عذاب نیا دیراه نفسم را گرفتند ... شا

باشد .... به من  نیبابت هم کردمیحس م شیچشمها

 _ممنوعی#کپ 134کرده بود! #کالکت_ انتیخ

 

 _ممنوع ی#کپ 135#کالکت_

و  ربرنجیتا ش یمفصل ، از فرن یاز صرف صبحانه  بعد

بودم  ستادهیا نکیس ی...  ظروف را جمع کردم . پا میحل

 ..... یتو بشور خوادیآمد : نم نیراست یکه صدا

لقمه تو  هیگوهر تشرش زد:  یب یب دمیجا برخاست و د از

مادر انقدر منو خون به  ریغذا بذار دهنت آخه .... ام

 نکن .  گریج

 .  نیرا بست و گفت: برو بش نکیس ریش ستادیسرم ا پشت
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گفتم:  هی... با کنایموجه لیدل چیه یکرده بودم .ب ماخ

 و قاشقه ! وانیهمش سه تا دونه ل

 یآب را باز کردم . ب ریشد از نو ش نیبه من سنگ نگاهش

تو باز  زیسرم نیبش ایمادر... ب نیزد: راست شیصدا یب

 دنبال بهانه است دخترم . نی؟! ا یبلند شد یشکم خال

اغشته کردم و نگاهم را باال  ییظرفشو عیرا به ما اسکاچ

 یباال یگود و کبود شده بود . موها شیچشمها ریز دمیکش

آمدند  یصورتش م یبلند شده بودند و تو یاش کم یشانیپ

گفتم:  کردیم میو موشکافانه تماشا قیکه دق ی.... در حال

 یدیخدا رو چرا انقدر حرص م یبخور بنده  یزیچ هیبرو 

 ... 

 .  ستیگرسنم ن-

لبخند بزنم ....  توانستمیدهانم را قورت دادم .  نم آب

... آنقدر یبخور یزیچ دیحتما با میبگو توانستمینم

بعد از شستن ظرفها  دانستمیکه نم یبودم و کفر یعصبان

! من کردم؟یخانه چه م نی! من در است؟یبرنامه ام چ قایدق

عالمه  کیداشتم .  تیان تخت حس گرما و امن یرو

شده بود و حاال ... حاال حس  تیانم سرابه ج یمهربان

 یبایز یگو کیحباب است .  کی زیهمه چ کردمیم

 دارد !  ییبایز یاست که از دور نما کالیموز

 در گوشم نشست :  شیصدا

 ؟  کنهیبازم سرت درد م-

 



 503 

 دمیاخم و تخمم را به درد ربط داده بود لبم را گز نکهیا از

چند  نی... ما در امی. چطور بگو میچه بگو دانستمی. نم

 یکه احتمال هر اتفاق میشده بود کیبه هم نزد یوقت طور

! هرچند که حدسش چندان کار یکی نیدادم جز ا یرا م

 نبود !  یسخت

 کرد: آهو! میصدا

 یاز جان ها یآمد جان رونیب شیکه از لبها ییآن آهو و

 مانده در تنم گرفت . دردناک و از ته چاه .... 

را با سرشانه پاک کردم و  میابرو یبه باال دهیپاش آب

 گفتم: نه ...

 ماند.  رهیدر صورتم خ یا هیثان

 یو بهت و ناباور کردیام را تماشا م دهیدر هم تن یابروها

به کنکاش چهره ام ادامه دهد تا  هیوادارش کرد تا چند ثان

بکشد اما ...  رونیصورتم ب یایاز زوا یزیبتواند چ

 !  توانستینم

 شده؟!  یاز من گرفت وگفت: چ قیفس عمن کی

 !  یچیه-

 نشد حرف.  یچیلب زد: ه یکفر

 را ندادم و لب زد:  جوابش

 ...یستیخوب ن -

زشته  نیبش ششونیجواب دادم: چرا خوبم . برو پ بدعنق

... 
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 !؟یشد ودی! پر؟یچرا تو ژست-

 ؟یبر شهیو گفتم: م دمیصراحت کالمش ابرو در هم کش از

 شده ؟!  یچرا ؟! چ-

: دمیغر یداده بود که کفر لمیشده تحو یچرا و چ آنقدر

 . االن برو بذار تنها باشم .  میکنی. بعد صحبت م یچیه

درخواستم را انقدر قاطع به لب آوردم که  و باالخره  و

عزم رفتن  یب یبرود ، ب رونیداد تا از آشپزخانه ب تیرضا

 کی یمنج کیدو روز مثل  نیا یط دمیکرده بود  ، فهم

من را داده است ... تر و خشکم  کینگهبان کش یفرشته 

 در بغلش ماندم .  هیکرده است ... بغلش زدم  و چند ثان

مبل بود و  یمبل نشسته بود و سرش به پشت یرو نیراست

دو  نیکرد و گفت: ا حتمینص یب ی. ب کردیبه سقف نگاه م

روزه اخالق نداره گله نکن ازش مادر .بخوابه خوش 

 دیبود با کمیهم بده بخوره . کوچ یزیچ هی شهیاخالق م

 بذاره دهنش !  یزیچ هیدنبالش  فتادمیدوره م

مادرانه اش زدم و خاطر جمعش  یها یبه نگران یلبخند

کردم که مراقب هستم ... هم مراقب خودم ... هم مراقب او 

! 

 

  136#کالکت_

 کرد . عتشیمشا نییتا پا نیراست
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که آخرش  ییدادند جمله ها یها در سرم جوالن م جمله

بودم و به  ستادهیصبحانه ا زی. پشت م دندیجو یمغزم را م

. در  کردمینگاه م شدیکه آب م یظروف مانده و کره ا

 یرا تو یکوچک فرن یرا گذاشتم و قابلمه  میظرف حل

 بردم. خچالی

 یتر ... تو قی. دق کردمیبار خانه اش را خوب نگاه م نیا

.... حضور شیها نتی... کابزرشیفر ی.... تو خچالشی

صد  شیخانه سر تاپا نیرا حس نکرده بودم! ا یزن چیه

 در صد مردانه بود! 

که  ییگوشت و مرغش سوا نشده بود! همان ها یها بسته

بدون  گذاشتیم زریدر فر میرا مستق دیخریاز فروشگاه م

بخش بخش  ایمرغ را جدا جدا  یها نهیس ایران ها  نکهیا

 کند !

حلقه حلقه  جیخرد شده و هو یفلفل دلمه ا یبسته ها ای

ها ... از کرفس تا قرمه  یشده و  انواع و اقسام سبز

نبود!  زرشیدر فر رهیتا آش و غ یتا کوکو سبز یسبز

 ! یفروشگاه یآماده  یبسته ها یهرچه بود همگ

کرده بودم و کل خاک آشپزخانه را برده  یآشپز شیبرا

سال تمام بود  کیهود را که انگار  یبودم ... خاک رو

 بود!!!  دهیآن را دستمال نکش یکس

که در   کیکردن قالب ک دایپ ایفر ...  ینیکردن س زیتم ای

 نقطه  از آشپزخانه بود!  نیدورتر
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 ینداشت؟ تنها نکته  یتیاهم شیآشپزخانه برا نیا یعنی

مهم  تشیدر تخت بود ؟! و اگر رضا تیرضا تیئز اهمحا

بود پس کجا بود؟! اصال نامش چه بود؟! چه  یبود و راض

 کاره بود؟! 

زودپز سواالتم درحال  گیعالمه سوال داشت . د کی سرم

مغزم  یها وارهیاگر بترکد کل د دانستمیانفجار بود و م

 له  ولورده !   یاز سوال ها شودیم

صبحانه رفتم نان  زیبه سمت م یبلند یحرص و گام ها با

باز شد .  یکه در ورود گذاشتمیم زریفر سهیها را در ک

... یکیعطرش... نزد ی... بو دمیرا شن شیقدم ها یصدا

بود و  شیمحبت ها یتنم جسمم روح زنانه ام تشنه 

است !  یهمه اش باز گفتیعقلم... منطقم... هوشم .... م

جشنواره  یود که برنده قابل ب گریک بازیطرف حسابم 

با  گریباز کیهم  شده بود و اتفاقا از او به عنوان 

 ! کردندیم ادیاستعداد 

 در عاشق نشان دادن خودش داشت !  یادیز استعداد

 یبه حضورش در پشت سرم... کم تیاهم یبه سمتم آمدب 

بودند را به سمت  زیم یکه ان سو یخم شدم .... ظروف

.... دوال شدم و ظرف کره   دیرسیدستم نم کشدمیخودم م

را به کمرم نشاند و گفت:  شیرا برداشتم که دستها ریو پن

 ! رونیذهنت بکشم ب یاز تو یجور هی ایچته  یگیم
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 نیباشد .... ا یعصبان خواستیرا ندادم . دلم نم جوابش

از من ...  یبعد از د و روز پرستار خواستمینم قایرا عم

من... زا به راه کردن مادربزرگ  یوقت دکتر گرفتن برا

نبودم  یرحم ی! من آدم بدنشیسن و سال دارش... نخواب

که کمتر  یموکولش کنم به بعد . به وقت خواستمی...  م

 یدر گذشته چه خبر دمیفهمیم دیبودم! من با ینعصبا

 بوده است ! 

 کتفم گذاشته بود .  یدستش را رو کف

 شد .  شتریدستش ب فشار

 ؟! یکنیم کاریو گفتم: چ کردم ییتقال

گوشم زمزمه  یگوشم نشاند و تو یرا به کناره ها لبهاش

 کرد: 

 باشم ......  ینطوریا تونمیم-

... با عطر شی... با نفسها شیکرده بود با صدا کمیتحر

 تلخش... با لمسش....

 یشتریمحرک ب شیلمس و فشار انگشتها نکهیاز ا قبل

تا  دمیکش قینفس عم کیسواالتم را بزنند  دیباشند تا ق

 کنم . در واقع هوشو حواسم را !  دایخودم را پ

سکوتم استفاده کرد . به گوشم دندان زد ... من را  از

به جلو هل داد ... کمرم را خم تر کرد دستش را به  شتریب

 باشم....  ینطوریا تونمیرساند و گفت: واقعا م میموها
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 یرا روچسباند و  دستش  زیصورتم را به م یطور و

زدم:  شیاراده با تمام وجودم صدا یگونه ام گذاشت که ب

 !!!!!!!!!!!!! نیراست

 کرد... میرها یا هی.  بعد از ثان دیکش قینفس عم کی

 یرا صاف کردم. گردنم درد گرفته بود ... خرده ها کمرم

بودند را پاک کردم .... گونه ام  دهینان که به صورتم چسب

بود . با  ختهیعسل ر یسفره کم یچسبناک شده بود ، رو

بابت اهانتش  دمیبه سمتش چرخ یقاطع میحرص  و تصم

اشک  دنیانگشتم راباال گرفتم تا جوابش را بدهم اما از د

 .  دندیدهانم ماس یکلمه ها تو  شیجمع شده در چشمها

محزونش ،  یبه کمر شد و در پارادوکس با چشمها دست

. با  ستمین ینطوریو ا! با تستمین یزد و گفت: ول یلبخند

و  انتی... حاصل خ ستمیتو خوبم... آدمم ! حروم زاده ن

. با تو  ستمیزن از برادر شوهرش ن هی یریجفت گ

و  دیآدمم خر یحت تونهیبچه پولدار که م هی...  نمیراست

که اسکناس  رهیجا گ هیتهش آخرش  یفروش کنه ! ول

نه   نارینه د وروی؟! نه دالر نه  یفهمی. م ستیجواب ن

... یباز یوحش ی. حت ستیپولم جوابش ن رمی... گ لایر

 !  ستیمحبت ... محبتم جوابش ن گهیاون م یحت

 .  گفتی... چه م میبودم چه بگو مانده

 یب کردمیسرش گذاشت .. حس م یرا رو شیدستها

 باعث جنونش شده بود ... یخواب
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 _ممنوع  ی#کپ 137#کالکت_

فرو  شیرا در موها شی... پنجه ها  دمیرا جلو کش خودم

اش  یشانی. رگ پ دیکرد و آنها را با تمام قدرتش کش

داد و گفت: برو  لمیزهرخند تحو کیمتورم شده بود . 

 گهیاالن برو  و د یبر یخوای.  اگر م ی! چرا معطل گهید

! توقع کمک  و  یطیشرا چی... در ه نجایوقت نباش ا چیه

 تیته باش . مسئول امناز من نداش گهید مه تیحما

تو .... تجاوز  نشدن به تو که  یزگیتو .... دوش یباکرگ

 نی! فقط ا می! هستم ؟! من آدمم ! الف.... دال.... م ستمین

نخوند ... از نظر تو  یعرب ی هیچهار تا آ هی یکیوسط 

 هست ؟! الف؟! یمانع

کنم؟!  کاریچ یگیرا تکان داد وگفت: عجب ... م سرش

 یکنم اصال به من چه ... تو خودت پاشد کاریچ دیبا قایدق

من . حاال هم همونجور که  یوسط زندگ یجفت پا اومد

 هم برو! دردش کمتره . باور کن  .  هوی یاومد هوی

که سالنه سالنه خودش  یبه سمت پله ها رفت... درحال و

چسباندم  به  زیم ی... کمرم را به لبه  دیکشیرا باال م

 ینگاه مین رفتیاز پله ها باال م قامت خم شده اش که

اشتباه گرفته بود . چرا  زیرا به چه چ زیکردم ... چه چ

 یبه کجا ... به کدام سفر ب میها دنی. فهم دمیفهمینم

 رفته بودند!  گشتباز
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 .... تیآب خوردم و در نها یوصورتم را شستم . کم دست

باال رفتم .... اتاق  یخنک به طبقه  مونادیل وانیل کیبا

طبق انتظارم دوباره پر دود شده بود . هرچند که نسبتا به 

 لتریف کیفقط  یگاریس ریز یبودم  . تو دهیموقع رس

که تازه  شیانگشتها انیمصرف شده بود و ان نخ دوم م

 روشن کرده بود.

 یو گفتم: اول تو بگو چرا انقدر قاط دمیکش شیرا پ دستم

 ! یهست یو عصبان

داشتم جواب ندهد . خودم را آماده کرده بودم تا به  انتظار

گفت:  یدو رگه ا یقول خودش نازش را بکشم اما با صدا

 ؟ یگیبعدش تو م

 تکان دادم .  سر

را از  گاریرا به دستش داد م و خواستم آن نخ س مونادیل

بکشم تموم  نویکه نداد و گفت: بذار ا اورمیچنگش درب

 بشه . 

تخت نشستم و گفتم: خب ...  یاحت تر لبه کردم و ر یپوف

 شده؟! یچ

 نامزد سابقمو زدم ! -

 سقوط کرد! نییبه پا فکم

گرفت و به سقف زل زد و گفت:  گاریاز س یکام

 خب زدمش !  یبزنمش ول خواستمینم

 لب زدم: زنده است؟ رانیح
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 بود ...  کیریستیبلند ... خنده اش ه ی. با صدا دیخند

سرش را تکان داد و گفت: لبش  را حبس کردم و نفسم

 هیخب آخرش  یخون دماغ شد . ول کممیشکافت ... 

 چنگ انداخت به بازوم ... 

رفت .رد سه  شیو نگاهم به بازو دینوش مونادیاز ل یوکم

 . نمیناخن را توانستم بب

 

 _ممنوع  ی#کپ 138#کالکت_

 ... مثال .... یعنینامزد سابقت ... -

باال آمد سوالم را نتوانستم سر هم کنم که گفت: چند  نگاهم

. بعد نشد... ازدواج کرد شوهرش خواستمشیم شیسال پ

 هی. با هم تو  نیها افتاد گردن ا یباال اورد رفت بده یبده

 یکردم ول هیهاشو تسو ی....  بده میشد یپروژه هم باز

 ربا من شروع کنه و خب امروز انقد خوادی... دوباره م

ه تر از دهنش حرف زد که نتونستم تحمل کنم زدمش ! گند

مثل سگ  یبزنمش... حداقل اونطور خواستمینم

حالت خوب نبود ..  یبود ضیبزنمش! تو مر خواستمینم

سر  موی.... منم کل دق ودلینشد داریگوهر گفت هنوز ب

 کردم! یاون خال

 از جنس خودم ...  یکی یام شدت گرفت .برا یدلسوز

 دادم که آرام گفت: خب تو بگو ... رونیب نیراسنگ نفسم
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کرد . ناراحت شدم .  تمیکردم تو اتاقت . اذ دایپ یزیچ هی-

 ... یبد حیخواستم بهم توض

 !؟ی: چدیشکاند و پرس یگاریس ریز یرا تو گارشیس

 بوده !  یبدونم ... مال ک خوامیلباس زنونه ! م هی-

برچسبشو ... یخوریموز م یریزد و گفت: تو م یپوزخند

 دنیکنار... بعد اون برچسب و بهت م یندازیم یکنیم

 هیکدوم موز از  یچه ساعت یتو چه روز ادتهی گنیم

 ؟! یدسته رو خورد

 مثالش خشکم زد.  از

؟! مشکلت االن  نیگفت: فقط هم یا روزمندانهیبا نگاه پ و

 بود؟! نیا

 باشه؟! یچ دیمشکلم با-

 یلیبا خ دیفتم شا... گ دونمیزد و گفت : نم یکج لبخند

 ونی... تو کل کابوس هات و هذیاز من مشکل دار زهایچ

 !  یگفتیم راهیبه من بد و ب یهات داشت

 .  ختیر قلبم

 تند شد و گفتم: چرا ؟! ضربانم

کابوس  ی. تو داشت دونمیباال انداخت و گفت: نم شانه

 ....یدیدیم

 میازم قا وی؟! چ یکنیاز من پنهان م وی: چدمیهوا پرس یب

 ؟! نیراست یکنیم
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 _ممنوع ی#کپ 139#کالکت_

 زهایچ یلیو گفت: خ دیاش سر کش یدنیاز نوش یا جرعه

 .... 

 یو آشفتگ یشانیسرخش ، نگاه کالفه اش... پر یچشمها

تپش قلبم.... باعث شد  نهایا یهمه  یاش...  و به اضافه 

بپرسم ... اما  خواستمیتا سوالم را درنطفه خفه کنم . م

 در زمان مناسب تر.... دیسکوت کردم .شا

، پاکت و فندکش را  یگاریرسیدراز کردم تا ز دست

 ؟! یبردارم که دستم راگرفت و گفت: تو دوستم دار

 خوردم .  کهیسوالش  از

 کی.  دانستمیتعلل کرد تا جوابش را بدهم . نم هیثان چند

 یبود . حس ینباشد ... در من حس شدینم یعنیبود  یحس

به کما رفته بود اما عالئم  دیکه فراموش شده بود ... شا

وانمود  خواستمی. نم دادیاز خودش بروز م یا یقو یاتیح

بود ...  یدروغ محض بود! حس کیچون  ستین یکنم حس

 بهتر از نبودنش بود. دنشو بو

 !؟ی: به من اعتماد داردیهوا پرس یرا ب یبعد سوال

شب  گفتیانستم . داشتم . اگر مد یرا م یکی نیا جواب

 ! کردمیاست ... باور م

را تکان دادم و گفت: اگر ازت بخوام ... به حاال فکر  سرم

 ؟!  هی... جوابت چیکن

 !کنم؟یمگه دارم به حاال فکر نم شمیمتوجه نم-
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کن ... تو حال  یتو االن زندگ یعنی... االن !  یعنیبه حاال -

! 

 یپاتخت یرا باز نخورده لبه  وانیل دمیکش یقیعم نفس

گذاشت و دستم را گرفت وگفت: من اگر حافظه امو از 

 ایوقت ندونم که رو چیه خواستی... دلم م دادمیدست م

 چکسیه خواستیزده!  دلم م میبه زندگ یمادرمه و چه گه

وقت  چیهمه بهم کمک کنن که ه خواستیبهم نگه ! دلم م

 هیتو بودم آهو !  یجا خواستیدلم م یلی... خ ارمین ادیبه 

 .  شدمیم الشیخیو ب کردمیفراموش م مویاز زندگ یبخش

 یگذشته ا نیگذشته ام بشم . اونم مهمتر الیخیب تونمینم-

 یکه ..... من توش مادرمو ازدست دادم . مادر من آدم بد

 !نینبود راست

 که نداشتم! نیبا ا دونمیمادر خوب و م یمن معن-

... چند تا  دیکش یقیام در آمد . نفس عم نهیاز س یقیعم آه

 دیشد ژنیدچار کمبود اکس شیها هیپشت سر هم... انگار ر

 فرستادیم شیها هیر یشده بودند  هرچه هوا تو

 بدنش نبود. ازین یجوابگو

دستش گذاشتم  یصورت کبودش زل زدم و دستم را رو به

کار  یلیمادرمو ... فراموش کنم ! خ تونمیو گفتم: نم

 هیجاش خال یلیبود .... خ زیعز یلی. اون برام خ هیسخت

 تو قلبم!

 !    یحرفم گفت: تونبش قبر کرد انیم
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 از شوک خشکم زد. یا هیثان یبرا

حد  نیتا ا زدندیولتاژ ممکن برق را هم به من م نیباالتر

 . شدمیبهت زده نم

مادرتو از  ی:  جنازه دیآمد و به گوشم رس شیصدا

 هی... با کمک بهارک و   عهیش یقبرستون مسلمون ها

آرامستان متعلق  هی شی... بردیآورد رونیمرد گورکن ، ب

 !  یبه ارامنه و اونجا دفنش کرد

زل  میکه کماکان به چشمها یبه لب آورد و در حال یلبخند

 غهیبهنام مجبورت کرد تا ص نیهم یزده بود گفت:  برا

جسمتو تجربه کنه ...  خواستی... چون دلش میاش بش

که  یکرد تو به من البته گفته بود دتیحست کنه  تهد

مادرت  نکهیاما از ا یترسیتبعاتش نم ایاززندان رفتن 

 یکه بهش تعلق نداره واهمه دار ییبه جا دهدوباره برگر

...  تمام یباراون به قول خودت خفت رفت ریز نیهم یبرا

عالمه  هیمن ازت  میکه با هم شروع به تئاتر کرد یدوران

مثبت فکرکردم خوبه !  ی.... پالس ها گرفتمیم گنالیس

.... 

 

 _ممنوع ی#کپ 140#کالکت_

 میتونیم دمیفهم یعنیو گفت: حس کردم  دیکش یقیعم نفس

اون وانفسا  من  ی. تو میداشته باش یبا هم شروع خوب

که  یبهنام ..بهم نگفته بود ریبودم و تو درگ لمیف ریدرگ
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خب من ...  یول یرسم نه چندان دیحاال شا یشوهر دار

باور  زهایچ نیبه ا یلیبزرگ شدم که خ یدست زن ریمن ز

 یکه از بچگ یباور و اعتقاد یچشمم ورو تونمیداره و نم

 یلیخ یبهم گفت یوجود وقت نیباهاش بزرگ شدم ببندم با ا

خونه ام  یشدم اما  بهت کمک کردم آوردمت تو یعصبان

... یداشته باش تیخواستم ازت محافظت کنم . خواستم امن

و چهار ساعت ...  ستیفقط ب دینمونده بود ... شا یلیخ

 هی بای... دعوا شد تقر نجایاومدن ا امپدرت و بهن

قطعا من  کردیدرز م رونیکه اگر به ب یاساس یزیآبرور

... بحث باال   رمیسرمو باال بگ تونستمیوقت نم چیه گهید

زن شوهردار رو  هی نکهیاومد من به جرم ا سیگرفت پل

 یلیخونه ام نگه داشتم بازداشت شدم    .... کال خ یتو

به  تیگرفتن ... و در نها لمیعده ازم ف هیاتفاقات افتاد . 

که داشتم  یخاطر اون ماجراها که خوشبختانه تنها شانس

نکرد ، فقط پروژه  دایدرز پ یمجاز یبود که به فضا نیا

و بعد هم  یاسیس یهاکم حرف هیو از دست دادم .  نیتلق ی

 نایقسمتش البته ا نیشدن! بدتر ریسال ممنوع التصو کی

 !  ی... چون تو همون شب تصادف کرد ستین

 ادامه نده ....  گهیرا فشار دادم و گفتم: لطفا د دستش

 بار...  هی ونیبار ش هیتحکم گفت: مرگ  با
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. سکوت  دیرا د میدر چشمها یشدم . التماس جار مانعش

ام فشار دادم  نهیو من کف دستم را به س دیکش یکرد . پوف

 . 

لب زدم:   یگرفته ا ی... با صدا سوختندیم میچشمها

 دارن؟!  قتی... واقعا حقیگیکه م یینایا

 !؟یرو به خاطر آورد یزیچ-

 یقصه  هی ی! انگار دار یچیتکان دادم و گفتم: ه یسر

 هیبق خوادیدلم نم گهیکه اصال د یکنیم فیتلخ برام تعر

 اشو بشنوم !

اراده هق هقم کل  یدهانم نگه داشتم و ب یرا جلو ودستم

 اتاق را پر کرد ... یفضا

کرد و گفت:  کیرا خم کردم ... خودش را به من نزد سرم

 ؟! یکنیم هیچرا گر

 را پاک کردم .  میو اشک ها دمیام خند هیگر انیم

 ؟! یخندیم یزده گفت: دار رتیح نیراست

شد  یو خنده ام قاط هیو گفتم: گر دمیام را باال کش ینیب

که .... فکر کنم  هییخوبه که مادرم االن جا یلی.... خ

دوست داره کنار  گفتیبهم م شهیروحش آرومه ! هم

خودش دفن بشه .... خوشحالم براش  یو همراه ها اکانین

 و کردم ....  نکاریا

 و گفت: خوبه ... دیبه گونه ام کش یدست
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بهنام  ی غهیو ص دمیمالیزندان و به تنم م یکاش پ-

 ... بهت نگفته بودم ؟! شدمینم

 نه ! -

 که دوباره درد گرفته بود ناله کردم:  یمغز با

و ....  نجایپدرم و بهنام اومده باشن ا نکهیتصور ا-

 من ...  یخدا ی.... وایزیآبرور

 را گرفت و گفت:  میدستها

 همشون گذشته و تموم شده! -

 یرو چرا بهم زودتر نگفت نایرا پاک کردم و گفتم: ا اشکم

 ؟! 

 ی... حتیدر امان باش خوادیدلم م یدار یتلخ یگذشته -

شاد برات  یزندگ هی... دوست دارم زیاز افکار غم انگ

....  یاریب ادیروزا رو به  نیباعث نشه ا یچیبسازم که ه

 ....یاشو بشنو هیبق یاگر بخوا

 گهیپر شدم ! د گهیحرفش گفتم: نه ... امروز د انیم

سرقبر مادرم ؟! سر  یمنو ببر شهی.... م لهیتکم تمیظرف

 کجاست ؟! یدونی! تو مش؟یقبر واقع

 

 _ممنوع ی#کپ 141#کالکت_

 زل زده بود .  میچشمها در

 ....  زدینم یو حرف کردیفقط نگاهم م یواکنش چیه بدون
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کردم و دست از  ینگاه میصورت خسته اش ن به

کم استراحت  هی یبرداشتم و گفتم: البته وقت یخودخواه

 .... یخورد یزیچ هیو  یکرد

 خواستیرا احاطه کرد . دلم م شیلبها یکمرنگ لبخند

شدم .  رهیفقط به صورتش خ هیبخندد .... چند ثان قیعم

.... به خط لبخند دو شیکنار چشمها فیخف یها نیبه چ

از رزولوشنشان کاسته بود . به  شیکه ته ر شیطرف لبها

ماندم .  رهیخ اهشیس یرنگ و چشمها یمشک یابروها

از  شی! بکیتار یلیبود ... خ یکیجهان تار شیچشمها

 ! کیاندازه تار

 یموها یالبه ال دیرفت چند تار سف شیبه موها نگاهم

.... چند تا یشانیپ یبه چشمم آمد ... چند تا باال اهشیس

راست  قهیهم کنار شق ییچهار پنج تا چپ... ی قهیکنار شق

 انیم دیسف شیماندم و دو تا دانه ر رهی... به چانه اش خ

 دلم را ماالمال از درد کرد .  اهشیس شیته ر

نداشته  دیسف یوقت مو چیآمد ه یچرا به نظرم م دانمینم

 نشده بودم .  قی... مثل امروز انقدر دق دیشا ای

اش را  یعضالن یشرتش راباال دادم و بازو یت نیاست

برات سرم  یخوایکردم و گفتم: دستش بشکنه! م یوارس

 چسب زخم ...  ای؟!  ارمیشسشتو ب

 نداد. یزد  . جواب یلبخند
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و  دمیشرتش را رها کردم، نگاهم را باال کش یت نیاست

 میباهم نداشت یمدت یطوالن یگفتم: من و تو رابطه 

 درسته؟

 ....  مینه . نداشت-

 : دمیسوال پرس نیاما به عنوان آخر یواضح یشرمندگ با

 ... یا گهیقبل از من با کس د-

... یدو نفر یکیرا تکان داد و گفت: آره . بودم ...  سرش

 !دونمیچهار ... نم ایسه ...  دیشا

 قبل از تو بودن ! یکرد : ول دیکه تاک کردمیم نگاهش

 یو درحال دمیشک قینفس عم کیکردم و  یتخت نگاه به

 هضمش کنم گفتم:  کردمیم یکه سع

 !نجا؟یا یبهنام بودم منو آورد ی غهیکه ص یزمان-

 آره ...-

متولد  یگرید زیباشد باز چ نیسوالم آخر خواستمیم هرچه

حلقه زد: که ازم  میو  اشک دوباره در چشمها شدیم

 ؟ یمراقبت کن

نبودم .  یمراقب خوب یلیبه لب آورد و گفت : خ یلبخند

 دمیدرست نفهم یحت ومدیازم برن یکار یتو تصادف کرد

 کجا !  ای یک

 حاال که زنده ام !  ستیمهم ن-

 زنده باش !-
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زدم و گفتم: وبعدش... بعدش مادرت مراقبم بود .  یلبخند

 هرچند به زور و اجبار تو نه ؟! 

و در  دمیجوابم بود و خودم را جلو کش قینفس عم کی

... واقعا یباز زل زدم و گفتم : تو نجاتم داد شیچشمها

 کاریبرات چ دیلطفت با نی... من در جواب اینجاتم داد

 ن؟یکنم راست

 بغلم   !  ایب-

 ی نهیس یو سرم را رو دیمن را به سمت خودش کش و

از عطر  قیاش گذاشتم و چند تا نفس عم یستبر و عضالن

... و خدا دانست چقدر ممنون بودم . یتنش گرفتم  خدا م

 یرینظیب یچقدر ضربان قلبش آن لحظه سمفون دانستیم

 بود!

 

 _ممنوع ی#کپ 142#کالکت_

******* 

 دوازدهم :  فصل

******* 

 یقهوه وارد سالن شد ، رو ریش یمحتو ینیبا س ساسان

 یبود وسرش رو دهیدراز کش یچرم یسه نفره  یکاناپه 

 یقرار داد و دستگاه پ زیم یرا رو ینیکوسن بود . س کی

 بودم .  داریآمد: ب شیاس فور را خاموش کرد که صدا
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 یرا با انگشت رو ینینشست  ، س زیم یلبه  ساسان

 به جلو کشاند و گفت: اوضاع مرتبه ؟! شهیش

، چهار زانو شد و  دیقهوه  خودش را باال کش ریش دنید با

زد و  شدندیکه روز به روز بلندتر م شیبه موها یچنگ

 گفت: نه ! 

سفر برو ... با آهو  هی ؟یآف به خودت بد هی یخواینم-

 ... 

رفت لب  شهیزد و گفت: تا عقدش نکنم که نم یپوزخند

 ! ایدر

 ... گهید یکنیعقدش م یکرد و گفت: دار یخنده ا ساسان

کل وجودشو گرفته  دیدختره دو دله شک داره . ترد-

 ؟  تونمیزورش کنم که ... م تونمینم

قهوه را برداشت ، ساسان  ریدست جلو برد و فنجان ش  و

 ... زویبا آرامش گفت: بهش بگو همه چ

 بگم؟!  یچ-

 ینطوریو گفت: ا دیجلوتر کش یخودش را کم ساسان

ات بنداز .  افهینگاه به ق هی... یبریم نیاز ب یخودتو دار

 کنهیم الی... خ یمعتاد شد کنهیم الیخ نهیهرکس تو روبب

روز  نیممنوع الچهره شدنته که به ا یاز غصه 

 ....یافتاد

 ! نهیاز ا ریمگه غ-
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 هی.  نینکن راست تیحوصله گفت: انقدر اذ یب ساسان

 ... میخوریغمتو م میباش که به فکرت ییدوزار به فکر ماها

هست که فعلتو جمع  ستیل یتو گهید  یجز تو ک قایدق-

 ! یبندیم

ماند وگفت: من ... ژاک ...  رهیدر صورتش خ ساسان

 نی.... آهو ... گوهرجون ! ای... گل ونای... فکیروب

درد و دل رضا و اکبرخان هم وهللا کم  یپا ینیروزها بش

 ! خورنیتو رو نم یغصه 

 کرده نه ؟! کاریرضا با من چ یدونیتو م-

اون  یو گفت: تو خودت خواست دیابرو درهم کش ساسان

که  یودت به فکرش افتاد.... تو خیخونه رو بساز

 یکه از  ب یحاضر کن یسرپناه درست و حساب هیبراشون 

.... یگرفت مویتصم نیتو خودت ا فتنیبه جون هم ن یپول

و فراموشش  یحلش کن یجور هی یخوایم یمگه نگفت

 ؟یمونی؟! حاال پش یمزاحم نداشته باش گهیو د یکن

.  ستمین مونیاز کارهام پش چکدومیکرد و گفت: از ه ینوچ

 بدم! یو با بد یجواب بد خوامینم

، اگر  یکه گذشت ی... اگر گذشتیگیم یچ گهیپس د-

وسط  نیا هیخاله خرسه چ یدوست نیپس ا ینگذشت

 ... دختره گناه داره! ای! د به خودت بن؟یراست

... من چه ی: فقط دختره گناه داره؟! پس من چزهرخندزد

 ...  ستیکس به فکر من ن چیکاره ام ؟! ه
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 ستم؟یمن که هستم . ن-

 یلمیتو ف یبا حفظ زهرخندش گفت: تو هم که رفت نیراست

حرف نزن که فکر  یجور هیمن بودم!  کشونیکه انتخاب 

 یو بابتش منت نذار که هرکس یکنم تمام قد در خدمت من

 هیتو از نکهیبا ا یبه فکر منافع خودشه ! من مشکل

ازدواج  یدار شمیندارم . خوشحالم م ینفع ببر یزیچ

 چیه یخودتو مطرح کن یاریپول درب یکار کن دیبا یکنیم

ادعا  یایکه تو م ادیم شیپ یمشکل وقت ستین یمشکل

 !  یبه فکر من یلیخ یکنیم

 !ستم؟یوا رفت و لب زد : ن ساسان

 !یکه سرم منت بذار ینه اونقدر یول یهست-

 یشرکت تو یبرا دیانداخت وگفت: من با نییرا پا سرش

 .گرفتمیازت اجازه م لمیاون ف

تا  یگفتیحداقل بهم م دیکه با نهیبحث ا ستیبحث اجازه ن-

بفهمم  نستاگراممیا یها رکتیمن از دا نکهیقبل از ا

 یبرنامه ا ری! اونم مدکنهیم یچه غلط قایدق ربرناممیمد

 یاز هم خواب ها یمن خبر داره! حت یوبم زندگ ریکه از ز

 مادرم!!!

سرخ  ی. با گونه ها دیسرش راباال کش یضربت ساسان

 !نیشده فقط صدا کرد  : راست

دروغه ؟!  برادرم با دومادش داشتن منو  ؟یچ نیراست-

حرف  االتمی... من هر روز داشتم با خ دادنیبه کشتن م
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! آره ... دم؟یشد ؟! بخش ی! متوهم شده بودم ... چزدمیم

 بهش اصال گهیدردسر ندارم اونقدر خستم که د یحوصله 

که  دونمیم نویا ی. ول دونمی؟ نم شهیم ی... چ کنمیفکر نم

 ستیدرکار ن یتفاوت یدر ب یتظاهر چی... ه رهینم ادمیمن 

 ندارم!   یحس چیه چکسیبه ه گهید قایعم

 به آهو؟ ! یوگفت: حت دیاش کش یشانیبه پ یدست ساسان

 به آهو ! یزد  وتکرار کرد :حت لب

 

 یزانو یدستش را رو_ممنوع ی#کپ 143#کالکت_

... با  یمعرفت نبود یگذاشت و گفت: تو که ب نیراست

 هیغیچه ص گهید نی... ا یوحش یبا وحش یبود یاهل یاهل

 که ..... هیا

 ارویئه ؟!  یآهو اهل یکنیم الیکالمش گفت: تو خ انیم

. من سرم به  دیمن .... منو به گند کش یاومد وسط زندگ

بود که با  نیخودم بود .... ته تهش غصم ا یکار و زندگ

! ممنوع ؟ینباشم ... حاال چ یخبر مجاز تریپناه روشن ت

مادرم  دونهیازم آتو گرفته ... دختره م تیالکار شدم . آ

پازل و  یها کهیت نیا یهمه  ادیب ادشیکاره است ...  چه

 ساسان؟! مونهیاز من م یبه هم بچسبونه چ

 گفت: یبا تعلل ساسان

...  یکه بعدا دهنشو ببند یکنیعقدش م ینگو دار-

رفته  یباالخونه رو داد گهینه ؟! رسما د یشد وونهید
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به  نیآه ونفر یدختره گناه داره ... نذار پا نی.... راست

 باز بشه .  تیزندگ

 گوهر ؟! یشد-

.... انقدر  گمیم یچ یدونیخشک گفت: خودتم م ساسان

 ری... محسن و اجیبراش به پا گذاشت یبهش بها داد

 یمراقبش باشه ... مادرتو فرستاد یکه چهارچشم یکرد

 یباباش که دو تا چشمم تو خونه اش داشته باش وغی ریز

 یعقدش کن یخوایسمت خودت م ی! حاال دختره رو اورد

هم  ینطوری؟! ا یببند ینطوریا؟! که دهنشو  یکه چ

 هم اونو ....  یکنیخودتو چال م

نذاشته ... من و  ینذاشته ساسان! برام راه یبرام راه-

 مادرم باختم .  یپا موی. همه چ نیبب

 مادرت به تو چه ...-

نعره زد : مادرم به من چه  یبلند یوبا صدا دیجا پر از

اومده  خوره؟یم یمن دختره چه گه ی.... پس وسط زندگ

 خواستی؟!!!!!!!! انتقام م رهیمنو بگ ی قهی یبود بابت چ

گوهر.... که امروز بهش  یبه  جان گوهر و خدا! ره؟یبگ

نه .... من چه کاره بودم که  ایشک دارم که اصال هست 

تبصره و  یمن شد؟!  ه یزندگ زونیبابت مرگ مادرش آو

بند اورد که دوست دارم و تهش گه بود! وجودش ازنوک 

من  یسر تا نوک پا ... سرتاپاش گه بود و گه زد به زندگ

کثافتش سر وکله  یو اون پسرعمو یعوض ی! اگر بابا

 



 527 

من ... االن  یدر خونه  شدینم دایلشگر پ هیاشون با 

حکمت جنم کار  نیبود؟! که راست نپشت م یثیحرف و حد

حکمت  نیحکمت نازپرورده است .... راست نینداره! راست

....  طاقت کار سخت و نداره!!  نماستیبچه سوسول س

نکردم  یمن کارگر طاقتم ؟! من کم کار کردم ؟! یمن ب

 مگه ؟!

از جا برخاست  یاش به آرام یناگهان تیاز عصبان ساسان

 .میزنیحرف م میو کنترل شده گفت: آروم ... چته ؟! دار

 !  رهیگیمنو م یجلو یک نمیعقدش کنم بب خوامیم-

 ینطوریا یخوای؟! م یاش کن چارهیبعد ب یعقدش کن-

... خنک یشی؟! آروم م یکن سیدهن خودتو و اونو سرو

...  نیراست دیرسی! تو که آزارت به مورچه هم نم؟یشیم

 !ینداشت یکار یتو که به کس

راه رفت وگفت: همه  منیدر نش یرا تکان داد و کم سرش

 واال به من کار دارن!  

 شهی. دختره به خونت تشنه م  نیراست  ستیراهش ن نیا-

 .... 

 نی!  دکترش گفته ا ستین ادشیاالنم به خونم تشنه است -

 زیهمه چ ندهیسال آ ایموقته ! ممکنه تا شش ماه  تیوضع

 ...  ارهیحادثه به خاطر ب ایشوک  هیو  با 

 .کردیم شیمات زده تماشا ساسان
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زد و گفت: تا اون موقع هم  شانشیپر یبه موها یچنگ

 فکر کنم . شتریوقت دارم ب

 یها یقشنگ ی؟! دار یفکر کن یخوایم ی! به چ؟یبه چ-

 شیببر یخوای... م  یدیهنرمند و نشونش م هیبا  یزندگ

؟! تو  یخوایم نویا ن؟ییپا یباال بعد از اون باال پرتش کن

دختر بچه  نیبعد از ا یگذشت تیاز رضا و تورج و آ

 ؟!  یگذرینم

گفته از اونا گذشتم؟!  یلنگه ابرو باال داد و گفت: ک کی

 گهیم یدرخشان گذشتم ؟! اصال ک تیگفته من از آ یک

 گذشتم؟!

 

 _ممنوع ی#کپ 144#کالکت_

آورد و رو به  یاب وانیبه سمت اشپزخانه رفت، ل ساسان

چرا انقدر زود  میزنیحرف م میکم آب بخور دار هیاو گفت: 

 !یریاز کوره در م

پرت کرد ،  ینامشخص یرا گرفت و به گوشه  وانیل

ساسان بدون تحرک  دیچیشکستنش که در فضاپ یصدا

 و نگاهش کرد .  ستادیا

تو  نیا تیساسان زد و گفت: در نها یبه رو یلبخند

....  ای یکن فیتکل نییتع یمن بخوا یزندگ یکه برا یستین

 !یکن نییخط و سرمشق تع
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 یدار ی... سن و سالی. تو خودت عاقل ستمیمعلومه که ن-

بدهکارم  شهیهم قیرف هی! من ن؟ی! من چه کاره ام راست

چه  نییچه پا ستمیهم با ییبه مرام و معرفت تو .... هرجا

که من  ی! به خدا توهم زد یباال دلم خوشه که تو کنارم

حال و احوال تو ندارم  نیبه ا یاصال حس ایعاطفه ام  یب

و تو رو  گذرهیداره بهم خوش م یبا گل ی.... فکرکرد

بستم  موالیقرارداد سر نیاول یگذاشتم کنار ؟! فکر کرد

تو پشتم  دونمیتموم شد ..... من تا ابد هرجاباشم م گهید

حکمت کارگردان  نیراست هیباال!  یدی... تو منو کش یبود

که  یبود که منو با تئاترهاش معروف کرد!  منو با سمت

 هی شدمیداد سر زبون ها انداخت . من ته تهش م همب

و اونم  سمری....  اما االن دارم به آرزوهام میکارمند ادار

.  کنهیتاب م یمنم ب تیتاب ی.... بییتو شیفقط باعث و بان

 نی! راستیو آشفتگ یشونیپر نیحال وروزت ... ا نیا

دوباره ! وهم برت  یشد یاالتی... خیستیباور کن تنها ن

که به  یایبه چشم نم گهید ای ییتنها یکه فکر کرد شتهدا

 خدا همش دروغه ! 

گذاشت و گفت:  نیراست یشانه  یدستش را رو اطیاحت با

 رمی. م نجایا ی.... اصال خوب شد اومدریکم آروم بگ هی

 می. شب و دور هم باش ادیب گمیهم م یدنبال آهو .... به گل

 . 
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من و  یخوایدستش پس زد و گفت: م ریاش را ز شانه

 ...یآهو رو پاگشا کن

گفت:  یتصنع یخشمش را فروخورد  و با لبخند ساسان

 سر وقتش ! 

را برداشت و گفت:  لشیو موبا چیزد ، سوئ یشخندین

 ؟! یبار یبود ... کار یمصاحبت خوب

قدم از ساسان فاصله گرفت ، به سمت در رفت که  کی

 ای یدختره صدمه بزن نیبه ا یساسان بلند گفت: بخوا

که  اندازه  ی.... به جان گل نیراست یازش سواستفاده کن

! همه  گمیو م زیبهش همه چ رمیم متو دوستش دار ی

 .  دونمیکه م یو ... هرچ یچ

 .  ستادیجا ا همان

 فرو افتاده  . ییشانه ها با

 قایدق یریگفت: م یسمت ساسان برگشت و با لبخند به

که دوست داره ...  یپسر یگی؟! م یگیم یبهش چ

کنه ؟! بعد  انتیمادرش باعث شده پدرت به مادرت خ

دعوا شده بابات خفه اش کرده  دهیبو کش ویمادرت همه چ

 ؟!   یدیو تو بخش

.... ساسان وحشت زده و  دیخند کیستریبلند و ه و

 .کردیهراسان نگاهش م

 هیجالبش چ ینکته  یدونیاش که بند آمد گفت: م خنده

 هیفقط د  دهیساسان ؟! باباش   مادرشو کشته اونو بخش
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مادرشو گرفته ! .... مِن حروم زاده که پسر اون هرزه  ی

من  ی! اومده گه زده به زندگدهیوجودم رو نبخش یب ی

.... به نظرت منصفانه است ؟! به نظرت منصفانه است 

 ایرو نکهیبسوزم ؟! به خاطر ا ایرو اطرکه من به خ

به  یکوتاه با فرخ باشه ... ؟! حت یلیمدت خ هیخواسته 

 عق بزنم .  خوادی! دلم م ستیناونم متعهد 

 .  کردیکماکان نگاهش م ساسان

بهش  یو گفت: ها ... خواست دیرا به گردنش کش دستش

و عقد  یخواستگار یداره برا دیخر ی... بگو هرچیبگ

من کارت  ذارهیمادرشه ... المصب نم ی هیاز پول د کنهیم

 عقد با دختره!  گهیبکشم م

چند چنده  ستیو رو به ساسان گفت: اصال معلوم ن دیخند

 خوادینم قهیدو دق خوادیم قهیدق هی! همش دو  به شکه . 

 نیا گمی. م پرسهیم بیعج ی... سواال کنهیفکر م ی... ه

 گهید نهیا گمینه ! م نمیبیاومد ... بعد م ادشی گهیبار د

...  گهیم ونینه ... تو خواب هذ نمیبیخودشه ... باز م

 نه .. نه .... نه ! نمیبیدوباره از نو .... م قتویحق دید گمیم

سرش را تکان داد و گفت: اصال من خودم رو هوام !  و

اب خوش از  هیمن  ذارهیصحرا از اون ور برگشته گفته نم

به اهو بگه . خب بره بگه ! به  خوادیبره ... م نییگلوم پا

 ه ؟؟؟من مهم یدرک ... مهمه ؟! مهمه که بدونه ؟! برا
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 نیبا ا ذارمیآب دهانش را قورت داد و گفت: نم ساسان

 یخوایبده هرجا م چتوی. سوئ نیراست یکن یحال رانندگ

 .  رسونمتیم یبر

و  دیکش یرمق و خسته پوف یو ب ستادیا شیبه رو رو

 شیتو زندگ یام ؟! چه نقش یگفت:  مهمه بدونه من ک

من  ی... آوار شده رو زندگ دهیداشتم ؟! پدر قاتلشو بخش

 بخشش نبودم ؟!  قی... من ال

داغش  یشانیبه پ یشانیپ د،یسرش را جلو کش ساسان

... یکشیعذاب وجدان م نیخودتو با ا یگذاشت وگفت: دار

و هوا  نیرو زم ینطوریولش کن !  ا ایبهش بگو  ای

 خودتو نگه ندار ... 

نه؟! اگر بمو یکنیم ی؟! تو گارانت مونهیاگر بگم  ، م-

 ...   نیزم امیم مونهیم

به لبش  یقرمزش انداخت و لبخند یبه چشمها ینگاه

 یخوایبمونه پس چرا م یخوایآورد و گفت: تو که م

 ؟! یکن تشیاذ

آرام به صورت ساسان  یلیس کی.   دیرا عقب کش سرش

. به  کنمیباهات هماهنگ م یلمبرداریف یزد و گفت: برا

 اون روز.   ادیهم بگو ب یگل

و گفت: گفتم  دیرا کش شیبرود که ساسان بازو خواست

 زمان بده لباسمو عوض کنم . نی. دو مکنمیم یمن رانندگ
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کرد برود که ساسان محکم تر نگهش داشت و گفت:  تقال

... یخوری.... تو داروهاتو نم هیخواب یهمه به خاطر ب نایا

 یرو دار ی.... همه چیریمشاوره اتو نم یجلسه ها

 یاریجا کم م هی! باالخره یکنیخودت رفع و رجوعش م

 ...  گهید

 !   هیعیمشترکه! طب یقبل از زندگ یاسترس ها-

حواله اش کرد و ساسان به زور او  ییدندان نما شخندین و

تو  کنمیوقتا فکر م یمبل نشاند و گفت: بعض یرا رو

 !  یباش یتیواقعا دو شخص

را بست و گفت:  شیداد ، پلکها هیرا به مبل تک سرش

 باشم ...  دیشا

 144شد .#کالکت_ انینما شیلبها یرو یلبخند و

 

 _ممنوع ی#کپ 145#کالکت_

از ده شب گذشته بود، ساسان  هنوز به لواسان  ساعت

انداخت و باالخره آن  نیبه راست ینگاه میبود ، ن دهینرس

 یرا به زبان آورد و گفت: االن تو خونه  یسوال موذ

 توئه ؟! 

 درآورد  ودر جوابش گفت: هوم ...  بیج یرا از تو یگوش

 درندشت ! یتو اون خونه  یموقع شب تنهاش گذاشت نیا-

 که هست .  نمینگهبان داره ... دورب-
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 نییکه سرش پا یتلفنش را باز کرد درحال یقفل صفحه  و

،  دیچک نییاش پا ینیکه از ب یخون دنیاز د نیبود ، راست

چندمه  یمرتبه  نیگرفت وگفت: ا شیرا به سودستمال 

 ....یشیم ینطوریمدت ا نیا

 دیاش نگه داشت ، سرش را عقب کش ینیرا دم ب دستمال

 .  ستین یمهم زیماند و گفت: چ رهیخ نیو به سقف ماش

 شیپ ینجوریا یممکنه به خاطر فشار باشه  ... بخوا-

 ! یدیخودتو رسما به کشتن م یبر

 نییدستش مچاله کرد ، سرش را دوباره پا یرا تو دستمال

 یچا ختنیآشپزخانه که مشغول ر یآهو تو دنیگرفت، از د

 زد ...  یاراده لبخند یبود ب

هم  یترش قاچ زده بود، چا یمویل یدست شیپ کی یتو

تلفن همراه  توریمان یاز پشت صفحه  یتازه دم بود، حت

ترش تازه را به مشام  مویو ل یعطر چا توانستیهم م

دوم  وانی، ل یاز چا وانیل کیببرد ، به محض پر کردن 

 یرا در هم فرو کرد ... از فضا شیرا پر کرد ، ابروها

 کیو سالن را باز کرد و حضور  منینش یاشپزخانه فضا

 : بزن بغل! دیزن در خانه اش ، وادارش کرد تا بگو

 ؟!  یمبهوت گفت: چ ساسان

 گفتم بزن بغل.-

که  یشنیرو ؟ طبق همون لوک ییشده رد کردم جا یچ-

 .رمیدارم م یداد
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 !میگردیبزن بغل برم-

 کجا؟ می: کجا ؟ برگرد دیهاج و واج پرس ساسان

 برج. رمیتهران . برو سمت خونه .... م-

تورج و  یخواستیکالمش گفت: مگه نم انیم ساسان

 ! یبنداز ریامشب گ

با صد و ده  رهیگیمحسن هست الزم باشه خودش تماس م-

 همراهش باشه ....   یزیالبته اگر چ دهیو لو م ی! پارت

تحرک پشت رل مانده بود  یرو به ساسان که همانطور ب و

 دور بزن !   گمیداد زد: بهت م

را  از کنار جاده به راه انداخت و خونسرد  نیماش ساسان

 شده؟! یخب .... چ یلیخب خ یلیگفت: خ

 منه! یزد و گفت: صحرا خونه  شیبه موها یچنگ

 !؟یچشم از جلو برداشت و رو به او گفت: چ ساسان

 چکسیه یاحمق ... بهش گفته بودم در و رو یدختره -

 باز نکنه! 

مخالف ،  نیو در ال گرفتیکه دور م یدرحال ساسان

 گفت: زنگ بزن .... کردیحرکت م

 بگم؟! یبهش چ-

 ..... زنگ بزن باهاش حرف بزن ... دونمینم-

خانه  منینش یپدال گاز گذاشت، به فضا یرا رو شیپا و

، آهو با فاصله از او نشسته بود ، صحرا  کردیاش نگاه م

،  شیچکاند ... خنده ها شیچا وانیدر ل موترشیل یکم
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تا غضب کل تار و  شدیشده اش باعث م رهیت یآب یچشمها

 .  ردیپودش را در بر بگ

راهه ..  یلیو گفت: تا اونجا خ دیکش یقینفس عم ساسان

 .  میرسیهم نم ازدهی

که  یساسان گرفت، درحال یصحرا را با گوش ی شماره

صورتش زوم کرده بود ، منتظر ماند تا تلفنش را  یرو

 زد ... فشیپاسخ دهد . اهو اشاره به ک

گذاشت ، تلفن را درآورد و با  زیم یرالبه  وانیل صحرا

گفت: جانم  یگوش یزد و تو یشماره لبخند دنید

 ورا! نیساسان!؟ چه عجب... از ا

 صحرا ملکان !!!  گمیم یچ نیخوش گوش کن بب-

 

 _ممنوع ی#کپ 146#کالکت_

 مرتعشش آمد : گوشم با توئه ... یصدا

 نشنوه !  یزیکه آهو چ ییبرو جا-

 جا خوبه ... نیهم-

که  دی، د دیچیپ نیماش یعربده اش در فضا یصدا

فاصله گرفت  ، به سمت   منیاز نش یبرخاست ، کم

 یرا به اتاق خواب طبقه  منینش یکه در فضا ییراهرو

گفت: چته ؟! چرا  یگوش یرفت و تو کردیمتصل م نییپا

 ....یکشیعربده م
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 دیمن اشتباه کردم به تو سفته هاتو دادم نه ؟! با-

دارم!  لمیکه ازت ف یدونیم ی.... ول داشتمینگهشون م

 یمجاز یایپخش بشه تو دن خوادیکه اصال دلت نم یلمیف

 من گورتو گم کن !!!! یاالن از خونه  نی!!! پس هم

... به همه عالم و ادم یمنو پخش کن یلمهایف یاگر بخوا-

عکس از   هیاتفاق افتاد .  نیتو ا یخونه  یکه تو گمیم

 رو یکه تو اجاره کرد یاون قولنامه ... از اون خونه ا

 دارم!

 ؟یکنیم دیکه منو تهد دهیرس ییحاال کارت به جا-

.  نیراست یترسیکرد و گفت: مثل سگ م یخنده ا صحرا

بدپوزه  یدختره  نیا یترسیم لیآدم احمق زن ذل هیمثل 

بهش بگم که نقش  یوبفهمه ! دوست دار زی..... همه چ

 ! ه؟یوسط چ نیتو ا

نفس  نیراست رفت،یبا سرعت صد و چهل تا م ساسان

...  آبروتو یبهش گفت یزیو گفت: بفهمم چ دیکش یقیعم

 ی.هرچ کنمیدارم نگاه م نیصحرا ... از دورب برمیم

... کیف ید یآ هیبا  نستاگرامیا یفقط تو هی.... کافیبگ

! تا  کنمیات م چارهی.... ب رهیرو دا زمیبر توییتمام دارا

 برمیم نیاز ب یمدرک داشته باش یهرچ  یکن تثاب یبخوا

ان  ید ی؟! من  برگه  یچه کار کن یخوای.... اون وقت م

 یتو ارمیب تمیآ تونمیم یتو رو دارم ! حت یسقط بچه  یا

 ایدن یجا چیکه تو ه کنمیباهات م یکار هیخودم ...  میت

 



 538 

!!!حاال خوب  یریسرتو باال بگ ییآبرو یب نیاز ا ینتون

آبرو شدن  یب ای رزهیچزوندن من م نی... بب کنفکرهاتو ب

 تو !!!

که  زنمی.... منم جار میاریسرم ب ییبال نیچن یدونیم-

به عمل  یخودت چطور ای...  هیمادر تو چه جور ادم

 ! یاومد

رو باور  نمایس یحرف هرزه  یک یکنیم الیزد: خ شخندین

 ....یهم گذاشت ییخودت آبرو ی؟تو مگه برا کنهیم

 نکنم! دتینکن تا تهد دیمنو تهد-

.... رو هوا  یکن دیتهد یستیبلد ن ی؟! توحت دی: تهد دیخند

. من با شرافت و درخشان بده بستون دارم ! یزنیحرف م

که  نیبخون و بب سنایا تیسا ی؟ برو یخبرها رو نخوند

شرافت داره کم  یکنندگ هیمن با ته لمیساخت ف دیخبر جد

 ی؟! وقت یکن دیمنو تهد یخوای! تو م چهیپیکم همه جا م

با  تونمیکه م یدونیم یکه شرافت پشت منه ؟! وقت یدونیم

هم  تیآ یرفت  حت نیکه از ب یبچه ا یان ا یوجود اون د

 هیاز ثان یبه کسر تونمیخودم ؟! من م میت یتو ارمیب

ات کنم صحرا . من بهت کمک کردم ... بارها و  چارهیب

 .... یبارها ... ازت توقع کمک ندارم ول

 گفت: یلرزان یبا صدا صحرا

 ! یفرصت بد هیبود فقط بهم  یکاف-
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 ایبشنوه  یزیکلمه آهو چ کیو گفت:  دیکش یقیعم نفس

روز  نیکه تا آخر کنمیم تیقهوه ا یبدونه .... جور

فکر کنم کامال  ادیاز من برم نی.... ا یعمرت زار بزن

 یجلو نیاز ا شی! خودتو بزنمیحرف م یدارم از چ یبدون

نکن  نشیمن نشکن .. خراب نکن ...  خراب تر از ا

 دزدمونا ! 

، تماس را  اوردیبه زبان ب یگرید یجمله  نکهیا وبدون

: تو واقعا سفته هاشو بهش دیقطع کرد و ساسان پرس

 ؟! یداد

 نیبهش چن ی... ک دهیجواب لب زد: از کجا فهم یجا به

خبر داره که بخواد منو باهاش  یگفته ... اصال از چ یزیچ

 کنه ! دیتهد

آمد برگ  یکه بند نم یا یاز آن خون لعنت یکفر ساسان

نگرانم  یدار نیگرفت و گفت: راست شیبه سو یدستمال

 چته تو.... یکنیم

 ...  ستین میزیرا تکان داد و گفت: چ سرش

 .  دهیتکرار کرد: از کجا فهم دوباره

  نیپدال گاز فشار داد ، راست یرو شتریرا ب شیپا ساسان

 بدونه ! یزینفسش را فوت کرد و گفت: چطور ممکنه چ

 تو راسته انقالب پره ...  واریکتاب د-

بره  ایحوصله داره کتاب بخونه  نیاصال پر باشه ! مگه ا-

 انقالب ؟!
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ممکنه  شناختیابرو باال انداخت وگفت: اهو رو م ساسان

 .... یجور هی

کار  دیکالمش گفت: شا انیکرد و م یقروچه ا دندان

 بهنامه ! 

بود صحرا  دهیتو اموزشگاه آذرخش د شیچند وقت پ یگل-

 هیشده باشه که آهو ک نیا ریگیرو ... ممکنه از آذرخش پ

به قول تو به بهنام وصل شده و از  ایچه کاره است ...  ای

 طرف اون ....

 شیکمک هم حال یو گفت: حت دیاش کش یشانیبه پ یدست

عسل  یتو کوزه  ی.... تا آرنج دستتو بکن ینیبی! م شهینم

! من عاشقش بودم  رهیگیدهنش .... بازم گازت م یبذار

 ستین ادمیازش  یچی... ه ستین ادمیاون حس و  گهی؟! د

. 

 

 _ممنوع ی#کپ 147#کالکت_

دردناکش فشار داد و ساسان  یشانیدستش را به پ کف

 ییجا یکینیکل هی برمتیگفت: اول م تیوضع نیاز ا یکفر

 بعد خونه!

سرخش را به سمت او چرخاند و ساسان ناله کرد:  نگاه

همه استرس و فشار ... آدمو  نی. ا نیبابا حال و روزتو بب

 یهواشو داشته باش یخوای. اگر م نیراست ارهیاز پا درم

 ...یسرپا باش دیبا
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 سرپام . -

که  یکنیم یخودکش ینطوری.... ایستیداداشم! ن یستین-

 ....یبگ

را به  یدستش زنگ خورد ، گوش یکالمش تلفن تو انیم

: آقا دیچیمضطرب محسن در گوشش پ یگوش برد ، صدا

.... 

 شده ؟! ی؟ چ ییجان محسن تو-

.بچه ها تو لواسون   نهیخالفش سنگ یلیبار خ نیآقا ا-

گنده قراره بکنه  یمعامله  هی نکهیخبر رسوندن ... مثل ا

  دیآمار رسونده بهم که شا یکیته .... چند بس دونمی. نم

 ...شتریهمراهش باشه ! بلکم ب نطورایا لویک یس

اش  قهیقطره عرق از شق کیخشک شده بود .  شیگلو

 چکه کرد و گفت: فقط خود تورجه؟

. به من  هیتو پارت ی... مهد ستیآره آقا . باجناقش ن-

.... خودش تماس نیلو بد نیخوایزنگ زد .... گفت اگر م

که  هیبه صد و ده اعالم کنه ! فقط همون متاع رهیبگ

سمت جاجرود  گفتنیها! بچه ها م یتو پارت دهیچیاسمش پ

 شب ! هیکشته داده .... ده دوازده تا جوون تو 

 دهانش را قورت داد. آب

 نینازن یآن چهره  کیجرم....  نیبا ا شدیاعدام م تورج

 ...  هیتلخ عال یآمد و نگاه ها شیچشمها شیزهرا پ

 



 542 

 یو کشنده ا یبه درد موذ تیاهم یرا بست ، ب شیپلکها

گفت:  گرفتیزده بود و کل سمت چپش را در برم شهیکه ر

 بگو زنگ بزنه !  یبه مهد

...داداش حکمش اعدامه  نیمضطرب گفت: راست محسن

 ها !  

از  سیبه گردن خ یمثل چوب شده بود . دست زبانش

دت هم اون خط و و گفت: زنگ بزن . بعد خو دیعرقش کش

با تو تماس گرفت ... بهم خبر  یروشن نگه دار... اگر کس

 بابت نگران نباش! نیاز ا گمیبده به سروش م

 یمثل برادر بزرگتر پشتم دونمیم یا ینه آقا چه نگران-

 بده فقط....  رتی.... خدا خ

 مکثش اضافه کرد . به

 : محسن؟دیپرس نیب نیدر ا نیراست

 جانم ؟! -

؟! لو  یگفتیبود .... م نایم ای نوینکرده... شوهر م یخدا-

 ؟!  یدادیم

گذاشت  شهیرو نم یلب زد: اره ... آدم عوض تیقاطع با

 ؟! شهیرو سر حلوا حلواش کرد .... م

 زد و گفت: نه ...  یلبخند

جا به جا شد و محسن گفت: بعد از  یصندل یرو یکم

 ...  گمیزنگ زدم م نکهیا

 ن سالم برسون .جو یباشه  .به ناد-
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 حتما داداش . فعال ....-

ها را مقابل برج  کیکه قطع شد ، ساسان الست تماس

 یاز عرق شده بود کفر سیمتوقف کرد ، رو به او که خ

 نیراست یاریسر خودت م یدار ییچه بال نیحس ایگفت: 

... 

 !  کنمیشوهرخواهرمو دارم اعدامش م-

 ؟!  یگفت ی؟! چ یداد زد: تو ؟! چ بایتقر ساسان

فکر بچه اش  کهیبه جوابش گفت: مرت تیاهم یب نیراست

 ....  ستیفکر زنش ن ستین

که کشان کشان به سمت ساختمان  یشد و درحال ادهیپ و

 دیرا دوبله پارک کرد و دنبالش دو نیساسان ماش رفت،یم

 ری: خدا امشب را به خکردیکه زمزمه م ی... درحال

 بگذراند !

 

 _ممنوع ******ی#کپ 148#کالکت_

در قفل ، رو به صحرا ملکان که  دیچرخش کل یصدا با

 کنمیاش چشم بردارم گفتم: فکر م ییبایاز ز توانستمینم

 باشه  .  نیراست

با تلفن صحبت کرده بود ، چهره اش در هم شده  یوقت از

که همراه خودش آورده  یرنگ یبود و از ان ساک مشک

 نیبسته را به راست نینکرد . قرار بود ا یصحبت گریبود د

هم نشسته  یبرساند و حاال ، در سکوت مطلق رو در رو
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ورودش نه به حاال که  ی. نه به آن خوش مشرب میبود

غرق شده بودند  شیها یهم بود و کشت رد شیسگرمه ها

. 

که داخل خانه شد  لبخند زدم . امروز از  نیراست دنید از

کماکان نشسته صبح  تنها بودم . از جا برخاستم ، صحرا 

بلند نشد خوشم  نیراست یحالتش که به پا نیبود ، از ا

که به محض  یاراده گارد گرفتم . مثل گارد ی، ب امدین

تا خودم را قانع کنم ،  دیطول کش یورودش داشتم و ساعت

است و زنان  گریباز کیحکمت در هر صورت  نیاستر

 دیممکن است با او کار داشته باشند و نبا یادیز گریباز

 رفتار کنم .  یمنطق ریآنقدر  غ

که همانطور مجسمه  دمیپاش شیبه رو یرفتم ،  لبخند جلو

 شدم . 

 یعرق بود و پشت لبش رد خون و رو سیخ صورتش

آش  ی افهی. ق خوردیهم رد خون به چشم م راهنشیپ

 ی: چمیبگو و تند دیایوالشش وادارم کرد سالم به زبانم ن

 شده ؟! 

 شد .  قیموشکافانه دق هیچهره ام چند ثان در

 سرت اومده؟ ییزده جلوتر رفتم و گفتم: چه بال وحشت

که سر باال آورد  دمیام صحرا ملکان را د یحجم نگران از

 و با دقت نگاهش کرد . 
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 ایصحرا صورتش را نوازش کنم  یجلو دمیکش خجالت

گرفته  ی، همانطور مانده بودم که صدا رمیدستش را بگ

باال ما رو تنها  یطبقه  یبر شهیاش از گلو درامد  : م

 ؟!   یبذار

شده ؟!   یزبانم آمد: چرا چ یکلمات رو ینگران با

  ؟یبهم بگ یخواینم

 فمویتکل دیفقط االن با گمیزد و گفت: چرا حتما م یلبخند

 خانم روشن کنم ...  نیبا ا

 شد و لب زد: و بعد تو ! یلحنش عصبان و

 گفتم: من ؟!  رانیح

 کرد و گفت: بهت گفتم برو باال !  یاخم

 ایخردم کند  نیاز ا شیصحرا ملکان ب یجلو نکهیاز ا قبل

باال ببرد ، با حالت قهر ازش رو گرفتم و  میرا رو شیصدا

باال  یبه طبقه  نکهیبه سمت پله ها رفتم ، به محض ا

ستم خودم را مجاب کنم به اتاق هرکار کردم نتوان دمیرس

بدانم چه خبر است . در  خواستیخواب بروم ، دلم م

 یبه عقدش درم گریکه دست کم دو روز د یمرد یزندگ

بود و  شانیپر شهیرخ داده بود؟! چرا هم یآمدم چه اتفاق

،   ستادمینرده ها ا یمحزون بود ... باال شهینگاهش هم

 آن سرش را باال گرفت .  کیو  ستادیصحرا ا یروبه رو

حماقت بود  دیرا پشت ستون پنهان کردم .... شا خودم

آورد که صحبت  یاما دلم طاقت نم دیدیام را م هیحتما سا
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به  ستادنیبود ... فالگوش ا یرا نشنوم . کاربد شانیها

بودم  رینداشتم  . ناگز یآمد اما چاره ا یمذاقم خوش نم

 ییبایبه ز یکه  حقش زنجذاب بود  یآنقدر  نی.... راست

... دختر چشم یواقع یندرالیس کیملکان باشد!  راصح

 ی افهیق نی...  نه من با ا بایز یرنگ شده  یبا موها یآب

 جلو آمده ! یو پک و پوزه  یعاد

 یچه غلط نچای: تو ا دمیشنیرا به زور م نیراست یصدا

 می؟! هان؟! من بهت نگفته بودم دست از سر زندگ یکنیم

؟!  یبهم بزن وی؟! چ یو خراب کن یچ یبردار ؟! اومد

 ... گمشو... رونیگمشو برو ب

 کنمیبه خدا جبران م ی... ول نیمن در حقت بد کردم راست-

 یبرات کردم . گفت یکه خواست یهرکار یدی. تو که د

در توانم بود  یهرکار یدرخشان و ببر یآبرو یخوایم

...  دمیناسزا شن دمینشدم فحش ش ریبرات انجام  دادم .تحق

شدم فقط به  ریهمه خرد و خاکش یشدم ... جلو نینفر

 نیکه دوست دارم عاشقتم راست ییخاطر تو... به خاطر تو

! تو رو فهممیهاتو االن م ی... خوب پرستمیمن تو رو م

 یدختره رو دوست ندار نینکن تو ا یقدر لجباز نیخدا ا

 یهم تو! دلت به حالش سوخته ... از ب دونمیهم من م

.... به خاطر ذات  یکه پناهش داد شهیکس یو ب یینوا

هم تو ...  دونمیوگرنه هم من م تیونخوبت به خاطر مهرب

 یرفته ؟ خوش ادتیباهاش ! تو مگه منو  ستیدلت ن
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چند سال با  یدونی! من و تو من؟یرفته راست ادتیهامون 

 ... میر تا صدشو کنار هم بودصف میرابطه داشت م؟یهم بود

تا صفر  یاما از منف می: صفر شو با هم بوددیخند نیراست

! حاال که  ینیصد منو بب ینستادی.... وایتو با من بود

از جون من  یبه التماس ؟ چ یصدم رد کردم افتاد

 منت صاف کردم .  یب توی... من کمکت کردم بده یخوایم

 یفاحشه پرت کرد هیانصاف؟! من و در حد  یمنت ب یب-

 دست درخشان ! ریز

 صحرا !!!  یمن پرتت کردم؟ تو ازش حامله بود-

گفت: رابطمون تموم شده بود .... خودم تمومش  هیگر با

تو  شی... اومدم پ نجایکردم .... به خاطر تو . من اومدم ا

.... من بهت ی.... نجاتم بد یبهم کمک کن خواستمی.... م

. به خدا باور زیلبت به..... همه چباور دارم به عشقت به ق

خدا منو  وتو ر نی. من عاشقتم راست کنمیدارم .... توبه م

خوب  یعالمه روزا هیاز خودت نرون . من و تو با هم 

چهار  یها یرو ادهیخوشمزه ... پ ی. فالفل ها میداشت

 ادیمنو از  یتونیتو نم نیصبح تو بام تهران ... راست

 یلی. من دوست دارم به خدا . خ تونمی.... منم نمیببر

 دوست دارم! 

 آمد . ینفسم باال نم گرید

 

 _ممنوع ی#کپ 149#کالکت_
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که حس  زدیضجه م یفرود آمدم . جور میزانوها یرو

 اهیتلخ وس یزهایو همه چ کندیکردم ، حاال بغلش م

 یو بعد ... بعد عاقبت من چه م رودیم نیاز ب نشانیب

 ! رسد؟یشود؟! کار من به کجا م

 رونیب ی. از پشت ستون کم دمیهق هقش را شن یصدا

 نیزل زدم. راست نییپا ینرده ها به طبقه  انیآمدم، از م

 بود .  ستادهیدست به کمر ا

گفت: تو رو خدا منو از خودت  هیبا بغض و گر صحرا

خوب داشته  یروزا میتونی. ما هنوزم م نینرون راست

. من کمکت کردم من به تا نکن .. ینطوری... با من امیباش

من تو رو نجاتت دادم! من برات آتو جور  دمیدادت رس

 زیاز پس همه چ یکردم .... من کمکت کردم که بتون

 یتونینم نیهمه کار کردم ... راست ات...  من بریایبرب

و  یکه در حقت کردم ببند ییتمام کارها یچشمتو رو

 ....یپاپت یدختره  نیبا ا یبخوا

مو برتنم راست کرد: بس کن !!!! بسه  ادشیفر یصدا

 صحرا بسه ... خجالت بکش دهنتو ببند . 

؟! چرا ببندم ... چرا  یبا من نیمن دهنمو ببندم ؟ راست-

که  یهمه عشق وعالقه ا نیرو ا یچشمتو ببند یخوایم

 یسر راه یبچه  هی نیع یخوایهست ... چرا م نمونیب

 یول ستیکه ن یکن الیسرکوچه وخ یحس و بذار نیا

 هست ...
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حس وگذاشتم سر کوچه؟ د  نیگفت: من ا یو عصب دیخند

صفت ... من که دوست داشتم .... ما که نامزد  یآخه ب

 ! مردمی... من که برات ممیبود

چه  نیمرد ...ا یم شی. دوستش داشت ؟! برا ختیر دلم

 یاتاق هم بودم ... صدا یتو یبود ... من حت یاعتراف

. صحرا ملکان نامزد سابقش  دمیشنیمردانه اش را م

گفته بود کتکش زده ؟! در  نیکه راست یبود؟! همان دختر

 ...  امدیبه چشمم ن یچهره اش آثار کبود

رو  یگیکه م یخسته گفت: تو خودت اون حس نیراست

... منم برات یازدواج کرد یسر راه ... رفت یگذاشت

 نیا ی؟! پ یچ یپ یکردم ... حاال برگشت یخوشبخت یآرزو

 یچ یخوایم یتو؟! چ یهست یچ یپ نیماش یبرج .. پ

 ؟! هی؟ حرف حسابت چ یگیم

 خوامیخودمو م نی. راست نیراست خوامیتو رو م-

که همه کار  یخودم !!! همون پسر مهربون یردربندی.ام

من باور  نی... همه جوره ... راست کردیداشتن من م یبرا

ه کار من هم ی... من عشق اولتم.... تو براکنمینم

وسط  ادینقش ب زیدختر ر هی کنمی.... من باور نمیکرد

با اون  یو بخوا یرو  فراموش کن یو تو همه چ تیزندگ

 ....ستیکه درحدت ن ی... با کسیباش

که به گوشش نواخت ، باعث شد  یا یلیس یصدا

 را ببندم . میچشمها

 



 550 

 ی. به اندازه  رونیکالفه از دستش گفت: برو ب نیراست

 .  برو صحرا .  دمیمنم شن یگفت یکاف

صورتش بود اما گفت: پس  یدستش رو نکهیوجود ا با

 ؟! یکه برات کردم چ ییکارها

 ی!  من تمام سفته ها یپولشم گرفت یبرام کرد یهرکار-

 .... یداشت یبده یتو رو بهت پس دادم! هرچ

!!!!   یکن یدرخشان و ضربه فن یمنم بهت گفتم چطور-

نگفتم ؟! از خودم ... جونم ... تنم .... روحم ... همه 

 یعوض یتو یبرا یگذاشتم ... از همه چ هیجوره برات ما

 گذاشتم ....  هیما

 ! یپولشم گرفت-

.... من .... من از یبزن نشیزم یمن بهت گفتم چطور-

 گذاشتم! هیخودم همه وجودم برات ما

داد زد: من  دیکوب یاش با اشاره م نهیکه به س یدرحال

.... غرورمو .... تنمو .... گذاشتم وسط به خاطر  یلعنت

 تو! 

شکننده  ینیشده بودند به چ لیکردم تمام عضالتم تبد حس

... نفس  خوردمیکه گرم و سرد شده بودند .... تکان م

 آمد .  یم دنشانیترک ی، صدا دمیکشیم

.فکر کردم  کردینگاهش م یاکشن یر چیو بدون ه ساکت

؟! دوست  کردیم ینمردن را باز شی! براکند؟یم یباز

 ؟!  کردیم ینداشتنش را باز
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و  نکاریبا من ا یبا بغض و ناله گفت: تو حق نداشت صحرا

 .برمی... من ازت مدرک دارم آبروتو م یبکن

 پاسخ داد :  تیاهم یب

 یبکن صحرا منو از چ خوادیدلت م یبرو هر غلط-

 ت؟ییایح یخودت  ؟ از ب یشرم یاز ب !قا؟یدق یترسونیم

 ییزهای؟ از چ یترسونیم یاز هرزه بودنت .... منو از چ

 گهیصحرا... برو..... برو د رونی؟! برو ب دونمیکه م

 !!!  یزنیاز کوپنت حرف م شتریب یدار یلیخ

طاقت شد و  یب گریکه د دیبگو یزیخواست چ صحرا

که به سمت در  یچنگ گرفت و درحال یدستش را تو

. معامله هم  میگفت:  ما با هم معامله کرد کردیم تشیهدا

که  خوابمیم ییمن جا یکرد الیتموم شد دو سر برد بود خ

دو برابر  یبکن یبره ؟! برو به سالمت ! هرکار رمیآب ز

 ارم . شب خوش...یبدتر سرت  در م

 

 _ممنوع ی#کپ 150#کالکت_

 رونیهل کوچک او را به ب کیواحد را باز کرد و با  ودر

 پرت کرد . 

به جسم مچاله  تیاهم یدر بسته شد ،  ب نکهیمحض ا به

دراز  زیم یرا رو شیکاناپه نشست و پاها یمن ، رو ی

 یرا در آورد ... صدا گارشیپاکت س بیج یکرد . از تو

در آمد . وحشت کرده بودم.... نکند صحرا باشد ... بلند 
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 دمینفس راحت کش کیخانه  یساسان تو دنیشدم که از د

 آمدم .  نییپا یکیدو تا  او پله ها ر

تمومه ساسان !  یگفت: مهمون یبلند یبا صدا نیراست

 بوس الال! شیج

 به من انداخت .  ینگاه مین ساسان

درخواست کمک کردم . التماسش کردم بماند  میچشمها با

که من بفهمم  یکه او آرام شود ... قدر ی... قدر ی... کم

منفجر شده  یآمده ... چه بمب یا یام چه سونام یدر زندگ

 ! 

 یلیگوشم گفت: خ رینفسش را فوت کرد و تنها ز ساسان

 .  ستیمراقبش باش . حالش خوش ن

نگاه  نیکه چپ چپ به راست یدرحال یحرف چیبدون ه و

 رونیب یگیآخرت باشه به من م یگفت: دفعه  کردیم

که همه کارها رو خودت تک و تنها  شهیمنتظر باش ! نم

 !یاریجا کم م هی؟  شهیم یانجام بد

به من زل زد  یزهرخند جواب داد و ساسان جور کی با

 یخداحافظ یباشم...  و ب دیام یروزنه  نیکه انگار آخر

 زد .  رونیاز خانه ب

همه  نیهمه پرسش ... با ا نیبودم چه کنم... با ا مانده

 سوال! 

شناور  یمنف یهمه پالس ها نیجو متشنج ... با ا نیا با

 وانیراه افتادم ، ل زی؟! به سمت م کردمیدر فضا ... چه م
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خون خشک  یرا برداشتم   و چشمم به لکه  یچا یها

بده ... لکه  راهنتویافتاد و گفتم : پ راهنشیپ یشده رو

 .  مونهیاشو بشورم وگرنه م

دور به آشپزخانه بردم  کیها را  وانی. ل  کردیم میتماشا

معطل کردم  یها را ... کم وهیم یدست شیو دور بعد پ

سالن ... کوسن مبلها را جا به جا کردم و با دقت  یتو

 کیگذاشته بود،  زیم یرا رو شی. پاها کردیم میتماشا

که  یوانیل ینداشت و جا یوانیل ریدستمال نم دار آوردم ،ز

که گفتم:  کردمیاک مافتاده بود را با دستمال پ زیم یرو

 ز؟یم یاز رو یپاهاتو بردار شهیم

 یو وقت دمیرا دستمال کش زی، کل م دیکش نییرا پا شیپاها

 گذاشت!  زیم یرا رو شیکارم تمام شد دوباره پاها

 لطفا ! زنذاریم یگفتم : پاهاتو رو یتلخ با

 نییرا پا شیپاها شخندین کیشد و با  کیبار نگاهش

 یحرف چیو کماکان به تماشا کردنم ادامه داد . ه دیکش

 ....  زدینم

، به آشپزخانه رفتم ...  چند   دیگوینم یزیچ  دمید یوقت

که  دنشیظروف شدم و بعد ، از د یسرگرم شستشو قهیدق

گذاشته بود  شیران ها یرا رو شیدوال شده بود، آرنجها

نگه داشته بود ، دستم را به  شیپنجه ها انیو سرش را م

 گذاشتیکه عموما دارو و مسکن ها را آنجا م ییکشو

 کیبه همراه  دمیکش رونیک قرص آرام بخش بیبردم و 
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را به سمتش گرفتم و  وانیآب به سالن رفتم.   ل وانیل

 ... بعدم برو بخواب . یبخور نویگفتم: بهتره ا

کنم که را از دستم گرفت. قرص را خواستم باز  وانیل

قرص بخورم .   خوامیدستش گرفت وگفت: نم یدستم را تو

 آب خوبه !  نیهم

چرا اما دلم  دانمیگذاشتم ، نم زیم یرا رو یلیمستط خشاب

ماندم  رهیخ شیحرف بزند .... در چشمها خواستیم

 شده ؟!  یچ یبگ یخوایوگفتم: نم

پشت ستون  ینبود بر نیباال منظورم ا یطبقه  یگفتم بر-

 یاتاق  و در و هم ببند یتو یبود که بر نی! منظورم ا

 .... 

 نزدم .  یحرف

راه  دیو به داخل نبا یبار گفت: من نگفتم شما کس شماتت

 نه ؟! ایگفتم  نوی؟! ا یبد

سرت  ییبال هی یگیدر هم شد و غر زد : نم میابروها

 کنم ؟!  کاری؟ من از دست تو چ ومدیم

بهت  یگفت: هرچ یختم که باز حرصاندا نییرا پا سرم

باز  یکس یآهو ... من گفتم در و رو یکنیگوش نم گمیم

 ییچا وهیم یکنیم ییرایازش پذ ینکن ... تازه نشست

 ! ؟یاریم

 یهمکارته ... خواستم رفتار معتبر گرهیفکر کردم باز-

 داشته باشم! 
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! هم ش؟یشناسیگفت: رفتار معتبر ؟! تو م هیطعنه و کنا با

؟!  یشناسیمنو نم یشناسیمنه ... چطور اونو م یدوره 

 گهیهست منو نه !!! من  واقعا د ادتیاونو  یها لمیف

 ی... پ نجایحفاظت از تو آوردمت ا یبگم  برا یچ دونمینم

اما  دهیسف یرابطه  هی.رسما  دمیرو به تنم مال یهمه چ

نباشه ؟!  یمن و تو خبر نیب کنهیباور م رونیاز ب یسک

وسط به خاطر حفظ  ختمیرو ر یشهرتم حرفه ام همه چ

خودمو زدم بعد تو خونسرد در و  یآبرو دیتو ... ق یآبرو

؟! انقدر بچه  یکنیم یو خاله باز یکنینفر باز م هی یرو

 ؟!  یا

 ی رهیکالمش کوبنده بود که جرات استفاده از دا آنقدر

 لغاتم را نداشته باشم . 

کرد و گفت: من واقعا .... واقعا  رونیب نیرا سنگ نفسش

 یهاون م یبهت بگم . انگار اب تو یچ دونمینم گهید

 ادیبرات به وجود ب یمشکل هی یدردسر هی یگیکوبم . نم

 ی؟! فکر کرد ی؟! اصال به بغرنج بودن ماجرا فکر کرد

وسط ممکنه بره ؟! من بهت گفتم  نیجفتمون ا یآبرو

هماهنگ  دیقرار با یسر هیدارم ...  یغامروز روز شلو

زن تنها  هیموقع شب ،  نی...  ارفتمیچند جا م دیبا کردمیم

 یلیبا چه دل ی؟! به چه فکر یخونه ات که چ یرو راه داد

 یها دئویو ی؟! از رو یشناسی؟! فقط چون چهره اشو م
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 یدونیهاش ؟! تو مگه م لمیف یسکانس ها ای نستاگرامیا

 ممکنه درست کنه ؟! هان ؟! یدردسر چه ای...  هیچ هیک

 

همه لحن  نیاز ا یبابت مالمتش کفرم در امد و عصبان از

 یبرم از شر من و دردسرهام راحت بش یخوایتند گفتم: م

 _ممنوعی#کپ 150؟!#کالکت_

 

 ؟! یبر یخوایم-_ممنوع ی#کپ 151#کالکت_

 زل زدم .  اهشیس یچشمها در

 یبر یخواینگاهش به در اشاره زد و گفت: برو ...م با

 برو ! 

را فشار داد .  می، بغض گلو کردمیکه نگاهش م همانطور

از  نیو توه ریپر آب شدند . بعداز آن همه تحق میچشمها

...  اوردیاز دلم درب نکهیا یجانب نامزد سابقش... به جا

آرامش  یجوان و کوچکمان کم یبه رابطه  نکهیا یبه جا

 برو ! گفتیالقا کند ... حاال م

ماندم  یم رهیآن زن خ یو آب بایز یهم اگر در چشمها من

 !!!کردیهندوستان م ادی لمیوف کردمیخودم را گم م

 یباال رفتم و ب یرد شدم ، به طبقه  دشید دانیم از

به اتاق  کردند،یرا تر م میکه گونه ها ییبه اشکها تیاهم

 فیک غیساک با تبل کی،  شیکمد لباسها یرفتم ... از تو

ساک  یچرم برداشتم و هرچه انجا متعلق به من بود را تو

 



 557 

 وگردن انداختم  یرا تن زدم ، شالم را رو می. مانتو ختمیر

 نییپا یهق هقم به طبقه  یصدا کردمیکه تالش م یدرحال

که  یاندوه زیماالمال از درد و کوه نوک ت ینرسد ، باقلب

، از بود  دهیقد کش میگلو یتو یمرتبه از ک کی دانمینم

 آمدم.  رونیاتاق ب

 یامدم ، وقت نییهمان جا نشسته بود . از پله ها پا هنوز

بلند . خنده اش  ی. باصدا دیخند دیمن را حاضر و آماده د

 نییپا یبه طبقه  دنیترم کرد ، قبل از رس یعصبان

را با پشت دست پاک کرده بودم . ساکم را کنار  میاشکها

شال را  ستادمیا یچوب رخت ی نهیآ یگذاشتم جلو میپا

.لفتش دادم ... تعلل کردم که   دمیکوتاهم کش یوهام یرو

محکم  داد بزند   ردیدنبالم... دستم را بگ دیایبلند شود . ب

 موقع شب ! نیا یرویم یو بپرسد : کجا ! کدام گور

 کماکان نشسته بود.  اما

ساک را بلند کردم و رو به او که من را  یشدم دسته  خم

 نیگفتم: ممنون بابت ا کردیتماشا م یکمال خونسرد در

 ... خداحافظ. یتو زحمت افتاد یلیمدت  . خ

رفت  ، به  رهیرا گرفتم که بروم  ... دستم به دستگ میرو

 ...  دمیکش نییرا پا رهیدستگ یآرام

... اما  دیآ ی. با تمام وجودم فکر کردم م دیآ یکردم م فکر

 .  کردیبلند نشد . همانطور نشسته بود و نگاهم م
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 یمردانه و خسته اش نگاه یبار به چهره  نیآخر یبرا

آمدم .  رونیرا پا زدم و از  خانه ب میانداختم و بعد کفشها

بسته  یفیخف یبا صدا یآرام بند در ، باعث شد در با تعلل

گوش  به سکوت  راهرو هی... چند ثان هیشود . چند ثان

 ز.... فکرکردم االن در را با دیآ یدادم .  فکر کردم م

 : آهو ...  کجا؟!  دیگویو م کندیم

 نبود .  یگرید یصدا چیلرزانم ه ینفس ها یجز صدا اما

 ی... انگار وزنه ها دمیرا به سمت آسانسور کش خودم

در آن خانه  ییوصل بود .  قلبم را جا میبه پاها یصد تن

 دی.  کل دیکشیم ریام ت نهیکنار او جا گذاشته بودم . س

 خواستی. دلم م دمیآسانسور ر افشار دادم و به عقب چرخ

همه  نی. من ا دیایکه منتظرم دنبالم ب ندیبب یاز چشم

.... کردیمن را آرام م دیبودم . با دهیشن ریو تحق نیتوه

 نیرا دوست دارد .... حداقل تر میکه لبها  گفتیم دیبا

 اوردیکه به زبان ب یجمله ا  ایبکند  توانستیکه م یکار

 بود!!! نیهم

در سکوت مطلق راهرو من مانده بودم و چشم دوخته  اما

 که باز نشد !  یبه در

 ندیبب یرا از پشت چشم میبودم التماس چشمها دواریام

توان  نیو مضطرب بودم . اگر تا قبل از ا دهی.... ترس

 یتیامن یاز خودم محافظت کنم را داشتم اما وعده  نکهیا
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که او داده بود تمام توانم را از من سلب کرده بود ... تمام 

 که داشتم... تمام آن اعتماد به نفس !  یآن استقالل

بود که من فراموش کرده بودم  یگاه محکم هیتک آنقدر

... و  گرانی! بعد د هیکنم بعد بق هیبه خودم تک دیاول با

 گریاز خودم هست ... و د کردمیحاال او ... او که  فکر م

انگار  استعفا داده بود! از مرد من بودن ... از  گری... د

به  اآمده بود معلوم بود او ر یدوست داشتن من! چشم آب

فردا  اگر من نباشم با هم  نیهم دیدهد شا یم حیمن ترج

 کیحکمت!  ! ملکان و شدیم یچه خبر کردندیم یآشت

 !!!  یینمایزوج س

همکف  یاسانسور شدم . دستم نرفت تا دگمه  نیکاب وارد

بود . تمام طول  دهیفا یتعلل ب تیرا بزنم .. اما درنها

 کیزل زدم ... فکر کردم  نهیدر آ رمی، به تصو ریمس

ام .فکر کردم دوستم د ارد ... دوستش  یواقع یندرالیس

 یلیدوستش داشتم .... خ دمیفهمیداشتم . حاال ... حاال م

 وانهید نطورینبرده بود که ا ادی! قلبم حافظه اش را از ادیز

و عقلم هم حاال  دیکوبیم واریوار خودش را به در و د

 !   شیها ی: پشت کردم به تمام خوبگفتیهمسو با دلم م

حرف  تیکاش در عصبان ایوجدان نبودم اما ... خدا یب من

باز  میآسانسور که به رو یرها. دگرفتمینم میتصم زدمینم

 ریت شیاز پ شیام ب نهیبرج ، س یالب یفضا دنیشد . از د
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 میکه نگهبان صدا رفتمیم ی... به سمت در خروج دیکش

 زد: خانم ....

. دسته  دمیخطاب شدن ، به عقب چرخ نیزده از ا وحشت

 فشار دادم و گفتم: بله ؟ میدستها یساک را محکم تو ی

 ؟ یخانم امان-

حکمت  یکردم و نگهبان گفت: آقا نییرا باال و پا سرم

 کنم .  یریفرمودن از خروج شما جلوگ

 جا خشک شد .  کیبزاق در دهانم بود  هرچه

گفتن  شونیگفت: ا کردیکه من را تماشا م یدرحال نگهبان

شما  دیبود لیباال !  صبح خودشون هرجا ما دیببر فیتشر

 برن ...  یرو م

 . دیلرز یم میپاها

 

 _ممنوع ی#کپ 152#کالکت_

کردم که دوباره  شیتماشا هیبود . چند ثان یبد اخم نگهبان

 نگاهم کرد وگفت: خانم با شمام ! 

 ؟! نیکنیشما ورود و خروج همه رو کنترل م-

بله ! دستور جناب حکمته . بنده هم اوامرشون رو اجرا -

باال .  نییخانم بفرما نینذار تیمعذور ی. منو تو کنمیم

 !  کنمیخواهش م نییرمابف

هوشمند انداختم .با وجود  یکیبه در الکترون ینگاه مین

باز نشد . چشمم  میبودم به رو ستادهیا شیرو به رو نکهیا
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بود که  یمرد نیرا به عقب برگرداندم ... مغرور تر

 شی! آنقدر مغرور بود که حاضر بود به آبروشناختمیم

 !  دیایچوب حراج بزند اما خودش دنبالم ن

 شدیدر هوشمند عقب و جلو شدم ... باز نم یگام جلو کی

باز نشد .  میانگار قفلش کرده بود که به رو ی! نگهبان

دست از پا دراز تر ، به سمت آسانسور برگشتم ...  حاال 

بودم و  ینه دل شکسته نه مغموم و سرخورد که عصبان

 کردم !!!  یآهو نبودم اگر فردا  صبح عزم رفتن نم

با توپ پر ، وارد خانه  یباز بود  عصبان مهینه نخا در

پرت کردم و چراغ خاموش سالن را  یشدم  ساکم را کنار

از او انداختمو در  یبه سالن خال ینگاه میروشن کردم . ن

باال  یافتاد که از طبقه  فیخف یی، چشمم به روشنا تینها

زان یآو زی. شال و مانتو را به رخت او دیتاب یم نییبه پا

توجه به من  به سمت در  یآمد ب نییکردم . از پله ها پا

به من ، از  تیاهم یآمد ، در را دو قفله کرد و باز هم ب

 بایاش رفتم ، تقر یپ نیو خشگم یپله ها باال رفت عصبان

. حرص تمام جانم را گرفته  زدمی. نفس نفس م دمیدویم

 بود . 

در من  یداد ؟! هرچه سردرگم یم یرفتارها چه معن نیا

 اش خودش بود و بس....  یبود؛ باعث و بان

 دهیتخت پشت به در دراز کش یماندم رو یکه م یدراتاق

برهنه ... پشتش به من بود  . نفس  یتنه  میبود . با ن
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ملتهب  ی... گونه ها خوردمیکه م ینفس زدن ها ... حرص

 . دیدیرا نم چکدامی.. ه

 تخت نشستم .  ی لبه

به زحمتت نبودم . خودم  یگفتم: راض یکالفه ا یصدا با

 خونه ام! رفتمیو م گرفتمیم نیحاال ماش نیهم

.... بداند کجا  دیایقصد گفتم خانه ... که اگر خواست ب به

من باشد ... به قصد گفتم خانه ... که وقتش را تلف  یپ

 ام چنگ نزند .  یپدر ینکند و به خانه 

.  رمیپ بگاسن تونستمینداشت ... م نیاگر برج ماش-

 گرفتمیم نیماش ابونی... از سرخ رمیدربست بگ تونستمیم

 . 

 نداد .  یجواب

 هم هست !!!  یآر ت یب یگفتم: حت کالفه

 نجای، ا نیا ینگفت یو گفتم: تو حت دمیبه صورتم کش یدست

کرد ... از کدوم نقشه و  دتیتهد یچ یچه کار داشت . برا

سوال دارم و تو به  ایدن هی... من  زدیزدن حرف م نیزم

 ...  یبه من جواب بد نکهیا یجا

 حبس کردم .  نهیس یرا تو نفسم

خانه  نیا یکه تو یمدت یکردم امشب کجا بخوابم . تو فکر

 جادیا میبرا یتخت متعلق به من بود  و مزاحمت نیبودم . ا

 یرا برا یگریو بعد اتاق د زدیبه من سر م یگاه کردینم

 . کردیانتخاب م دنیخواب
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کردم ... برنگشت ... به ستون فقراتش... به  تعلل

.  به پوست  کردمینگاه م شیعضالتش... به سر شانه ها

 شیباال یتنه  میخوش رنگ و جلو و عقب شدن ن یگندم

 بابت تنفسش.... 

 یمشک یموها یام را ال ینیب  دمیچسبیم خواستیم دلم

 لیم نیو ا دمیبوسی. گردنش را م کردمیرنگش فرو م

 ؟!  کردمیدفن م دیرا من کجا با زهیوغر

بروم  رونیاز اتاق ب خواستمی. برخاستم ... م دمیرا گز لبم

 . 

صورتش  یبار نگاهش کردم . دلم خواست تو نیآخر یبرا

در صورتم  خواستیام ... دلم م یکه چقدر عصبان گفتمیم

به  اجیام چقدر احت یکه چقدر کفر دیدیو م زدیزل م

.... من  ستین یدارم و شماتت کردنم .... منطق حیتوض

 تمیکه آرام شوم .ر خواستمیچند کلمه حرف م شتریب

 قلبم... تنفسم.... آرامشم !

 را دور زدم . تخت

 

بسته بود ...  شی_ممنوع چشمهای#کپ 153#کالکت_

 یرو گرشیسرش گذاشته بود و دست د ریدستش را ز

گفتم : پس  یگرفته ا یبود . با صدا نیریدست ز یبازو

 نه ؟!  ینیبینم حیبه توض یاجیبه خواب ؟! احت یخودتو زد

 دوال شدم ...  یکم
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 یکرد ی. منو عصبانیتخت بخواب دمیحرص گفتم: با با

من دو  یو ناراحت یمنو ناراحت کرد ؟یمتوجه نیراست

 یجور هی! با حرفهات با کارات ....  ستیزار برات مهم ن

 ر...که انگا یکنیرفتار م

 .  خوردینم یتکان چیه

 ...   شیپلکها یحت

 بود ؟! قیاندازه عم نیتا ا خوابش

 شی، صدا مهیام در همان نقطه ماند ... نصفه و ن جمله

 به خواب ؟!  ی.... واقعا خودتو زد نیکردم: راست

شد  ...  رهیجانم چ یبه همه  یخم شدم ... نگران شتریب

 یاش... خستگ یحال یلباسش  مثل پتک بود ... ب یلکه 

... نگاهش کردم فقط شیچشمها ریز یاش... گود رفتگ

 دهیدراز کش رونیاز تنش در آمده بود و باشلوار ب راهنیپ

 یعقب راندم ... حرکت شیپاها یبود ... پتو را از رو

 نکرد.

 بود ....  شیجورابها هم به پا یحت

 ...  نیکردم: راست شیرا محتاط جلو بردم .. صدا دستم

هم  دینشست .داغ بودند  شا شیبه شانه ها میانگشتها سر

کوره فرو کرده بودم . ناله  یدستم را تو یمن اشتباه

 .... نیکردم: راست

 دنیدادم ، شانه اش را به عقب هل دادم .. از د تکانش

 دهیاش کش ینیبالش.... چشمم به سمت ب یلکه خون رو
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 ی. قطره حرکت مانده بود .. یبالش ب یشد .... سرش رو

 ...  کردیصورتش حرکت م یرو یموذ

 یزدم و اسمش را صدا زدم .... ب غیتمام وجودم ج با

 یرالبه  میخم شدم ... زانو شی... روطشیتوجه به شرا

 هیگر انیبغلم گرفتم و م یتخت گذاشتم سرش را باال تو

... یخوب نی.... راستزمیجان عز نیناله زدم: راست میها

خدا  یتوروخدا .......... وا نیراست... یشد یچ نیراست

.... زمیعز نی... راست نیمامانم ... .راست یا...   و

 ..... یشنوی. ... منو مزمیعز

اش را  ینی... خون دم ب دمیرا به صورتش کش میدستها

، وحشت  شدیقطره حاضر م کیپاک کردم ، باز دوباره 

گم  را میافتاده بودم ... خودم را دست و پا هیزده به گر

... حرارت  زدیکرده بودم... نبضش را گرفتم تند م

نفر  کیبه  دیبا زدمیزنگ م دیبدنش...  تنفسش... تلفن با

 از من!  یگفته بود که مراقبش باشم ... وا اسان. سگفتمیم

التماسش کردم : تو رو خدا چشمهاتو  میهق هق ها انیم

 ....  نیدلم... راست زیتو؟ عز یشد یباز کن چ

 یخبر دمید یآرام به صورتش زدم و وقت یلیدو س یکی و

بالش گذاشتم ... وحشت زده  ینشد ، سرش را رو

خواستم بلند شوم که دستش دور مچ دستم حلقه شد و 

پلکش راباز کرد و گفت:  کیمانعم شد! نگهم داشت و  

 حاال !  یسکته نکن
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 رفتم!  وا

 زد و گفت: تامپون هام تموم میلبخند کمرنگ به رو کی

 ؟!  یدیدستمال بهم م هیشده 

به لب  یکه پوزخند کردمیبهت زده نگاهش م همانطور

 ؟!  یدی؟! ترس هیآورد و گفت: چ

.  خوردندیصورتم سر م یرو میباز بود و اشکها دهان

: دیبه گوشم رس یگریگرفته تر از هر وقت د شیصدا

 ُمردم تموم شد ؟!   یفکرکرد

 ؟!  انهیپا تراژیت یاضافه کرد: فکرکرد یتان با

 کرد .  میسرش فرستاد و تماشا ریرا ز دستش

 تو ! یترسونیام در امد و گفتم: منو م نهیآه از س کی

  دیغر اهشیطلبکار س شهیهم یزد وبا آن چشمها زهرخند

 تو ؟! ای: من 

 

 _ممنوع ی#کپ 154#کالکت_

 یطرف نگران کینشان بدهم . از  یچه واکنش دانستمینم

حال و روز درمانده اش بود که عقلم را  دست  نیاز بابت ا

خودم بود و  دی... تردگرید یکرد ... از سو یو پا بسته م

 ام!  یشک و دو دل

شانه اش  یراحت باشم . راحت سرم را رو خواستمیم

فکر  دیایب شیکه ممکن است پ یبگذارم.... به مشکالت

 یرادیا چیآل بود که نتوانم ه دهیکامل و ا ینکنم ... انقدر
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مرد کامل بود .  کی! ؟یرادیبگذارم! اصال چه ا شیرو

مجبور کند  ینکرد تا من را به کار یبار هم سع کی یحت

و ...  کردیکار را سخت م یفقط کم شیها تین...  عصبا

داشت . مهربان و رئوف  یذات مهربان شدینم یاگر عصبان

 ! 

که به  ی، دستمال دیکش قینفس عم کیو خسته  حالیب

آنقدر بر تنش  یدستش داده بودم را مچاله کرد ، خستگ

 سگک کمربندش را هم باز نکرد .  یبود که حت رهیچ

اما  رفتمیم رونیقدرت داشتم و از اتاق ب خواستیم دلم

همان جا مانده بودم ... خواست خودش ر اباال  تیدرنها

 بکشد، سرپا شدم و گفتم: بده من !

جان برخاستن ندارد و قبول کرد  دیامتناع کرد و بعد د اول

را شستم  میانداختم، دستها سی. دستمال را  در سطل سرو

دو دو تا چهار  یلفتش دادم . کم ی... مسواک زدم ... کم

 تا کردم! 

! کرد؟یبود که قبل از ازدواج دو دو تا چهار تا نم یکس چه

تا آخر عمر خوشبخت باشم ... ثروتمند  توانستمیمن م

را کور  میکه هرگز نبودم . پول چشمها یزیباشم... چ

ام را به خودش  یینایاز ب ینکرده بود اما درصد

 کیتوانستم با  ی! من م ادیاختصاص داده بود . پول ز

که از همه  یکنم . با مرد یزندگ میزآرزوهافراتر ا شیآسا

... شیآل بود ... قامتش... ظاهرش... چشمها دهیلحاظ ا
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.... اندامش !   یاستخوان بند....  ینیفرم چانه ، ب

.... استعدادش... هوشش !  التشیسوادش... تحص

 عالقه اش به من !!! زانیدرکش...  م

آخر با رفتار امشبش دو به شک  نینه ... درمورد ا آه

تر بود .  نیسنگ شیها یبه بد شیها یخوب یبودم . کفه 

. هرچه فکر  دمیمشت آب خنک به صورتم پاش کی

که کنارش بمانم .... من را  شدمیقانع م شتری... ب کردمیم

آمد   یمن نم یپ گذاشتمیاما ، اگر من کنارش م زدیپس نم

حکمت بود که ناز کردن من ممنوع  نیراست نقانو نیو ا

 است ! 

و به هم  میکردیعقد م یو قانون یکه شرع یتا وقت حداقل

 ... میشدیمتعهد م

به روحم حقوق را هم به من  سپرده بود ...  ی همه

 المیخ شدیباهم باعث م نهایا یاحترام گذاشته بود  و همه 

 گفتمیراحت نبود ... همه اش با خودم م یراحت باشد ول

 شتریب ییزهایچه چ یشروع زندگ یزن برا کی قایدق

داشته باشم؟ خانواده  دیبا یاریچه مع گری؟! د  خواهدیم

 ؟!

مدت  نیا یداشتم؟! پدرم که تو یخودم چه خانواده ا مگر

 یبار هم سر قبر مادرم حاضر نشده بود ... بهنام کی یحت

با وجود زن و دو فرزند به من تجاوز کند و  خواستیکه م
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فروخت ! پس  یواحد در برج من را م کی... پدرم به 

 ؟!  یچه توقع گرید

تختش ... فکر حضور نامزد  ریز یزنانه  ریلباس ز فکر

داشت من را  نهایها ... ا نیاش... ا یسابقش در زندگ

متعلق به گذشته بود و اگر  زی... همه چیول کردیم وانهید

 غهیمن را هم شخم بزند خب من هم ص یبنا بود گذشته 

که زن داشت !!! پس هرچه  یمرد ی غهیشده بودم! ص

آنچه  تیشد و درنها یمن به در م یها یدبود با ب یبد

 بود و معرفت !  یماند همه خوب یم

را بسته بود . سخت  شیآمدم پلکها رونیب سیروس از

 می، نگرانم کرده بود خواب را از چشمها دیکشینفس م

تخت نشستم . چشم باز نکرد  یلبه  دهیربوده بود .... ترس

 آمد: برو بخواب. شیاما صدا

را به من اختصاص داده  نجایا میاگر بگو شدیم یطلبکار

 ... یبود

 ...  خوابمیفقط گفتم: باشه م اما

 جا بخواب...  نیهم یبسته گفت: خواست یهمان چشمها با

شده  ضیکه تعو یی، با لباس ها شیحرف پس و پ یب

بود و من  دهی. طاق باز خواب دمیتخت دراز کش یبودند رو

 به پهلو به سمت او ... 

با همان شلوار  یرادرآورده بود . ول شیو جورابها کمربند

 بود هنوز.....  رونیب
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 یبا همان پلکها تیکردم و درنها شیتماشا هینچند ثا 

 تو راحت بخواب.  رمیبسته گفت: من م

 تخت نشست .  یبلند ، رو زیخ کیبا  و

 نکهیماند و   قبل از ا هیچند ثان دیرا به گردنش کش دستش

از  یارام یبکنم به زحمت سرپا شد و با گام ها یاعتراض

 یبالش یرفت . در را که بست ... سرم را رو رونیاتاق ب

بود گذاشتم و عطرش را  دهیدراز کش شیکه تا به حال رو

 بردم ... نهیبه س

قطره  کیو  دمیبالش کش یبا سبابه رو ینامشخص طرح

 اشک از چشمم افتاد .

ته د ل، به عطرش که در آن فضا مانده بود ،  گفتم:  از

 دوست دارم ...

 

 ممنوع _ی#کپ 155#کالکت_

بودم . اصال  داریچهار صبح بود و من هنوز ب ساعت

حرام شده بود .... هنوز ضعف داشتم .  میخواب به چشمها

دردش  یمسکن چیسردرد با من بود که با ه یهنوز کم

اما ....  سوختیته حلقم م ی. هنوز کم افتی یخاتمه نم

به فکر  گریبهتر شده بودم که د یبهتر شده بودم . آنقدر

رفته  سیدر اتاق رژه بروم .دوبار به سرو وخودم نباشم 

خواب  کردیسطل زباله ، وادارم م یتو یبودم دستمال خون

 باشد .  یاز سر کله ام فرار
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آمدم و به اتاق  رونیزدم .... از اتاق ب ایبه در دل

آن  ینفره تو کیتخت  کیمجاوررفتم ، در باز بود .... 

رو  چیبود و ه دهیپهلو دراز کشبه  شیاتاق بود که رو

 دهیراست خواب یبه پهلو نهینداشت ، دست به س یانداز

بود و  ختهیر نییپا شیپلکها یها مهیتا ن شیبود . موها

 ...  یروزنه ا چیچفت بودند . بدون ه امالک شیلبها

آرامش بخش بود  یقیموس کی  قشیعم ینفس ها یصدا

که بر  یتیشب ! امن ی... صدایواریتاک ساعت د کی. ت

که  ی، با وجود تنش کردیفضا حاکم بود  حالم را خوب م

شب از سر گذرانده بودم و حاال با گذشت چند ساعت ... 

 آرام بودم . 

 نیزم یتخت رو ی... و نگران . جلوتر رفتم . پا دلتنگ

 میکردم . خواِب خواب بود . ن شیخنک نشستم و تماشا

بود ،  دهیخواب رونیلوار بتنه اش برهنه بود با همان ش

هم نداشت. انقدر خسته بود ؟! انقدر  یپتو و رو انداز چیه

 یمحتاج  خواب بود که نه لباس عوض کرد نه پتو رو

 ! د؟یخودش کش

که نداشت  یگوهر خوراک درست و درمان یب یقول ب به

 رفته بود .  شی... خواب هم به لطف من از چشمها

صورتش آمده بود را با  یکه تو یرنگ یمزاحم مشک یمو

به چهره اش زل زدم .  قیسر انگشت عقب راندم  و دق

به صورت  یفشار چیه یبسته بود ، وقت شیچشمها یوقت
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هم به چشمانم  یو چروک نیآورد چ یو عضالتش نم

عالم پر از  کیبود ، انگار در  داریب ی... وقت خوردینم

... بود  و حاال در خواب... غرق خواب  یتنگنا و سخت

 توانستمیچهره اش را م نینبود ، آرام تر اریهوش یوقت

هم  یرا مدام رو  شیتماشاکنم . اخم نداشت ... آرواره ها

به ابرو  یالتهاب بود و اخم یب شیفشرد ... گونه ها ینم

 نداشت . 

استخوان زانو  یرا بغل کردم ، چانه ام را رو میزانوها

.... ابرو  کردمیکه کماکان نگاهش م یگذاشتم و درحال

 .  دیدرهم کش

 فیشدم . چشمش زدم ! داشتم از آرامشش تعر خیس

 یحاال تو یبود که حت اهیکه زبانم آنقدر نحس و س کردمیم

 خواب هم آرامش نداشت ... 

بالش فرو کرد  یتو شتریبه بدنش داد ، سرش را ب یحرکت

را   شی. صورتش را به سمت مخالف من چرخاند. پلکها

. از انقباض بدنش، وحشت  دادیم فشار مه یمحکم رو

از  فینه خف کی!  دیکشیخواب داشت درد م یکردم ، تو

 یداشت پوستش را م شیآمد ... دنده ها رونیب شیلبها

 نداد .  یزدم ... جواب شیشکافت. صدا

اش را مشت کرده تخت بلند شدم. پنجه یپا میزانوها یرو

لحظه حس کردم نفس  کیبود، دستش را گرفتم... 

 ...  کندیوفقط فشار است که تحمل م کشدینم
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داغش گذاشتم و  یمو یب ی نهیس یدستم را رو کف

خواب  یدار نی... راست نیکردم: راست شیبلندتر صدا

 .... بلند شو...ینیبیم

 از هم باز کرد .  هیرا به ثان شیپلکها

 شد زیخ میبود محکم گرفت و ن اشنهیس یرا که رو دستم

 . 

و  رهیت یکه با چشمها دمیعقب کش یخودم را کم دهیترس

و مچ من را رها  دیکش شیبه گلو یتار نگاهم کرد . دست

کرد  ینگاه میکرد . به احوال خودش، من، خانه و تخت، ن

 ؟! یکنیچه کار م نجایو لب زد: تو ا

 دروغ و راست مانده بودم.  نیب

به خاطر اسمش... خفه  دیرا انتخاب کردم ... شا یراست

بهت سر بزنم تو خواب  دیگفتم: نگرانت بودم . فکرکردم با

 .یدیدیخواب م یحالت بد نشه؛ داشت

بالش پرت کرد و گفتم: االن برات آب  یرا رو خودش

 .  ارمیم

جا بمون آب  نیتر، آرام گفت: هم میرا گرفت مال دستم

 .  خوادینم

فشار داد و گفت: ساعت  اشیشانیکف دستش را به پ و

 چنده ؟

 چهار !-

 ؟!  یکرد یو گفت: اشت دیکش گرید قینفس عم کی

 



 574 

بلند  گهیساعت بذارم سه ساعت د اینزدم که گفت:  یحرف

 برسونمت؟! یشم هرجا خواست

کردم و خواستم بلند  یآغشته به طنز بود . اخم کالمش

 جا ...  نیبخواب... هم ایشوم که گفت: ب

 کی یخدا از ما گرفته بود که حاال رو دو نفره را تخت

 دلم گفتم .  یرا تو نی! ام؟ینفره گره بخور کیتخت 

 .... یشیجا م ایو گفت: ب دیرا کنار کش خودش

 که ... خورمتینترس. نم ایاضافه کرد: ب یبا مکث و

کن حال ندارم  یآشت اینگاهش کردم که لب زد: ب هیثان چند

 ببرمت ! یخوایم ییصبح هرجا

زدم و  یرا حفظ کنم ، لبخند مینتوانستم قفل لبها گرید

، خودش را محکم  دمیدستش دراز کش یدادم . رو تیرضا

گذاشت .  میزانو یرا رو شیبه من چسباند وبغلم زد و پا

گوشم  ریرا به ز شیخودم را منقبض کرده بودم. لبها

 کردمیرا حس م شیچسباند و درهمان حال که حرارت لبها

. خودتو شل  نیهم خوابمیفقط کنارت م گفت: خستم ....

 ندارم . تیکن ! کار

 

 _ممنوع ی#کپ 156#کالکت_

******** 

 :  زدهمیس فصل

******** 
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و کارت  دمیبود را هم خر ستیل یکه تو یزیچ نیآخر

 ادهیداد که ز یبرداشتم نشانم م ی. اس ام اس ها دمیکش

مگر چند مرتبه ازدواج  زادیکردم ، اما خب... آدم یرو

حکمت باشد !!!  نیشوهرش راست ی! آن هم  وقت کندیم

 کنم؟!  هیاو جنس نامرغوب ته یبرا توانستمیمن چطور م

بودم را خرکش  دهیکه خر ییزهایچ  یکه همه  یدرحال

بهارک پشت سرم با نفس  دم،یکشیکنان دنبال خودم م

 جون نداره! گهینفس گفت: به خدا پاهام د

تو هم جوون  میخوریم میخریم یزیچ هی میریماالن -

 !یریگیم

داد  دوش به دوشم آمد و  یجمله ام بهش انرژ نیهم

 بشه! یعصبان نیفکر کنم راست یگفت: ول

توقف کردم و  یلوکس یکردم . مقابل پوشاک مردانه  اخم

 ؟یچ یگفتم: برا

دست جا به جا کرد و  یرا تو دیخر یبسته ها بهارک

. خوشش  گهید ستین ینطوریمدلش اگفت: آخه خب... 

 قطعا !  ادینم

 یسر هی دی! باالخره با ادیکرده خوشش ن خودیکردم: ب اخم

 شیازما می... ما امروز صبح رفت گهیسنت ها اجرا بشه د

 بهار .  میداد

 نکهیو از تصور ا سوختیدستم م یسوزن تو یجا وهنوز

کرده بودم گونه  یی، دستشو گرینفر د کی یمقابل چشمها
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 یلیخدا وک ی. بهارک با خنده گفت: ول شدیسرخ م میها

 !هیپسر خوب

 یاول طور یدفعه برگشته بود . روزها کی نظرش

شوم و  دایاش پ یدرحوال دمیترسیداده بود که م ماتومیاولت

که  خواستمیم دمیدیامروز... امروز هرچه جنس مردانه م

 او باشد !  یبرا

افتاده  قیبه تعو زیروز همه چ کیروز موعود بود ،  فردا

 و تمام .   گذاشتندیآمد، قرار مدار م یبود و فردا م

 نی. هم شناختمیرا م یتمام چون اخالق فرخ امان گفتمیم

به  گریآورد و د یدر م نیراست ی غهیفردا من را به ص

به  یحاال هم متک نینداشت . هم یروز موعود عقد کار

مهر و امضا شده بود که اجازه داده بود کنار  آن قرارداد

عاقبتم چه  شدیحکمت بمانم وگرنه ..... معلوم نم نیراست

 .  شودیم

 یشب به خانه نم کیکه  یسرم را مثل هزاران دختر دیشا

! هرچند آن هزاران دختر مثل  دیبر یم خیتا ب خیآمدند ، ب

 تشانیحما یسوپراستار مردم کیمن شانس نداشتند تا 

 پول بدهد ...  یکند و به پدرشان قرار و وعده 

قولنامه به دست داشتند که  کیاگر همه شان  مطمئنم

 یکدام سر دخترشان را نم چیامضا شده بود ... آن وقت ه

 ! دندیبر
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در پاساژ فورا  یبهداشت سیعالمت سرو دنیاز د بهارک

 ....  هیثان هیلحظه برم ...  هیگوشم گفت: آهو آهو من  ریز

دستش را به دست من داد  یتو یو ساک ها سهیکل ک و

راهرو رفت، با خنده ... خودم را  یود وان دوان به انتها

پاساژ موجود بود  یکه در راهرو یا یبه سمت مبل چرم

به  نکهیتا قبل از ا دمیسرعت بخش میرساندم، به گام ها

 .  نمیبنش شیمن رو دیایدرب یگریتصاحب نفر د

 لونیکش دادم ... داشتم نا نیزم یرا رو میپاها یخستگ با

بودم  دهیخر شیکه برا ی، کراوات کردمیو رو م ریها را ز

 کنم .  دایپ توانستمیرا نم

 یعروس دیگوشم نشست: خر یتو یمردانه ا یصدا

 مبارک ! 

صورت  دنیها برداشتم . از د سهیداخل ک یاز سرکش دست

 کردم . شیو منزجر کننده اش ، با نفرت تماشا هیکر

 ینم یکار یشلوغ نیپاساژ به ا نیا یزد ... تو یلبخند

کنارم بود ، احساس  نکهیوجود از ا نیتوانست بکند . با ا

به لب آورد و گفت:  یداشتم . لبخند تهوع اور یمزخرف

 آره؟! یکنیشوهر م یپس دار

 یکنترلش کنم گفتم: به تو ربط توانستمیکه نم یحرص با

 نکن ! یزیبرو رنداره ! بلند شو برو آ

تو آهو ؟! کدوممون  ای زمیریتو ... من آبرو م ایمن -

 !م؟یآبرو بر شتریب
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 _ممنوع ی#کپ 157#کالکت_

با آدم  تیهمه جمع نیوسط ا خواستمیرا بستم نم دهانم

 یمثل او  هم کالم شوم . کاش بهارک م یقابل تحمل ریغ

منتظر ما بود ؛  لشیاتومب یپاساژ تو یجلو نیآمد . راست

ام کند اما  یبه خاطر دل من خواست همراه نکهیبا وجود ا

عالمه آدم دوره اش کنند و مزاحم وقتش  کی خواستمینم

بودم  دهیازش  د یادیز یها پیگرام کل نستایا ی. تو دباشن

متوسل به حراست و  یو شلوغ تیکه از شدت هجوم جمع

شده بود از بابت فشار  طرفدارها و ازدحام ،  سیپل

مضطرب شده بود و به کمک حراست توانسته بود فرار 

 کند ! 

را رد کردم ... حاال  شنهادشیبودم که چرا پ مانیپش حاال

گذاشته بود. با شدت  میران پا یکه بهنام دستش را رو

اش پس زدم و گفتم: برو رد کارت  رپنجهیرا از ز میپا

نداره  یمن رنگ یحنات برا گهیم بردار ددست از سر

 یخائن عوض هی! تو  ستیدروغ هات کارساز ن گهید

 چارهی! از زن ب؟یکشی... از سن و سالت خجالت نمیهست

 ات ... ازبچه ها ت.... 

 غهیکه با هم ص یگفت: من مدرک دارم از زمان یشخندیبان

 !میبود
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؟!  ی...  خب که چیآتو دار ی. مدرک دار دونمیآره م-

برم به همه عالم و آدم  یخوای؟! م یچه کار کن یخوایم

 ...یبگم چند بار مزاحم من شد

بهت تجاوز  یبگ یخوای؟! م یبگ یچ یخوای؟ م یجد-

مرد با آبرو  هیتهمتت که به   نیبه خاطر ا یدونیکردم؟! م

 ؟! کننیم کارتیچ یزنیم

اش  افهیو ق ختیبا آبرو به او و ر یکردم چقدر کلمه  فکر

که  زدمی. حدس م دیلرزیم بمیج یتو ی. گوش دیآ ینم

به او گفته بودم که  طبقه  شیساعت پ کیباشد .  نیراست

 ...     میآ یم یهمکف هستم و به زود ی

نبش  یلو بد یخوایو گفتم: م دمیکش یقیعم نفس

.  دمیرو به تنم مال یزندان و همه چ یقبرکردم؟  من پ

! بلند شو برو بهنام .  دمیتو نم یتن به خواسته ها گهید

زخم زنت نپاش . انقدر  یانقدر نمک رو تیزندگ یبرو پ

 نکن !  یدر حق بچه هات نا حق

 !یعشق منو نداشت اقتیتو ل-

 یآدم هوس باز ب هیاسم عشق و لکه دار نکن .... تو -

 !   یشرم

. کالفه بودم ...  دیلرزیم بمیج یهمچنان تو یگوش

نفر از آسمان  کی... وحشت زده و منتظر بودم یعصبان

 سقوط کند و من را نجات بدهد .  نیبه زم
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 یستیداد و گفت: تو آدم ن لمیتحو یشخندیدر جوابم ن بهنام

 هیبرات  تونستمی... من میرو ندار یچیه اقتیآهو . ل

 درست و درمون حاضر کنم .  یزندگ

 ای...  دانست یدرست و درمان را نم یزندگ یمعن ای او

 سرخرمن بود!  یهمه اش وعده ها

درست کن .  یزن وبچه هات زندگ یطعنه گفتم: برو برا با

؟ چرا  یخوایاز جونم م ی!!! ولم کن . چ یمن دار کاریچ

 ی!!! به چه زبون ی... خستم کردیداریدست از سرم برنم

.  ستمین یکنیم الیکه تو خ یکنم که من اون تیبهت حال

 یدوتا بچه ات از رو ی. از رو ستمین یا یمن آدم عوض

دنبال من؟! اونم حاال  یکه دوره افتاد یکشینم جالتزنت خ

. دور منو خط بکش بهنام ولم  کنمیدارم شوهر م گهی... د

 اجی. احتیبه مشاوره دار اجی. احت یا وونهیکن ...  تو د

 ...  یبش یبستر دیبا یحت دی... شایبه پزشک دار

تو رو مال  یشوهر کن نکهیراگرفت وگفت: من قبل ا دستم

 !کنمیخودم م

 بست .  خیتنم  تمام

 ذارمیم یبه لبش آمد و گفت: فکر کرد یزیجنون آم لبخند

 یلی؟آهو من خ ارهی، تو رو از چنگم درب یاون بچه قرت

 ....ی.... قد بکشیساله منتظرم بزرگ بش

 

 _ممنوع ی#کپ 158#کالکت_
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زدم و بهنام با  یهوع شده بودم . عقدچار ت شیحرفها از

ساله  شی. ش کنمیساله دارم صبر م شیلبخند گفت: ش

تازه به دوران   هی ذارمیگذاشتم حاال نم گریدندون رو ج

و بقاپه ! تو اول و  رهیمفت مفت تو رو ازم بگ  دهیرس

 !  یآخر مال من

،  دیکشیم ریت میها قهینفس نفس افتاده بودم  . باز شق به

گفت: تو  یشخندینفسم به شماره افتاده بود و بهنام با ن

رو حساب  گمیآهو !  من دارم بهت م یشیبخت م اهیس

پسره رو  نی... خودتو بدبخت نکن ! تو ایلیفام

 !یطیشرا چیوقت ... در ه چی! ه یخوای.... نمیخواستینم

 ؟!  یجناب امان دیداشت یامر-

 یرو یدود نکیبا وجود ماسک و ع دنشید از

.   دمیکش یمسقف پاساژ نفس راحت یدر فضا شیچشمها

... اما  دیایکه ب کردیبهنام شوکه شده بود فکرش رانم

ارام گرفتند .   یقلبم دم یآمده بود .  آمده بود و تپش ها

 ینه .... آرامش  انتها ای دیرا د میبرق چشمها دانمینم

 نیاطر انه ... اما هرچه بود تمام قد به خ ای دینگاهم را د

 حضورش ممنونش بودم . 

سر  یاز پشت ماسک گفت: راهتو بکش ب یکلفت یصدا با

 وصدا گورتو گم کن برو . وگرنه من ...
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وگفت: اونقدر   دیکش نییپا شیرا تا دم لبها ماسکش

 نیتا مامور حراست کل ا  یاشاره س هیشناس هستم که با 

 ؟! یکنی. اون موقع چه کار م نجایمجتمع رو بکشم ا

 یکنیم کاری؟تو چ کنمیم کاریزد: من چ یزهرخند بهنام

 که .... 

که توش  یاداره ا یحرفش آمد وگفت:  تو انیم

چهارم .... دست راست ، بغل  ی... طبقه یمشغول

 یمصنوع ینییکاج تز هیمردونه ،  یبهداشت سیسرو

از  یبند شنیو دراز که با پارت  لیطو یراهرو هیهست  و 

 هی...  شهیسوا م گهیکارشناس دهم هر کارشناس از 

هم هست با  یخودیب زیم هیته راهروئه ...  یپاراوان چوب

سمت چپش شکسته !  یگوشه  تورشیکه مان  ستمیس هی

 !گم؟یدرست م

لبش  ی. آن زهرخند رو کردیم شیفقط تماشا بهنام

 بود .  دهیماس

 نیزد ... لبخندش پشت ماسک بود و از چ یلبخند نیراست

. نفس  دیحدس زدم خند شیچشمها یافتادن کناره ها

که  ی، کارشناس شیو گفت:  پونزده روز پ دیکش یقیعم

شکسته ...   توریبغل شوفاژ ... با اون مان نهیشیاون ته م

دست راست  دیچهارم با ی! که طبقه  یپشت پاراوان چوب

تا  یریرو بگ یمصنوع ینییکاج تز مردونه سیبغل سرو

 هیتومن با  ونیلیو هشت م ی.... سزشیبه م یبرس
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امضا  هیپرو مکس رشوه گرفت بابت  ازدهی  فونیا یگوش

نور  رهیپذیتو ...  حاج آقا حسن زاده ، م ری! حاال مد

قبول کرده باشه ؟!  یزیچ نی... چن یبهنام امان شیچشم

 ریز یخبر ازش دار یب واون اداره بدونه که ت سیرئ

 ؟!  کنهیم کاری.... چیریگیم یزیم

 ستین یگفت: اصال منطق نینگاهش کرد و راست زیت بهنام

! عکس  زتهیقلمدان رو م یسبزه که تو  حی...  اون تسب

خاص بکراند تلفن و اکانت واتس اپ و اپ بله  و  یآدم ها

انگشتر  نیهمه ارادت و ... عطر مشهد  و! ا نی.... ا

 نجف و ... اصال درسته ؟! 

 ! یثابت کن نویکه ا یندار یچیه-

 ینشون بدم چطور یخوایسر تکان داد و گفت: م نیراست

از اون اداره  پرتت  شه؟یم یبعد اون وقت چ  کنم؟یثابت م

؟! بدون بن گوشت و  یخوایم نوی؟! هم رونیب کننیم

کت شلوار و کفش و  دیمرغ ، بدون پاداش  و بن خر

 یو رب ! مطمئن یحبوبات و بنک و ... روغن و تن ماه

با  توی! حاال  حقوق کارمند؟یایبرب تیگاز پس زند یتونیم

 ادی لتیدو تا بشه ، تازه ف نهیآ یجلو یرشوه ها گذاشت

؟!  یدو تا دوتا هندونه بغل کن یخوایهندستون کرده ؟! م

  سیبرو خجالت بکش . برو دهنتو آب بکش... سرو

راهرو  دست چپ ! برو رد کارت .  نیمردونه ... ته هم

از سر زن منم بردار .  دست!  یدیرو هم شنها  یدنیشن
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چشمهاش نگاه  یتو ذارمینم یفردا پس فردا ... حت گهید

چشمهاتو از کاسه  یکه اگر نگاهت بد باشه جور یکن

! یبچه هاتو به گور ببر ی افهیق دنیکه حسرت د ارمیدرم

البته اگر اون دو تا طفل معصوم دو زار برات مهم باشن 

 !  ینیرو بب دنشونیکه بزرگ شدن وقد کش

 بود. دهیاز رخ بهنام پر رنگ

 کیمن آمد، بهنام  یماسکش را باال داد، به سو نیراست

 یآخر از پشت سر شانه  یگام فاصله گرفت ... لحظه 

 یگفت: بهش گفت یبا صورت سرخ دمیبهنام را د نیراست

شاه  کنهیم یدوماد دیتو خر یمادرش برا ی هیداره با د

 داماد ؟! 

 دمیگام به سمتش رفت و د کی نیکه گفت راست را نیا

کرد ... ده دوازده مغازه که عقب  دنیبهنام شروع به دو

 ینگاهش را به من انداخت و سوار پله برق نیاخر دیکش

 شد . 

ها ... به آن  دیزل زدم... به خر نیدهان باز به راست با

مادرم؟! مادرم را کشته  ی هیکه ... د یلعنت یبودجه 

 نی؟! پول خون مادرم ؟! ا هیگرفته بودم ... د هیبودند ؟! د

! ادکلن ... کفش چرم .... یداماد دیسف راهنیکراوات ... پ

 ....   هیمادرم؟! مادرم ؟! د ی هیمادرم ؟! از د ی هید

 شیزل زدم و دستم را به بازو نیراست ی رهیصورت ت به

 ؟!  هیگرفتم و گفتم: د
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 گرفته اش از ته حلق در امد: آروم باش... یصدا

همان  یگذاشت . من رارو میشانه ها یرا رو شیدستها

 .دیلرزیم میمبل نشاند و سر تاپا

.  خوردیتکان م میو زانو دمیجویپوست لبم را م کیستریه

 هیاست ؟! پول د هی... د نی؟ ا هیوحشت زده ناله کردم: د

 است؟ پول خونه ؟!!!!

 

کم مانده بود از  می_ممنوع چشمهای#کپ 159#کالکت_

کرد آرامم کند . مگر آرام  یسع نی... راست ندیایحدقه درب

پرش  نی... مگر ا گرفتیتپش قرار م نی. مگر ا شدمیم

.  فشارم به قعر  دادندینامنظم پلک و شانه ام امان م یها

؟! مادرم را کشته بودند ؟!!!!  هیچاه سقوط کرده بود . د

 بیج ی... پول خونش تو زمیعز یای؟! مار نمینازن ادرم

 من بود؟! 

وقت  یلیرا خ نکیحوصله اش زل زدم .ع یب یچشمها در

گذاشته بود ، خم شد ساک ها را  شیموها یبود رو

 نیراست دنیآمد ... از د سیخ یبرداشت . بهارک با دستها

 ! ن؟یینجایشوکه گفت: شما ا

سردراوردند . دخترها  دو سه دختر از پشت سر بهارک و

 یشان جلو یکیتعلل کردند ....  یلحظه ا نیراست دنیاز د

باور  ایحکمت .... خدا نیزد: راست غیج سیهمان سرو

 .... نیراست نای.... ژ کنمینم
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 دور و برش حلقه زدند .  جرینیت یاز دخترها یپیاک و

که داغ بود و گونه  یدهان باز ماند و من با سر بهارک

شده بودند از آنجا  یذغال نطوریا یک دانستمیکه نم ییها

 فاصله گرفتم.

 نیحلقه زده دور راست تی، به جمع داشتمیکه برم یهرگام

افتاده بود .  ریگ ی. بهارک هم کنج شدیحکمت اضافه م

: اهو صبر کن گفتیبلند م دمیشن تیجمع انیرا م شیصدا

 !یری... آهو کجا م

 بود؟!  مهم

دروغگو ... آدم  ی! آدم هاروم؟یمهم بود کجا م یکس یبرا

 پنهان کار دوره ام کرده بودند ...  یها

ام سو استفاده کرده بودند .  یامد و از فراموش ینم ادمی

 رونی. از پاساژ که ب کردی.... سرم درد میعوض یآدم ها

اش گرفت ... دو سه  یتهران، باز یبهار یآمدم ، هوا

 دنیت کردم باران شروع به باررو حرک ادهیقدم که در پ

 زدیتگرک .... رعد و برق م هیبود شب یکرد ... باران تند

 یکه در کسر یی. با لباس ها رفتمیهدف جلو م یو من ب

 یزرد خط یتاکس دنیشده بودند ، از د سیتماما خ هیاز ثان

آمدم وسوار   ابانیرو به خ ادهیچراغ زد  از پ میکه برا یا

 شدم.

به مقصد  ، از پشت  دنیخانه ام را گفتم و تا رس آدرس

به باران ... به تهران به آدم ها زل زدم ... به آدم  شهیش
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 ایرا دوست دارند؟! خاطرات  یزیچه چ دانستمیکه نم ییها

 ؟! یفراموش

******** 

 ادهیمتوقف کرد، بهارک پ یمیرا مقابل ساختمان قد سراتو

 د نکنه .گفت: دست شما در یشد ، با شرمندگ

تکان داد و خواست حرکت کند که بهارک لب زد: اقا  یسر

 ن؟یراست

 .  دیحوصله به سمتش چرخ یکند و ب نگاهش

 نیآ ب دهانش را قورت داد و گفت: غصه نخور بهارک

 ....  شهیدرست م زی... همه چ

 شیو پا دیراباال کش شهیتکان داد ش ینگفت، سر یزیچ

 یبرابر یپدال گاز گذاشت ، شتابش با مازرات یرا رو

 دیچیرا دورزد و از باال آمد، در کوچه پ ابانی... خ کردینم

 یشد ، دستش را رو ادهیو مقابل ساختمان توقف کرد. پ

 زنگ گذاشت ... 

زنگ ،  یبدون برداشتن انگشتش از رو هیثان چند

 دیچیدر گوشش پ فشیظر یکه صدا دادیهمانطور فشار م

 ؟! هی:ک

 من ! -

در را  نکهیرا آنقدر قاطع و متحکم گفت که جرات ا من

وجود تعلل کرد  و تعللش  نیبازنکند نداشته باشد . با ا
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.  کردینبود، در را باز نم گریاگر باز دیبود ... شا یطوالن

 آمد و وارد خانه شد .  یکیباز شدن در با ت یصدا

سمت پله ها رفت، زن صاحب خانه از پشت پنجره  به

باشد اما ماند وسالم  تیاهم ی، خواست ب کردینگاهش م

 کرد.

گلو حفظ کرد و  خیهوا گشود و چادرش را ب یدر را ب زن

 ؟! نی. خوب هست کمیگفت:سالم عل

 ممنون . -

دختره  نیبا اجازه و برود که زن لب زد: ا دیبگو خواست

از  هی کنمیم الی! خهیطور هی....  تاسیاصال رو به راه ن

 وونهید نطوریبهش خونده که ا یورد هی یخبریخدا ب

 ومجنون شده !

 حبس کرد .  نهیس یرا تو نفسش

 .  کنمیتکان داد و گفت: درستش م سر

 نی... ا رزنینداره من پ تیامن نجایباخودت ببرش.... ا-

 دختر جوون !  

 رهیبه زبان آورد و به سمت خانه اش رفت،  دستگ یچشم

 یجلو چهیقال یرو یو وقت دیکش نییدر را پا یورود ی

خانه خشکش زد .  یختگیبهم ر دنیاز د ستادیا یورود

 آشفته نبود ... نطوریخانه ا شدیاگر بمب منفجر م

لوله  و  یمیها ن چهی... قال رونیلباس ها از کشوها ب تمام

رخت خواب  یهمه پخش و پال... حت شیلوازم و کتاب ها
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کوچک  یموجود در ان فضا یکمد ها یها ... و درها

 چهار طاق باز بودند.

کنج  کیبود و به  ستادهیا ختهیاسباب بهم ر انیم

 نامشخص زل زده بود . 

را  رشیکه مس رفتیرا درآورد ... به سمتش م شیکفشها

 ریز نتی.... به کاب دیکج کرد، به طرف اشپزخانه دو

حمله کرد و هرچه تشت و لنگن و آبکش آنجا بود  نکیس

 .  دیکش رونیب

 یها نتی؟! با نفس نفس و فاصله از کاب گشتیچه م دنبال

 انیبودند ، م ختهیر رونیکه همه ب یلیباز و وسا

شانه  اطیبود . با احت ستادهیا ختهیبه هم ر یآشپزخانه 

 کرد: آهو! شیرا گرفت  وصدا شیها

 

 _ممنوع ی#کپ 160#کالکت_

بر افروخته و پرحرص  ی.... با صورت دیسمتش چرخ به

منتقل کرد او را به عقب  شیتمام جانش را به کف دستها

نکرد، راه آمد به فشار  یپشت هل داد ... بد خلق واریبه د

که ممکن بود تنه اش را شل  و  یی، تا جا شیدستها

ه آشپزخان وارید یها یسست نگه داشت که کمرش به کاش

 بخورد . 

 یو ناله زد: تو ک دیاش چسب قهیبه  فشیظر یها پنجه

.... چرا با من یهست یی! چه دروغگو؟یهست یچ ؟یهست
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به تو فروختم ؟!  یتر زمی؟؟؟؟ من چه ه یکنیو م نکاریا

... یوجود دار دونستمیاصال نم شناختمتیمن که اصال نم

خودم افتاده بودم ... تو  یها یکه تو بدبخت چارهیمن ب

گوشه  هیبودم ... من که واسه خودم  دهیغلتخون خودم 

وسط... چرا منو  نیا یدیمرده بودم !!! چرا منو کش

چه خبره؟! چرا  یگیماجرا !!! چرا بهم نم نیتو ا یانداخت

 ... چرا ...... 

شد و  دیبود و هق زد... هق هقش تشد زانیاش آو قهیاز

 یداد وآرنجش را به دنده ها هیبه ساعد خودش تک

: مادرمو کشتن !!! دینال صالیفشرد و با است نیراست

 کردن !!!  ممیتیمادرمو کشتن .... 

نشست و کف  نیزم یشل شد و رو شیزانوها و

 فشار داد و هق زد .  نیرا به زم شیدستها

 هق هقش ناله کرد : خدا ........  انیم

فت: من که خم شد . سرش را بغل گرفت و گ نیراست

 یادامه نده ! خودت خواست ی. خودت گفت گفتمیداشتم م

 سکوت کنم ....

شد و گفت: من  رهیخ نیبه راست سیخ یچشمها با

پول خون  یگرفتم.... چطور هید یگذشتم ؟ چطور یچطور

گذشتم ؟!  ی! .... چطور ادینم ادمیمادرمو گرفتم .... چرا 

.... دارم ! بهم بگو دم؟ی! چرا بخشدم؟یبخش یچطور

 گرفته ....  شی.... مغزم آتشمیم وونهید
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اش ناله زد : تو رو خدا  یزار انیالتماس افتاد و م به

گوهر بگو ... االن بگو .  یب یبگو بهم .... تو رو جون ب

 هست بگو ... تو رو خدا ... یهرچ

 آروم باش... آروم باش دختر . -

ادرم ؟! من با پول خون م ی.... تو بگو چطور یچطور-

... چرا جلومو  یذاری!!!! چرا م کنمیم یعروس دیدارم خر

... یدونیمادر خوب و م یمعن ی..... تو که گفتیریگینم

! من بهت اعتماد کردم یدونیم یمگه نگفت ؟یمگه نگفت

 .... همه جوره اعتماد کردم...

 یکه تمام یتلخ و هق هق یخفه شد و با گرفتگ شیصدا

نکن  یتو دهنم .... چرا نگفت ینداشت ادامه داد: چرا نزد

 .... نخر... نپوش!!!

 نیبه رعشه افتاد  و راست شیفرو افتاده شانه ها یسر با

.... فقط آروم  گمیم ویمن همه چ نیبغلش کرد و گفت: بب

آهو  یشنویاز من نم یچیه یباش...  خب  ؟ تا آروم نباش

 کلمه! کی یحت یچی... ه

 هوا باز کرد .  دنیبلع یرا برا دهانش

بغلش نگهش  ی، محکم تو دیرا به سمت خودش کش تنش

گوشش آرام گفت: آهو  ینوازش پشتش تو نیداشت و ح

وقته تموم شدن  یلیماجراها خ نی.... آروم ... آروم تر... ا

سال اهو ... تموم  کیاز  شتریآهو! ب دهی...  به سال کش

 شدن ... 
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  نیراست یشانه  یبلند و درمانده اش تو یناله  یصدا

 .  دیچیپ

سرش را  یکوتاهش فرو کرد و رو یموها یرا ال دستش

 گهی! د ی...  گذشته تموم شده گذشت نیو گفت: بب دیبوس

 آهو ... یگذشت

بگذرم ... چرا با پول  ی! چرا گذاشت؟یچرا جلومو نگرفت-

تونستم؟ چطور دلم اومد؟!  یخودمو قانع کردم .... چطور

.... اون موقع  ی.... کجا بود یورکشم؟چطیچطور نفس م

 ! یکه جلومو نگرفت یکجا بود

 تیلب زد: نبودم آهو . من نبودم تو زندگ یخشک یصدا با

.... 

 یگذشتم؟ ک زیهمه چ یاز اون قاتل ب یزد: چطور هق

 یگذشتم خدا ... چطور یالتماسم کرد که گذشتم.... چطور

 .... دمیبخش

 ...نمتیبب زمیآهو آروم باش... عز-

 یرمق رو یکرد سر از شانه اش بردارد ، ب وادارش

 شیانگشتها انیرا م سشینشسته بود . صورت خ نیزم

که  یآروم بش دی. با نینگه داشت و با آرامش گفت: بب

 آهو ...  یچیه گمینم یچیه ینطوریهم میحرف بزن

گذشتم ؟  یگذشتم ! چرا گذشتم ... از ک یفقط بگو چطور-

 مادرمو کشته ...  یک یدونیمگه نه ؟! م یدونیتو م
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صورتش جا مانده  یکه رو نیدست راست یرارو دستش

همه در حق  نیبود گذاشت و گفت: بهم بگو ... تو که ا

 بگو خالصم کن .  نمی... ایستادیپام وا یکرد یمن مردونگ

 بود .  ساکت

 .  دیدور نگاهش در صورتش چرخ کی

بگو و اهو التماس کرد : جان من  دیکش یقیعم نفس

حال نگه  نیبگو... منو تو ا ی... اگر دوستم دار نیراست

کشته !  ی....  فقط بگو ک شمیم وونهیندارم دارم د

 مرده؟!  یچطور

 گفت:  یاز ته چاه  یصدا با

 نفسش بند اومده .... -

 مچاله شد و از درد هق زد :  صورتش

مادرمو کشتنش که نفس نداشته   ی؟! چطور یچطور-

 .... 

چنگ زد و با التماس گفت: بگو .... تو رو  راهنشیپ به

 بگو ...  نتیزتریخدا بگو ... جون عز

االن ! آروم  ینطوریآهو نکن با خودت ا ییتو نمیزتریعز-

کم بخواب  هی دمیخونه بهت مسکن م برمتی.... مریبگ

 فردا ....

کالمش ملتمسانه گفت: االن بگو ... من قراره  انیم

 یره زنت بشم .... من بدونم چعروست بشم ... من قرا

 سرم اومده! یبهم گذشته چ

 



 594 

 

 _ممنوع ی#کپ 161#کالکت_

سر انگشتش گونه اش را نوازش کرد و اهو عاجز  با

 ؟!  شهیم شهیبدتر نم نیاز ا گهیگفت: بگو بهم . حالم که د

 نه ... -

 شی، اشک چشمها دیو پشت سر هم کش قینفس عم چند

و گفت: بگو بهم .... مادرم  دیرا پاک کرد . باز نفس کش

 گهیمرده .... من که د ی! بگو چطور گردهیکه برنم

قصاص بخوام ...  تونمیبه قانون بگم  ؟ نم تونمینم

پو ل و پس بدم طناب و  تونمی.... م تونمی! نمتونم؟یم

 یچکاری.... ه تونمیوجود ؟! نم یبندازم گردن اون ب

 تونمی؟ مادرمو مبکنم تونمیم کاریبکنم .... من چ تونمینم

.... فقط بگو بهم .... بگو  تونمینم رون؟یاز خاک بکشم ب

که  هیگذشتم؟! ارزش داشت بگذرم ؟! قاتل مادرم ک یاز ک

 یگرفتم گذشتم ا هیشدم؟ د یمن گذشتم ... به پول راض

 خاک برسر من ....

خاک برسر من  یوناله زد: ا دیدستش را به سرش کوب دو

... 

سرش  یرا از رو شیرا جلو برد، پنجه ها شیدستها

. نکن .... نکن آروم باش...  زمیبرداشت و گفت: نکن عز

 نکن ....  ینطورینکن دورت بگردم آهو با خودت با من ا

 آرام گرفت. یکم
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 ... یا هیقدر ثان دیشا

گفت:  شدیکه جلو و عقب م یرا تاب داد و درحال خودش

چرا حرف  ؟یکنیم ؟! چرا سکوت یگیچرا نم ؟یگیچرا نم

دستت ؟! من که رام شدم  یمغزمم گرفت اری؟! اخت یزنینم

کردم ... فکر و هوش و عقلمم ازم  متیتقد یقلبمو دو دست

دست  یخاطره هامو .. حافظه امو ! افسار همه چ ؟یگرفت

 شدم !!!  تیخونگ وونیح نیتوئه.... ع

 حرفو نزن. نیا-

 ؟یلعنت ادیپس چرا صدات درنم-

را باال برد و گفت: چون  شیجوابش کنترل نشده صدا در

داشته  نهیک خوامی!!! چون نم یاز آدما متنفر باش خوامینم

 یکیکه امروز روز  یهر روز فکر کن خوامی!  نمیباش

 ینطوریتو ا خوامی! نمیکن اهیس یرو چطور گهید

خاطراتت  خوامی..... نم ادیب ادتی یزیچ خوامی!!! نمیباش

به اون روزات که نفهمم  یبرگرد خوامی.... نم ادیب ادتی

 ! خوامی! نم یهست یچه طور آدم

 بلند شد و به سالن رفت .  یاو را عقب راند و به سخت و

سوت بکشند ،  شیباعث شده بود گوشها ادشیفر یصدا

 . کنواختیسوت  کی

گرفت . دوباره به  شیدستها انیدردناکش را م سر

 یقاشق چا کیکرد ،  ایمهآب  وانیل کیآشپزخانه آمد ،

به سمتش  نیزم یو رو ختیآب ر یو چند قند تو یخور
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پر باشه !  نهیعمر دلت از  ک هی خوامیزانو زد وگفت: نم

 یتموم شده رفته ... پس چه فرق یکه گذشت یاگر گذشت

تموم  یک ی؟! بدون شهیزنده م یک یبدون ؟یک یکنیم

 .....یک ی! بدونشه؟یم

را هم زد و قاشق  وانیل اتیانداخت، محتو نییرا پا سرش

گرفت وگفت:  شیرا به سمت لبها نیریآب ش یخور یچا

 کم رنگت برگرده ! هیبخور 

دوباره کل فضارا پر کرد:  ادشیقند را پس زد که فر آب

 نکن! یآهو منو عصبان

ضامنش نبود ،  چکسیکه ه یا دهیترس یبچه آهو مثل

را به  وانیل یکرد .لبه  شیمچاله شد و  با استرس تماشا

دارش کرد و باالخره دوسه  هیزاو یچسباند، کم شیلبها

 .  ختیحلقش ر یجرعه تو

 ختهیگلو و دهانش ر ی. هرچه تو دیرا عقب کش سرش

 آب ، به سرفه افتاد ....  ینیریبود را قورت داد و از ش

دور دهانش را پاک کرد،  یا یبا دستمال کاغذ نیراست

چشمش بود را کنار زد و گفت:  یوکه ت یمزاحم یمو

اگر  شهینم یچیه شهیعوض نم یچیه شهیدرست نم یچیه

 !  نیهم یشیم زاری... فقط ب یتو بدون

من مادرم بود  ییدارا نیزتریعز یفهمیمادرمه ...  تو م-

 ؟!
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 یمعن ینداشتم آهو . ول زیعز ییدارا میتا حاال تو زندگ-

 ...  دونمیو م زیعز

...  شمینم اهیگفت: س یپر آب ی. با چشمها دیاش لرز چانه

 یکه ک نی.... بهم بگو ... فقط هم کنمینم نهیک شمیکدر نم

 ؟ شناختمشی؟! من م

 تکان داد و آهو ناله زد: بهنام ؟! سر

 نه ...-

 .  یفقط بگو ک ؟یپس ک-

تعلل دست آخر  یا هیاش حبس کرد . با ثان نهیدر س نفس

 زد و گفت:  رونیب نهیبازدمش را از س

 فرخ ! -

 دیاش د ییآهو یبود ... که در چشمها دهیشدن را ند آوار

 . 

 شیاو رساند و صدا یانگشتش را نوازشگر به گونه  سر

 زد : آهو ...

 نشست و گفت: بابام ؟!  نیمرده اش در صورت راست نگاه

باز شد و تکرار کرد : بابام   یبه لبخند تلخ شیها لب

...... 

هم فشار داد و از نو گفت : بابام  یرا رو شیچشمها و

.... 

 نگران  گفت: آهو جان ... نیراست

 بابام .... بابام ... نیراست-
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با بغض در صورتش زل زد و سر تکان داد و پشت سر  و

 نیراست ی. وا یهم گفت: بابام ..... بابام .... بابا ...... وا

 ! یوا ی... ا

فشار داد  .  شیرا با شدت به چشمها شیکف دستها و

بغلش کرد ، سخت و سفت ، تنگ در آغوشش  نیراست

 یگذاشت و با صدا شیموها یگرفت و چانه اش را رو

 گردهیبرنم گهیتموم شد! مادرت د یگفت: تو گذشت یارام

..... یبه آروزهات برس دی....   بای... تو هنوز جوون

 نهی... ببخش. بگذر .... ک اش.  صبور بیوقت دار یلیخ

 نکن آهو . 

 کرد: آهو ... شیصدا

 ....  زمینگران تر گفت: آهو ... آهو عز و

 آهو ... آهو...  یوا ی: ادیهراسان نال و

  یصدا نیرا تکان داد با گرفته تر شیته چاه لبها از

 ! نترس . متاسفانه زندم ! نجامیممکن گفت: ا

 

  162#کالکت_

**** 

 شدید و الزم مچمدان هرچه بود و نبو کیکرد ، در  کمکم

و خط تا  ....  بیبه ترت تی... بدون اهم ختمیر شدیو نم

 کردمیم الیکه خ یزیرا مچاله و درهم ... هرچ زیهمه چ

اسبابم را به فائزه خانم  یبه درد بخور است برداشتم ، باق
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 زم. گفتم اگر الزم دارد خودش بردارد و اگر ال دمیبخش

،  کنمینگاه م وارهایبار به د نیاخر یندارد ببخشد ... برا

چمدانم را حمل  نیساک را من به دست گرفتم و راست

 می....قاب عکس مادرم را بغل کرده  بودم . چشمها کندیم

 نیسوخت . نفسم را سنگ یم انیپا یب یاز حجم اشک ها

 دادم  .  رونیب نهیاز س

 نیام کرد . من را به راست یخانم با آب و قران راه فائزه

را  شی... قول دادم باز هم به او سر بزنم . رو سپرد

نفس از  کیرا به قران چسباندم و  می...  لبها دمیبوس

،  دیبه کوچه رس میپا نکهیصفحاتش گرفتم . به محض ا

و گفت: در امان خدا . مراقب هم  دیپاش رمانیآب را در مس

 ...  یاله دی. خوشبخت بش سپارمتونی. به خدا م دیشبا

 یصندل یباز کرد، ساکم را گرفت ، رو میجلو را برا در

 یعقب گذاشت . وقت یصندل یرا رو لمینشستم و وسا

کرده  دیافتاد چقدر خر ادمیپشت رل قرار گرفت ، تازه 

 بودم .

 ...  دمیکه خر ییها لیکردم و گفتم: وسا نگاهش

 ؟  میپس بد میببر یخوایصندوقن .... م یتو-

موقع شب ،  نیوقت بود ، ا ریساعت نگاه کردم . د به

را به سمت  میباز باشد . رو یمجتمع تجار دانستمیم دیبع

 پس بدم .  خوامیخانه چرخاندم و گفتم: نه . نم

 ... ایدور  زشونیصالحه بکن . بر یکنیفکر م یهرکار-
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داشت و نداشت فروخت تا  یحرفش گفتم: بابام هرچ انیم

 یچطور ستین ادمیمامانمو بده ... که زنده بمونه .  ی هید

 باهاش معامله کردم . 

 ابانیپدال گاز گذاشت وارد خ یرا رو شینزد ، پا یحرف

 رفتیجلو م ابانیکه در امتداد خ یشد و درحال یاصل

 ....نیکردم: راست شیصدا

 جانم ...-

 ... یکن یمنو از بابام خواستگار خوامینم-

 ماند .  رهیبه رو به رو خ یحرف چیه بدون

 گفتم؟! یچ یدیرا فوت کردم و گفتم: شن نفسم

 تکان داد و گفت: باشه! یسر

به  خوامیبه گردنم داشته باشه . نم یحق چیه خوامینم-

 ی... اصال تو ایعقد منو بده  یاجازه  یعنوان پدر حت

 !  یچیمراسمم حضور داشته باشه ه

 آهو.  یدیتو پدرتو بخش-

 یمجرد یبودمش ... خونه  دهی: من اگر بخشگفتم براق

 یبودمش تک و تنها برا دهی! اگر بخشکردمینم هیکرا

... اگر آدم بود شرف داشت منو دو  کردمینم یخودم زندگ

 !!! کردیبرادرزاده اش نم میتقد یدست

همان حال ماند و بعد  هیرا باد کرد .... چند ثان شیها لپ

 گفت: حق با توئه . 
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 یبه خواستگار یازیشدم وگفتم: اصال ن لیسمتش ما به

 ی. من خودم عاقلم بالغم ... منو از من خواستگار ستین

 کن ازخودم . 

 و گفت: چشم .  دیپاش میمهربان به رو یلبخند

ذغال داغ  یبرگرداندم . اگر رو ابانیرا به سمت خ میرو

اگر  ای ختندیریدر حلقومم اگر سرب داغ م ای...  نشستمیم

که  سوختمیبود انقدر نم انیام گدازه در جر یدر رگ و پ

 از مرگ مادر به دست پدرم سوخته بودم ... 

داشتم و حاال !!! حاال که  یباراول چه حال دانستیخدا م و

که گذشته بود ... به خاطر  یداغم سبک بود به خاطر زمان

سنگ حک شده بود و .... آن موقع  یکه رو یخیتار

بدهد و  یو دلدار دیایام ب یزار ینبود که پا به پا ینیراست

 یو ب یی؟!  در تنها کردمیکند . آن موقع چه م ییدلجو

داغم تازه بود ... آن موقع چطور تحمل  ی... وقت یکس

  دمی!چطور گذراندم ... زنده ماندم ! نفس کشکردم؟یم

 وشب ها را روز کردم ....

 سرخاک مادرم؟ یبریمنو م-

 گلم ...  روقتهیاالن د-

 گفت: فردا صبح زود خوبه ؟ دیرا که د سکوتم

گرفته بود .  شیبرج را در پ ریتکان دادم ، مس یسر

 شهیدرست م زیگذاشت و گفت: همه چ میپا یدستش را رو

 رو نخور.   یچیه ینباش. غصه  یچی. نگران ه
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دادم و گفتم: مامانم اگر تو   هیتک یصندل یرا به پشت سرم

 _ممنوعیحتما . #کپ کردیم دتییتا دیدیرو م

 

 _ممنوع ی#کپ 163#کالکت_

 .  نمیبب کیباعث افتخارم بود که مادرتو از نزد-

زدم و گفتم:  ینداشتم ، لبخند یصداقت کالمش شک به

 ....  کردیمادر و برات پر م یخال یحتما جا

را  گارشی"هو" از دهانش در آمد ... پاکت س کی

نگه  شیلبها انینخ م کیرا زد ،  نیبرداشت و فندک ماش

داشت و بدون درخواست من ، اما پاکت را به سمتم گرفت 

 . 

 دم؟یکشیم گاریو گفتم: قبال س دمیکش یقیعم نفس

 !  یدیکشیم کنمیفکر م-

برداشتم ، فندک را اول مقابل نخ  یزدم و نخ یپوزخند

خودش را آتش  گاریمن گرفت و بعد س یلبها انیم گاریس

هم حافظه شان  میها هیم .... راز مارلبرو گرفت یزد . کام

را از دست نداده بودند . دود را پس نزدند عق نزدند 

 سرفه نزدند ... 

او از  یکام ها دمیگرفتم و ود گاریاز س ظیسه کام غل دو

داد و  رونیب ینیتر است  .  دودش را از ب نیمال من سنگ

 من از دهانم ... 
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را متوقف کرده بود . در  نیرا بستم ... ماش میپلکها

... قلبم  میکردیدود م گاریس میسکوت مطلق کنار هم داشت

 رمیبگ گریاگر دو سه کام د کردمیشده بود حس م نیسنگ

 .رسدیبه آخر م ایدن نی، ا

اول  یرد وبدل نشد  ، سر یگریبه خانه حرف د دنیرس تا

کرد ...  من در  عتی، با چمدان وساکم من را تا باال مشا

ها را از صندوق  دیرفت تا خر نییه ماندم و به پاخان

 .  اوردیب

، کشان کشان  به  لمیبه حمام داشتم . با ساک وسا اجیاحت

 ریحاضر کردم ز خواستمیباال رفتم ، هرچه م یطبقه 

و گرفته ام  نیو اجازه دادم عضالت سنگ ستادمیدوش ا

، کارم که تمام شد ،  ندیایاز آن حالت انقباض درب یکم

مرطوب  ینشستم ... کم نهیو مقابل آ دمیحوله را پوش

 کی.  دمیرا سشوار کش میزدم ... موها پوستمکننده به 

 میرنگ پشت پلکها یو نازک مشک کیخط چشم بار

رنگ و رو دار تر  یرا کم میکه گونه ها یو درحال دمیکش

 .  دیبه گوشم رس نییپا یدر از طبقه  ی، صدا کردمیم

 زدم .  میرنگ را به لبها یلب کالباس رژ

را به تن  یدیسف نیو ج دی... بلوز سف ستادمیساک ا مقابل

 افهیق نیزل زدم . ا نهیرا معطر کردم و در آ میزدم ، گلو

 رونیب یالغر با گونه ها یچهره  نیچقدر نا آشنا بود . ا

 یخبر از شکستگ یکوتاه ! که اگر کس یزده و موها
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 نیدر به روز تر کردیم الین نداشت خم یجمجمه 

فشن و نا مرتب  نطوریرا ا میموها ایدن یها شگاهیآرا

 کوتاه کرده ام! 

، فرق کج گرفتم و بخش جدا  ینشان دیسنجاق مروار با

آمد  یصورتم م یتو یبستم و باق رهیکمتر را با گ یشده 

 . 

 : آهو ... زدیم میصدا

 .  نجامیا-

که  دنمیتخت گذاشت ، از د یرا رو لمیاتاق شد ، وسا وارد

مرتبه  زیزد  وگفت: همه چ یخودم را آراسته بودم لبخند

 ؟ 

 !  ریبرو دوش بگ-

آمد که کف دستم  یبه سمت کمد م دیبه گردنش کش یدست

.... من ریاش چسباندم و گفتم: تو دوش بگ نهیرا به س

 .  کنمیبرات حوله ولباس حاضر م

 زد و گفت: باشه ...  یلبخند

 دیسف راهنیحمام رفت، به سمت کمدش رفتم ، پ به

کراوات  کیتخت حاضر کردم  .  یرا رو یوشلوار مشک

هم دم دست گذاشتم . کفش  ینقره ا ی رهیبه گ نیمز اهیس

را به پا کردم ...  و تا آمدنش از  دمیسف یعروسک یها

 زل زدم .  نهیدر آ رمیحمام ، فقط به تصو
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 کردیله داشت سرش راخشک مکه باز شد ، با کاله حو در

 نویزد و به تخت اشاره کردم وگفتم: ا میبه رو ی. لبخند

 بپوش... 

حاضر کرده بودم   شیکه برا شیو با دست به لباس ها 

 اشاره زدم .

 

 _ممنوع ی#کپ 164#کالکت_

رفتم   رونیتعجب کرد اما مخالفت نکرد ، از اتاق ب یکم

منتظرتم ... آماده  نییدر را ببندم گفتم: پا نکهیوقبل از ا

 .  نییپا ایب یشد

 زد : آهو ؟  میبه صورتم نگاه کرد وصدا هیچندثان

 بله؟-

 ؟یخوب-

که متعلق  ییرفتم ، با پاها رونیتکان دادم و از اتاق ب سر

 فیرفتم، در آشپزخانه بالتکل نییبه من نبودند به پا

ساز را  یچا یرا پر از آب کردم وقور ی... کتر ستادمیا

 خچالی یپر کردم ... از تو نیدارچ یو هل و کم یاز چا

که پخته بودم هنوز   یکی. از ک دمیکش رونیب وهیم یکم

 وهیکوچک م سید کیمانده بود .  یباق یبرش و نصف ود

که  یحاضر کردم و  زمان کیاز برش ک یدست شی، دو پ

و  اهیقامتش در آن شلوار س دنیبه سالن برگشتم از د
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را  ایدن یها یتلخ یهمه  یو کراوات لحظه ا دیسف راهنیپ

 فراموش کردم . 

استراحت  نیبش یو گفت: خسته ا دیپاش میبه رو یلبخند

 ....  ارمیم ییکن من چا

به آشپزخانه برود که مانعش شدم و گفتم: برو  خواست

 ...  نیبش

 . نیزل زد . قاطع تر گفتم : برو اونجا بش میچشمها به

 کینشست ، به آشپزخانه برگشتم .  رفت،یپذ یتعلل با

 منیبه  نش یمطمئن یآماده کردم و با گام ها یچا ینیس

مبل دراز  یلبه  یدستش را باز کرده بود و رو کیرفتم . 

 . کردیپا انداخته و من را تماشا م یکرده بود ، پا رو

 .  کردیمن را تماشا م یبرداشتن چا یشدم . به جا دوال

 ؟ یخورینم یم : چااشاره زد میابروها با

نشستم .  شیبرداشت و من هم رو به رو یچا وانیل کی

و گفتم : توش هل و  دیبو کش وانیل یتو یاز چا یکم

 داره .  نیدارچ

 ...یزد: چه عال لبخند

 یا گهید زیپا انداختم و گفتم: به جز حق طالق چ یپارو

! فقط وکالت  یچی.... نه خونه ... ه هی. نه مهر خوامینم

 که حق طالق داشته باشم .  یو سند یرسم خوامیم

 یمرده  یرنگش به چهره  یکرده بود با نگاه مشک قفل

مزاحم را پشت گوشم راندم و گفتم:  یمن زل زد . مو
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ندارم که  یلی. چون فام خوامیو جشن هم نم یعروس

 .  هیعقدم بهارک باشه کاف یدعوتش کنم . تو

 .  کردیبر و بر من را تماشا م همانطور

. چه تو چادر... چه تو برج  کنمیم یهم زندگ یهرجا بگ-

تموم  دیچه جنوب... فقط درسم با اری! چه تهران چه شهر

... یکارم باش ایمانع ادامه دادن درسم  خوامیبشه  .نم

 چون دوست دارم کار کنم و مستقل باشم . 

او  یمن و مردانه  یگرفتم . عطر زنانه  قینفس عم کی

 شده بود .  ختهیباهم آم

و گفتم: برام صداقت از  دمیمبل کش یرا لبه  خودم

...  یکنینم انتمی... خ یمهمتره . صادق باش یزیهرچ

هم  یدزد یبرادر دروغه . صادق باش انتیچون خ

 یروز دوستم نداشته باش هیاگر  ی... صادق باشیکنینم

!  بعد از  یکنینم ی... پس به اجبار باهام زندگ یگیبهم م

...  از کتک خوردن هم  مهمه یصداقت خوش اخالق

! راستگو باش مثل اسمت ... خوش اخالق  ادیخوشم نم

 نی... کتکمم نزن !  هم تیونیزیتلو یباش مثل برنامه ها

 . 

تلخ  میاز چا یام زل زد ، کم یجد یبه چهره  هیثان چند

 آهو ...  شمیو لب زد : من متوجه نم دمینوش

 یمنو از من خواستگار یباال انداختم و گفتم: دار شانه

 ... کجاش برات گنگه ؟!  یواضح نی! به ا یکنیم

 



 608 

 چهار تا شد .  شیچشمها

... یشده باش مونیبه تعجبش زدم و گفتم: مگر پش یلبخند

 ؟یشد مونیپش

دادم : فردا قرار  یشتریب حیکه توض کردیم میتماشا رانیح

... قرار فردا به امشب یکن یبود منو از پدرم خواستگار

 یمنو از خودم خواستگار یموکول شد . امشب دار

 که ...  یخوای! اگر نم یخوای، اگر م یکنیم

 کردم و منتظر ماندم تا پاسخم را بدهد . سکوت

 

 _ممنوع ی#کپ 165#کالکت_

تو از ازدواج با من  اریو گفتم: مع دیرا جلو کش خودش

 ؟  هیچ

 ....زمیعز نیآهو بب-

 نرو ... هیکالمش گفتم: فقط جواب سوالمو بده . حاش انیم

شق و رق تر نشست، از آن حالت لم دادن در آمد . پا  یکم

که تو  نهیا ارمیگفت: مع یپا انداخت و با تک سرفه ا یرو

. احساس  یهست یدختر باهوش ، مهربون و خوش قلب

درست مثل  یدیکش ی. سخت امیباهات کنار ب تونمیم کنمیم

 یادیاز من ... و فکر کنم نقاط اشتراک ز شتریب یمن . حت

که  ییتا جا کنمیم ایمه یخوب ی... برات زندگمیدار همبا 

 در توانم باشه . 

 ! یباهام صادق-

 



 609 

 .  ستمیاگر به نفعت نباشه نه ن-

 نیاوج صداقتش بود که ا نیدر هم گره خورد . ا میابروها

و  دمیکش یقی. نفس عم امدیرا گفت اما به مذاقم خوش ن

 .  ستین نیگفتم: جواب من ا

آهو . دارم بهت  ستمیاگر به نفعت نباشه باهات صادق ن-

 .  گمیصادقانه م

 .  دیام لرز چانه

 ؟  یواگر به نفعت خودت باشه ... اون وقت چ-

آدم ها خودخواهن آهو  یبه لب آورد و گفت: همه  یلبخند

 تونمیکه م ییتا جا دمی. اما قول م ستمین ی. منم مستثن

 باهات صادق باشم ... 

 ؟ یو اگر نتونست-

 .  یجدا بش یتونیباال داد و گفت:  م شانه

را باد کردم و  میکالمش آزاردهنده بود . لپ ها صراحت

که  ی. درستو ادامه بده . هرکارزنمیلب زد:  کتکت نم

شت با سالمت روان و جسمت ندا یو منافات یدوست داشت

که بتونم باهات  ییهم انجام بده . دوستت دارم و تا جا

بهت دروغ گفتم بدون بابتش متاسفم  یصادقم ... اگر روز

 به خاطر خودت بوده ...  ااما قطع

 تو ! یزدم: و البته خودخواه شخندین

 نیکرد: آدم ها همشون خودخواهن . تو هم از ا تکرار

 آهو .  یستیقاعده خارج ن
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 هم دارم .  گهید یخواسته  هیرا تکان دادم و گفتم:  سرم

 ؟یچ-

 ادیعقدم ... به نظر م یباشه برا لمیپدرم وک خوادیدلم نم-

 یبهنام امان حیتا رنگ تسب یتونیکه م یگردن کلفت یلیخ

کن که  دایدفتر عقد پ هی... پس یکن دایاداره اش پ یرو تو

 یتو خوادیپدر من نباشه ! دلم نم تیبه رضا یاجیاحت

 مراسمم حضور داشته باشه . 

تکان داد و گفت: فکر کنم بتونم انجامش بدم ....  یسر

 ؟ گهید

 ... مبارکه ! نیهم-

را به سمتش گرفتم، ازم  کیک یدست شیبلند شدم ، پ و

به  کیک یگرفت، کنار دستش نشستم و با چنگال برش

 ؟یمطمئن متیگفت: از تصم یآرام یدهانم بردم که با صدا

 کردم .  نییرا باال و پا سرم

 ؟  ستین یدیترد چیه-

 بودم نگاهش کردم و گفتم: نه ...  ختهیرا دور ر میها دیترد

... چه  کنمیباشه .  من مقدمات عقدمون رو فراهم م-

 مد نظرته؟ یخیتار

 هرچه زودتر بهتر ... -

قورتش داد و با  یبه دهانش برد . با چا کیک یبرش

هتل و  یو کارها یلمبرداریف یگفت: برا یآرام یصدا

 ؟یهم حاضر غاتیتبل
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 از بابت اونا ندارم .  یآره مشکل-

 سرتکان داد و لب زد: خوبه ....  باز

 ؟ی: دوستم داردمیهوا پرس یب

 !  یلیرا کنار زد و گفت: خ شیبه لبها دهیچسب یچا وانیل

 ؟ ی: تو چدیپرس یتعلل با

ماندم و گفتم:  رهیخ اهشیس یکردم ، در چشمها نگاهش

 فکر کنم آره !

 

  166#کالکت_

 : دیو متحکم پرس دیکش ابرودرهم

 ؟ یفکرات و کرد یمطمئن-

 آره ... فکرامو کردم .-

 نکهیا یصرفا برا یآلوده به  طنز  یمکث و صدا با

 رمیشود گفتم: از تو بهتر گ فیتلط یخشکمان کم یفضا

 .  ادینم

جعبه  کیداد  و تکان  یحواله اش کردم که سر یلبخند و

 یسورمه ا یجعبه  کیگذاشت .  میرو شیکوچک پ ی

 کوچک ... 

 دوارمیگذاشت و گفت : ام زیم یرا لبه  شیچا وانیل

 !  یدوستش داشته باش

نگه داشتم  نهیس یرا به جعبه بردم .... نفسم را تو دستم

و جواهر  بایانگشتر ز کی دنیبازش کردم از د یو وقت
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اشک جمع شد . انگشتر  میاراده در چشمها ینشان  ب

 دیسف یحلقه  کی یبود ... سه فالور کوچک رو ییبایز

کنار هم نشسته بودند و برقشان داشت تمام جانم را به 

 ...  آورد یلرزه در م

به سقف  بایز ی. نگاهم از حلقه دندیلرزیم میو لبها چانه

ام راه  ینینچکند . موفق نبودم . آب ب میرفت تا اشکها

 دستت کنم ؟  تونمیگوشم گفت: م یافتاده بود . تو

 یزد . اول بوسه ا یچپم را به سمتش گرفتم . لبخند دست

آمد مقابلم زانو  نییمبل پا یبه پشت دستم گذاشت  از رو

 میبه رو یانگشتم فرو کرد . لبخند یزد ... انگشتر راتو

 .  دمیآهو ! قول م کنمیو گفت: خوشبختت م دیپاش

 خونش !ب-

 ؟ ویچ-

 ی. ول دونمیخودمو زن تو م گهیرو ! من االن د غهیص-

پس ... پس  یباور دار زهایچ یسر هیتو به  دونمیم

 خودت بخونش تا منم جوابتو بدم . 

 نامم را خواند .  یخفه ا یصدا با

 یندارم از کس یاجیزدم و گفتم: بخونش... من احت یلبخند

.  نیراست ییمن تو یخانواده  گهی. االن د رمیاجازه بگ

 تو بخونش ! ی... ول یندارم ول نمیبه ا یاجیاحت

زل زده بود و مسخ شده بود . مات و مبهوت  میچشمها در

به خنده باز شد . صورت اصالح شده  مینگاهم بود ... لبها
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 گهینوازش کردم و گفتم: د میو آنکادرش را با سرانگشتها

.... فقط  ییفقط تو گهی. د نیرو ندارم راست یجز تو ، کس

 !  ییتو گهیمن االن د زیعز ییتو رو دارم . دارا

 .  کردیم میتماشا

 را دوست داشتم ...  نگاهش

را گرفت و گفتم: تا مقدمات عقدمون حاضر بشه  میدستها

که  هیمحرمت باشم . اگر قول و قرار کاف خوادی... دلم م

 الزمه پس ... شتریاگر ب هیخب کاف

 افزودم: بخون !  یکردم و با تعلل مکث

جُت »گفت:  یآرام یو با صدا دیکش یقیعم نفس َزوَّ

لَتِ   یَعلَ  ،ۀِ الَمعلُومَ  ۀِ الُمدَّ  یفِ  ،ی( نَفسِ ی) اهو امان یُمَوک ِ

 «الَمهر الَمعلُوم

 .یحفظ باش کردمیجواب گفتم: فکر نم یبه جا 

رو  یرانیلنگه ابرو باال داد و گفت: کدوم مرد ا کی

 رو حفظ نباشه ؟!  غهیکه ص یشناسیم

 زدم و گفتم: قبلُت !  یزهرخند

 ینگاه مین دیرا سر کش شیچا یپوزخند زد و ته مانده  

 یرا رو میقدم شدم ، لبها شیبه من انداخت و خودم پ

خودش  یپا یگذاشتم ، بغلم کرد ... من را رو شیلبها

 انیداد و صورتم را م هیمبل تک ی، سرش را به پشت دیکش

 نگه داشت ... شیدستها

 بودم ! تشنه
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 _ممنوع ی#کپ 167#کالکت_

 بودم !  تشنه

 من بودم!  یزن در جهان هست نیتر تشنه

 و سرگردان! تشنه

 و سردرگم .... تشنه

که  یمیاز کرده و نادم از تصم شانی... پر شانیو پر تشنه

... جنون من را گرفته بود؟! اما  ایبود  یعقالن دانستمینم

را  گرید یبود را خط زد . بوسه  دیبوسه اش هرچه ترد

 را نگه داشت .  یبعد یمحکمتر و بوسه 

بار من  نیمکث کرد و تعللش وادارم کرده بود ا یا هیثان

 برعکس شد .  مانیحرکت جا کیبروم ...  با  شیبه سو

 دمیترسیم شیزل زده بودم ... عاشقانه ها شیچشمها در

 کردم ؟!  یبرود  . ان وقت چه م غمایتمام شود و به 

درکارش  لیمبل درازم کرد  ...  با احترام ... و تعج یرو

که برهنه  ی. تا وقت رفتیم شیسر صبر پ زینبود و همه چ

شدم .... و آنقدر عطش بود و خواستن که خجالت 

 شد  و دردم جان باخت. ربارانیت

من را  خواستمیمدتها بود که م  دیتشنه بود ، شا تنم

 شیلبها ی... وقت ردیبا ولع ببوسد و در اغوش بگ نطوریا

بکر بوده و  میایچه قدر دن دمیتازه فهم دیرا در نورد میگلو

،  دیبوس یرا م میگلو یخبر بودم . تک تک سلول ها یب
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 راز ش کردمیو تالش م خوردمیم چیقرارم کرده بود ، پ یب

خالص شوم .  کندیم زیتنم  سر ر که به یآن همه لذت

را نداشتم . تپش قلب گرفته بودم  جانیهمه ه نیا تیظرف

زدم ....  شیموها یال یآوردم ...چنگ یو نفس کم م

گذاشت   ...  میلبها یرا رو شیلبها دیسرش را باال کش

 .  یسخت و طوالن

کند .... خودش را  رابمیس خواستمی... مشیلبها ی تشنه

که از  یسالن را کم کرد و درحال ی. ، نورها دیعقب کش

بلوزم را از تنم  کرد،یبه قلبم نفوذ م میچشمها ی چهیدر

را باز کرد .... عطشش ،  نمیج یو دگمه  دیکش رونیب

 الیتنش... آرامش حرکاتش وادارم کرد تا در س یگرما

بود گرفتار شوم و به خلسه بروم .  انیدر جر هک ییبایز

شکمم را  ی... و انقدر حوال دینافم کش یزبانش را رو

دردناک شده  میها نهیاراده ناله زدم ... س یکه ب دیبوس

در کامش نگه  یگریاز هر وقت د شتریرا ب میبودند و لبها

 داشت .  

بودم که  محتاط من  یا یعروسک شکستن هیشب مقابلش

 را در بر گرفته بود .  

نداشتم ...  یقرم گریکه د  دنیادامه داد به بوس آنقدر

گذاشت و  میلبها یرا رو شیدست باال آمد لب ها کی یرو

زل زد و  هیخمار  و آلوده به شهوتم چند ثان یبه چشمها

 گفت: آروم باش . باشه؟
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پس تو ... پس ... پس.... پس چرا نه ...   میبگو خواستم

 نگفتم! چی... ه میبار من ؟! و نشد که بگو نیو فقط ا

کوسن مبل فرو  نیزم یقطره اشک از چشمم رو کی

 .  ختیر

صورتم نگه  یرا رو شی، انگشتها دیرا جلو کش دستش

 ....  شهیرو به راه م زیداشت و لب زد: همه چ

 گریپدرم  د ای؟!  گرددیچطور؟! مادرم برم میبگو خواستم

رو به راه  زیهمه چ گفتی؟! چطور م ستیقاتل مادرم ن

 بود ؟!  رانیمن و یبرا زیهمه چ یوقت شودیم

 فکر کن ...  ندهیدر گوشم نشست: به ا شیصدا

و   دیبود . قطره اشک دوم را بوس دنیترک یآماده  بغضم

 ی.... نقطه  دیرا بوس میراه متوقفش کرد . لبها انیم

گلو... پشت گوش...  ریکرده بود ... ز دایحساسم را پ

جان در تنم نبود ... خم شد  گریکرد . د رابیهردو را س

 .  دیهام را بوس  نهیس انیم

جمع کرد   نیزم یرا از رو میپخش و پال یها لباس

ام را  یشانیزل زد .پ میمبل گذاشت ، در چشمها یورو

برهنه ام  یو شانه ها میپاها ریو دست انداخت ز دیبوس

رفته بودند  یبودم و حاال که آن احساسات موذ انی.... عر

بود حاال خجالت  دهیو جانم همه خسته و تنم به آرامش رس

 بودن ! انیحجم عر نیا از دمیکشیم
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از اشکم را  سیصورت خ راهنشیپ یوجود تو نیا با

تخت من  یباال برد ، رو یپنهان کردم . من را به طبقه 

جلو   میچمدان برا یاز تو یرا خواباند . بلوز و شلوار

 یها مهیهمانطور تنم کرد و شلوار هم تا ن . بلوز را دیکش

. شلوار را باال  دیرانم را بوس ی. کشاله  دیباال کش میزانو

خودش را  یتنم انداخت، لباسها ی. پتو را رو دیکش

 .  دیدراورد و کنار دستم دراز کش

اش  نهیسرم کرد ، خودم را به س ریرا بالش ز دستش

که با  یتر کردم و در سکوت مطلق .... درحال کینزد

گوشم  یتو کردیم یباز میسرم بود با موها ریکه ز یدست

 خواند : 

 در آغوش ِ من ای، ب اینگارا ب ایب

 آتشم ، ببر دل و هوش ِ من یز م بزن

 زلف وا کن گره که مست و آشفته به ز

 بر دوش ِ من زیمشک را بر نیا زیبر

 ردن ِ من ببندکمند ِ بلند به گ نیاز

  سر در کمند ِریبه هر سو مرا چو ش بکش

 ناز بر من بتاز ، به غمزه کارم بساز به

 من بخند ی هیمن برقص به گر یناله  به

 بر شانه ها زیز ناز بر سویو گ بخند

 به هر سو بپر ، بپر چو پروانه ها سبک

 برون کش از دست ِ من شیعشوه دامان ِ خو به
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ها )هوشنگ  وانهیدوان چو د شیبه دنبال ِ خو مرا

 ابتهاج(

 

 _ممنوع ی#کپ 168#کالکت_

 چهاردهم :  فصل

فرار کرده بود ،  میخواب از چشمها گریبود که د یمدت

در همان  خواستیحاضر نبودم روز را تماشا کنم . دلم م

 دیشا دمیکشیخجالت م یاز طرف دیماندم . شا یم یکیتار

 زدم،  یهم ... غلت

بالش  یبود آمدم و سرم را تو دهیکه خواب یقسمت یرو

که تمام شب گذشته او سرش را  یفرو کردم  . همان بالش

 بالش نشسته بود .  یآنجا قرارداده بود و نقش سرش رو

بالشش را  یرو دمیمردانه اش را به شامه کش عطر

 .  یلی... نوازش کردم . دلم تنگ شده بود ... خ دمیبوس

رم کرد بلند شوم، کسالتم را با ، وادا یحس دلتنگ نیهم

 هیدوش آب سرد برطرف کردم مسواک زدم ، چند ثان کی

که  یالک قرمز ی شهینشستم و بعد ش نهیآ یرو به رو

را  میهنوز خشک نشده بود را دم دستم گذاشتم ، ناخن ها

را الک زدم ... نامرتب  می.دست و پاها دمیسوهان کش

باعث شده  ینامرتب نیام کرده بود، ا وانهید میبودن موها

 یرژ گونه و کم یاما کم ندیبه صورتم ننش شیبود تا  آرا

بلوز   دمیمال میبه لبها یرژ کمرنگ تیزدم . درنها ملیر
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 انیبه پا زدم ، از  م یدیسف نیو شلوارک ج ییمویل

 نهیدر آ یکردم و وقت دایهد بند  زرد پ کی میخنزرپنزرها

نشاندم  میلبها یاز لبخند رو یشدم ... طرح رهیبه خودم خ

 . 

 خواستمیاز نظر من ، صبح اول ازدواجمان بود . م امروز

که هستم  ی... و همانقدر یآراسته باشم... دوست داشتن

کند که امروز چقدر جنون  دایدر دل ، در چهره ام نمود پ

 دوستش دارم .  زیآم

... شیمردانه اش... چشمها ی.... قلبش.... دستهاروحش

به  شبیرا د میها یدودل ی. همه  شینگاهش... نفسها

عاشق  دیترد یبود و حاال من تماما ، ب ختهیسطل زباله ر

 بودم  . 

و مطبوعم را زدم و از اتاق خارج شدم .  نیریش عطر

آشپزخانه بود . پرده ها را کامل  یتو دمیدیاش را م هیسا

 یکنار زده بود . بخش  اعظم نور خانه از پنجره ها

پنجره رو به محوطه  گریو بخش د شدیم نیآشپزخانه تام

حجم نور شاد و  نیسالن از ا یبرج بود .  فضا یپشت ی

 .دیرسیبه نظر م یپر انرژ

 آمدم . متوجهم نشده بود .  نییپله پا کی

صبحانه دهانم باز ماند ، پشتش به من بود و  زیم دنید از

 .  کردیبا خودش زمزمه م یزیلب چ ریز

 آهنگ بود ....  یها انهیم

 



 620 

، نان  رکاکائویش یبه پارچ اب پرتقال افتاد ، بطر چشمم

آلبالو به  ی، خامه و مربا ینیبادام زم یتست و کره  یها

پر از کنجد ،  ی، نان سنگک  خاش خاش زدیمن چشمک م

و  اریاز خ یدست شیکه درش باز بود . پ ییبه همراه نوتال

 فتهیکاسه گردو ! ش کیو  رهیز رینمک زده و پن یگوجه 

شده  یسبد پارچه ا یتو ینان بربر یآن برش ها ی

 بودم. 

 چه کار ؟!  میخواست ینوع نان م سه

سو بود؟! او هم امروز  کی. فکرش با من  دمیرا گز لبم

با  یپنداشت ؟! حت یمشترک م یصبح زندگ نیرا اول

 .....ی؟! آن هم لفظ میتنها به هم قول داده بود نکهیوجود ا

اش را  یو ورزشکار دهیو قامت کش ستادمیا همانطور

به تن داشت  و  یخوش رنگ یآب راهنیتماشا کردم، پ

ر اباال  شیها نیبود . آست ریس یشلوار کتانش سورمه ا

 یها لونی. به نا کردیخودش زمزمه م یداده بود  و برا

کردم ... دو سه بسته جوجه و چنجه  یکانتر نگاه یرو

 بود .  دهیهم خر

 اهیکانتر حاضر و آماده بودند ، ذغال س یها هم رو خیس

 یقابلمه  یبرنج که هنوز نشسته بود اما تو مانهیو چند پ

بساط حضور داشت .  دلم از  یکانتر کنار باق یپلوپز رو

 به من کباب بدهد ؟!  خواستیمالش رفت.. م یگرسنگ

 مشترک ؟!  ینهار زندگ نیاول
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مهر و  زانیبود . م همان دم پر از آب شده میچشمها

بود . حس  یباور نکردن  می، برا کردیکه خرجم م یمحبت

آمد  ینفر م کی ی... به زود استیرو زیهمه چ کردمیم

که  ییزهایچ یو همه  کردیم داریمن را از خواب ناز ب

.  همه گرفتیدارد را از من م قتیحق کردمیم الیخ

 بود!  نیراست نشی.... و مهمترزیچ

آمد ؟!  یدادم آن وقت چه به سرم م یاو را از دست م اگر

 توانستمیم گری؟! د کردمیافتاد ؟! چه کار م یم یچه اتفاق

!  یاهیهمه س نی... ا انیگرگ ها ... م انینفس بکشم؟ م

 او بود ... یروشن زندگ یتنها نقطه 

را دوست داشتم ... چقدر  شیدادن به شانه ها هیتک چقدر

دانست بعد از آن شب نفرت  یخدا م حاال  آرام بودم و

 بود  .  نیچقدر دلنش ییایصبح رو نی... ازیانگ

نوک پنجه جلو رفتم . از  یبود  ، رو یدم کردن چا درحال

شاهانه عبور کردم ... از کنار  یصبحانه  زیکنار آن م

دارد  ییامروز چه برنامه ها یکه لو داده بود برا یکانتر

 .  ستادمیا کترشیهم رد شدم ... نزد

 به گوشم نشست :  شیصدا

 دنیروشن ما رو دزد دهیخورش

 دنیکش نیسنگ یاون ابرا رهیز

 ماتمه اههیجا رنگه س همه

 کمه یلیموندنمون خ فرصت
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 ادینم چوقتیه گهیرفته د اونکه

 خوادیم هیدل من گر امتیق تا

 نهیبیچشاش کوره نم سرنوشت

 نهیتو س مونهیخنجرش م زخم

 غرق به خون نهءیبسته س لب

 نهیموندن آدم هم قصهء

 ادینم چوقتیه گهیرفته د اونکه

 خوادیم هیدل من گر امتیق تا

 

 _ممنوع ی#کپ 169#کالکت_

 یداریآمد: ب شیرا دور کمرش حلقه کردم . صدا میدستها

 خوشگل؟ 

جذاب تر از من بود !  یلی.... از نظر من او خخوشگل

کتفش فشار دادم و گفتم: حاال چرا انقدر تلخ  انیسرم را م

 ؟ یخوندیم

 نکهیا یگذاشت و  به جا میدستها یرا رو شیدستها

 ؟یدی: خوب خوابدیجوابم را بدهد  پرس

لنگه ابرو باال  کیسر ووضعم  دنیبرگشت از د میسو به

 یتماشا کردنم گفت:  چ نیشد و ح کیداد نگاهش بار

 ! یکردیرو نم یبود

 ؟یداریوقته ب یلیاز نگاهش گفتم: خزده  خجالت
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در شلوارک   میکه داشت به ساق پا و ران ها همانطور

 .  شهیم یدو ساعت هیگفت:  کردینگاه م نیج

تنه  نییاراده نگاهم به سمت پا یب   کردیم میولع تماشا با

چانه ام گذاشت وگفت: بدو  ریاش رفت،  انگشتش را ز

 تا تو رو نخوردم .  زیبرو سر م

... شب گذشته ، قبل از  دمیکش یو نفس راحت دمیخند

کنارش باشم  دیخواب ... فکر کردم اگر نتوانم آنطور که با

لباس  نیو حاال ... حاال با ا دیکشیم یی... کارمان به جدا

زنانه ام  یها تیراحت شود که جذاب المیخ خواستمیجذب م

 است .  یکاف شیبرا

 مبارک ! دیجد یخودم گفتم: آهو دغدغه ها با

بر و رو و  نیتمام و جذاب .... با ا زیمرد همه چ کی

زنان داشت  انیکه م یتی! و البته شهرت و محبوب افهیق

زمان کم  نیاراده اخم کردم . در هم ی... ب ای....  خدا

پاساژ آدم ها دوره اش  یافتاد تو ادمیحسود شده بودم . 

سر  کردن و آنقدرقربان و صدقه اش رفتند که نتوانست

 .دیایب نبالمضرب د

 یوحش یآن آهو گریساخته بود! احتماال دو سال د کارم

 .  کردیو تار م رهیو جهان را ت ایدر وجودم همه دن

نشست و  میرو به رو  یچا وانینشستم با دو ل زیم پشت

،   مینیبب شنیببرمت چند تا لوک خوامیگفت:  امروز م

 ...یستیخسته که ن
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و به سمتم گرفت و    دینان تست مال یقاشق نوتال رو با

هم سمت احمد  شیکیسمت شمال تهرانه ...  شیکیگفت:

 یجفتشون غروب هماهنگ کردم برا یآباد ....  البته برا

 . دیبازد

 !هیپس روز شلوغ-

شد و گفت:  رهیتکان داد  و با لذت به صورتم خ یسر

 هم هست . یمهمتر یکارها

 یفکر کردم عقد را م گل انداخت . می. گونه ها دمیخند

 یکه هماهنگ کرده بود . اما کامال ب یمحضر ای.  دیگو

 ربط با افکارم گفت: 

خونه  گردونمیقراردارم . احتماال تو رو برم یکیشبم با -

 دو ...  میون کی.حدودساعت  امی.... آخر وقت م

 درمورد کار؟-

صحبت  لممیگذار ف هیبا سرما خوامیم هیقرارکار هیآره . -

 کنم . 

 نیک گراشیام زدم و گفتم: باز یشکالت چیبه ساندو یگاز

 ؟ 

 بگم ... یفروشیها نم یگفت: منو اگر به پاپاراتز یمکث با

.  گهیو گفتم: بگو د دمیداغ نوش یاز چا یو کم دمیخند

 نکن .  تیاذ

 ....ییکه تو شیکی-
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ستاره باران شد . با نگاه جذاب و نافذش چند  میچشمها

 یبه صورت مبهوت من زل زد و گفت: البته اگر بتون هیثان

... قطعا   یراحت باش نیبا دورب خوامیکه من م یاونقدر

 ! ییتو شینقش اصل هی

 .  ختی. قلبم ر یوا-

 ه؟یو گفتم: و بق دیخند

سال  یهم صحبت کردم .  به جشنواره  گهیبا چند نفر د -

.. البته داره . یاستخون دار یبرسه ...  قصه  خوامیبعد م

 ...  یو فرهاد ایک یسختن . حاتم یلیرقبا خ ندهیسال آ

هم  ییکه لب زد: زمزمه ها کردمیدهان باز نگاهش م با

هم شروع  ییاز مهرجو یینمایس هی دیتول شیکه پ دمیشن

. البته من  فتهیب یقراره چه اتفاق نیخودت بب گهیشده . د

قدم مثبت و رو  هیشدن خب  دیکاند یندارم ول زهیانتظار جا

بسازم و  خوامیم لممویف نیبه جلوئه مخصوصا که من اول

 کنم .  یکارگردان

 ؟ هیقصه اش راجع به چ-

 هیخانواده  است ...  هیکرد و گفت: راجع به  یمکث

 معضل....  هی...  یداستان اجتماع

 !ادهیتو جامعه معضل ز-

نصف مشکالت جامعه با  یتکان داد و گفت: ول یسر

رو ببخشه  یکیاون  یکی. اگر   شهیآدم ها حل م دنیبخش

بالش  یحداقل دو نفر شب راحت تر سرشون رو رو
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قدم مثبته  هیجامعه  هی یدو نفر هم برا نی! همذارنیم

  ست؟ین

زدم و گفتم: چرا   ی... اعتقاد و باورش لبخندشیحرفها به

 ئه !  ی.نگاه قشنگ

من ...  ما ... نه کنمیاهو من با خودم فکر م یدونیم-

و  ادیاعت نکهیئه ... ما  که از پس ا یمنظورم مردم عاد

 یا یقاچاقچ چیکه ه میایبرنم ای.  میایبرنم میکن کن شهیر

.... میببر نیرو کامل از ب یدزد اینباشه ...   ایدن یتو

 فرهسر س می... پول نفت و برگردونمیاختالس نداشته باش

کم نگاه آدم ها رو عوض  هی شهی... اما م میایها ... بر نم

کم بهتر نگاه کرد ... سخت نگرفت .  حداقل  هیکرد . 

بتونن ببخشن ... البته  میقرار بد ریروان ادم ها  تحت تاث

 یلیخ زهایچ یلیها رو ببخشن ... وگرنه که خ یدنیبخش

.  هیحس خوب دنی! اما بخش ستنیظلم ها قابل بخشش ن

روشن  یخاکستر ایکم اوضاع بهتر شد . مثال دن هی دیشا

 تر شد ... 

 یو دست رو دینوش یاز چا یام مچاله شد ، کم چهره

 ؟یشد نیشد؟ چرا غمگ یدستم گذاشت و گفت: چ

 

و در  دمیکش یقی_ممنوع نفس عمی#کپ 170#کالکت_

 .  دمیجوابش گفتم: فکر کردم چرا پدرم و بخش
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بگم  خوامیم یزیچ هیام را در دست گرفت وگفت:  پنجه

 بهت ...

زد و گفت : قرار امروز و  میبه رو یکردم ، لبخند نگاهش

 .  میکنسل کن دیبا یمطمئن

مواجه شدن با بابامو  یتکان دادم وگفتم: فعال آمادگ سر

ازش باشم... من  یخبر یب یتو دمیم حیندارم . ترج

 دینامشخصه که چرا! شا یلیبرام خ لشی... دل دمشیبخش

اون  یمطمئنم حت یول امیقاتل پدرم به حساب ب خواستمینم

 باهاش رو در رو بشم! گهیکه د خواستیزمان هم دلم نم

 ی، کف دستم را به باال دیکش ریت یام ناگهان یشانیپ

را از  زیم یرو یخال  وانیفشار دادم که ل میابروها

 یزهایپر کرد وگفت: بهش فکر نکن . به چ رکاکائویش

هنوز ...   میبا هم کار دار یخوب فکر کن .  من و تو کل

 آرزوت بود ... نی. ا نمایتو س ارمتیب خوامیم

 زدم و گفتم: واقعا ؟  یلبخند

کم کوچولو  هیداره .  یخوب یینمایس لیآره . تو استا-

خب .... خوبه . خودم حواسم بهت هست  یول ییموچولو

! 

 .  نمایس امیوگفتم: هنوزم آرزومه ب  دمیخند

کنم  دییکه من تا یکنیم یرو باز ییها لمیگفت: ف تیجد با

که من اجازه بدم ....هرگونه قرار و  یریم یی... جاها

 !  یبا من هماهنگ کن دیبا یذاریهم که م یمدار
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 استقالل ندارم؟  یچیه یعنیوگفتم :  دمیبرچ لب

کنم به نظرت  کاریوگفت: قاپ تو بدزدن من چ دیرا کش لپم

؟ نه  یدادیبه زنت کوچولوت استقالل م ی؟ خودت بود

که راه انداختن .... وسط  ییایماف نی.... تو ا نیجون راست

حرف  هی ونیزیتلو یکه تو ضیهمه آدم ضد و نق نیا

 هی نترنتیا یحرف... تو هی نمایو س ویراد یتو زننیم

 ؟  یدادیتازه واردت استقالل م اریبه  توحرف...  

به  یکامال منطق میبرا شیحرفها یهمه  نکهیوجود ا با

تجربه کسب کنم اگر  دیاما گفتم: خب منم با دیرسینظر م

 حرفه باشم! نیا یبخوام تو

 من باش. یلمهایف ی... تو همه  سازمیم لمیخودم ف-

 یبا کارگردان ها خوادی:خب من دلم م دمیکش ابرودرهم

 هم کار کنم ... گهید

راه  خواستمیشبه م کیبالفاصله باز شدند ،  میابروها و

من را چه شده بود؟ حاال که  ایصد ساله بروم؟! خدا

 یبپاشد ... من همه  قتیرنگ حق میبه آرزو خواستیم

گرفته بودم و اخم  دهیرا ناد شیتالش ها و تجربه ها

که  گرفتیمن را با صالبتش م یجلو ی! کاش کمکردم؟یم

 رفتم. ینمانقدر تخته گاز 

را باز کردم و گفتم: البته که در  میابروها دمیرا گز لبم

 گهید ریتو رو خدا سختم نگ یاقامون بگه ول یهرچ تینها

... 
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و  دمی، از خنده اش خودم هم خند دیبلند خند یصدا با

 چرا؟  یخندیگفتم: م

 نظرت عوض شد ؟  یبه آن-

 خونمیم یُکر یاول راهم دارم کل دمیصادقانه گفتم: آخه د 

 نه ...  ای خورمیم نکاریبه درد ا ینیبذار اصال بب

.  یخوریم نکاریو گفت: قطعا به درد ا دیرا سر کش شیچا

 دیجلو...  با یریم وستهینگران نباش ، آهسته و پ

 .... ی.... تئاتر کار کنیبخون شترکتابیب

 ؟یامسال تئاتر ندار-

 یاجرا هی ادیمستندمو تموم کنم چرا بدم نم نیتدو-

 ی.... فعال قصه میدر حد دو ماه داشته باش کیکوچ

 ی شنامهینما یاز طرف ستین میام اونقدر تنظ شنامهینما

 لمنامهیف هیکنم در حد  یسیبازنو دیکه نوشتم و با یا یقبل

 ! شهیدر پ یشلوغ ی! کال ماه ها

  ؟یزده گفتم: مستند  هم ساخت جانیه

 آره ... -

 یویگذاشتم وگفتم: چقدر اکت زیم یرا رو رکاکائویش وانیل

 .... 

 اتفاقا !  کارمیب یلیزد و گفت: تازه خ یلبخند

 یببند لمتویقرارداد ف نکهی. قبل از ا یگفت: راست یتعلل با

 .  یدرستو تموم کن دیبا

 از کجا اومد؟  نیاوه . ا-

 



 630 

 گفت: جز شروط ازدواجمه ....  یشخندین با

دغدغه و  چیه بلند بدون یو با صدا دمیرا عقب کش سرم

 از ته دلم قهقهه زدم . یغصه ا

 _ممنوع ی#کپ 171#کالکت_

را روشن کرده  ونیزیصبحانه را من جمع کردم، تلو زیم

خاموش مانده ،  شهیمدت ، هم نیبود و فکر کردم تمام ا

 ریش ی، صدا ونیزیتلو یخانه با صدا نیا یرنگ و بو

نور  دنیآب ، کوبش ظرفها  و کنار رفتن پرده ها  و پاش

 عوض شده بود .  یلیبه داخل ، خ

آل بودن همه  دهیهمه ا نیا رفتم،یخودم داشتم کلنجار م با

به   خواستی....دلم نم ای گشتیبه شانس من برم زیچ

 یحرف چیجوالن دهم . درمورد عقد ه یاجازه  یافکار منف

 نزده بود . 

 یخودم مطرح کنم اما فکر کردم ، اگر من حرف خواستم

 لیحس را دارم که من خودم را به او تحم نیبزنم تا آخر ا

کردم . سکوت کردم و مشغول نظافت آشپزخانه شدم ، 

 نایا یدنبالم آمد ، دستمال را از دستم گرفت و گفت:  برا

کباب  یخوایو گفتم :م دمی. خند مینیبب لمیف ایوقت هست . ب

 ؟یکن درست

 ؟یو گفت: دوست ندار دیام  را بوس ینیب

 شده....  یبدر زدهیچه س-
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زنگ، کلمه در  یکه با صدا دیبگو یزیو خواست چ خندد

 .  دیدهانش خاموش شد ، به عقب چرخ

جاست پاسخ داد ،  نیرا برداشت ، با چند بله و هم یگوش

گذاشت و گفت: لباسهات و  فونیا یرا رو یگوش

 فرستادن. 

 ینشست و گفت: اونا رو بپوش .... ول شیبه لبها یلبخند

 بپوش ! نویباز دوباره هم

اگر  نکهیزده از ا جانیو به سمت در رفت  . ه دمیخند

آورد  یم انیبه م یحتما درمورد عقد حرف ند،یلباس را بب

 .  دیکوب یم نهی، قلبم تند و با شدت در س

 زیم یرا رو دمیخر ی، بسته ها دیطول کش یقیدقا

 ونیپپا یدر جعبه  یگذاشته بود و با کنجکاو ینهارخور

و  دمی، با انگشتانم به دستش کوب کردیشده را باز م چیپ

جعبه  یتا حاال داماد لباس عروس و از تو یگفتم : از ک

 ....ینیتو تنم بب دیبا زنه؟یم دید

نگاهم کرد وگفت:  زدیکه خواستن ر اداد م ییچشمها با

 ؟  یشیم یچه شکل نمیبرو بپوش بب

ر اباال انداختم و گفتم: تا روز عقد  میابرو یتا کی

 متاسفم! 

 زیبود . ... چند قدم از م نیجعبه را برداشتم ، سنگ و

بذارمش که دستت بهش  ییجا هی دیفاصله گرفتم وگفتم: با

 نرسه!
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گفت :  کردیکه با اخم نگاهم م یبه کمر شد ، درحال دست

 . برو بپوش ...  ستیقشنگ ن شمیاصال شوخ

 ؟یپوشیم یک قایدق  یعنیکردم و لب زد:  االن  ینوچ

جواب بدهم . ان  توانستمیسوال بود و من راحت م نیا خب

 شدن درش مستتر نبود .  لیحس تحم

 .  میو گفتم: هر وقت قرار بود عقد کن دمیکش یقیعم نفس

 وقتم آزاده!!!  کشنبهیو گفت: خوبه .  دیکش یهوم

برنامه هامو  دیبا هکشنبی یو گفتم: برا دمیصدا خند با

 نه ...  ایوقت منم آزاد هست  دمیچک کنم بهت اطالع م

داد و با شتاب با همان جعبه به سمت  لمیتحو ییپررو بچه

.... به اتاق خواب رفتم ،  دی، دنبالم دو دمیپله ها دو

در را چهار طاق   د،یخواستم در را ببندم که زورش چرب

دستش را به چهار چوب نگه داشت و  کیباز کرد .... 

 ! یدلبر شد یادیگفت :ز

 .  استینجوریا گهیباال انداختم و گفتم: د شانه

...  یکنیفرار م ییدویتند م یلی... آهو خ ییدویآهو تند م-

 ... ینشد یاهل یمگه رام نشد

کمد جا دادم وگفتم: حاال مونده من رام بشم  یرا تو جعبه

 بشم فرار نکنم! یاهل

 که کشتمت خوشگل !  یبش یرارف-
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 رسهیزدم و گفتم: اگر فرار کنم که دستت بهم نم یلبخند

 میجا قا هی نیزار ... همچ شهیتو ب دوئمی!  م رهیآقا ش

 ...یکن دایردمو پ یکه نتون شمیم

 یو تار رهیحال ت شی. چشمها دیلبش ماس یرو لبخند

 فقط همانطور نگاهم کرد .  هیگرفت و چند ثان

چه طنازانه پاسخ  نکهیجلو داده بودم و مفتخر از ا چانه

لبخند  کیداده ام ... اما انگار حالش را گرفته بودم . 

  ؟یدیساده زد وگفت: پس نشونم نم

 قیدرهمش.... اخم عم یاش واضح بود . چهره  یدلخور

:  میوادارم کرد تا بگو شیواضح در چشمها یو آن ناراحت

تو تنم دلم  یول نیبب ینیخودشو بب یخب دوست دار

 !ینیبب خوادینم

 گوشم گفت:  ریوز دیرا بوس میزد و جلو آمد . رو یلبخند

 من شکارت کردم ...  -

زدم خواستم  غیگوشم را گاز گرفت، ج شیبا دندان ها و

فرار کنم که دستش را حلقه زد دور کمرم ، با ضرب من 

 سیتخت پرت کرد،  بازبانش پشت گوشم را ل یرا رو

آتشفشان درونم را فعال کرده بود  نکهیعالوه بر او  زدیم

... قلقلکم  دمیخندی.... با صدا م شدیو باعث فورانش م

نفسم را بند  نشیزده بود ... تن سنگ مهیخ میو. ر دادیم

 قیرا عم شبید یهمه  خواستیدلم م یآورد و از طرف یم

 تر با پوست و جانم تجربه کنم . 
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ما کم  انیآنقدر وابسته ام کرده بود و آنقدر راه م گرید

 باشد .  یفاصله ا خواستمیبود که نم

گرفته بودم  ادی کردم،یاش م ی، همراه دیرا بوس میلبها

 دنیچطور ببوسمش...  و مثل خودش من هم عاشق بوس

که  یبودم .... آنجا درست همان نقطه ا شیگلو یفرورفتگ

زبانم  ریزه بود اما نبض را زبه خاطر ادکلن مردانه تلخ م

آورد ،  یو حرارت بدنش...  من را به وجد م کردمیحس م

...  میرفتیجلو تر م یحداقل کم میدادیادامه م خواستیدلم م

وقت بود شکسته  یلیما بود خ نیکه ب یآن مرز مشخص

اوج  یتا آن قله  شودیم کمیکه هربار نزد خواستمیبود و م

با او و در کنار او باال  زدندیکه همه از ان حرف م یلذت

 بروم ...

 

بوسه را طول  هیگذاشت ، چند ثان میلبها یرا رو شیلبها

.  دیکنار رفت و دراز کش میحرکت از رو کیداد و با 

سقف  یتماشا نیسرش گذاشت و ح ریرا ز شیدستها

 م؟یدعوت نکن یمهمون فیجشن خف هی یگفت: برا

بار بود که من را  نیدوم نیجواب فکر کردم ... ا یجا به

و آتش درونش را خودش خاموش  زدیپس م یبه نحو

در  یداشته باشم ... نقش یمن نقش نکهیبدون ا کردیم

 نیدر روشن کردن ... انگار ب یخاموش کردن ... نقش

... غرورم شیبود! و چرا ریخواستن تنم با خودش درگ
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 171و بدانم!#کالکت_ پرسمرا ب شیچرا شدیمانع م

 _ممنوعی#کپ

 

 _ممنوع ی#کپ 172#کالکت_

 می،  با هم مشغول بود دیکش خیها را خودش به س کباب

و بلند بلند از  میداد یگوش م کی. موز میزدی.حرف م

مدل  نی. ا دمیخندیم کشیاروت یها یو آن شوخ شیحرفها

داشته  یشتریب یاحساس راحت شدیحرف زدنش باعث م

بار با هم  کیام،  یقبل یزندگ یتو کردمیباشم، فکر م

 آمد .  ینم ادمانیو حاال  میازدواج کرده بود

 یبود و درحال ستادهیدار ا هیتراس رفت ، پشت منقل پا به

من هم کل هنرم را خرج کردم ،  گرداندیها را برم خیکه س

.  یزعفران نیساالد درست کنم، برنج با ته چ خواستمیم

 میگذشته بود که مشغول صرف غذا شد میساعت از دو و ن

را سنگک گذاشته بود و  با وجود آن  رکبابی. نان ز

بعد از مدتها برگشته بود  میاما ولع داشتم . اشتها هصبحان

 . 

چشمانم  یکه تو ییموها یلحظه دستش را به سو کی

را باال نگه داشت وگفت:  میافتاده بود دراز کرد .... موها

 یحساب دیمدت با هی...  یکم غذا شده بود یلیمدت خ نیا

 کنم .  تتیتقو
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دست نخورده اش نگاه کردم، با اخم گفتم: منم  یغذا به

 ؟یخورینم یچیاداب غذا خوردنت کار کنم چرا ه یرو دیبا

از چهار پنج لقمه نخورد .  شتریو مشغول شد . ب دیخند

خودم حاضر  یکه من داشتم بشقاب دوم را برا یدرحال

کنم . تا آخر  هیرو تخل نجایا دیآمد: با شی، صدا  کردمیم

 وقت ندارم. شتریب ندهیماه آ

 ...  یهاتو جمع کن لهیوس کنمیخوبه . کمکت م-

 ...  ینیو بب دیجد یببرمت خونه  خواستمیم-

 زدم و گفتم: امروز؟ یلبخند

 بذار کارش تموم بشه. -

 مگه کار داره ؟ -

آل من نبود .  دهیا یلیخ یتی... به لحاظ امنییبنا کمی-

 کاراش تموم بشه که ... بعد ببرمت اونجا. خوامیم

لب به نوشابه نزده  خت،یخودش آب ر یپارچ آب برا از

. عادات  دمینوشینوشابه ام را م وانیل نیبود و من دوم

آمد . آنقدر غذا را  یغذا خوردنش کم کم داشت دستم م

که رسما  کردیم یباز اتیو بابشقاب و محتو خوردیآرام م

تند  شهی... من برعکس بودم ، هم کردیام م وانهید

 .  خوردمیم

 یگیکم م هیگفتم:  زدیکه ازش حرف م یاز خانه ا کنجکاو

 ه؟یچطور

 . خونه است .  ستیآپارتمان ن-
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 خوشگله . یلیزدم: پس خ یلبخند

خواب  هی نیی.  دو طبقه است ...  پا ستیبزرگم ن یلیخ-

ل سال . ما هیمیهم قد یلیداره  باال هم دو تا خواب . خ

 یبار فضا نیشده و ا یخب دو بار بازساز یهفتاده . ول

 . ادیعروس ب ی. که به خونه شهیم یهم بازساز شیداخل

 آله .  دهیا یلیبه نظر که خ-

به عنوان باغ  ارمیعمارت درب هیازش  خواستمیقبال م-

ازداخل  رونشیب نیهم یعروس و داماد  ... برا یعکاس

 تره . کیش

 شد نظرت عوض شد ؟ یچ-

عمارت  ینحس دمیباال انداخت و در جوابم گفت: ترس شانه

 یعکاس یاونجا برا انیکه م یی، دامن عروس داماد ها

زدم . اونجا باغ پرتقاله .  دشویق نیهم ی!  برا رهیرو بگ

از  ینفر ستیداره. پونزده ب داریکارگر داره .... سرا

 گهید رهیرو بگ نجایآه اونا  ا دمی. د  خورنیقِبلش نون م

 شدم .  الیخیب نیهم ی... برا

 .نمیمشتاق شدم اونجا رو بب یلیخ-

کم از مراکز  هیخب  یول ستین یبد یجا ادیخوشت م-

.سرکارگر  کنمیم نیتضم تشویدوره ...  البته من امن دیخر

دارم تور و بسپارم بهش ، حتم دارم مثل عقاب باال  یقابل

 سرته!
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نگرانم کرد  یمن را به سرکارگر باغ بسپارد کم نکهیا فکر

 . 

 نیمرد حواسش به من باشد ... با ا کیداشت  یلیدل چه

مچاله اش نگاه کردم، باز داشت با  ی افهیوجود به ق

قاشق به دهان برد و به زور آب  کی کرد،یم یباز شیغذا

 نکهیا ی... اما برا توانستیشترنمیب گریقورتش داد . د

 شیرا جبران کنم، برا شیرچشمهایز یفتگ، گود ر یکم

بخاطر صبحونه و نهار خوشمزه  نمیگفتم: ا ولقمه گرفتم 

 ! یکه به من داد یا

به  یرد کردن دستم با نکردنش مانده بود ، لبخند انیم

 دلم را نشکست .  د،یپاش میرو

را هم به دستش  یکه گرفته بودم را خورد و دوم یا لقمه

 یبه من انداخت و لب زدم :به خدا سوم ینگاه میدادم  . ن

 نی! با اینخورد یچیه یخوریکم م یلی. تو خ ستیدرکار ن

  ؟یکنیفتوسنتز م کلیه

 !سهیهمش از سوس کلیه نیو در جوابم گفت: ا دیخند

قهقهه زدم و سرم را تکان دادم  وگفتم : فست فود  بلند

 . یخونگ یبه غذا یعادت کن دی! با ستیخوب ن

 نیاز ا ستمیاهل شکم ن یلیو گفت: من کال خ دیکش یهوم

 یکه نخواست یهر وقت یداشته باش شیاسا یتونینظر م

 .  رمیگیم سیبگو سوس یکن یآشپز
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خانواده ات  یاگر دوست دار یوگفتم: باشه . راست دمیخند

 یبدون خوامی.  م ستین یمراسممون باشن ... مشکل یتو

 یمشکل چیه هیقض نیمن واقعا با ا ی... اگر دوست دار

گوهر ... خواهرات ... برادرت .... کال  یب یندارم . ب

 .  یکه دوست دار یهرکس

 مادرت .... یاضافه کردم : حت یبا تعلل و

 .  کردیم نگاهم

و گفتم :به هرحال من که از پدرم دل  دمیکش یقیعم نفس

ندارم . حداقل  مادر تو باشه ... اون زن به من بد  یخوش

 نکرده  ... 

 کیبشقاب گذاشت و  یآخر را تو یسرفه افتاد . لقمه  به

 دهانش گرفت. یدستمال جلو

 .  ختمیاب ر شیبرا

،  کردیکه هنوز سرفه م یرا پس زد، بلند شد  و درحال آب

سرفه  یرساند و در را بست . صدا سیخودش را به سرو

 . سوزاندیام را م نهیس شیها

 

 _ممنوع ی#کپ 173#کالکت_

 ی، صدا رفتمیراه م سیپشت در سرو و  مستاصل نگران

، از  دیکش نییرا  که پا رهیآمد ، دستگ ییآب روشو ریش

نفس راحت  کی دیچکیچهره اش که ازش آب م دنید

 و گفتم: سکته کردم! دمیکش

 



 640 

 سرعت ؟  نیبابا . به ا یزد و گفت: ا یلبخند

 دفعه چت شد ؟  هی-

دستمال  شیزد ، به سالن برگشتم ... برا هیتک وارید به

از ابش را خشک کردم و گفتم:  سیآوردم صورت خ

 .خوامیمعذرت م

 یبود گفت: برا یکه در لحنش جار یا یذات یمهربان با

 ؟ یکنیم یعذرخواه یچ

...  خوروندمیمعده ات حساسه داشتم به زور بهت غذا م-

 .... یدود هم بود یجلو

شانه ام گذاشت ، دستم را دور کمرش  یرا رو دستش

من را بلند کرد  م،یمبل نشست یحلقه کردم و با هم رو

 ینشاند ، به سمت صورتش برگشتم، موها شیپاها یرو

....  دمیترس یلیرنگش را عقب راندم و گفتم: خ یمشک

 که ... یسرفه کرد یجور هی هوی

دادم . ضربانش  هیاش تک نهیو به س دمیرا جلو کش سرم

کوتاهم فرو کرد وگفت:   یموها یدست ال   زدیتند م یلیخ

 .  میکنیبا هم عادت م زیکم کم به همه چ

 ؟ یاش گذاشتم و گفتم: بهتر نهیس یرا رو دستم

 زیبه بر یلی. خ کنمیم یساله تنها زندگ یلیخوبم . من خ-

مدت هم وگان بودم ... درست  هیبپاش عادت ندارم . 

 ... یکنی. درستم م شمیم

 ؟یوگفت: ناهارتو خورد دیرابوس میموها ی. رو دمیخند
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 تو .... یآره ول-

 ...   خورمیم یزیچ هی گهیساعت د کیمن -

نگاهم  هی، چند ثان دمیاش باال کش نهیس یرااز رو سرم

 یخوایپنجه گرفت و گفت: م یالغرم را تو یکرد و بازوها

 ؟یزنم بش

 اراده گفتم: واه ! یب

اش افتاد  و گفت :من هشت سال ازت  ینیبه ب نیچ

 ؟یندار یبزرگترم ... مشکل

 رهیخ هیچند ثان د،یلغزیموشکافانه در صورتش م نگاهم

 هی یآدم نامشروعم ... از رابطه  هیماند و اضافه کرد: 

 زن با برادرشوهرش...

عمود  شیلبها یاشاره ام را جلو بردم ، رو انگشت

 ..... ادامه نده سیگذاشتم وگفتم: ه

 .  میکنیعقد م کشنبهیبه من زل زد و گفت:  هیچندثان

و اضافه کرد: فردا خونه رو  دمیپاش شیبه رو یلبخند

. جشن  میکنی.... عقد م میکنیم زشی. تم رمیگیم لیتحو

رو شروع  مونی... زندگ میکنیو حاضر م پی... کلمیریگیم

 !  میکنیهم فکر نم یاحد چی. به ه میکنیم

زدم و گفتم:  شیبه صالبت و تن محکم صدا یلبخند

 موافقم . 

 هیاش تک نهیسرم را به س د،یرا به سمت خودش کش من

 کشنبهیفشرد گفت: تا  یمن را م یکه حساب یداد و درحال

 



 642 

جوابت نه ئه ....  یبازم فکر کن . هر زمان که حس کرد

 بگو بهم!

هم  کشنبهی... تا  ایجواب فکر کردم : خدا یجا به

 پسر.... نیکند ! امان از ا یاز من دور خواهدیم

فشار  شیانگشتها انیرا  م میکه پهلوها دمیافکارم خند از

 ؟یخندیآورد گفت: م یرا در م غمیکه ج یداد و درحال

و دست از آزار دادنم برداشت و گفت:  دمیکش یبلندتر غیج

 و تو !  دونمیمن م یبزن غیج ینطوریتو باغ پرتقال ا

 !زنمیم غیج ادیدر جوابش گفتم: دردم ب طنتیش با

 .... ادیگفت: قاعدتا دردت که م یا انهیلحن موذ با

 ؟یچ یعنی:  دمیدرهم کش ابرو

 گفت:  کردیکه قدرت و غرورازش چکه م یلحن با

با  کنمیجوره و من حس م هی یهرکس یخب آناتوم یعنی-

 شیپ یتو و خودم ... شب پر مخاطره ا یتوجه به آناتوم

 ! میرو داشته باش

خودم را  اریاخت یتنم راست شدند . ب یتصورش موها از

وحشتم را با پوست و خون  شخندین کیمنقبض کردم و با 

 ! ؟یفسقل یدیلمس کرد و گفت: ترس

توقع  گهید طیشرا نیباال دادم و گفتم: پس با ا شانه

خب واکنش  ادی. آدم دردش ب ادینداشته باش صدام درن

 ... دهینشون م

 از درد باشه ...  دیواکنش هات نبا-
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زل زده بودم مثل نادان ها  شیکه در چشمها همانطور

 باشه؟ یاز چ دی: پس بادمیپرس

 یو گفت: حاال به وقتش...  ول دیام را کش ینی، ب دیخند

و  غیج یلیکن خ نی... اما از االن تمر  یبش تیاذ ذارمینم

تا مرد هست ... من و  ستیخوشگله ! اونجا ب ینکن غیو

 ضرب اخراج کنم! کیمجبور نکن همشون و  

 یو رو دیرا به کمرم نشاند، من راباال کش شیدستها و

و من  دیاش کش یشانیبه پ یمبل گذاشت و سرپا شد ، دست

بود گفتم: پس من  دهیکه خون بهش دو یبا صورت

 کشنبه؟یقرارهامو کنسل کنم؟ شد 

 ؟یرو دوست ندار کشنبهی-

کن  تیرعا تویاجتماع یو گفتم: باشه پس . فاصله  دمیخند

 ! کشنبهی. تا 

را بغل زدم .  میمبل گذاشتم و ساق پاها یرا لبه  میپاها و

 . کردمیم شیتماشا طنتیبا ش

به احوال و نشستنم کرد ، دو گام ازم فاصله گرفت  ینگاه

سرم گرفت وگفت: انقدر پررو  یبرداشت و باال یکوسن

ها !  کنمیم کسرهیحاال کار و  نیهم امینباش تو بچه ! م

 بزن ! غیتا خود صبح هم ج

رفت تا ظروف را  زیو با تکان سر به سمت م  دمیخند

 جمع کند .
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 _ممنوع ی#کپ 174#کالکت_

، با  تلفن  شودیتلفن در فضا پخش م یلحظه صدا همان

 : جواب بدم ؟ میگویو م زنمیاشاره م

 تکان داد و لب زد: آره جونم. سر

لب  یخوش آهنگ یرا دم گوشم بردم  و با صدا یگوش

 ...  نییزدم: سالم بفرما

:  خدا ازت نگذره !!!  دیچیزن در گوشم پ کی غیج یصدا

 ... مونیبه زندگ یزد شیآت

زدم و زود رنگ  خیرا گرفت. آنقدر زود  میسرتاپا وحشت

به ارتعاش  یاراده با همان زانوها یکه ب دیپر میاز رو

زن ،  یو وا یو ها  غیج یمبل نشستم، صدا یافتاده لبه 

تنم  یتو گریگوشم را به لرزه درآورده بود و د یحلزون

 موجود نبود .  یا یانرژ چیه

کانتر  یاز حالم هرچه ظرف د ر بغل داشت را رو نیراست

 گذاشت .

 یصدا د،یرا از دستم کش یو گوش دیدو بایسمتم تقر به

 یگفت: ب یکه م دمیشن یتر شد اما م فیزن خف یها غیج

 اهیس مویآبرو.... حروم زاده!  خدا ازت نگذره ..... زندگ

.... میبه زندگ یزد شیکنه!  آت اهیس توی.... خدا زندگیکرد

ش یو آت زیهمه چ یب ی... تو و اون دختره  زنمیم شتیآت

..... رینره .... ام نییآب خوش از گلوت پا هی! که زنمیم

! خدا ازت کنمینابود م تویزندگ ینابود کرد مویزندگ
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 میگذریمن  و بچم ازت نم گذرهی.... خدا ازت نم گذرهینم

. 

زن خش دار  بود و  ی.صدا کردمیدهان باز نگاهش م با

 ناالن . 

خوردند که  یو تاب م چیدر سرم پ یطور یمنف افکار

... به کجا فرار کنم ! زن و بچه  میچه بگو دانستمینم

زن که بود .... چه  نیگفت . اصال ا یداشت ؟! چه م

 ! ؟ی؟! چه ربط و رابطه ا یا نهیچه ک ؟یآتش

... د هانم باز بود و  دیماند که نبا نهیدر س ییجا نفس

 .شدینم دایپ دنیپرس یبرا یکلمه ا

و تمام  بیدست درج کیبود،  ستادهیا یکمال خونسرد در

و  کردیتحمل م ییبایشک  تیزن را با نها یو هوارها غیج

 .زدیدم نم

در  یبغض ای یآشفتگ چیصورتش زل زده بودم . ه به

 نبود .  دایچهره اش پ

 دیدیاما نم کردیبود ، من ر انگاه م ستادهیا میبه رو رو

 بود .  یگرید ی.... فکرش جا

 لومترهایانگار از ک شیبه هق هق افتاده بود  و صدا زن

: خدا ازت زدیهق هقش ناله م انیکه م شدیدورتر پخش م

 ! گذرمیمن ازت نم گذرهینم

من  یرا به سو یتماس از جانب زن قطع شد . گوش و

که  ییها یبه تمام دل مشغول یپاسخ چیگرفت و بدون ه
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ظروف  یرفت ، باق زیبودمشان به سمت م دهییهمان دم زا

دستگاه  یخانه رفت . تلفن را رورا جمع کرد وبه آشپز

 یتو عیما رفتیم جیگذاشتم ، از جا برخاستم ، سرم گ

و   رفتمیبود تلو تلو خوران جلو م وردهدرآ یگوشم هم باز

 نیزم یجاذبه  ریدستم را به کانتر گرفتم که بدنم درگ

 نشود . 

 شده؟ یاحوالم جلو آمد و گفت: چ دنیاز د نیراست

 .... هویگرفتم  جهیسرگ-

 بود ؟  یزن ک نیکه داشتم گفتم: ا یبه احوال تیاهم یب و

 مهمه؟-

من   ی... مرد رو به روییابرو یاز ب  زدیبچه حرف م از

 یگوشه ا شهیهم یینبود هرچند که رسوا ییآبرو یآدم ب

اما ... او اهل رسوا کردن آدم  کردیم ریاز ذهنش را اس

 نبود .  گرید یها

و چروکش را مرتب کردم وگفتم:  دمیدست کش راهنشیپ به

 ...  یبگ یخوایشده ...اگر نم یبدونم چ خوامیم

که دستم را گرفت و گفت: شوهر  دمیچرخ زیسمت م به

 لو دادم .  سیرو به پل هیعال

 باز ماند  .  دهانم

مبل تک نفره پشت به  یدسته  یرو د،یرا جلو کش خودش

 یمخدر تومواد  لویک یرو با س ارویکانتر نشست  وگفت: 

 کردن!  رشیدستگ یپارت هی
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پررنگ شد ...  زار  میچشمها یزهرا جلو نینازن ریتصو

 ملموس تر شد .  می... برا هیعال یزدن ها

به او انداختم و در جواب بهت و نگاه هراسانم  ینگاه مین

 برم اونجا .  دیگفت: فکر کنم با

روم حساب  یتونیشانه اش گذاشتم وگفتم: م یرا رو دستم

 ...  امیکه باهات ب یکن

روت حساب  شهیدستش گرفت وگفت: هم یام را تو پنجه

تا اخر  خوامی. چه حاال ... چه بعدا ... چه فردا ... م کنمیم

 عمرم روت حساب کنم . 

 .  ذارمیمطمئنم تا عمر دارم تنهات نم-

تنهام  ی... روز رمیگیزد : ازت قول نم میبه رو یلبخند

 یخوب باش... وقت یهست ی... تا وقتیارحق د یبذار

 هات خوشم .  ی، با خوب یرفت

رمق برخاست  ،با  یب یو به سخت دیرا بوس میانگشتها

فرو افتاده  سالنه سالنه به سمت پله ها رفت و  ییشانه ها

 . دیبه زور تن خسته اش را باال کش

 

 _ممنوع ی#کپ 175#کالکت_

**************** 

 افهیآمد، ق شیلنگ زنان پ یچا ینیگوهر با س یب یب

 هیتک یبه پشت هیهمه ماتم زده بود . همسر هان شانیها

شمارد ، آهو نفس  یرا م حشیتسب یداده بود و دانه ها
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تشکر کرد و گوهر با لحن  یب ی، از ب دیکش یقیعم

 . ... یگفت: دور سرت بگردم . خوش اومد یمهربان

کنار دستش نشست و   یب یتشکر کرد ، ب ریبه ز سر

مادر؟  ینشاند و گفت: خوب فشینح یدست به شانه 

 دماغت چاقه ؟ 

و  یهمه زار نیا انی. درم  دیپاش رزنیپ یبه رو یلبخند

احوال  د،یرسی، که از اتاق به گوش م هیعال یزنجموره ها

داد و گفت: خدا  رونیب نی... نفسش را سنگ کردیم یپرس

 رو شکر. 

 . یباشم مراقب پسرم هستخاطر جمع  خوامیم-

به لبش آورد و  یوجود لبخند نیمردد شد با ا نگاهش

 که در توانم باشه. ییگفت: تا جا

 هست . در توانت هست ... دونمیم-

شده بود، به در بسته  یبحث طوالن د،یکشیم ریت شیگلو

پسر و با  نیگوهر آمد: من ا یو صدا  کردیاتاق نگاه م ی

و اون بزرگ کردم به ثمر  نیدست ا ریچنگ و دندون از ز

بال  ریرسوندم . مادر نداشت... پدر هم نداشت ... خودم ز

رسوندمش... از بچه هام  نجایو پرم گرفتمش... خودم به ا

.... اما  زترهیگوش از گوشوار عز گنی! م زترهیعز برام

کردم  ادی. خبط و خطا ز نهیریدروغه برام مغز بادومه  .ش

کار  هینداشتم . جرات نداشتم وگرنه بلد نبودم سواد 

بشه ! ما  دهیخونه و خونواده بر نیپاش از ا کردمیم
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وقت خدا .... کاش  چی. همیوقت اومد نداشت چیبراش ه

 و....  زدیم رو دمونیق

 یآرام ینگه داشت ، رو به او با صدا نهیس یرا تو نفس

تموم شد بچم  گهیگفت: خدا تو رو از راه رسوند . گفتم د

 هویخدا تو رو رسوند .  ی. ول نهیبیرو نم یرنگ خوشبخت

 یبرا نی. بمون خوادیخاطرتو م یلیگل سر سبدش. خ یشد

 ... یهم اله

 یکه بتونم سع ییگوهر زد و گفت: تاجا یبه رو یلبخند

 یلی.... برام خ  کنمیخوشبختش کنم . منم تالشمو م کنمیم

 .  دهیزحمت کش

 راحت .  التیبابتش... خمنت نداره از -

من که کور  یانداخت: منت هم نداشته باشه ول نییسرپا

...  موی. جونمو نجات داد . آبرومو ... زندگ نمینب ستمین

 ...  فتادیاتفاق ها م یلیاگر نبود خ

 باشه .  یشگیگفت: هم یاهسته ا یصدا با

از  ییوقت ها هیباش  تی. تو هم باال سر زندگ نیآم یاله-

 از اون گوش در کن .  ریوش بگگ نیا

 زد و گفت: چشم.. یلبخند شیها حتیجواب نص در

 ماند ... رهیکه بسته بود خ یدر یدل نگران به سو و

 نی، جلو و عقب. راست   دادیخودش را تاب م هیعال

گذاشته بود و سرش  شیپا یران ها یرا رو شیآرنجها
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که به او نگاه  ینگه داشته بود درحال شیدستها انیرا م

 ؟یچه کارکن یخوایگفت: حاال م کردیم

 ...  یکرد مشیتیکنم ؟  کاریبچه چ هیبچه ... با  هیبا -

 من کار درست و کردم!-

هر سوراخ فرو  یسرتوتو یکنیم خودیکار درست؟! تو ب-

چه خبره . به تو چه .... از مال تو برده  ینیبب یکنیم

 بود؟ از تو خورده بود؟!

... خدا رحم کرده ازش یزد و گفت: روتو برم ه یپوزخند

... اخه یسیمیجلو من وا یکفتر  نهیس نطوریو ا یجداشد

 ؟!  یکنیدفاع م ی؟ از ک یکنیدفاع م یاز چ یزن حساب

بگم من؟  یزهرا چ نیبچم بود . به نازن یبود بابا یهرچ-

 باباتو لو داد ؟ تییبگم دا

 یذاری... اصال میقبول دار یچقدرم که تو منو به برادر-

 .... نمیبچه رو بب

 غامیپ هیبه شوهر هان یخفه شو! خجالت بکش... برداشت-

 یخوایکه دست بکش از گند و لجن .... م یپسغوم فرستاد

خاطرت جمع شد؟  ی! حاال لو داد  یتورج و لو بد

... االن راحت نفست  یگرفتنش انداختنش گوشه هلفدون

 ؟  ادیباال م

و با حرص گفت: دست بردار  دیبه صورتش کش یدست

بود!  مگه بار اولش بود  یچقدر نا حساب یدونیخودتم م

 ...؟ هان؟
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 جرمش... لوئهیک ی.... س کننیهق زد: اعدامش م هیعال

 یبا ک گمیپرونده ام؟ من م یمن قانون گذاشتم؟ من قاض-

 چه کنن؟! 

اومده  شه؟یم یمن و بچم چ فیگفت: تکل هیبا گر هیعال

کم داشتم  هی....  دادیم ید دو ماه داشت خرجق رونیبود ب

 ...یترک کنه برگرده سرزندگ خواستی. م دمیکشینفس م

زد و تازه شستش خبردارشد ماجرا از چه قرار  یپوزخند

 است  .

 

 _ممنوع ی#کپ 176#کالکت_

زل زد و گفت: مشکلت  هیاز اشک عال سیصورت خ در

 نیا ه؟یحرف حسابت چ گهیمن! د یخرج و مخارجه . پا

 ....یباز بمیهمه ننه من غر

. حاللت  بخشمتیبه دخترم! نم یچسبوند یمیتیانگ -

 .... ی. چهارسال آزگاره ما رو هالک کرد کنمینم

 نیبسنده کرد و رو به او گفت:  تا سال بعد ا یپوزخند به

 ینیشیخودت م شویکی....  شهیچهارتا آپارتمان تموم م

 یخوشگل یبا من .... جوون شمیاجاره !  باق یدیم شویکی

معتاد و  یشارالتان قاچاقچ هی یشوهر کن!  غصه 

 ؟یخوریم

 ...یچ یعنی یمیتی یفهمیبچم بود  . خوبه خودت م یبابا-
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 بردنیرو م ایرو زدمیزنگ م تونستمی: من اگر مزهرخندزد

گناهت هم  یب ی... ! مطمئن باش اون بچه  کردنیجمع م

که پدرش باشه!  شدیروز شرمش م هی یاریآدم بار ب نیع

 سالهاست مرده .... گهیحداقل حاال م

ناله  نیو با ا رزنیپ نیو گفت: دل ا دیگام عقب کش کی

 کنه هممون حالمون خوبه!  الیهات خون نکن .... بذار خ

خوب...  یخوب.... خونه  نیبحمدهللا ! ماش یتو که خوب-

رما س ی؟! منت چ هیدردت چ گهی؟ د یزنتم که گرفت

من بزرگ  یبابا یحکمت؟ سر سفره  نیراست یذاریم

کرد تو رو پس   انتیمن خ یشرفت به بابا ی! مادر ب یشد

 هی یسال آزگار  همه رو رو یو اند  ستیانداخت ... ب

!  یبود ....  ارثتم که گرفت شیباز شمانگشت چرخوند! هم

؟برو خوش باش.   به فکر ما بدبخت  هیدردت چ گهید

 !  میدار ییها هم نباش.  ما هم خدا چارهیب

 ... یا وونهیزد و گفت: برو بابا تو د یپوزخند

هراسان گفت: به  هیگام به سمت در رفت ، که عال کی

 ...ی...  باباشو ازش گرفت گمیم یزر یناز

 یخوایم ینامنظمش گفت: هرکار یبه تپش ها تیاهم یب

له شماره کارتتو بفرست . نا یبکن! پول خواست یبکن

، باعث و  فتهیهاتم تو سکوت بکن!  گوهر از پا ب یزار

 .  نمیب یرو تو م شیبان
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 نکهیو به محض ا دیکش نییدر اتاق را به پا ی رهیدستگ و

 اکبر شد .  ی نهیبه س نهیآمد س رونیاز اتاق ب

از  دیکه فهم یمثل گذشته بود ... مثل همان وقت نگاهش

چند  نیا یهمان حال و روز و ط هی.... شب ستیخون او ن

 نکرد .  رییوقت چشمها و حالت نگاه کردنش تغ چیسال ه

گام از اتاق فاصله  کیاکبر کرد ،  یحواله  یخفه ا سالم

قرمز  یافتاد ، با گونه ها هیگرفت ، نگاهش به شوهر هان

انداخته بود، رو به اهو که با لبخند  نییو شرم زده سرپا

، قبل از  تیچشم چرخاند و در نهاکنار گوهر نشسته بود 

 لپو مانکاری، اکبر گفت: به حساب پ دیبگو یزیچ نکهیا

 ؟یزد

تکان داد و گفت:  یرا به کتف چپش رساند ... سر دستش

 بهم ...  نیآره زدم . پول الزم شد بگ

، بلند  دیگوهررا بوس ی، رو زدیبه اهو اشاره زد برخ و

که قرارگرفت درخانه باز  نیراست یشد، شانه به شانه 

بابا  یداخل آمد و گفت: ا یخندان یرضا با رو ریشد، ام

 قدممون بد بود ؟!کجا؟ 

 .ری. شب بخ گهید میرفتیم میسمت در آمد و گفت: داشت به

رضا را کنار زد و  ریلب ُسر داد . ام یرو یوخداحافظ

انتخاب  میبر یسنگ نما رو ک گمیرضا گفت: داداش م

 مهندسه چند تا مدل نشون داده ...... نیا م؟یکن

 نما زوده! یو گفت: برا دیکفشش را باال کش ی پاشنه
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جون تا مدل ممبران  یو هان یو گفت: عال دیخند رضا

 ها هم انتخاب کردن! نتیکاب

 !  میخریم نشویتکان داد  وگفت: به وقتش.... بهتر یسر

آهو را  ی، بازو شدیخانه دور م یکه از فضا یودرحال

گرفت و وادارش کرد تندتر گام بردارد ، در را باز کرد، 

 یبود بچه ها دهیزهرا ، دوچرخه اش را تو کش نینازن

گفت:  یزد و با دلخور یبودند ، لبخند رونیهنوز ب هیهان

  ؟یریم یدار ییدا

که  ی، مقابلش زانو زد و درحال دیبه صورتش کش یدست

گفت: آره  .  مراقب خودت  کردیرا نوازش م شیموها

 باش باشه؟ 

 ؟یریگیم یعروس یک ییدا-

و گفت:  دیرا بوس شیرو نیزد و راست یلبخند آهو

 .  کشنبهی

 گفت: واقعا ؟  یجانیپر از ه یچشمها با

 امیگفت: منم ب نیبه آهو انداخت و رو به راست ینگاه و

 ؟  تیعروس

به  ی. ول ایب یب ی. با ب ایبه هوشش زد و گفت: ب یلبخند

 نگو باشه؟ گهیکس د

 یلیبه او کرد و گفت: خ یزده نگاه جانیه یچشمها با

 ....ییدوست دارم دا
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در بغلش  هیسفت و سخت در اغوشش فرو رفت چند ثان و

 . زمیعز شترینگهش داشت و گفت: من ب

 

و در را نگه داشت تا  دیرا بوس شیرو  177#کالکت_

 نهیاز س نیسنگ نفس کیاهو از ساختمان خارج شود  . 

زهرا  نیرا به در بسته دوخت، نازن شیداد چشمها رونیب

 ررضایام یعربده  یکه در را گشود تا داخل شود صدا

االن؟!  یدیالم شنگه به کجا رس نی: با ادیچیدرراهرو پ

تو  یخوای؟! تا آخر عمرت م دهیبه ما پول م گهید نیا

هممون رو  دی!!!! ق؟یو فالکت دست و پا بزن یبدبخت

 تو پوست گردو.... ذارهیدستمون رو م زنهیم

را گرفت و گفت:  یزر یدست ناز دیگوهر را د ی هیسا

 کجان پس؟ هیمادر ؟ بق یکرد یچقدر کم باز

 جواب داد: تو کوچه !  نینازن

را  نیانداخت و دست نازن ینگاه نیرو به راست گوهر

 یبه کوچه به سو یکه به سمت در منته یدرحال دیکش

امد: بذاره ! اون پول  هیعال ادیفر یآمدند صدا یم نیراست

 !  شهینم تیحال گمیم یحرومه .... هرچ

من ... اون موقع که  یپول حرومه حرومه نکن برا-

 آب حروم نبود؟!  ریز یبا شوهرت سرشو بکن یخواستیم

! دهنتو ببند  گهیبلند شد:رضا  بسه د هیشوهر هان یصدا

 . 

 



 656 

 داد زد:  رضا

 .  زنهیخه حرف زور منه آ-

فالن و بهمان ....   یداد زد: مگه خودت نگفت هیعال

 می....  ما هم عقلمون رو دادی! خودت گفت یخودت کرد

 منه .... یوضع زندگ نمیدست تو! ا

دست نگه داشته بود و  یزهرا را تو نیدست نازن گوهر

 .  کردینگاه م نیراست یبه چشمها

 باز گفت:  ررضایام

دو واحد آپارتمانه .... حاال که  یشده  ؟ نفرمگه بد -

 وسط!!!!!! یندازیسنگ م یشده ، دار یخودش راض

! با  خورمی! دارم خون و دل م ی... چه کشک یچه سنگ-

 بسه ؟؟؟  گهی! د؟یشد یدو تا واحد آپارتمان راض

گفت:  ررضایگرفته بود و ام واریدست به د گوهر

 هی... خونش  رهیآره ؟! بم رهیبم یجد یجد یخواستیم

  ؟یخواستیم نویگردنمون ؟ هم فتهیعمر ب

؟!  شدیم مارستانیت یراه ای مردیم کردیم یچه فرق-

 بست .  یدهن تو رو نم یحداقل  با دو تا اپارتمان فکستن

گوهر کل راهرو را برداشت ،  یفاطمه  یب یب ای   یصدا

زهرا را رها کرد خواست برود به سمت خانه  نیدست نازن

 منو ...  نیپر چادرش را گرفت و گفت: بب نیکه راست
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سواد  ینگاهش کرد و گفت: ب  انیگر یبا چشمها گوهر

 یچ نای؟ ا گنیم یچ نای.... ا ستمیهستم ... اما خر ن

 ... گنیم

 شده؟ یچ یب یزهرا وحشت زده گفت: ب نینازن

امام رضا  ایبا بغض ناله کرد :   نیتوجه به نازن یب گوهر

رو  نایاز کجا اومدن .... من چطور ا نای... ا نیک نای.... ا

! مگه ن؟ینون نخورد هیبزرگ کردم؟! مگه  همتون با هم 

! ن؟یسقف نبود هی ریز ن؟یسفره نبود هیهمتون با هم سر 

 ایکردم ... اون دن یچرا پس.... چرا مادر... من کجا کوتاه

 دارم بگم؟؟؟  یبگم؟ چ یچ

 الیخیب یب یاش تنها گفت : ب یقرار یمواجهه با ب در

 ویچ یخوابونن ... غصه  یو تو قبر خودش م ی.هرک

 ... من گذشتم . یخوریم

 افتاد .  هیبه گر گوهر

.  مهیعروس کشنبهیو گفت:  دیاش را بوس یشانیپ نیراست

 .  نیایب یزر یمن گذشتم . تو هم بگذر... با ناز

افتاده بود در کامل بسته نشده،  ادشینفر  کیتازه  انگار

آرام  یبحث و جدلشان کم یدر را بست و سر وصدا

  کشنبهیماند و  گفت:   رهیگرفت، در نگاه گوهر خ

جور از مامانش  هی. یتو و ناز یپ فرستمیساسانو م

 بقاپش ....  ساقدوش زنمه . 

 ...ریزهرا لبخند زد و گوهر ناله کرد:  ام نینازن
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 ؟! ریجان ام-

 من چه کنم برات مادر ؟!-

 دعام کن . فعال.  یچیه-

زد،  یبود لبخند ستادهیدر ا یبه اهو افتاد جلو نگاهش

 نیگوهر و نازن یدستش را گرفت، پشت رل نشست برا

را  نیپدال گاز فشرد و ماش یرا رو شیزد و پا یبوق

از جا کند که انگار هرگز گذرش به آن کوچه  یطور

 است .  فتادهین

 راژیو ی..... اما طور دیبگو یزیلب باز کرد تا چ آهو

سرهم  یکلمه ا نکهیفرصت ا یکه حت دیکشیم ییو ال دادیم

 کند را هم نداشت . 

 یگریعالم د یفرمان را نگه داشته بود و تو یدست کی

 یشمار انداخت ، سرعتش باال لومتریبه ک یبود ، نگاه

حبس کرد و  نهیس یتا بود . نفسش را تو یصد و س

نشسته بود  یصندل یکه با عضالت منقبض رو یدرحال

 ....  نیگفت: راست

که از دستگاه  یکیموز یدر حجم صدا شیصدا د،ینشن

گم و گور شد . تنها توانست  دیچیپیپخش ، در فضا م

 شود . رهینفسش راحبس کند و  فقط به رو به رو خ

 

 _ممنوع ی#کپ 178#کالکت_

************* 
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 یکه منته یابانیخ دنیام در حال انفجار بود و از د مثانه

خوشحال بودم که کم مانده بود  ی، به قدر شدیبه برج م

که اتوبان ها را  یمیساعت و ن کیکنم  تمام  هیزار زار گر

در  میکرده بود صدا نییسرسام اور  باال و پا یبا سرعت

 حرف  ی، ضبط را کم کرد ، ب میبرج که شد کی. نزد  امدین

به عقب نگاه  نهیشد . از آ نگیرا زد و وارد پارک موتیر

زن در همان زمان خودش را به داخل برج  کیکردم 

را پشت  نیبود . ماش ستادهیا یبیسراش یرساند . رو

را که  میشد ، پاها ادهیپ یمن نگه داشت ، با خستگ دیپرا

 میرساندم  زن جلوتر امد چهره اش برا نگیپارک  نیبه زم

 نبود. صیتشخ بلقا

جلو رفت ،  نیآمد راست یم نییپا یبیاز سراش یسخت به

 یبیامدن سراش نییکه زن از پا دیتعلل کرد و د هیچند ثان

نه  با ان  گریرفت . د شیناچار پ ستادهیعاجز است و ا

ممکن  شیامدن برا نییباال برود نه پا توانستیکفشها م

خره به  باال نیبود . دستش ر اجلو برد و به کمک راست

 بود! یوحشتناک ریچه مس یو گفت: وا دیرس صافسطح 

 آشنا بود .  میبرا شیصدا

آن  شیاز تماشا دمیاش را که د ییرفتم ، نگاه کهربا جلو

 نیجا خوردم . راست نیموقع شب آنجا در منزل راست

 دستش را رها کرد و من جلو رفتم و گفتم: سالم . 

 ؟ یسالم عروس ! چطور-
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 دنیکردم . د یاش باعث لبخندم شد تشکر یمیصم لحن

کرده بود . از شدت  جادیسوال ا یکل میپناه روشن برا

 .شدمیکه به مثانه ام آمده بود داشتم منفجر م یفشار

 یخوایباال ؟ نم یکنیگفت: دعوتم نم نیرو به راست پناه

 ن؟یعقد کرد ؟یبد تویشام عروس

تو  ادیدر نم یچیکه ه نیبه من کرد وگفت: از ا ینگاه و

 بگو ... چه خبر ؟! 

 سرخ شدند . میچه خبر را ادا کرد که گونه ها یجور و

به ما انداخت و گفت: چتونه ؟ از سر جنگ  ینگاه

  ن؟یگردیبرم

انقدر آش و  یبا طعنه لب زد: تو از خط مقدم اومد و

 ....یالش

 یآسانسور زد و پناه با صدا یجواب به سو یجا به

 ن؟یت: چشه ارو به من گف یآرام

کرد ،  یآسانسور همکار میبگو یزیباز کردم که چ دهان

متوقف شد در را باز نگه  نگیپارک یدر طبقه  نیکاب

 ؟! دیارینم فیداشت و گفت: خانم ها تشر

 نکنه دو نفر باهم ! شیادیگفت: ز یبا لبخند پناه

خوردم که همان جا خشکم زد  یا کهیاش چنان  یشوخ از

در را نگه داشت او  نیرفت، راست شی. پناه خونسرد پ

 واردشد و سپس من ...

 



 661 

را در قفل  دیکل نی. راست مینزد یبه واحد حرف دنیرس تا

چرخاند و پناه به محض ورودش به خانه گفت: اوه  چه 

...  نی. امروز بساط کباب داشت ادیهم م یکباب یبو

راه انداختن  یا یچه  کباب پارت ویبدنگذره؟ مادام موس

 .... 

، من در رابستم و پناه به  مینگفت یزیکداممان چ چیه

نشست به آشپزخانه رفت قهوه  یمبل یرو نیتعارف راست

 سیساز را روشن کرد و از فرصت استفاده کردم به سرو

 دیباال رفتم . ظاهرم را مرتب کردم و با بلوز سف یطبقه 

آمدم  نییپا یبه طبقه  یزاپ دار روشن نیهفت   و ج قهی

به  ینگاه میافتاده بود . ن شیشانه ها یرو شالش. پناه 

 گفت: به به عروس خانم! یمن انداخت و با لبخند

 .  دمیکش خجالت

 یها هیبه پا  نیزل زده بود ، راست میبه سرتاپا دارانهیخر

؟ چته ؟  یگفت: خوب نی،پناه رو به راست کردینگاه م زیم

 ؟یشد مونیاز ازدواج پش ؟یچرا انقدر پکر

  مون؟یسر باال اورد و گفت: نه . چرا پش نیراست

 نتونی: اوضاع بدیما رد و بدل کرد و پرس نیب ینگاه مین

 مرتبه؟

 یفنجان قهوه حاضر کردم وبه سالن آمدم ، پناه فنجان سه

مانده بود گفت:  رهیخ نیکه به راست یبرداشت و درحال

 که ...  نهیمزاحمت بشم . موضوع ا خواستمینم قتایحق
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 لب زد: من امروز جدا شدم .  نیستبه را رو

 باز ماند .  دهانم

 داشت ؟!  نیبه راست یربط چه

.  کردمینگاه م دشیو پوست سف بایز ییکهربا یچشمها به

صورتش آمده بودند را عقب زد  یبلندش را که رو یموها

 یمزه مزه کردن قهوه اش گفت: به سالمت نیح نیو راست

 . مبارکه!

 ...  یاون که مرس-

 شینگاهم کند اما چشمها یا هیثان نیبودم راست منتظر

 بود .  نییپا

 هیناشناس  یشماره  هیبا  یکیدر آرامش گفت:  پناه

 یلیخ یلیبرام ارسال کرده ... که خ بیعکس عج یسر

 شوکه شدم! 

 ؟یگذاشت وگفت: چه عکس زیم یفنجانش را رو نیراست

 

 _ممنوع ی#کپ 179#کالکت_

گرفت  نیراست یرا به سو یهمراهش را درآورد گوش تلفن

مربوط به اون  یمن گفت: عکس ها یو در قبال کنجکاو

عکس گرفته  یاز ما طور یکیمنه!  یجشن ... تو خونه 

رو  یپرده ا یو ب عیشن یچه حرکت ها میکه انگار دار

عکسها رو  نیکه ا نهیکه برام مهمه ا یزی. چ میدیانجام م

 ! کنهیا گرفته و چرا حاال داره پخش مگرفته ... چر یک
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 دیبه سمتش گرفت وپناه به سمتم چرخ نیرا راست یگوش

شک  ی. به ک میکن یبا هم ، هم فکر امیو گفت: گفتم ب

 ؟  یدار

پناه گرفت  یآتش زد ، پاکتش را به سو یگاریس نیراست

 ینخ برداشت ، پاکت را به سو کی د،یکش یو پناه هوم

 ....یکردم و گفتم: مرس یمن گرفت  ، تشکر

 یانداخت ، فندک زد و برا زیم یرا رو گاریس ی جعبه

 شانیگارهایاز س یپناه هم روشن کرد و هردو کام محکم

 ؟  یکن کاریچ یخوایگفت: حاال م نیگرفتند و راست

 ؟یشک دار ی=سوال منو جواب بده به ک

 باال انداخت: صحرا ملکان!  شانه

 ؟ میکن کاریچ دی. حاال با کرد و گفت: خوبه یهوم پناه

 ! تماشا !  یچیه-

 واقعا .  یبا خنده گفت :مرس پناه

 یآوردم پناه فورا گفت: مرس یگاریرسیجفتشان ز یبرا

 .  زمیعز

برد  یلذت م گارشیکه فقط داشت از س نیرو به راست و

چرا ... دارم راجع به آبرو حرف  یتو هپروت یگفت: ه

 .  زنمیم

را حلقه حلقه  گارشیبه جمله اش ، دود س تیاهم یب

 ستیداد و پناه نفسش را فوت کرد و گفت: معلوم ن رونیب

 امشب چته  .

 



 664 

خاموش  یگاریرسیز یرا تو گاریس د،یرا جلو کش خودش

گفت: ممکنه کار  نیکرد و از جا برخاست ، رو به راست

 هم باشه ...  تیآ

خودش  ی... وقت دردسر ساختن برا رهیدرگ نیبا تلق تیآ-

براش درست  هیکه بق ییرو نداره ! فعال رو دردسرها

 کردن زوم کرده ... پس اونو خط بزن . 

و  نکاری؟صحرا؟ جرات ا گهید مونهیم یکرد: ک یاخم پناه

 داره ؟ 

 ....  طرف راحت ازت جدا شد .  گهیکرده د دایحتما پ-

 تونستمیقدمم نم کیپشتم نبود  ری: جهانگ دیکش یپوف پناه

بردارم .به هرحال خوشحالم تموم شد . پرونده اش بسته 

 شد .... 

 .  یتکان داد: به سالمت یسر نیراست

 یارزش آنجا نشسته بودم و کار یب یمهره  کی مثل

ببرم .همانطور خاموش مانده بودم و  شیاز پ توانستمینم

 ؟یخوب یپناه لب زد: تو جد

. آدرس وبرات  ایب یجشنمونه  .دوست داشت کشنبهی-

 . فرستمیم

 .کنمیلبخند زد: چه خوب . حتماشرکت م پناه

گفت :  نیبه من انداخت لبخند زدم ، رو به راست ینگاه

 ست؟یپخش شدن عکسها برات مهم ن

 تو مهمه؟  یبرا-
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 خونسرد گفت: نه!  پناه

 منم نه ...  یبرا-

و  ریشب بخ  زد و گفت: خوبه . پس یشخندین پناه

 خدانگهدار . 

دست داد و هردو تا دم در  نیبه من انداخت با راست ینگاه

در بسته شد ، دگمه  نکهی، به محض ا میکرد عتشیمشا

 باال رفت .  یرا باز کرد و به طبقه  راهنشیپ یها

 ن؟یزدم: راست شیصدا

 هوم؟-

 ؟یخوریشام نم-

 ... ریبخوابم .شب بخ رمینه گلم . تو بخور... م-

 رکاکائویش وانیل کیسالنه سالنه از پله ها باال رفت،  و

 جیگ میبرا زیبود . همه چ جی... مغزم گ ختمیخودم ر یبرا

را شستم،  وانیرا که خوردم ل رمیکننده و مبهم بود ، ش

اش  یخال یباال که رفتم از جا یمسواک زدم و به طبقه 

 تخت دو نفره شوکه شدم .  یرو

 دهینفره دراز کش کیتخت  یرو دمیاتاق بغل سرک کش به

 می.... برایدور نیبود . ا دهیسرش کش یبود و پتو را رو

هجوم آورد و  میاراده بغض به گلو یآنقدر کشنده بود که ب

خواست  یحلقه زد ... به چه سرعت میچشمها یاشک تو

که تنها بخوابد و تنها شب را صبح کند ! همه اش به 

 !بود؟ کشنبهیتا  یخاطر وقت کش
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داد؟ عکسها .. ملکان ... پناه  یبه من نم یحیتوض چیه

....چرا همه را شیها یروشن .... خانواده اش... گرفتار

کرد . پس من چه کاره بودم؟!  یدر خلوت خودش  خال

 شناخت؟!  ینم تیهنوز من را به رسم

. از نبودنش دلم پر از غصه بود   دمیتخت دراز کش یرو

و  میبا بهارک حرف زد ی. کمبا تلفن همراه مشغول شدم 

تلگرامم قبل  یناشناس رو یشماره  کی دنیازد تیدرنها

 سالمش را پاسخ دادم.  غامیاز خواب پ

ارسال کرد و نوشت: شب  لیفا کی میبود، برا نیآنال

 خوش. 

 : شما ؟! نوشتم

 یا ازهیرا دانلود کردم ، خم لیبه من نداد ، فا یجواب

اف باز شد ، از  ید یپ لیفا نکهی... به محض ا دمیکش

قلب  کیزدم و  یاول لبخند یدر صفحه  واریلغت د دنید

جون .  یهد یفرستادم و گفتم: مرس یهد یقرمز برا

 . ری. شب بخیدیزحمت کش

 شدم . هوشیب یگذاشتم و از خستگ یپاتخت یرا رو یگوش

 

 _ممنوع ی#کپ 180#کالکت_
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 یا ازهیبود ، خم  کشنبهیصبح   میهشت و ن ساعت

 ازیاسباب مورد ن ی، تمام شنبه را به بسته بند دمیکش

خارج از خانه را انجام  یکارها نیگذرانده بودم و راست

داده بود . خبر داشتم که چهار پنج کارگر را مجبور کرده 

کنند   ، دو  یکه نه، در واقع ضد عفون زیبود خانه را تم

  میدیکرد و تا به خودمان جنب یباغ پرتقال سرکش به مبار ه

و مثل  دیرا بوس میداد ... رو ی، ساعت ده شب خاموش

 دیبا دیخواب انتخاب کرد! شا یرابرا یگریجمعه اتاق د

ها از  یبا وجود امروز... تمام دلخور یول شدمیدلخور م

 ...  میبود شگاهیرفته بود . به همراه بهارک در آرا نیب

 یرو یگریو د کردیکار م میپاها یناخن ها ینفر رو کی

را ازآن حال در  میهم موها شگریآرا کی...  میدستها

 نهیام در آ  افهیکوتاهش کرده بود که ق یاورده بود و طور

 بمیعج ی افهینبود . به ق ییخودم قابل شناسا یاصال برا

که به  ییها لیفضانوردها شده بودم با فو هیزل زدم . شب

 بود. رمس

 ی. موها کردیها نظارت م شگریکار آرا یرو بهارک

 کی. به سشوار قناعت کرد و شدیبلندش باعث حسرتم م

 توانستمیصورتش م یجا ی. خجالت رادر جافیخف شیآرا

که دوست دارد  یحس کنم . هرچه اصرارش کردم هرمدل

خواهد آراسته کند  یرا آنطور که م شیموها ایکند  شیآرا

حرفها بود اما  نیاز ا رتریو دل س مت . چشبار نرف ری، ز
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همه محبت را جبران  نیا شیبرا یجور  خواستی... دلم م

 کنم  . 

نگاه  ی، من را طور ییبایحاضر در سالن ز یدخترها

ماه آمده بودم . پچ پچ  یکه انگار از کره  کردندیم

 حکمت؟! نی: نامزد راستکردندیم

 واه مگه نامزد داره! -

 اوناهاش !-

نامزدشه؟!  یماست قیدختر ر نیخدا ... ا یاون؟! وا-

حکمت خام شده!  نیخونده که راست ی... چه وردایخدا

 حالم گرفته شد .  نمیبیهاشو نم لمیف گهید

 ! ستیبدم ن افشیدختره ق-

داره  یمازرات ارویبابا با باسن افتاده تو کوزه عسل .... -

 ! 

 دختره هم پولداره ! دیشا-

شامپانزه است  هیشب نیبب افشوی؟ کجاش پولداره ؟ ق نیا-

 ... 

.   دیبلند خند یجمله اش ، با صدا یبعد از خاتمه  و

سالن در آمد که به هر جفتشان تذکر داد ،  ریمد یصدا

که با نگاه پر از  دمیدی. م دیپاش میبه رو یبهارک لبخند

در  کردمی. حس م کندیبه آن دو دختر جوان نگاه م یظیغ

اش را  رهیاست . با چشم و ابرو نگاه خ ید تالفصد

خونخوار شده بود  یکردم . شکل آدم ها ممتوجه خود
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با  شگاهیزدم که مسئول آرا تشیبه رفاقت و حما ی.لبخند

بگو بسته ها رو  ایبه ن یبلند گفت: مرجان به اقا یصدا

 باال ... ارنیب

ذوق زده  یگذاشت و با چشمها زیم یرا رو میسیب تلفن

 ! دنیهمه صبحانه خر یحکمت برا یگفت: آقا یا

را  لیفو نیلنگه ابرو باال داد، رنگ کار اخر کی بهارک

 رو به من گفت: مبارکه. یو با لبخند دیچیپ

کردم و بهارک دم گوشم گفت: کوفت و بخورن  یتشکر

پشت سرش حرف بزنن  نایبپاش کنه ... ا زی! اون بر نایا

! 

که االن من و  نهی. مهم ا تسیزدم و گفتم: مهم ن یلبخند

 انتخاب کرده  .

 یحواله ام کرد و گفت :ناجور عاشق شد یچشمک بهارک

 ها ! 

شدم .  رهیبه صورتم خ نهیو  در آ دمیلحنش خند به

اصالح  نیبه ا قایشده بودند وپوستم عم یکمان میابروها

بود که خب  میام بابت موها یداشت .  تنها نگران ازین

آمد و حداقل خدا  یبه حساب م یسالن حرفه ا کی نجایا

 باشد . یقابل قبول زیچ یکه خروج کردمیخدا م

 

 _ممنوع ی#کپ 181#کالکت_

 



 670 

، تا انواع  نویکاپوچ یمفصل بود ، از بسته ها صبحانه

که صبح  ییمادرها هی... شب نیریش یها و نان ها ینیریش

 یداماد م یدخترشان  مجمعه به در خانه یاول عروس

سالن  تیریمد زیم یکه رو ییبسته ها تیآوردند ! حکا

 بود .  نیشده بود هم ، هم دهیچ

آدم ها تنها  او بود  نیا انی، به سمتم آمد ، م یعیشف خانم

گفته بود  .باخجالت  کیکه از اعماق وجودش به من تبر

جان  نیلب زد: واقعا متشکرم خانم حکمت حتما از راست

کارا نبود .  نیبه ا ازیه نک دیو بگ دیکن ژهیتشکر و

 .  زهیاندازه عز یما ب یعروسش برا

به لحن گرم و مهربانش زدم و گفتم: خواهش  یلبخند

 . ستین یقابل دار زی. چ کنمیم

 .  زمیعز یدار اریاخت-

بود را مشغول صرف  لیبه فو میکه موها یقیتمام دقا و

بود که سر فرصت حال  نی. بهارک منتظر ا میصبحانه بود

 شتریآمد و ب ینم رشی، فرصت هم گ ردیان دو دختر را بگ

 .  خوردیحرص م

، وادارشان کرد زودتر سر و ته  ی، با تذکر یعیشف خانم

 نویکاپوچ وانیل کیبه جز  اورند،یصبحانه را هم ب

 نخوردم .  یگرید زیتازه ، چ یدانمارک ینیریوش

را  میرا در سرشور قرار دادم و رنگ کار موها سرم

وارد  نمیخودم رابب نهیهم نگذاشتند در آ گریشست .  د
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 می، چشمها دمیدراز کش یصندل یشدم و رو کاپیاتاق م

 یبود  .ب ییایفراتراز انتظار من رو زیرابستم ... همه چ

 ! یافتنیو دست ن ییایرو تینها

 شودیتمام م یکه ک غر زدم ی، کل گذشتیم یبه کند قیدقا

ان  یهزاران سال است رو کردمی، خسته شدم ... حس م

صورتم را بر عهده  شیکه آرا ینشسته ام و دختر یصندل

که به  یبه اضطراب کردیم یمطلق سع یداشت با صبور

 بود پر و بال ندهد و مرا آرام کند .  رهیوجودم چ

لباسم را بهارک باال  پیرا در همان اتاق تن زدم، ز لباس

گذاشته  میموها یرا کج رو دمی. کاله توربان سف دیکش

با  می. موها فتدیهر آن ممکن است ب کردمیبودند ، حس م

 اشهیکوچک در صورتم آمده بودند و خب بق چیپ کی

 یلیخ شدیکاله بود . کوتاه بودنش... باعث م ریمشخصا ز

 مدل دادنش سخت نباشد .  یبرا شگریکار آرا

لباس  یرنگم را به پا زدم ، دامن ماه یانقره یها کفش

آمدم . بهارک با  رونیرا باال گرفتم و از اتاق ب دیساتن سف

با  یعیاشک جمع شد .  خانم شف شیچشمها یتو دنمید

 .  زمیعز یگفت: ماشاهللا چه قدر خوشگل شد یلبخند

خودم در لباس و با  دنی... از د ستادمیا یقد ی نهیآ مقابل

آهو  هیشب تینها یکه ب ییو  چشمها یحرفه ا کاپیآن م

 حیخودم را نشناختم . رژ لب مل یلحظه ا یشده بود برا

 ینیمحو شا ی هی... سایمحو گلبه ی، رژ گونه  یکالباس
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درونش بود  با  یو دود یاز رنگ نقره ا یکه هاله ا

 تیکه ال یرنگ یبلوط یو موها ینسکافه ا یاابروه

 یواقع یآهو کی، از من  خوردیدرش به چشم م یفیخف

 ساخته بود . 

کج و تور کوچکش  دیبود . کاله  سف پیاش ک قهی لباسم

انداخته بود باعث لبخندم شد .  هیسا میچشمها یکه رو

وپف تصور  نیپر از چ دیلباس سف کیخودم را در  شهیهم

بود  یتازگ جذاب و پر از میبرا یهمه سادگ نیو ا کردمیم

 . 

 یشانه یکه دمش پر بود رو یاطاووس نقره ینهیس گل

 یو دگمه ها ستادی. بهارک پشتم ا کردیم ییچپم خود نما

و از باسن تا  شدیبسته م پیز یلباسم را که رو یدیمروار

آهو !  یپشت گردنم امتداد داشت را بست و گفت: ماه شد

 ...یخوشگل شد یلیواقعا خ یعنی

 گفتم: ممنون از شما .  یعیبه خانم شف رو

 یداشت اشونهی... زم ییبای. تو خودت ز هیچه حرف زمیعز-

 انینما شتریب باتویز یکم  چهره  هیما فقط  ی... بچه ها

 .  نیکردن هم

دست بهارک بود،   لمیزل زدم ، وسا نهیکردم و به آ تشکر

حد  نیتا ا کردمیآنقدر از چهره ام شوکه بودم که فکر نم

... و شی، ابرو... آرا هیمدل سا نیبه نظر برسم . ا بایز

 آمد .  یمو به من م
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 لمیبه دستم داد و گفت: اگر تو ف یعیرا خانم شف یلب رژ

 رژت کم شده ازش استفاده کن. یوعکس حس کرد

 ممنونم . -

گذشته بود، بهارک  یو س ازدهیساعت نگاه کردم، از  به

مدت هاست که  چارهید بزده گفت: فکر کنم داما جانیه

 منتظر باشه.

 لیاگر ما ریتماس باهاشون بگ هی:  دیخند یعیشف خانم

ما  لمبرداریف میعکاس و ت یباال ... بچه ها انیهستن ب

و ما  انیبه سالن ما ب شونیاگر ا شنیخوشحال م یلیخ

 یو تو میبا شما ثبت کن داریرو از د شونیا دبکیف

 . مینشر بد جمونیپ

 ...بله حتما -

 دانستمیشدم . نم مانیپش یکه از جوابم به آن هرچند

نه...  ای ردیقرار بگ یطیشرا نیدوست دارد در چن نیراست

 .  کردمیفکر نم میداشتم و اصال به حرفها جانیه

مشتاق بود  تلفن را بهارک به دستم داد ،  یعیشف خانم

در  میهارفت . اندام نهیشماره اش را گرفتم ... نگاهم به آ

 ری... دامنم ازز کردیجلوه م  یاو ترکه کیلباس بار

هم  به دامن  یتور یدنباله کیو  شدیباسنم کلوش م

کارتون  هیام شب یانقره یلباسم متصل بود . کفش ها

 میساده ام ن یفرنچ شده  یبود  .  به ناخن ها ندرالیس

 : الو.... دیچیدر گوشم پ یمردانه ا یکردم و صدا ینگاه
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لب زدم: الو   یمنتظر زنان ، به آرام یچشمها یجلو

  زم؟یعز ییجان ....  کجا نیراست

...  ستیاالن دم دست ن نی؟ آم... راست یسالم آهو . خوب-

 !رمیگیخودم باهات تماس م

 

زد اما لبخندم را  خونیبه قلبم شب یبود، نگران ساسان

  ن؟یحفظ کردم و گفتم: باشه . کجاست راست

سوالم رابشنود قطع کرده بود،  نکهیازود تر از  یلیخ

داماد  یو گفتم: اقا دمیکش نییرا از دم گوش پا یگوش

مزاحم شما  یا قهیچند دق هی دیدستش بند بود فکر کنم با

 باشم.

باعث افتخار  زمیو گفت: چه حرفها عز دیخند یعیشف خانم

 ... یماست که کنار ما باش

سالن وجود داشت اشاره زد  یکه در انتها یبه مبل راحت و

تا آن مبل  یقد ی نهیاز آ ری. تمام مس نمیتا آنجا بنش

 کردمیم زیساسان را آنال یرنگ داشتم صدا یبادمجان

نگران، خشک ، گرفته و پر از استرس بود!  شی.صدا

ربع به دوازده بود  کیشده باشد ... ساعت  یزیانگار چ

 !میآ یمدنبالت  ازدهیبود : ساعت  تهگف نیو راست

.... دلم پر شد از واهمه و ریتاخ قهیوپنج دق چهل

 _ممنوعی#کپ 181آشوب!#کالکت_
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 میبرا یعی_ممنوع به دستور خانم شفی#کپ 182#کالکت_

اب قند حاضر کردند، فشارم افتاده بود ...  در مجموع 

نه  دادیخبربودم و حاال نه ساسان پاسخ م یب قهیهشتاد دق

چه کار کنم . حالت تهوع گرفته بودم،  دانستمی! نم نیراست

 آرامم کند .  شیبا حرفها کردیم یبهارک سع

 ینشسته بود و به تکاپو تیریمد زیپشت م یعیشف خانم

 ... نیارتباط گرفتن با راست یبرا کردیبهارک نگاه م

آن دو  یحرف زدن ها یو در گوش انهیموذ یها لبخند

روز  خواستیدلم نم کرد،یم شتریدختر تپش قلبم را ب

زنگ سالن که  یام تماما با سردرد بگذرد، صدا یعروس

گفت: فکر کنم اومدن آهو  جانیبا ه یعیبلند شد ، خانم شف

: زدیتعارف م یعی، خانم شف ستادمیجا ! به کمک بهارک ا

حکمت  شما  یباال .... بله ... آخه.... آقا نیاریب فیتشر

 ..... ییبابا ی.... آه..... بله . آقا نیهست

خانم  نیشناسیم ییساسان بابا یرو به من گفت: اقا و

 حکمت؟

 دادم .  سرتکان

 افتاده است .  یاتفاق کیخبر داشت که  شستم

را سرجا گذاشت و  یگوش یعیباز ماند و خانم شف دهانم

 .  نییپا نیببر فیگفتن ، تشر شونیگفت: ا

 یعیزده بودم ، بهارک من را به جلو هل داد و خانم شف خی

به  زمیعز نیگفت: انشاهللا خوشبخت بش یبا لحن سرد
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 نی! بگ نیسالم برسون یلیمعرفت هم خ یحکمت ب یاقا

 میبتون ندهیآ یحداقل برا ومدیکه ن یروز عروس

به  یمناسبت هیسر  میداشته باش نجایحضورشون رو ا

 هرحال! 

که از ته چاه  یو خداحافظ یحرف با تشکر خفه ا یب

گام که از در  کیآمدم  رونیسالن بدر آمد، از  میگلو

.  دیچیراهرو پ یدخترها تو یخنده ها یفاصله گرفتم صدا

 .دیلرزیتنم م

 زنیسر به عقب برگرداند: تو دهنتون سرب داغ بر بهارک

حسود دو  یها یریکبی.... ا یاز حسود نی! بترک یاله

 !یزار

 یچ نیبهارک را فشردم: ول کن او نا رو ...راست دست

 . نمیشده؟ من نگران راست

 مینیبب نییپا می. حاال بر ستین یچی.ه زمینگران نباش عز-

 .میکنی.... بعد فکر اونم م گهیم یاقا ساسان چ

چرا دنبالم  ایکجاست  نکهی، فکر ا شستندیدلم رخت م یتو

رخ داده باشد  شیبرا یداد .... اگر اتفاق یآزارم نم امدهین

شده باشد .... آن وقت چه  رشیگ بانیگر ی... اگر حادثه ا

 ! کردم؟یکار م

، از کت  دمیساختمان د یساسان را در الب نکهیمحض ا به

 و ظاهر آراسته اش جا خوردم .  یوشلوار خاکستر
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حد  نیتا ا قشیرف نیتر یمیصم یکجا بود ....وقت نیراست

آمد، پس  یحاضر بود و ساقدوش داماد به حساب م

 خودش کجا بود . 

به  یزد ، مثل برادربزرگتر ، دست یلبخند دنمیداز  ساسان

آهو جان . سالم  یشد بایشانه ام گذاشت وگفت: چقدر ز

 ؟  ی... خوب

 .  رهید یلی.... خ  مینکرد:  سوار شو ، که بر ومعطل

 طرف.. . نیرو به بهارک گفت: از ا و

 شهیساسان را گرفتم و گفتم: م یبود، بازو نیسنگ میپاها

 کجاست ؟  نیافتاده؟ راست یچه اتفاق قایدق نیبهم بگ

 ... دیلحظه ماند که چه بگو کی،  میچشمها دنید از

سشوار کرده اش  یبه موها یو دست دیکش یقیعم نفس

تامل کرد و بهارک گفت :بدون فکر  هینشاند . چند ثان

 ؟! نیجواب بد نیتونینم

 جی! فقط بهم مسدونمیمنم نم تیزد: واقع یشخندین ساسان

ببرمتون باغ .  خوامیسراغ شما .... حاال هم م امیزد که ب

 . ...  رسونهیعاقد اونجاست خودشو م

نشود ، بهارک تور پشت  اهیتا س دمیباال کش یرا کم دامنم

دامنم را بلند کرد و من مانده بودم که چه شده ... همه 

مال هم  گری...  گفت د دیر ابوس میبود رو یصبح عال زیچ

!  تیو درنها دیمن را بوس یو طوالن قی... و عم میشویم
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 اب دی.... حاال بایخبریب یبا گذشت شش ساعت و خرده ا

 !رفتم؟یساقدوشش به باغ م

 ...دیاین نکند

 خورد .  یفکر مثل خوره داشت جانم را م نیا

 خوردی... تک تک اعضا و جوارحم را ممیتک سلولها تک

 شده باشد ... مانی.... اگر نخواهد ... اگر پش دیای. اگر ن

را  شی، پا میساسان شد نیهمراه بهارک سوار ماش به

پدال گاز گذاشت  و با سرعت از جا کنده شد ، از  یرو

اشک  یام برا یخوددار کردم،یرا تماشا م رونیپنجره ب

 یبود ، بهارک از پشت دستش را رو یستودن ختنینر

و  دمیکش شیانگشتها یشانه ام گذاشت . پنجه ام رارو

 .  ادینگفتم : اگر باغ هم 

از کجا اومد ؟ دختر  گهید نیگفت: ا تیبا عصبان ساسان

 شیبراش پ یکار هی.  ادی... ؟! معلومه که میبچه شد

 ....یاومده به منم نگفت چ

 .... یهوا گفتم: کار ؟!   چه کار یب

 .دونمینم-

...  کردمی. با غصه به رو به رو نگاه م دمیبرچ لب

را نکرده بودم  .  یکی نیفکرهرچه را کردم فکر ا

بهم نخورد ، قطره  شمیارا نکهیا یبرداشتم و برا یدستمال

 سقوط را با سر دستمال پا ک کردم.  یاشک اماده 
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 تیکار اولو شیمهمتر از من هم امروز داشت ؟! برا یکار

 می.... بغض گلو تشیبود؟! حرفه اش؟! شهرتش؟ محبوب

 یرا گرفته بود ، نفسم به شماره افتاده بود و ساسان کفر

 نیبب ستین یآدم بدقول نیراست نیگفت: بب تیوضع نیاز ا

بوده که نتونسته خودشو  یچه قدر کارش ضرور گهید

باغ . عاقد خبر کرده . دو  ادیمطمئن باش م یبرسونه ول

اونجا رو کردن شکل  نریزاید یبچه ها مهیروز و ن

کنه !  یزیهمه برنامه ر نیا ستیه که نبهشت! مسخر

که مجبور شده منو  دهیکارد به استخونش رس گهید نیبب

 بفرسته سراغ تو!

 

 _ممنوع ی#کپ 183#کالکت_

 کیام نگاه کردم .  یگوش ینگفتم .  به صفحه  یزیچ

. تلفن همراهش را خاموش  دیلنگ یم یکار بدجور یجا

با ساسان بوده که  شیپ ی قهیچند دق نیکرده بود . تا هم

من فرستاده و بعد ساسان ... سکوتم کش  یساسان را پ

من و بهارک  ی هیعوض کردن روح یآمد ، ساسان برا

گذاشت  گنیآهنگ شاد از و کیم ، یکه غمبرک زده بود

 ... 

 یعروس یفرمان ضرب گرفت وگفت : بابا ناسالمت یرو

 داداشمه ! بخند عروس خانم .بخند غمت نباشه . 

 دسته گل هم نداشتم . یبودم حت ینزدم ، چه عروس یحرف
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بکر  ینگاهم پر از سوال شد . فضا  میدیباغ که رس به

 یهمه درخت  ها کردیبود . تا چشمم کار م ییبایوز

هر  یلحظه ا ی، برا ییبایهمه ز نیاز ا رانیپرتقال...  ح

آنچه که به من گذشته بود را فراموش کردم . ساسان 

 شیکه تاج گلها یمشک نهیزم یآهن یرا زد ، درها موتیر

 یزیچ نیاول یداریاتاقک سرا کیبودند ، باز شد ،  ییطال

 بود که توجهم را جلب کرد . 

پدال گذاشت و  به جلو حرکت  یرا رو شیپا ساسان

شاخ و برگ ها  توانستم  ی، کم کم ،  از البه ال  کردیم

دو طبقه به  یخانه  کیدهم .  صیرا تشخ دیعمارت سف

 یگچ تراش یو ستون ها یروانیقصر با سقف ش کیشکل 

 بلند مقابلم بود .  یشده  

 رتمی، ابهتش باعث ح یا هیثان یستون ها  برا دنید از

 یر ادر نظر داشته تا   عکاس نجایشد  . گفته بود ا

 فاتیانجام دهد و تشر نجایعروس  و داماد ها را در ا

... در شیاش ، پنجره ها ییبایرا برگزار کند .  ز یعروس

 اش ، باعث لبخندم شد .  ییطال ی رهیرنگ با دستگ دیسف

 یعمارت ، پله ها وانیا یتاب دو نفره رو کی دنید از

که فواره اش به راه  یمصنوع یآب نما کی...  یمرمر

در حال  یکوچکش چند ماه یحوض آب یبود  و تو

خانه هم  نیزدم و فکر کردم ا یبودند ، لبخند دنیرقص

 است .  ییایرو
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: پس دیمقابل عمارت متوقف شد  و بهارک پرس ساسان

 سفره عقد کجاست ...

از مهمون ها هم پشت ساختمون  ییرایپذ یزهایداخله ! م-

 . 

 یزد و گفت: خوشبختانه هنوز هم کس یلبخند مطمئن و

... که اتفاقا وقت  لمبرداری.... به جز عکاس و ف ومدهین

 .  میریعروس و بگ یتک یعکس ها هیخوب

حرف نشسته بود و ساسان خونسرد گفت:  یب بهارک

 یمشکل جد هینکن .  یاتو اونطور افهیآهو .ق ادشیم

 . یدیبهش حق م یاومده مطمئنم خبر دار بش شیپ

به او  ینبودم ... فقط درصورت یرمنطقیکردم من غ فکر

ام  ی. من روز عروس دمیکش یکه ..... آه  دادمیحق م

 نیحق را به راست یصورت چیشده بودم ، در ه یرمنطقیغ

من را به دوستش سپرده بود  طیشرا نیدادم که در ا ینم

کنارم نبود  نیکه راست دمید یرا وقت ییایرو یخانه  نیو ا

 . 

امدم،  نییپا نیشد ، من هم متعاقبش از ماش ادهیپ بهارک

ها باعث شده بود سخت  زهیسنگ ر یکفشم ال یپاشنه 

که  شدمیسنگ فرشو چمن رد م یگام بردارم ، از رو

 میبه رو یآمد با کت وشلوار ، لبخند یمرد جوان یصدا

 . دیگفت: سالم زن داداش . خوش اومد جانیو با ه دیپاش
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او را شناختم ،  بایتقر نیراست یصحبت ها یال به ال از

د  وگفت: دادم و با دستش اشاره ز یمحسن بود . سالم

 طرف..... نیاز ا یعکاس یبرا

 کردمی، حس م نیماش یهنوز مانده بود پا ساسان

. ترس  شدیبرود . اوضاع لحظه به لحظه بدتر م خواهدیم

تمام وجودم را گرفته بود ، بهارک دست عرق کرده ام را 

پشت رل نشست، در را بست و  دمیفشرد و ساسان را د

وستش سپرده بود، گازش را گرفت . خودش من را به د

 ....گرشیدوستش من رابه دوست د

 خبر بود؟  چه

 شده بود؟! مانیپش داماد

 شده بود؟! یفرار داماد

 منصرف شده بود ؟!  داماد

دل به دل من  دیآن از ذهنم گذشت حق دارد ... چرا با کی

نداشتم ....  شیبرا یگرید زیبدهد؟! من که جز دردسر چ

 دنمیدو دختر جوان و دو مرد بودند ، از د لمبرداریگروه ف

 ... یشگفت زده و خنده رو گفتند: عجب عروس دمغ

داماد چطور سر خوش باشد ؟!  یعروس ب میبگو خواستم

هم دست از  یبا خودم ازدواج کنم مگر ؟!  گل خواستمیم

من آمد ،  یبرداشت و به سو ییرایپذ یزهایمرتب کردن م

!  یگفت: ماه شد دارانهیو خرزده  رتیح شمیاز لباسم آرا
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ازت چشم برداره ... چقدر لباس به  تونهیخدا آدم نم یوا

 . واقعا برازنده اته .   شستهتنت ن

 یکه از سر شانه تا مچ دستم م یو پف ریحر یها نیآست

مچ دست سردست داشت و دگمه اش  یو رو دیرس

الغرم را احاطه کرده بود .   یبود ، بازوها یدیمروار

؛  نیب نیو در ا زدمیآنها تنها لبخند م داتیدرجواب تمج

 نیتک زنگ به راست کیامد  یم شیکه پ یهر فرصت

 .  زدمیم

سالم ...  کیداد همان  یاگر جواب سوالم را هم نم یحت

 یکه م نی. هم کردیم تیکفا میبرا میآ ینم کیالو...  کی

 میبرا کشدیاز جهان نفس م یدانستم هست در  نقطه ا

 . شدمیاگر تا ابد با او رو به رو نم یبس بود  حت

 

 _ممنوع ********ی#کپ 184#کالکت_

 یداد ، گل یم راژیاتوبان ها و یسرعت ، تو نیآخر با

فرستاده بود: تو رو خدا به من بگو حداقل. د ختره  غامیپ

 ! کنهیداره سکته م

 سیو یگل یجواب  برا یدندان فرستاد، به جا ریرا ز لبش

 .  میایبه خدا م میایآروم نگهش دار م زمیفرستاد: عز

را ارسال کرد، از  سیبوق گذاشت و و یرا رو ودستش

 یپشت سر هم سبقت گرفت، همان لحظه گوش سانیسه ن
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وجود  نیهمراهش زنگ خورد ، شماره ناشناس بود ، با ا

 با هدست پاسخ داد: بله؟

 سالم . -

 حبس کرد .  نهیدو رگه اش نفس را در س یصدا

 تو پسر !!!  ییلب زد: کجا یسخت به

 ؟ییتو کجا-

 ... کنهیعروست داره سکته  م-

 ...ییکجا دمیامد: پرس شیصدا باز

 .ریتو مس-

 کجا؟ ریمس-

 ؟ییسمت تو ..... تو کجا امیدارم م-

 !دونمینم-

پنجه اش را دور فرمان قالب کرد و گفت: دارم  ساسان

برسم بهت .....  یهمون سمت چمیجا بگو ... بپ هی امیم

 کدوم خطته ؟!  نی... الوقطع نکن .ا نیراست

 همون که باهاش تلگرام دارم ... شارژش کردم . -

 خونه ؟ ی: تو رفتدیبه صورتش کش یدست

 کجام .  دونمیرفتم .... االن نم-

 زیبفرست..... من با و شنیلوک هی... اصال  یآدرس هی-

 .  امیم

... یازاد دونیسمت م امیاز ته چاه گفت: م یهمان صدا با

 اونجا . ایب
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 رسونمی.... م نگیپارک ذارمیم نموی... ماش نیراست-

 خوبه؟ میتو بر نیخودمو . با ماش

 ؟! میزد: کجا بر یپوزخند

 .... نیراست تهیعروس-

 ....یتلخ و گزنده اش  آمد: کدوم عروس یصدا

دختره  نیو گفت: راست دیفرمان کوب یرا رو مشتش

 منتظرته ! 

 لب زد : دختره ....... هیکنا با

 تکرار کرد: دختره !  و

قطع نکن  نیقطع شد ، ساسان داد زد: الو.... راست تماس

 الو..... نیراست

ارسال کرده  شیرا برا شنیاما لوک دیطول کش یا هیثان

 نیتر کیدنبال نزد دیکش یقیبود، ساسان نفس عم

کوچه  ی، تو یدر همان حوال گشت،یم یعموم نگیپارک

گرفت ،   یآزاد دانیتا م یدربست کیمتوقف شد و  یا

خطش افتاده بود را دوباره گرفت،  یکه رو یشماره ا

جواب  نیداشت ، راست هرا دم گوش نگ یهرچقدر گوش

 نداد . 

گل زده ، که در  یسراتو دنیرا باد کرد ، از د شیها لپ

،  زدیوقف شده بود و  فالشر ممت  یدیهللا سع تیآ  ریمس

 یمورب افتاد که رو یایآلستومر ینگاهش به  گل ها

سبز رنگ  ی. از تاکس کردندیم ییصندوق عقب خودنما
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 یزد ، با گام ها شیرا به چشمها یدود نکیشد ، ع ادهیپ

راننده دراز   یصندل یرفت ، رو نیماش تبه سم یتند

گذاشته بود، چهره  یشانیپ یبود و ساعدش را رو دهیکش

کامال مستتر بود، دو تقه  یدود نکیماسک و ع ریاش ز

....  ایزد ..... در راباز کرد و ملتهب گفت: خدا شهیبه ش

کجا  هوی؟   یکنیم ینطوری! المصب چرا ادمتیباالخره د

کلمه بگو چه  کی....  یزنینم رفزد؟ اخه چرا ح بتیغ

با اون  یگیهم منو... نم یدیخبره ! هم خودتو سکته م

 نی! ا؟یاریسر خودت م ییبال هی،  ابونیتو خ یزنیحال م

 !نیراست ادیدختره معطل توئه ! ساعت سه عاقد م

 

 یرا از رو نکشی_ممنوع عی#کپ 185#کالکت_

 کاریبرداشت ، ساسان وحشت زده گفت: من چ یچشمها

 کنم ؟ بگو همون کار و بکنم . 

 .  زدیتاکام حرف نم الم

 بود .  نیاشبه سقف م نگاهش

گره زد وگفت: بلند شو اون  شیدستش را به بازو ساسان

 .  میریگیم میتصم ریتو مس نیور بش

شاگرد منتقل کرد،  یرا از پشت رل به صندل کرشیپ

 ی، چنگ دیرا باال کش یساسان پشت فرمان نشست، صندل

سمت  یصندل ماتیزد و رو به او که تنظ شیبه موها
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انداخت و  ینگاه مینکرده بود ن یشاگرد را درستکار

 دراز بکش.... یخوایگفت: م

ساسان  . پاهام مال خودم  ستیسرم به گردنم سوار ن-

 ... ستین

گذاشت و  شیزانوها یرا لبه  شیهوا آرنج ها یب و

 گرفت .  شیدستها یسرش را تو

را به حرکت در  نیکرد ... ماش یدندان قروچه ا ساسان

 نم؟!ک کاریآورد و گفت: بگو چ

 دونم .  یآمد از ته چاه : نم شیصدا

  ی... تو ندونیتو ندون شهی؟ مگه م یدونینم یچ یعنی-

 تو ئه ....  یزندگ نی؟ ا دونهیم یک نیراست دونه؟یم یک

اش  یشانیرا باال گرفت . کف دستش را به پ سرش

داد ، ساسان  هیتک یصندل یچسباند و سرش را به پشت

دختره گناه داره ... دختره : دینال تیوضع نیازا  یکفر

.... شینیبب دی.... آهو تو باغه ! با نیمنتظرته! آهو راست

درک  یمثل فرشته ها شده .... مطمئنم باهاش حرف بزن

 ... فهمهیم کنهیم

 بگم؟! یچ-

کم به خودت  هی کنمیناله کرد: خواهش م یکفر ساسان

 . رمیدکه بگ نیاب از ا یبطر هیمسلط باش... بذار 

و  یآب معدن یدو بطر د،یپر نییپا نیالفور از ماش یف و

و دوان دوان  دیخر تییسکویبسته ب کیو  وهیدو پاکت ابم
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 نیداده بود : گوهر و نازن جیمس یآمد، گل نیماش یبه سو

! دختره مرد ساسان! دختره مرد ن؟یایزهرا هم اومدن ، نم

  ... 

فرستاد  بیج یرا خاموش وتو یرا فوت کرد، گوش نفسش

 . 

را  یباز کرد ن شیرا برا وهیفرمان نشست، پاکت ابم پشت

پاکت فرستاد و به سمت دهانش گرفت ، با دست  یتو

پاکت را پس زد و ساسان با اخم گفت: بخور جون داداش 

 کی.  هیچه حال و روز نیا ی.بخور رنگ به رو ندار

هم  ینطوریبخورم برات؟! اخه ا یکلمه بگو ... چه گه

 ... هم ... یبریم نیاز بخودتو 

داشتبرد  یرا رو نکیهم گذاشت . ع یرا رو شیپلکها

. ساسان به  دیکش نییپرت کرد و ماسک خفه کننده را پا

 ییصورت آنکارد و اصالح شده اش زل زده بود ، موها

که مرتب شده به سمت باال شانه  شده بودند و از  دو 

مو  لیاستا نیحجم مو کاسته شده بود ، ا یکم قهیسمت شق

داد  یآمد، سن و سالش را کمتر نشان م یبه چهره اش م

و  دیسف راهنیخوش دوخت  و پ اهی. در کت شلوار س

 ی. دگمه ها دیدرخش یخوش دوخت ، م یا قهیجل

رنگ و ساعت لوکس مردانه اش ،  یسردست نقره ا

.... تو  نی: راست دیبگو یگرفته ا یباعث شد تا با صدا

 ؟ یمونیپش
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 باهاش ازدواج کنم .  تونمیمله گفت: نمج کی در

 خورد .  کهی ساسان

و  شیرگ دستها دنیاما از د دیبگو یزیباز کرد تا چ دهان

شده  لیگردنش ، سکوت کرد . تن ما یزده  رونیرگ ب

را پر  شیاش را صاف کرد و به رو به رو زل زد . لپ ها

 ... یکن کاریچ یخوایباد کرد و گفت: حاال م

 .  دونمیآه از دهانش در امد و گفت : نم کی

  ی.  به جان گل هی. به خدا دختر خوب نیراست رهیدختره م-

. ولش  هی، جفت خودته .... مهربونه صادقه . آدم حساب

 اتیو بند ماد دینکن .... گناه داره دوست داره ... تو ق

 ! فهی.... ح ستین

 ! دونمیم-

 ! یاین یخوایمکه  یدیکه به ک.... من خند یدونیم-

شده  یحالش عصب نیزد ، ساسان از ا شیبه موها یچنگ

بخور بذار  نیقلپ از ا هیگفت:  میوجود مال نیبود ، با ا

کم قندت بره باال ! فشارت  هیخون به مغزت برسه آخه! 

 !!! یگیافتاده پرت  و پال م

 دیساسان چرخ یو بر افروخته اش به سو نیخشمگ نگاه

 . 

خراب نکن  تویداد : زندگ رونیب نینفسش را سنگ ساسان

 . 

 شه؟یخرابترم م نیمن از ا یزندگ-
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 ی! بابا دختره دوست داره تو دوستش دار شهیبره م-

. یشد وونهی؟ چرا د یکنی؟ چرا مکث م  یچرا دو دل گهید

؟ اخه آدم باش تو که  یاریدرم یباز ی...  چرا روان

 یرفتینه ! نم یگفتیاز اول م یچرا  آره اورد یخواستینم

چه  نهیبشه بب شیاو ن. ... حافظه هم که نداشت حال یپ

همه دو دو تا چهارتا .... تهش نه ؟! تهش  نیخبره ! ا

... تو که حرف یمگه؟! تو که عاقل بود شهی؟ م یتونینم

ناموس کردن ناموس  یبود. تو که اهل ب یکیدل و عقلت 

 ! یمردم نبود

 ناموس خودمه!-

آبرو نکن  یناموس و ب یداد زد: ناموس خودتو ب سانسا

 !نیراست

 

 _ممنوع  ی#کپ 186#کالکت_

اش  یشانی، پ دیرا به عقب کش شیموها شیسرانگشتها با

گفت: چه  یفشار عاص نیمنقبض شده بود، ساسان از ا

 یروز افتاد نیبهت زنگ زد به ا یک یگیمرگته ؟ چرا نم

. من  میقیمن و تو رف شعورید آخه ب اد؟ی؟ چرا صدات درنم

! تا قبض تلفنمم  رهیرو دا ختمیبرات ر مویزندگ یهمه 

همه روزا  هویبدونم چه خبر شده؟  دی... من نبایخبر دار

نه! مرض  یگفتیم روزیآره بود امروز شد نه؟! خب د
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... داماد  ی! اونم ک؟یآبرو کن یدختر مردم و ب یدار

 !!! دختره غرور داره ... ومدین

 ؟ یان غرور اوننگر-

 .قینگران تو هم هستم رف-

بگو  ه؟یگفت: بگو چه خبر شده؟ بگو دردت چ یبا تان و

حال  یب نطوری... ایرفت شونیپر نطوریزنگ زد ا یک

 شده ؟!  ی.... بگو چ یاومد

 به رو به رو بود .  نگاهش

 یو کشنده اش استفاده کرد، ن یاز سکوت طوالن ساسان

قلپ  هیرا دم دهانش گرفت و با التماس گفت: جون داداش 

 .... یریبخور.... بذار خاطر جمع باشم از حال نم

 شیران پا یالتماس کرد تا پاکت را گرفت، رو آنقدر

فشار  نیماش یقدرت به صندل تیگذاشت و سرش را با نها

 داد . 

، ساسان وحشت  شیها قهیمنقبض شق یها رگیمو از

باال و  کیریستیاو که ه یزانو یکرده بود ، دستش را رو

با ژاک  یخوایو گفت: اروم باش. م دیکش شدیم نییپا

 ؟یکم حرف بزن هیهان؟  رم؟یبگ یریتماس تصو

 تکان داد .  یرا به عالمت نف سرش

 ؟یریکم آروم بگ هیکنم برات  کاریگفت: چ یعصب ساسان

به بچه ها  ؟یساعت بخواب هی یریخونه دوش بگ میبر

 عاقد و تا پنج نگهش دارن!  گمیم
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گفت:  صالیهم گذاشت  و ساسان با است یرا رو شیپلکها

 .  رهیآبروت م

 یگرفت و گفت: گور بابا نیماش یتو ینفس از هوا کی

 آبرو....

همه .... جون  نی. ا نیراست یدیهمه زحمت کش نیا-

. دختره  شهیدرست م ی.... خراب نکن! همه چ یکند

 دوست داره .... 

 ساسان. رهیکالمش گفت: بفهمه م انیم

 هنوز که نرفته !-

وقت نکرد  روزیو براش فرستاده .... د وارید لیصحرا فا-

 بخونه !

 ؟یگیم یمنگ گفت: چ ساسان

چک کردم ....  شویگوش شبیهم افتاد : د یرو شیپلکها

سابق  یمعشوقه  دمید زهیبهنام زهرشو بر دمیترس

 نخونده بود !  ی. ول دهیزحمتشو کش

 زی... همه چ ادیم ادشیو گفت: بخونه  دیکش یقیعم نفس

... اون شیمادرم آوار شده سر زندگ فهمهی. م ادیم ادشی

که  یچه کار کنه؟! با من بمونه ؟ با مرد خوادیوقت م

 شیکه تو زندگ ی؟! اونم زن استیمادرش مسبب مرگ مار

 یو اعتقاد همسرشه؟! مرد نید تنها مشکلش عدم باور

 داره .....  دوستشکه عاشقانه 

 سکوت کرده بود  . ساسان
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 تونمیامروز م یزد و رو به ساسان گفت: ول یپوزخند

دار  ایتموم شد . دن گهینگران نباشه .... د گهیبهش بگم د

 مکافاته ! 

که با شتاب از کنارشان رد  ییها لیبه حجم اتومب ساسان

. امروزتو از  فهیانداخت و گفت: دختره ح یشدند نگاه یم

 دست نده ..... 

 دارم .  یتیظرف هی؟!  من  تونمیچطور م-

 شیباز نیوارد ا ینداشت تشوی: ظرفدیغر ساسان

 .....یکردینم

 مگه من کف دستمو بو کرده بودم که ......-

 نهیس یکرد ، پنجه اش را به قفسه  ریگ هیر یتو نفسش

اش فشار داد و دوال شد . ساسان نگران لب زد: چت شد 

خودتو  یکشیمنو م یشده .... دار ی؟ بابا المصب بگو چ

 !یکشیاهو رو م یکشیم

ساسان زل زد . ساسان عاجزانه گفت: تو  یچشمها در

رو به راه بود! لحظه  یبود . همه چ یصبح حالت اک

 !  یدیخندی... م یکردیم یشمار

 یکه در قفسه  یا یبه درد موذ تیاهم یزد . ب زهرخند

تا اخر شب بخندم  خواستمیگفت: م شدیاش منتشر م نهیس

براش  شویشب زندگ نیبهتر خواستمیساسان ......... م

 .....  زویبسازم ! جبران کنم همه چ
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هنوز  ستین رینشده ! د ریبا آرامش گفت: خب د ساسان

 براش .  یکنی.... جبران م

 ؟! یچطور-

 

 _ممنوع  ی#کپ 187#کالکت_

نبض دارش  یها قهیرا به دو طرف شق شیدستها کف

 لیاتومب یوانیرا در جا ل وهیفشار داد و ساسان  پاکت ابم

! بذار بهش زنگ  یاک یخوای.... نم نیقرارداد و گفت: بب

بزنم .... خودت بهش بگو که کنسله . امروز کنسله و اگر 

 یفهمی.... م تیزندگتو  گردهیدختر برنم نیا گهیبره د

 ن ؟!یراست

 جوابش را نداد . 

را گرفت،  یگل یساسان ، تلفنش را برداشت ، شماره 

: الو ؟ ساسان ... با دیچیدر گوشش پ یهراسان گل یصدا

که  ییاونها یهمه  بای؟! تقر نیایم نی؟ دار ینیراست

 ن؟ییاومدن .... کجا میدعوت کرد

 آهو اون اطرافه؟ یمردد گفت: گل ساسان

شماها  نییاره طفلک معصوم ... رنگ به رو نداره ! کجا-

 خوبه؟  .... نی؟ راست

: آقا دیرا انگار کش ینگران اهو امد که گوش یصدا و

 نه ... ایحالش خوبه  دیساسان ... تو رو خدا فقط بگ
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 یبلند گو گذاشت ، با بغض و لحن مرتعش یرا رو شیصدا

فقط خوبه .  نیجون بگ یون گلناله کرد: اقا ساسان ج

 ....  خوامینم یا گهید زیبدونم خوبه به خدا چ نیهم

نگه داشته  شیدندان ها انیم یاشاره اش را افق انگشت

 بود . 

به  یشمار تلفن همراه بود و ساسان دست هیبه ثان چشمش

 و گفت:  آهو جان ؟ دیصورتش کش

 گفت: تو رو خدا من بدونم فقط سالمه .  هیبه گر آهو

 منه آهو جان ....  شیپ-

 گذاشت ....  نیراست یپا یرا رو یگوش

صداتو  شنوهیپشت خط سکوت کرد و ساسان گفت: م آهو

 .... دمیچه مرگشه ! من که نفهم نی.... حرف بزن ! بب

در اورد ،  شیدندان ها ریانگشت اشاره را از ز نیراست

 فی، با همان لحن ظر دیچیپ نیماش یاهو در فضا یصدا

 ....  نیو خوش آهنگ زمزمه کرد: راست

و تماس را خاتمه  دیقرمز کش ی رهیدا یرا رو انگشتش

را به سمت ساسان پرت کرد ، دستش را جلو  یداد. گوش

 عیاز ما یمینفس ن کیرابرداشت ،  وهی، پاکت ابم دیکش

 : برو سمت باغ! و رو به ساسان گفت دیرا نوش شیتو

شد؟  یرا باال برد و گفت: چ شیلنگه ابرو کی ساسان

خوند برات؟! از راه دور  یصداش جادوت کرد؟! ورد

 گهیساز د هی یطلسمت کرد ؟!!! تا االن که داشت
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مردونه ات به  یها چهیماه یدی....  صداشو شنیزدیم

چند وقته باهاته !  هیاومد طرف ک ادتیکار افتاد انگار ! 

 ... دنبالته ! یدنبالش

نشدم  مونیسرش را متاسف تکان داد و لب زد: تا پش و

 خونه. رمیم رمیگیبرو باغ ... وگرنه دربست م

 یخوایم ؟یکنیم دیتهد یمبهوت گفت: تازه دار ساسان

ادا  نیا خوامیبگو نم یخوای؟ بابا نم یسرش منت نذار

،  ستیسکرت ن گهیرمانش هم که د لی؟! فا هیاصول ها چ

...  خونهینخواست نم ادیم ادشی خونهیهر وقت خواست م

کار  ؟یکرد شیگوش یاز حافظه  یتو که پاک نکرد

 یو   داشت لیفا یگیزد م رفتهش ح یهم کرد یدرست

 !  یخوندیم

 یتقال برا نیاز ا یدهانش را باز کرد، ساسان کفر نیراست

 گفت : االن برم باغ ... ژنیاکس دنیبلع

تکان داد ، ساسان خواست استارت بزند ....  یسر

 ساسان را گرفت .  یبازو د،یدستش را جلو کش نیراست

؟!  هیبرداشت و رو به او گفت: چ چیدست از سوئ ساسان

 !؟یزد دشوی! ق؟یشد الیخیب ؟ی؟ نادم یمونینرم ؟! پش

 تعلل گفت: نه ....  یب

 چه مرگته ؟  گهینه و نگمه ! پس د-

همه خشونت و حرص ساسان زد و گفت:  نیبه ا یلبخند

 دختره؟ ای ینگران من
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هاش بعد تو  یجفتتون . بابا اونم آدمه . دارم به بدبخت-

 خواهرم .... نی. ع کنمیفکر م

 خوامیم فتهیبرام ب یتکان داد و گفت: خوبه . اگر اتفاق سر

 !  نیمراقبش باش یتو و گل

 ؟!  یکنیم تیوص یدار گفت: رانیح ساسان

 من ساسان  !  رسمیبه شب نم-

ساعت  هیبه  یساسان کرد و گفت: حت یحواله  یزهرخند

 . دونمیم دیهم .... بع گهید

 

 _ممنوع ی#کپ 188#کالکت_

تک  کیرمق به ساعد ساسان چسباند و در  یرا ب دستش

 مرد ساسان !  ایجمله  گفت: رو

 انیرا به م قتیحق یخشکش زد . آنقدر ناگهان ساسان

چپ به وسط و سپس  نیچطور از ال دیبود که نفهم دهیکش

 راست آمد .  نیبه ال

را از دست داد و  لیتعادل اتومب یکم شد ، کم سرعتش

 گفت: ساعت چهار بامداد .  یخش دار یبا صدا نیراست

 رفتگر ...  هیکردن!  داشیآب پ یافزود : تو جو یبا تعلل و

داد  وگفت: مادر  هیزاو شیبه لبها یزیجنون آم لبخند

کردن .... اونم  دایآب پ یجو یحکمت رو تو نیراست

تلفن  ی! از تو یرفتگر زحمت کش شهردار هیتوسط 
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 یمنو داشت .... از پزشک قانون یهمراهش فقط شماره 

 جنازه !  ییباهام تماس گرفتن .... رفتم شناسا

 اسان !مرده اشم قشنگ بود س یخنده اش گفت: حت انیم

تر شد و سرعت ساسان آهسته تر ، با  قیعم لبخندش

نفسش را در  نیو راست کردیدهان باز به رو به رو نگاه م

صبح  خواستیوقت دلم نم چیحبس کرد و گفت: ه نهیس

باجنازه اش رو به رو بشم! هرچند که هر روز  میعروس

 هیبود.  یشونیداغ رو پ نیمرگشو کردم .... ع یآرزو

 ...  وآبر یننگ و ب یلکه 

 یصندل یبه ساسان کرد و سرش را به پشت ینگاه مین

که صبح  خواستیداد و گفت:فکر نکنم دلم م هیتک

صبح  خوادیدلش نم یآدم چیساسان ! ه رهیبم میعروس

 !  رهیمادرش بم شیعروس

سقوط کرد و گفت:  نییقطره اشک از چشمش به پا کی

 !  رهیکه کال بم خواستیفکر نکنم دلم م یحت

به مادرم افتخار  خواستیاز ته چاه گفت: دلم م ییصدا با

 کنم ساسان .... 

.... زبانش مثل چوب یریکو شیخشک بود و گلو شیلبها

... آهو درک  فهمهیشده بود  ، به جان کندن گفت: آهو م

 روز... هی گمی... به آهو م کنهیم

باشد گفت :  یسرحال و پر انرژ کردیم یکه سع یبا لحن و

آهو  گمیامروز روز جشنه ... روز آهوئه ... بهش م

 



 699 

که باعث مرگ  یامروز روزتوئه! روز جشن مرگ زن

امروز...  یبخند دیآهو ... با  یخوشحال باش دیمادرته ! با

 ....  ی... برقص یبنوش دیبا

آرنجش را  یآمد و استخوان ها شیآرنجها یدوباره رو و

دستش گرفت ،  یفشار داد و سرش را تو شیران ها یرو

به سرش باعث شده بود تا پوست پنجه  شیفشار انگشتها

 باشند . دتریو سف دیسف شیها

 دهیسکوت کرده بود ، رنگ از رخسار او هم پر ساسان

 نیسنگ یتوده  کیزده بود ،  رونیبود و رگ گردنش ب

ارام گفت : باورم  نی، راست کردیاز بغض ته حلقش حس م

بشه . البته  یساسان .... قرار شد کالبد شکاف شهینم

 دکتره گفت ممکنه به خاطر اور دوز کردن باشه . 

مواد مصرف  دونستمینشست : نم شیبه لبها یزهرخند و

 .... کنهیم

کمپ ها  یقهقهه زد و گفت: پسرش تو یبلند یبا صدا و

بار هم از ذهنش  کیتا مستندشو حاضر کنه و دیچرخیم

 دیداشته باشه ! با ادیمادر خودش اعت دینگذشت که شا

....  کردمیدرمانش م دیمشاوره ساسان .... با بردمشیم

 !   دادمینجاتش م دیبا

اش زد و گفت: من  یشانیکف دستش را محکم به پ و

همه گرگ  نیا ونیولش کردم ساسان ! رهاش کردم .... م

همه ثروت  نیسوپراستار ! با ا هیصفت ...  من ....  یو ب
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براش نکردم! فقط سرزنشش کردم فقط  یکار چی....  ه

 ...  دمیشماتتش کردم ... فقط از بودنش عذاب کش

با  نیپر اشک بود و راست شی، چشمها دیگزیلب م ساسان

امروز روز آهوئه . روز جشنه ...  یگفت: ول یشخندین

مادرش... امروز براش  یانتقامشو گرفت . پسر هوو

 بخواد ترکم کنه ...  ایو نبخشه ... ! فردا آهو من ترکونهیم

 .  کنهیگفت : ترکت نم یآلوده به بغض یبا صدا ساسان

. درک  فهمهیزد و ساسان خفه گفت: اون م یشخندین

.... انقدر به خودت فشار  ستین یاجی..... احت کنهیم

 تا ... زنمی... االن بهش زنگ میاریب

 نیکه راست ردیرا خواست بگ یرا گرفت ، شماره ا یگوش

 یو گوش دیکش نییرا پا شهیش د،یرا قاپ یچنگ زد و گوش

کار  یرا به اتوبان پرت کرد و ساسان با دهان باز گفت: چ

 داداشم ؟ یکنیم

االن  گهیداد و گفت: د رونیب نینفسش را سنگ نیراست

 .  میهم وقت تلف کن هیثان کی یحت خوامیبرو فقط... نم

 اینه رو گهیرو به ساسان گفت: د یروح یب یچشمها با

 به قول هام  عمل کنم .   خوامی... م ای، نه مار گردهیبرم

 کیاش مثل  افهیانداخت، ق نیبه راست ینگاه مین ساسان

انداخته بود،  هیروح بود .... جنون به جانش سا یمرده ب

متوقف  یسرعت را کم کند و باز در گوشه ا خواستیم
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: بهت گفتم برو  دیچیر فضا پعربده اش د یشود که صدا

 سرعت!!!!!!!!!!!!!!! نیساسان! با آخر

پدال گاز فشار داد و با  یرا رو شیپا یبا اخم ساسان

گونه اش آمد را پاک کرد و  یکه رو یپشت دست اشک

 ...  میریخب آروم باش ! م یلیخب... خ یلیگفت : خ

کرد و گفت: احتماالفردا خاکش  رونیب نیرا سنگ نفسش

 سر وصدا !  یدور افتاده .ب یمنطقه  هیکنم . تو 

شب  هیگفت:  یبا زهرخند نیو راست دیلب گز ساسان

شب عزا ! چقدر فاصله اشون کوتاهه  هی،  یعروس

.... متنفر  انتیشب خ هیشب عشق....  هیساسان !!! 

 بودن چقدر راحته ساسان!راحت تر از دوست داشتنه !

 ؟! ستین نطوریا

 

 _ممنوع ی#کپ 189#کالکت_

 نکهینفس باال رفت، ساسان قبل از ا کیآب را  یبطر

، سرعتش را کم  چدیباغ بود بپ شیداخل کوچه که انتها

و درست  دیکش نیراست یزانو یکرد  پنجه اش را رو

 دهیمتورم و به هم چسب یکه کامال توقف کرد. پلکها یوقت

 اش از هم باز شد.

گرفته  یانداخت و با صدا شیرو شیپ یبه کوچه  ینگاه

 ؟! یستادیا نجایگفت: چرا ا یا
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داد  رونیب نیاوضاع نفسش را سنگ نیکالفه از ا ساسان

 یتونی. شعور داره .... م فهمهیو گفت: بابا دختره م

. خاطر جمع  رهیگینم یرادیبهت ا چکسمی. ه یکنسلش کن

شده که دل نبره ... نره ....  ریاونقدر اس گهیباش آهو د

 ..... نهیاگر دردت ا

 کردیبودند ، حس م فیاش بالتکل هیر یتو یها ژنیاکس

 افتند .  یاز کار م یبه زود شیتک تک ارگان ها

اش فشار داد و گفت:  یشانیانگشت شستش را به پ سر

 وقت تلف شده ... یلیساسان . خ فتیراه ب

 ؟ یدید نهیآ یتو توحال و روز ؟ خود  نیداماد با  ا-

 نهیاز پشت ،نگاهش به سمت آ یدیبوق بنز سف یصدا با

وارد کوچه شود،  خواستینفر م کیشد .  دهیبغل کش ی

شرافت بغل به  لیو اتومب دیساسان جلو رفت ، کنار کش

داد و  نییرا پا شهیاش متوقف شد ،  ساسان ش نهیبغل آ

که نشسته بود  یشاگرد یصندل یشرافت با خنده از رو

 یتکان داد و گفت: به به شاه دوماد ! چطور یدست

 یانتخابت چشم همه  دوارمیحکمت .... ام نیراست

 طرفدارهاتو کور کرده باشه !

....  دینباش شهیزد و گفت: نگران گ یلبخند نیراست

 رو از دست ندم هست! شهیکه گ یانتخابم در حد

جلو و  ادیب ریماده ش هیمثل  خوادیخوبه خوبه . من دلم م-

 به در کنه ....  دونیکل رقبا رو از م
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 .    ادیاز زن پر سر و صدا خوشم نم-

 شهیش یتو یکنی: پس مظلومه ! خونشو م دیخند شرافت

 ....   ینش مونی! به پا پش

 یدر َدم به صورتش گذاشت و با لبخند یخوشحال ماسک

 نشدم! تابعدم خدا بزرگه  . مونیگفت: فعال پش

 مونیکلفتش گفت: پش یقهقهه زده و با صدا شرافت

.... یشیم شونی... پریشیم مونیپسر خوب ! پش یشیم

 ! وونهیدل د یدونینم

به  نیو راست شخندین کیو ساسان به  دیبلند بلند خند و

که در دست داشت  یا یتکان سر اکتفا کرد ، شرافت قوط

اش باال گرفت و ساسان راه داد تا بنز  یرا به سالمت

 زودتر وارد باغ شود . 

 یقوط کیبرداشت و  یقوط کیداشتبرد را باز کرد،  در

به سمت ساسان گرفت و گفت: حواست بهش باشه . 

 دردسر ندارم. یحوصله 

 قالتاقه !  یلیخ نی! بابا ا یکردیکاش دعوتش نم-

وصل  یک! نباشه به  رهی. مهم خرشه که م رهیخرش م-

 بشم ؟! 

لب زد: گذشته از اون ، تنها  نیو راست دیکش یپوف ساسان

 ...  نهیا ادیکه از پس درخشان برم یکس

 شوهر صحرا ملکانه ! ِطلبکار-
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صحرا رو باهاش صاف کردم. هم صحرا رو آزاد  یبده-

 یما باشه . برا میچرب کردم که تو ت لشویبیکردم هم س

 یگذار درست و حساب هیسرما هیبه  اجیاحت دمیجد لمیف

 داشتم . 

کرد و با آرامش گفت:  رونیب نینفسش را سنگ ساسان

 ؟ یکنیم کاریچ یحواست هست دار

 دشمن دشمن من ، دوست منه ! -

را به  شیتو عیرا قائم به دهانش نگه داشت و ما یقوط و

کرد ،  رونیب نیحلقش سوق داد ، ساسان نفسش را سنگ

 ی. اونقدر گهیرا از چنگش درآورد و گفت: بسه د یقوط

 ! بدش من ...  یخورد یسرپا باش یخواستیکه م

 یبودنش پوف یرا به سمتش گرفت، ساسان از خال یقوط

 ؟ی؟ مطمئن یاریتا آخر شب دووم م ینطوریوگفت: ا دیکش

 صد در صد !-

و  دیسف ی، دسته گل از رز ها دیسمت عقب چرخ به

و رو به ساسان گفت: برو تا نظرم  را برداشت دهیارک

گاز .... عجله کن . عاقد  یعوض نشده! پاتو بذار رو

 المیخ زیچ هیتموم بشه ! حداقل از  خوامی... م دهیرس

 مال منه . گهیراحت باشه که د

 

 _ممنوع ی#کپ 190#کالکت_

******** 
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 شانزدهم :  فصل

******** 

تمام افراد حاضر در  یهمه به من بود . چشم ها یچشمها

که  یزنان یهمه  ی. چشمها کردیباغ ، من را تماشا  م

که بودند ...  یحضور داشتند و تک و توک مردان نجایا

 یجفت چشم من، پ کینظر داشتند و من ....  ریمن را ز

 او بود . 

که حتما انقدر حالش بد بود که ساسان پشت رل  ییاو

 ...  ندیبنش

 یسرخش که با لبخند رو یشمهاحال بدش را من از چ و

بدهم  اما نه  صیتشخ توانستمیمنافات داشت ، م شیلبها

 کردمیاندازه که من فکر م نیآمد تا ا ی... به نظر نم

دو به  دمیرا د شیلبها یرو یخنده  یبدحال باشد .وقت

که در  یشک شدم! نگاه نافذش... آن ابهت و غرور

بود ... ستون دلم را به لرزه  تهانداخ هیصورتش سا

 درآورده بود . 

بد حال بود پس چرا انقدر قبراق و شاد به نظر  اگر

 !د؟یرسیم

نکنم آسان به  الیکند؟! که خ ریمن را تحق خواستیم

 دستش آوردم؟! 

 مرور کردم ....  گریدور د کی
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سنگ فرش  یگل زده رو یسراتو یها کیالست یصدا

شده  دهیچ یو صندل زیکه م یا، تا دم  محوطه  دیچیباغ پ

که به دست  یشد  با  دسته گل ادهیآمد . بعد پ شیبود  پ

قامتش  یداشت من را مهمان لبخند مردانه اش کرد . وقت

که به  یتا زمان دمیرا در ان کت شلوار و ظاهر آراسته د

جلو که هر گونه فکر  نهیآنقدر صاف بود و س دیایسمتم ب

 یدرمورد حال بدش در سرم را خط زد  ، تمام دل نگران

 شد . نشیگزیو خشم جا دیپر کش میها

و تازه به  ابدی یکه فرزند گم شده اش را م یمادر مثل

بود  یافتد ... حال و روزم همان شکل یم هشیفکر تنب

 یدلم شعله ها ی، تو دمیدیو سالم او را م حیحاال که صح

اراده  یب کردمیرا با تمام وجود حس م تیعصبانداغ 

 یمنطق شدم، عاص یدر هم فرو رفت . ب میابروها

که به  یقاطع و استوار ی... قدم هاشی... خنده هایوکفر

به حرص وجوشم  شدی، باعث م داشتیمن برم یسو

 اضافه کند .  زمیه شتریب

 میسوال برا کیحالش آنقدر ها هم بد نبود ...  فقط  پس

خودش رفت و با  لیمانده بود : ساسان با اتومب یباق

دو تا دوست  نیهر دو آمدند ... خب ب نیراست لیاتومب

 نبود!  یبیعج زیچ نیا یمیصم
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افتاده که  یاتفاق کردمیم الیزدم ! تمام مدت خ زهرخند

را  یگوش تواندیاز جا بلند شود .... نم یتواند حت ینم

 دهد! حیتواند توض یبردارد و به من زنگ بزند ... نم

 یپر درد و قامت یرفته ... تنش درمانده ... سر شیصدا

پنداشتم  یچشمانم بود با آنچه م شیشکسته!  اما آنچه پ

 تا اسمان تفاوت داشت .  نیزم

کردند و  یبه ما نگاه م مانی، جمع مهمان ها ستادیا مقابلم

 ای... ی... عذرخواهیکلمه ا چی، بدون ه یحرف چیبدون ه

من  یلبها یداغ  وسوزانش را رو ی... تنها لبهاییدلجو

 غیو ج قیگذاشت و دسته گل را به دستم داد ، با تشو

حبس شده بود و  نهیس یحضار ، به خودم آمدم نفسم تو

 به شامه ام نشست .  شیلبها انیاز م الکل یبو

 !  دهی... الکل... ادکلن مردانه ... و ارکگاریس یبو

به الکل پناه برده بود ؟  یز عروسمرگش بود ؟ رو چه

با من سر سفره  خواستیم گاریخب اگر به زور الکل و س

را چرا  زیآم ریتحق شینما نی... اگفتیم ندیعقد بنش ی

 راه انداخته بود! 

 شیکه تا پ یمزخرف یو سپس به زندگ مردمیم یقیدقا من

عادت  زیدادم . دوباره به همه چ یداشتم ادامه م نیاز ا

 کیکردن با  ینمور ... به  زندگ ی. به آن خانه  کردمیم

!  من ونیزیتلو ی.... به دوست داشتنش از پا دیسف دیپرا

 برگردم ... یبه آن زندگ توانستمیم
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دوره  مانینزد ،  مهمان ها یحرف چی، ه دیرا کش دستم

با  دیو من .... من با زدیمان کرده بودند ، بهارک لبخند م

 .  زدمیاو حرف م

... عاقد مدت  میدرخواست کرد همه به سالن برو ساسان

نگاهش  دیها بود که منتظر ما بود ، پناه روشن با ترد

به درخواست ساسان همه  ییو بعد از خوش آمد گو کردیم

را  شانیها یدنیمهمانان به سالن ساختمان رفتند ، نوش ی

به راه  شانیها یخنده  وشوخ یبه دست داشتند و صدا

 بود . 

از  کندی. دل نم رفتیم شیربان قد و باالق یب یب

: من زنده ام گفتیم شیهق هق ها انی.... مدنشیبوس

منو به  ایشکرت .... خدا ای. خدا  نمیبیروزو م نیدارم ا

 ی.... الهنیبش ریعاقبت بخ ی. الهیآرزوم رسوند

... من یهم اله یپا نیش ری. پ نیخوشبخت دو عالم بش

گلم ... پسر قشنگم .... قربون جفتتون برم .... دختر 

 شکرت ... ای. خدا نیمراقب هم باش

 یبافته  یخم شد ، موها نیآمد و راست یب یب یپ ساسان

و باالخره  محوطه خلوت شد ، عکاس  دیرا بوس نینازن

 هم به داخل رفته بودند .  لمبرداریوف

و  یپنجه ام عرق کرده بود ، نگاه عصبان یگلم تو دسته

 بیج یپر از مالمتم را بهش دوختم که دست تو یچشمها
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انداخت و گفت:  میبه سر تاپا یشلوارش فرو کرد ، نگاه

 ؟!  یاینم

لرز به جانم  یا هیثان یآنقدر لحنش سرد بود که برا و

 نشست .

 

بودم  ستادهیا می_ممنوع هنوز سر جای#کپ 191#کالکت_

 یلغت چیجلو داد ، لبخند از لبش رفت . ه نهی، س

نثارم نکرد  یلغت چی.... خودم ... هشمیوردلباسم... آرادرم

در  کردیم میالتهابم را کاهش دهد .فقط تماشا یتا کم

طلبکار بود که حس  یچشم دوخته بود و طور میچشمها

طلبکار و دل شکسته  دیکه با ستمیمن ن نیاصال ا کردمیم

باشم . حق مسلم اوست . حق مطلق اوست که من را 

 شماتت بار نگاه کند .  نطوریا

کرد  ینگاه میاش ن ی، به ساعت مچ دیرا باال کش دستش

کار  یسر هی... من برگردم تهران .  یایو گفت: اگر نم

 انجام بدم .  دیهست که با

 ...  دیاشک دو میچشمها به

گرفتم تا غرور شکسته و خرد شده ام را  نییرا پا سرم

 .  ندینب

اد سرم را وادار کرد تا باال چانه ام فرست ریرا ز انگشتش

 یای: نمدیزل زد و با تحکم پرس می. در چشمها رمیبگ

 ؟! یشد مونی؟! پش یخوایآهو؟! نم
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 تو ؟!  ای: من دمیپرس یلحن گرفته ا با

 .  ومدمیشده بودم نم مونیزد : پش یشخندین

گام  میاراده ن یجمله را به زبان آورد که ب نیراحت ا انقدر

ازش فاصله گرفتم، سرم را باال نگه داشتم و گفتم: خب 

 نشده .  ریهنوزم د

من را به سمت  یرا به مچ دستم گرفت و طور  دستش

نقش  کردیکه اگر زور خودش را خرجم نم دیخودش کش

توجه  ی. من را در همان حال نگه داشت و ب شدمیم نیزم

خرد در حال  شیپنجه ها یبه استخوان مچ دستم که تو

تو  یگفت : من مسخره  یگر خیتوب یشدن بود ، با صدا

 یهم ندارم ... مثل بچه  یباز هبچ یآهو! حوصله  ستمین

 ... من برم! یخوایهم که نم ای...  یایم ایآدم 

 باز ماند .  دهانم

داشتم به  مارستانیب یکه تو یشده بود حالت روز حالتش

به من  یآن در باز شد و طور کیو  کردمیسقف نگاه م

و تار  رهیچشمم ت شیپ ایچه شد ! دن دمیحمله کرد که نفهم

خوب به خاطر  یلیرا خ میبه گلو شیشد و فشار دستها

 داشتم! 

کنترل کند ،  توانستیرا نم تشیهمان مرد بود . عصبان او

 .... نطوریخشمش را هم هم

کردم و گفتم: دستمو ول  رونیب نهیاز س نیرا سنگ نفسم

 کن . مراقب رفتارت باش.
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بشم ... ادم باش  بندیکه به شروطتت پا میهنوز عقد نکرد-

 آهو . 

 شده؟! یگفتم: چ دیلرزیکه م یچانه ا با

 یصدا ریدستش نگه داشت ، تاث یتر تو میرا مال دستم

از تب و تابش کاست .  یآرامم و نگاهم بود که کم

 یشیاش هست ... که مرد دو سه روز پ یمرگ هی دانستمیم

نبود  یطاقت و عاص یب نیچن نیا کردمیم یکه با او زندگ

 . 

تب دارش پوست دستم را نوازش کرد و  یسر انگشتها با

 ؟یشد مونیگفت: پش

پر صالبتش در گوشم نشست : نه نه نه .... من  یصدا

 اریرو به زبون ن یلعنت یجمله  نی! انقدر استمین مونیپش

 ! 

 یخب چرا انقدر عصبان یلیرا تکان دادم و گفتم: خ سرم

 ....یهست

 !ستمیحرص لب زد: ن با

 .....نیزدم: راست شیصدا یلجباز با

. چه شده  کردمیگرما و حرارت صورتش ، داشتم تب م از

کس درمحوطه نبود ماسک آن داماد  چیبود؟! حاال که ه

 که به صورت زده بود افتاد و هرچه که بود یخوشحال

داشت تا  یبود که سع یو خشم فرو خورده ا تیعصبان

قدرتمند بود که  تیعصبان یمهارش کند و آنقدر اژدها
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آمد .به نفس نفس  یپسش برنم از یانگار با دست خال

 افتاده بود .

 یکردم  وگفتم: بهم بگو چ یرگ گردن منقبضش نگاه به

 ی.... در آرامش ! اتفاق میکنیشده با هم درستش م

 افتاده؟!

 .کردیکرده بود و من را تماشا م سکوت

دادم ...  جیزنگ زدم مس یلیآرامش گفتم:  من بهت خ با

برات افتاده ... طبق  ینگرانت شدم. فکر کردم اتفاق یلیخ

 نرفت . شیماجرا پ میبود ختهیکه با هم ر یبرنامه ا

هم نداره  یدر هم فرو رفتند و گفتم: البته اشکال شیابروها

 ای...  ای ؟یینجایمرتبه ا زی... همه چیینجاین که ا. اال

به کمک  ای؟!  ی.... مشکل تو حل کنیبر یتونیهنوز م

با ساسان  ای...  امیهست؟ منم باهات ب یاجیمنم احت

......... 

 تموم شد مشکلم! -

پر آبم گفتم: حل شد  یبه چشمها تیاهم یزدم و ب یلبخند

 مشکلت ؟!

 کرد: تموم شد ! تکرار

که  یدادم و گفتم: اگر فرصت دار رونیب نیرا سنگ نفسم

 .... برو ...  یبر

؟! تموم  یفهمیتموم شد آهو! چرا نم گمیزد: م زهرخند

 .... زیشد . همه چ
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: همه دمیرا فراموش کردم و وحشت زده پرس غرورم

 .... ما ؟  نی...  بزیچ

 آمد :  شیلبها یلبخند کم جان رو کی

ما تموم شده بود ....  نیب زیمه چخنگ ! اگر ه یدختره -

 ؟! خورمیم یدارم چه گه قایدق نجایمن ا

 

 _ممنوع ی#کپ 192#کالکت_

 ما بود .  نیب یزیرا شکر کرد که هنوز چ شیخدا دلم

کنار رفت ...  میاز جلو تیو درنها دیکش قینفس عم چند

که در محوطه بودند  دیگرد سف یزهایاز م یکیبه سمت 

را  یگالس ز،یم یرو یآب معدن یحرکت کرد ، از بطر

خودش پر کرد ... به سمتش رفتم ، دامنم را باال  یبرا

 شده؟ یچ یبهم بگ شهیو گفتم: م دمیکش

رو بده  یلعنت یاون جواب بله  ایآخر مراسم . االن ب-

 تموم بشه بره ....  

 شد .  ادیفر دیاش به آخر که رس جمله

 یمشک یبه موها یزده نگاهش کردم که چنگ وحشت

آهو . اگر  اریمرتب شده اش زد و گفت: انقدر کفرمو درن

 .  میتمومش کن ایب یدوستم دار

 گذاشته بودم  .  زیم یگلم را لبه  دسته

؟!! چه  یدار دی؟ ترد یمردد ؟یآمد : دو دل شیصدا

... یخوا یمنو م ایو حاضر....  یح نجامیمرگته ... من ا
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.... یخوای.... اگر نم ایکه خب ب یخوای. اگر م یخواینم ای

 بگو ! 

 دوست داشتم .  شهیآمدن را هم فعل

 شده؟ یو گفتم : حق ندارم بدونم چ دمیام را باال کش چانه

 : نه! دیغر

از آن نه قاطعش باشد که  مانیو انگار پش دیلرز میچشمها

... آخر  گمیلب زد: االن نه ... بعد از مراسم بهت م

 شب.... فردا .... پس فردا !

سر پا باشد .  توانستینم گریبه لبش آمد و د یزهرخند

 دست گرفت . ینشست و سرش را تو یصندل یلبه 

 یفشار م شیرا به چشمها شیکردم ، کف دستها نگاهش

.  دمیرا من سر کش وانشیاب مانده ته ل  یداد ،   جرعه 

 حشیدله شده بودم . دوستش داشتم ... اگر توض کی

سرکوفت داشتم که بزنم ... روز  کی شهیهم کردیقانعم نم

 !  یام را زهرمارم کرده ا یعروس

... سرش را باال آورد  دمیکش شیرا به موها دستم

سرخش... حال خرابش... نفسش را فوت کرد و  یچشمها

 داخل؟  میباز گفت: بر

کردم  رهیجواب دادن بود را ذخ یکه برا یجان ی همه

 پاسخ به سوال عاقد ....  یبرا

 یدراز کرد  ، پنجه  میدادم . دستش را به سو تکان سر

 دیخودش کش یداغش را گرفتم ، من را به سو یمردانه 

 



 715 

بلند شد . به سمت ساختمان دوشادوش هم  یو به سخت

 یلیکه دوباره نقاب را به صورت زد و گفت: خ میرفتیم

 یلباس ب نیا ی.  مثل فرشته ها ... تو یخوشگل شد

 !  گهیعالم د هی برهیم دمو... چشمهات آیرینظ

انقدر ذهنم را مشوش کرده  یلذت ببرم ... وقت توانستمینم

 بود. 

 ... ینشست و تنها گفتم: مرس میگلو خیدر ب بغض

، دستش را دور شانه ام  دیخودش کش یرا به سو من

 یشرط دارم برا هیگوشم گفت: من  ریحلقه کرد و ز

 عقدمون ... 

ه سمتش دوختم که و پر از خشونتم را ب یعصبان نگاه

همون بار اول بگو  نیزد و گفت: جان راست یلبخند کم جان

 تا بار سوم ! کشمی.... نم

اش سمت چپ  نهیس یپنجه ام را باال گرفت و رو و

... خشم از  نهیس یگذاشت . از شدت کوبش قلبش تو

داشت که لب از لب باز  ی. چه درد دیپر کش میچشمها

 .   کردینم

بهم! کاش  یتپش نا منظم گفتم: کاش بگ نیحرص از ا با

باشم  کتیباشم زنت باشم شر قتیبدونم . کاش انقدر رف

 که بدونم ....

 ؟یدونستیم یخوشگل یلیخوشگل . خ گمیشب . شب م-

 اهوئه! یچشمهات  خود چشمها
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همه  یخوایحال و؟! م نیا لیدل یگیچراشو؟ نم یگینم-

 رو دوش خودت باشه؟ یچ

 تکون نخوره اهو . بفهم !اب تو دلت  خوامیم-

دلم اتفاقا تکان بخورد ...  یاب تو خواستمی. م خواستمینم

 یسخت یکه همه  یا یبود!!! زندگ یا یچه زندگ نیپس ا

نقش داشته  خواستمی. م خواستمیمال او باشد نم شیها

 ! یباشم . نقش واقع

 ی رهیو دستگ دمیکش نییاش پا نهیس یرا از رو دستم

بار لب  نیاخر یو برا دیکش نییدر ساختمان را پا ییطال

ها ... نکش به بار سوم ... کشش ندارم  یزد: بار اول بگ

 من!

دوش  یتا ابد رو خواستیرا م ایدن یها یسخت ی همه

 خودش بکشد . 

 یعقد حاضر بودند .سفره  یدور تا دور سفره  نیحاضر

شده با  یدوز دیمروار یعقدم را دوست داشتم ... ساتن

 یچشم نواز ... دستم تو ینیزایو د  یظروف نقره ا

مرد  قی، تشو دندیکش یحاضر کل م یدستش بود ، زن ها

محسن و بهارک .... که کنار هم  یسوت ها یها ... صدا

 بزنم. یشد لبخند کم جان باعثبودند ،  ستادهیا

ها ، در صدر مجلس رو به  یصندل یرو نکهیمحض ا به

که  دمیعاقد را شن ی، صدا  مینشستعقد  یسفره  یرو

همه را دعوت به سکوت کرد . بهارک ، به همراه پناه 
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 یرا باال یساتن یروشن .... نادره خانم مادر سفره 

زهرا  نینازن یبرا یصندل کیسرمان نگه داشتند ، 

سرمان  یو قند ها را باال ستدیبا آن یگذاشتند تا بتواند رو

 بسابد . 

قران  کی یب ی... ب کردمینگاه م نهیدر آ رمیتصو  به

 به دستمان داد .  دیسف

 یخطبه را م یهوش و حواسم به عاقد بود که ک تمام

زل زدم ، اخم نداشت  نیخواند ... به صورت عبوس راست

که نقش بسته  نهیاما لبخند هم نداشت. چهره اش که در آ

تا فکر کنم چقدر دوستش دارم . و  شدیبود ، باعث م

 بود که در وجودم بود ...  یحس نیصادقانه تر نیداشتم و ا

را به زبان  غمبریپ یگذشت و فرموده  حتهایاز نص عاقد

اول خواند :  یبه آنجا ... که مرتبه  دیآورد  و باالخره رس

بنده  ای( آیمحترمه مکرمه سرکار خانم )آهو امان  زهیدوش

شده به عقد  نییشمارا به صداق معلوم  و شروط تع لمیوک

 لم؟یوک هبند ایاورم؟آیدر ب  یحکمت دربند ریام یآقا یدائم

 

 _ممنوع ی#کپ 193#کالکت_

 قاطعانه لب زدم :  دیبگو یزیچ یکس نکهیتعلل قبل از ا یب

 بله !-

 بود عروس خانم ؟!  یمبهوت لب زد:  جواب چ عاقد
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شدم و گفتم: عرض کردم  رهیو در نگاه عاقد خ دیخند جمع

 بله ! 

 شما بانو .... مبارکه !   تیاحسنت به قاطع-

کش دار ، بلند و طنز آلود مردانه اش  ، که  یبله  یصدا

لحظه  یشده اش در آمد برا نیبه لبخند آذ یلبها انیاز م

 یغصه ها یهمه  یلحظه ا یدلم را شاد کرد برا یا

 یناهموار ریرفت و فراموش کردم چقدر مس ادمیصبح از 

 ی. فلش عکاس مدام در صورتم مدیرس نجایشد تا به ا یط

 میکه شنبه سفارش داده بود یساده ا یها نگیخورد ، ر

، نادره خانم ظرف عسل  میرا در انگشت چپ هم فرو کرد

به دستم  یسورمه ا یجعبه  کی یب یکرد و ب شکشیپ

 بود مادر! تیلفظ ریز نیداد و گفت: ا

زدم  یکه  شکل گل حلقه ام بودند لبخند ییگوشواره ها به

 شک ...  یبود ب نی. کار راست

زدم و گفتم :  ی، لبخند خجالت زده ا دیرا بوس میرو یب یب

 بود بار اول بگم !  نیدستور راست

و  دیام را بوس یشانی، پ دیدو یب یب یبه چشمها اشک

هم  یبرا نی.... بمونیمادر . خوب کرد یگفت: خوب کرد

 .   نمی. باشم بچه هاتون رو بب یالهتا ابد  

 .  دمیرا بوس شیرو دمیکش خجالت
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 دیگردنبند مروار کیبه دستم داد ،  یبزرگتر یجعبه   

زدم وگفتم: کاش  سشینف ی هیبه هد یبود .   لبخند یمیقد

 دست شما درد نکنه.   دینداختیزحمت نم  یخودتون رو تو

و گفت:  دیرا هم بوس نیراست یپراشک رو یچشمها با

 مادر .  یبش ریعاقبت بخ

زهرا  نی، نازن دیرا بوس یب یزد و  پشت دست ب یلبخند

داد ، از خجالت داشتم  هیقلب به من هد ریپالک و زنج کی

 رفتی... نادره خانم مدام قربان صدقه ام م شدمیاب م

 نیکرده بود و ا یزن چه لطف نیبه ا نیراست دانستمینم

 .  کردیبه پاش در حقمان م زیهمه بر

 ییاز نجابت و اقا یخودش هم همسرش... طور هم

که  ماتم برده بود  . پناه روشن به  زدندیحرف م نیراست

زد  شیبه رو یلبخند نیسکه داد . راست کیهرکدام از ما 

کار اصال  نیا یبخشیم یاتو دار هیمهر یو گفت: سکه ها

 !  ستین یحرفه ا

 گهیخانمت د یکه جلو فیو گفت: حبه خنده افتاد  پناه

 نیچه تو ا دوارمیوجود ام نیکرد با ا یباهات شوخ شهینم

 یلی. جات خ یموفق باش  یلیخ یزندگ یحرفه چه تو

 باالست ... 

مراقبش باش مرد  یلیمن زد و گفت: خ یبه رو یلبخند

.  شنیم دایپ یزندگ یکم تو یلیجور مردها خ نی. ا هیخوب

 یوقت مرد چی...  ه تیبده به زندگ یحواستو چهارچشم
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و پوچ رها  چیو  به خاطر ه یرو که دوست داره و  دار

خودم . با هم ناک  شیپ ایکرد ب انتینکن ...  بهت خ

 !  میکنیاوتش م

 بهش زدم و گفتم: ممنونم ازتون  خانم روشن .  یلبخند

تو هم پناه . ما با هم  یپناه ... برا نیراست یپناه . برا-

 ؟  ستین نطوریا میدوست

شد که با لبخند  دهیکش نیراست یبه چشمها نگاهش

 .  کردیم شیتماشا یدوستانه ا

حس زنانه بود که لمسش کردم . با تمام  کینگاهش  در

اش طعم  ییکهربا یبود و چشمها نیوجود . نگاهش غمگ

 یو پنجه  دیرا بوس نیراست یداد . رو یرا م یعسل تلخ

را فشرد با  نیراست یمردانه  یکه شانه  دمیرا د فشیظر

 کرد .  یخوشبخت یمن دست داد  وآرزو

گفتند ... ساسان  کیهم  جلو  آمدند ، تبر یو گل ساسان

 چیوقت در ه چیگوشم گفت: ه ریدستم را گرفت و ز

 !  یذاریتنهاش نذار !  قول بده که تنهاش نم یطیشرا

 حرفش نشدم .  متوجه

 .  دیفت: مراقب هم باشزد و  به جفتمان گ یلبخند ساسان

مشابه ساسان گفت .  یو جمله ا دیرا بوس میرو یگل

فقط نگران  نیراست یاز سو یاهال یچرا  همه  دانمینم

 نیاو را رها کنم! در خودم چن یبودند که من روز نیا

 . دمیدینم یجنم
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براتون به  میکنیدر جوابشان لب زد: جبران م نیراست

 ! یزود

 وگفت: انشاهللا داداش !!!  دیسرخ شد و ساسان خند یگل

 _ممنوع ی#کپ 194#کالکت_

**************** 

 یدنیاز نوش ی، گالس دیچیپیدر سرش م یقیموس یصدا

که دور آهو حلقه  ییالکل دردست داشت ، به زنها یحاو

... دسته گلش را باال برده بود و با  کردیزده بودند نگاه م

 تیجمع یحلقه انیرفت، م یکه ازلبش کنار نم یلبخند

 .  دیرقصیم

و شانه   شیدستها فیبود .... حرکات ظر بایهم ز رقصش

در آن لباس محسور کننده بود  که  ی، آنقدر فشیظر یها

 چشم از او بردارد .  خواستینم

 !  یستادیشرافت در گوشش نشست: داماد تنها ا یصدا

 بیاشت دست در جشکمش نگه د یرا رو به رو گالس

خانم هاست ... از دور  دارم  یفرستاد و گفت: رقص برا

 .  کنمیتماشاش م

 .  دارمیحالتو خر-

گالس خورد  ، شرافت  یتو عیاز ما یزد و کم یلبخند

خود عقل  یکم برا هیوگفت:  دیگالسش را به گالس او کوب

 و هوش بذار ! 
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گفت:  یشرافت زد و شرافت با لحن الت یبه طعنه  یلبخند

! مخصوصا که خورهیبهش برم یمشاعرتو از دست بد

 هم هست ....  زهیدوش

 حتیاز شر نص نکهیا یگذاشت و  برا زیم یرا لبه  گالس

 : چه خبر ؟!   دیمثبت هجده شرافت خالص شود پرس یها

 شیدختره آت نیو گفت: ا دیابرو در هم کش شرافت

 سوزونده !

در حال  یمیمال کیرا دعوت به نشستن کرد ، موز شرافت

با عروس بودند  یپخش شدن بود  و زن ها مشغول عکاس

 آمد .  یم شانیخنده ها ی. صدا

 گفت: ملکان؟  یبه آرام نیراست

 ؟یشناسیو م نیلب زد: ارم نیو راست دیکش یهوم شرافت

 !ن؟یآرم-

تو دار و دسته  کنمیسر تکان داد و گفت: فکر م نیراست

 تو باشه ... ی

 یجور هیمنه ! قرار بود درخشان و  میآره . تو ت-

هم  یمدرک درست و حساب یسر هیسرجاش بنشونم ....  

 داشتم . 

که صحرا گرفته  ییبه لب آورد: همون عکسها یزهرخند

 بود نه ؟ 

. تو  برهینم ییشانه باال انداخت وگفت: راه به جا شرافت

کننده و  هیکه من ته یلمیکارگردان ف ذارمیم یکنیم الیخ
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اون موقع که خرش از  فته؟یگذارشم تو دردسر ب هیسرما

بابت اون عکس  خواستمیم کردیپل نگذشته بود امتناع م

 ی غهیهم که ص یببخشم... وقت شویاز بده یبخش هیها 

 شویبهم بده ، کل بده یزیشد ، گفتم اگر بتونه چ ندرخشا

 هم از توبره خورد هم از آخور.  ی... ولبخشمیم

 یخبر دارم برا ینداد .... ول نیها رو به آرم عکس

کنه ...  اون موقع تو  دیتهد ییجورا هیروشن فرستاده تا 

. باهات دست  مینداشت یبا هم قول و قرار شناختمیرو نم

راحت .  التیاما خ مینداده بودم معامله هم نکرده بود

خبط و خطا کنه  گهید کنهیدهنشو پر گل کردم . .جرات نم

 . 

 زیم یرا رو یو شرافت پاکت تکان داد یسر نیراست

... کشیمزاحمت کوچ نیبه جبران ا نمیگذاشت و گفت: ا

 ستیقرار ن یاتفاق چیه گهیخاطر جمع باش که د یول

بشه . من از  ییآبرو یب ای یساز هیکه منجر به حاش فتهیب

!  ادیها دامن بزنه اصال خوشم نم عهیبه شا یکس نکهیا

بهش متصل بشه و  ستین یبند چیه گهیمخصوصا که د

 . نه من ... نه تو ... نه درخشان!  زونیآو

 یتکان داد و شرافت گفت: خبردار یمتاسف سر نیراست

 داره بره؟ میتصم تیکه آ

 بره؟ کجا ؟ -
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،  یماهواره ا یشبکه ها نیاز ا یکی...  هیانگار ترک-

 نشیکه تلق سوزهیم شیدرو یدعوتش کرده ... دلم برا

کننده و  هیته نیپشت در ارشاد! با ا مونهیم یبدجور

 ؟! شهیم یچ لمیبامبول و ماجرا ... عاقبت اون ف

 

 _ممنوع ی#کپ 195#کالکت_

به لب آورد و گفت: قصه اشم عوض شده . قراره  یلبخند

مرد ،  قصه رو به نفع زن  تیشخص یزن دوم بشه ناج

 برد... زن اول هم پَر!  شیدوم پ

باال ! مردها دوست دارن  کشهیرو م شهیگ لمهایف نیا-

 بشن ... تیحما

 یا گهید زیقرار چ هیباال داد و گفت: تو ورژن اول شانه

 هیکه عل ییها انیجر نیبود حاال به هرحال.... با وجود ا

همه  نیامسال با ا لمیف نیا دونمیم دیکننده هست بع هیته

 ....  ایسر وصدا به اکران جشنواره برسه 

که درخشان ناک  نهیا شیکالمش گفت:  خوب انیم شرافت

اوت شد از همه جا خورد . زنش که ازش جدا شد ... من 

تو  زمشیدارم که اگر بر تیمدرک از صحرا و آ یسر هی

 مونهینم  رانیروزم تو ا کی یحت گهید یمجاز  یایدن

روشن  ریجهانگ یها دیرفتنش....  تهد یزمزمه  نی.ا

آدم چقدر مگه توان داره ....  هیگه یدرخشان ! د هیعل
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تو چاه! مخصوصا اگر  فتهیو م خورهیجا سر م هیباالخره 

 عمق فاجعه است ....  گهیزنش هم ولش کرده باشه ... د

 لمیف یتکان داد : به هرحال ... از اواخر ماه جار یسر

 .  میزنیرو استارت م دمونیجد

 یچ لمیف نی. اسم ا هیعال نکهیزد و گفت: ا یلبخند شرافت

 هست ؟ 

 ! وارید-

 .  ادیم یخوب لمیزد و گفت: به نظر ف یلبخند شرافت

 یچ نیا یبه پاکت کرد و گفت: راست ینگاه مین نیراست

 بود؟

 .   تیعروس ی هیو البته هد یعذرخواه هی-

نگاهش باال  رانیچک  ح یمبلغ نوشته شده رو  دنید از

 نیمن ا میگفت:  چون از ت یآمد و شرافت با لبخند

درصد ممکن بود برات دردسر   کیو رونیعکسها زده ب

ملکان رو  یاز بده یبخش هیدرست بشه ، فکر کردم 

به تو برگردونم ؛ به هرحال من و تو با هم االن  تونمیم

 .  میهست میت هی یتو

و  ری. من آدم ز میزد و گفت: قطعا هست یلبخند نیراست

 .ستمین یرو کش

....  ی! راست یازت خوشم اومده دربند نیبه خاطر هم-

 ازت!  خوادیامضا م هیدختره که همراهمه ...  نیا
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باشه ؟  لمیکرد و شرافت گفت: راه نداره تو ف یا خنده

 بشه ... گریباز خوادیدلش م

 میشرافت باشد ن ی غهیص دادیکه احتمال م یدختر جوان به

به تن  یکوتاه یجذب سورمه ا راهنیکرد ، پ ینگاه

زد و  یانداخت ، لبخند یداشت و با آهو او هم عکس م

 یقانون دارم آدم ب هی. من  رمیازش تست بگ دیگفت: با

!  ستین نمایجاش تو س افهیو ق یاستعداد به صرف پارت

 نیرو وارد ا یهرکس شهیداره نم یتیظرف هیهنر  ومیمد

 حرفه کرد !!! 

 یریبگ یتونیکرد  وگفت: تست که م یخنده ا شرافت

 ازش...

 باشه! رمیگیتست م هی کنمیم میوقتمو تنظ-

 ی.... ولیریگیسخت م یلیو گفت: خ دیکش یهوم شرافت

 !!!  ییکارگردان تو

 .  دیکوب نیو جامش را به گالس راست دیبلند خند و

آهو رفت،  یبه سو نکهیجا برخاست ، به محض ا از

حضار دوباره بلند شد ، گروه  غیسوت و ج یصدا

را اجرا کرد،  یآهنگ شاد کیتمیبا ضرب و ر یقیموس

 یلبها یرو یآهو دراز کرد، لبخند یرا به سو شیدستها

 یرا در پنجه ها فشیظر یخوش رنگش نشست و دستها

 او قرار داد .  یمردانه 
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بود بوسه  نیمز ینقره ا نگیپشت دست چپش که به ر به

جمع را در اورد .بعد از چند  یزده  جانیه یزد و صدا یا

 یپخش شد . نور ها میآهنگ مال کیآهنگ شاد و تند ، 

در  شانیساق پاها یها مهیتا ن یظیفضا کم شد و مه غل

 بود .  انیجر

آهو حلقه کرد و آهو پنجه  کیرا دور کمر بار شیدستها

 یگذاشت و در چشمها نیرا درو گردن راست شیها

 شد .  رهیسرخش خ

درشتش  یکه به چشمها یزد و در حال یلبخند نیراست

 . کردینگاه م

گوشش گفت: حالت  ریز نیو راست دیکش یقینفس عم آهو

 خوبه ؟ 

 نیبهتر از ا توانستیانداخت فکر کرد م نیبه راست ینگاه

سرخ سوخت و با  یباشد اما دلش به حال آن حدقه 

 آرامش گفت: اره .

 ... ایبرات رقم خورد  یشب خوب-

را دور گردنش محکم تر بهم حلقه زد و گفت:  شیها پنجه

 اره . 

 ؟  یبود یراحت باشه که راض المیخ-

 دندان نما نثارش کردو  گفت: اره .... یلبخند

  ؟یگفت: دوستم دار رگوششی، ز یمردانه ا یصدا با
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گل انداخت ،  شیجواب گونه ها یو به جا دیخند زیر آهو

به خودش فشار داد و همانطور که  شتریاو را ب نیراست

دوست  یلیداد گفت: من که خ یتماما او را در بغلش جا م

 دارم ... 

که در فضا پخش  یحرکت همزمان با اوج اهنگ کیبا  و

وسوت  غیج یاو را در بغل گرفت و چرخاند ...صدا شدیم

که سرش  یشد و آهو با خنده درحال کیدوباره به هوا شل

او گذاشت و گفت:  یرا به شانه ها شیدستها رفتیم جیگ

 ! یا وونهیتو د

 .  یخندیبخند ... خوشگل م شهیشدم . هم وونتید-

 یخم شد ، صورتش را تو نیو راست دیباز خند آهو

.  دیبوس یو طوالن قیرا عم شیگرفت و لبها شیدستها

از اندازه باال  شیو ضربان قلبش ب شدینم رابیعطشش س

 _ممنوع ی#کپ 196#کالکت_ رفته بود .

 یو بهارک به سمت آبنما یاز صرف شام ، آهو با گل بعد

دخترانه اشان  یخنده ها یساختمان رفتند ، صدا یجلو

 شیها یو ساسان با شوخ  شیها طنتیآمدمحسن با ش یم

 نایو م نویزهرا با م نیداده بود . نازن رییرا تغ شانی، فضا

 .  زدیها بودند و نادره خانم با گوهر گپ م یسرگرم ماه

نسکافه  راهنیاستفاده کرد، دامن پ نیراست ییاز تنها پناه

که به  یدارش را باال گرفت و درحال نیمخمل   آست یا

 یرو شینشاند ، موها شیبه لبها یلبخند رفتیسمتش م
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 یرنگ بخش ییرها بود اما او هم با شال طال شیشانه ها

شانه  یرو شیموها یرا پوشانده بود  و باق شیاز موها

 خوردیبه چشم نم یدست چپش حلقه ا ی. تو دبو شیها

از پشت چاک داشت و  راهنشی. پ ستادیا نی... مقابل راست

گرفته بود و  یدامنش را به باز دیچیپیکه در باغ م یباد

 برهنه اش را مشخص کرد .   یپاها

 اتش زد .  یارگیبه او انداخت و س ینگاه مین نیراست

نخ  کی،  زیم یپاکت رو یمقابلش نشست، از تو پناه

 حکمت ...  نیراست گذرهیآورد و گفت: زمان زود م رونیب

به اسم  ی. وگرنه مفهوم واقع گذرهیعمر آدم هاست که م-

 زمان وجود نداره . 

همه جوره بتونه خوشبختت  کنمی. فکر م هیدختر خوب-

حاال که  یهست .... حت قیعشق عم هیکنه . تو چشمهاش 

اما قبلش تماما متعلق به توئه و  اوردهین ادیحافظه اشو به 

 یحافظه  کنمیهست که چقدر دوستت داره . فکر م ادشی

مغز مهمتر باشه . هرچند که  یتو یقلب از حافظه  یتو

 از قلب....  ای شنیاز مغز عاشق م دوننیها نم دمهنوزم آ

 .  کردیم شیتماشا ساکت

 نمایس نیباش . ا نمایس نیبا آرامش گفت: مراقب ا پناه

 ینیبیم یشیم کینزد یاز دور قشنگه . وقت استیپراز ماف

 غهیص یکیبا  یکیچقدر متعفنه ...  فهیچقدر کث اشیدن

 یهم نه ... برا غهیص یحت نیدورب یجلو ادیکه ب شهیم
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... یبد یتن به هر خفت و ذلت دیشدن با دهید یشهرت برا

درست مثل باد هواست ... انگار  یاریبه دستش م یو وقت

 ی.... خالی! از خودت وجودت روحت گذشت یندار یچیه

. مطلقا  یدورنمات قشنگه اما پوچ ننتیب ی! همه م یهست

ساده به  یلیمراقب باش . شهرت خ یلی! خ یهست یتو خال

 شهیاما محبوب بودن مهمه . دوست دارم هم ادیدست م

بشه ... از  ادی یازت به خوب شهیمه... و یمحبوب باش

... آهو یستیمسئول خودت تنها ن گهیخودت مراقبت کن د

مرد  هیکن براش  یهم هست . مراقب آهو هم باش. سع

نکن .  انتی... بهش خ نانیمرد قابل اطم هی.  یخوب باش

 هیلذت ببره ... بذار مطمئن باشه که اگر  شیبذار از زندگ

صورتش  ایکرد ...  دایوزن پ ضافها لویده ک ایکرد  مانیزا

و  بانیپشت شهیشد تو هم دیموهاش سف ایچروک شد 

حس و  نیزن ا هیمهمه که  یلی! خ یو عاشق هست  یحام

 ی... و در هر بحران باستیز یطیتجربه کنه که در هر شرا

حس  نیهست که دوستش داشته باشه . لطفا بهش ا یکی

 و بده. 

 یلب زد: حرفهات بو نیو راست دیکش قینفس عم کی پناه

 . دهیم یخداحافظ

 کنمیم یدارم ازت خداحافظ دی.... شا دی! شا؟یخداحافظ-

 ... 

 کجا ؟ -
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کم  هی رمیمقصد فعال فرانسه است . به همراه عموم م-

 به آرامش دارم .... اجیاحت

 درمان ؟  یبرا-

.... ریباهام صحبت کرد جهانگ یلیزد و گفت: خ یلبخند

خب...  یجلب کرد . ول تمویرضا یحد هیتا  کنمیفکر م

 کشمیخودمو م ی! تا آخر عمرم حسرت بچه  گهیسخته د

 . 

 شهیم یبزرگش کن ... چ اریبچه از پرورشگاه ب هی-

 ؟! یریمیم

 از صراحت کالمش جا خورد .  پناه

چند نفر مثل منن؟ من  یدونیزد: م یزهرخند نیراست

از پسش  یتونیخانواده داشتم و نداشتم . تو که م

ازت کم  یاز ماها ... چ یکی ی... بشو خانواده یایبرم

همونو  یبکار ی... هرچری؟! عشق بده عشق بگ شهیم

 ؟  نهیاز ا ری! غ یکنیدرو م

 ؟  امیبرم یکار نیمن از پس چن-

دم  گهیپس د یای. اگر برن یدونیقدرتمند م یلیخودتو خ-

تو  نکهیبه ا دمیم یاز قدرت نزن .... که اون وقت من را

 !!! یا چارهیو ب فیزن ضع هی

 یشیپررو م خندمیگره کرد و گفت: بهت م ابرودرهم

 حکمت .  نیراست

 به لب آورد و گفت: مادرم امروز مرد !  یلبخند نیراست
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 پناه باز ماند .... دهان

شد ،  پناه  خط نگاهش  دهیبه سمت آهو کش نیراست نگاه

آهو  دونهیگفت: م یفیضع یرا دنبال کرده بود .... با صدا

 ؟

 شبش خراب بشه ! خواستمینه ! نگفتم بهش .... نم-

 یکل چارهیدنبالش؟ ب یبر یهمون صبح نتونست یپس برا-

بود و نگران شد ... من بهش گفتم تو آدم قال  دهیترس

من ... من ... من  ی!!! خدا یستیگذاشتن عروس ن

!  نیراست ی... وا گمیم تیبگم . متاسفم. تسل یچ دونمینم

 !  یماتم کرد

!  اریبه دست ب تویبه او کرد و گفت: سالمت ینگاه نیراست

بده  یکن ... زندگ ینکن !  زنده بمون زندگ یبا خدا شوخ

 ....یشیم ی! تو مادر فوق العاده ا

 ؟!  یگیگفت: راست م یپر آب یبا چشمها پناه

اش  نهیکت به س ریتکان داد و کف دستش را از ز یسر

 .  ستیگفت: تو حالت خوب ن یفشار داد و پناه با نگران

 گهیبه پناه انداخت و گفت: خوبم . امشب بگذره د ینگاه

 تمومه ! 

 ؟ یگینگران لب زد: بهش م پناه

... اونم  دمیررسیشد و د ریبگم حق داره بدونه چرا د دیبا-

 امروز !
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.... آخه .. یگفتیصبح بهش م دیبا ینکرد یکار درست-

 باشه مادرته و روز مرگ مادرت ...... یهرچ

 

آوردنم  اینکرد ! جز دن یحرفش گفت: در حقم مادر انیم

 ... 

مراقب خودت باش . هنوز  کنمیمردد گفت: خواهش م پناه

 سکته کردن !!!  یبرا یجوون یلیخ

 ؟ یعازم سفر ی: ک دیپاش شیبه رو یلبخند

 آخر هفته . -

 ... نمتیبینم گهیپس د-

 ندهیآ یدر سال ها یخواست یخوب لمیف هیگر ا دیشا-

 ... اون موقع بهم خبر بده ! یبساز

 یو سالمت تیموفق یتکان داد و گفت: برات ارزو یسر

 دارم پناه روشن !

 رِ یام نطوریو گفت: منم هم دیپاش شیبه رو یلبخند پناه

 !  یحکمت ِ دربند

و به سمت آهو گام برداشت   تیبه پناه زد و درنها یلبخند

پشت سر آهو صف  ی. بهارک به همراه دختربچه ها و گل

تو خجالت  ی: گلخوردیبودند ساسان حرص م دهیکش

 !!! یکرد دایپ ارتویتو که  یکشینم

مجرد مانده  یدر صف دخترها یآمد و گل یخنده م یصدا

 .  ردیبود ... تا دسته گل را بگ
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و آهو دسته گل را به عقب  دیآهو را بوس یشانیپ نیراست

 یبهارک نشست و صدا یپرت کرد  ، دسته گل در دستها

باغ را پرکرد  یشاد کل فضا کیو موز غیج

 _ممنوعی#کپ 196.#کالکت_

 

 _ممنوع ی#کپ 197#کالکت_

******** 

 هفدهم : فصل

******** 

گام   یخستگ تیگروه از مهمانان که رفتند ، با نها نیآخر

و هوا مانده ام ،  نیزم انیم دمید آن کی.  داشتمیبرم

را در گلو خفه کنم  غمیج یبود تا صدا یاخطار سابقش کاف

باال گرفته بود . دستم را دور  شیدستها ی.من را  رو

 زدم . هیگردنش حلقه زدم و سرم را به سر شانه اش تک

ضربان قلبش  ی، گوش دادن به صدا میساختمان شد وارد

را  شیبود .  کفشها ایدن یقیموس نیتر ندیخوشا می، برا

 میباال رفت یکنج سالن به طبقه  یدرآورد .... و از پله ها

 یهمه جا بازساز  کردمیبه فضا نگاه م ی. با کنجکاو

 زیکم داشت اما درکل همه چ لهیوس یسر کیشده بود  . 

 یخانه ام بود . خانه  نجای. ا دیرسیبه نظر م بایز میبرا

 حالت ممکن بود .  نیو دلم درروشن تر دمیام
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صدف  کیدو نفره که تاج تخت شکل  دیتخت سف دنید از

به  یتخت نشاند دست یزدم ، من را لبه  یبود لبخند

توئه  ی قهیهمه سل نهایرنگ زدم و گفتم: ا یریش یروتخت

 ؟

 بده؟-

 و حاضر شد ! ی... چه زود سفارش داد هیعال-

و اوردمش  دمشیدکور مغازه است ! خر میوقت نداشت-

 .  نجایا

کنم . البته حق  رتیو گفت: دوست داشتم غافلگ دمیخند

 یو خودت انتخاب کن یباش کیشر خواستیکه دلت م دمیم

 . 

 ی... من که توقع هیعال نمیزدم: هم شیبه رو یلبخند

کنارت ... اگر  دمیخوابیم ینداختیندارم ازت . تشک هم م

 کنم .  هیرو خودم ته زهایچ یباق یاجازه بد

 ی هیپول د کنمیدر هم شد و فورا گفتم: فکر م شیابروها

من خرج بشه برام  ی هیزیجه یمادرم اگر قرار باشه برا

 ... ایقابل قبول تره 

شو . گفتم بهت  کیشر ریکار خ یکالمم گفت: تو انیم

 ست؟ین ادتیقراره مدرسه بسازم ! 

چقدر از بابت امروز  میتکان دادم . خواستم بگو یسر

بعد  یممنونم ... اما فرصت نداد و از اتاق خارج شد ، کم

اتاق بزرگ نگاه کردم  یآب حمام آمد . به فضا ریش یصدا
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رنگ را کنار  یآب زیر یبا گل ها دیسف یساده  ی. پرده 

را درآوردم  و  می. کفشها شدیزدم . پنجره به باغ باز م

وادارم کرد در خانه بچرخم  ی، کنجکاو دمیرا باال کش امنمد

 . 

 یبود که به چهار در منته یا یمربع یباال فضا منینش

و  یبهداشت  سیدر سرو کی، سه اتاق خواب و  شدیم

 حمام . 

خواب هم در  کیزل زدم .  نییبه پا دیسف ینرده ها از

به سفره عقد  دیرسیبه نظر م یبود و خال نییپا یطبقه 

مبل  یست راحت کیو  ونیزیتلو کینگاه کردم،  میبایز

به  یآشپزخانه کاف لیرنگ در سالن بود و وسا یریچرم ش

 .   دیرسینظر م

که قرار بود مامن تمام  ییبه اتاق خواب برگشتم . جا 

ما باشد . مقابل  یها و شاهد تمام عاشقانه ها یخستگ

نشستم و توربان و کاله را از سرم  یصندل یکنسول رو

حالت   ییتافت و چسب مو چیه بدون میجدا کردم . موها

 یسشوار خورده شان راحفظ کرده بودند  به جز آن تکه 

 یواریداشتند .  به کمد د یوضع خوب میموها یباق ییجلو

 .  دمیپوش یخواب چه م ینگاه کردم .... حاال برا

دو دست  دنیهوا باز کردم . ازد یب نطوریکمدرا هم در

 لباس خواب وا رفتم . 
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قرمز رنگ  راهنیپ کیهم کرده بود؟  شینجایفکر ا یحت

 ریبلند که روبدوشامبر حر یصورت راهنیپ کیکوتاه ... و 

ساتن  راهنیلباس خواب نبود . پ ادآوریاش واقعا  یگلبه

تر از  نییوجب پا کیتا  نهیاز دم س بایقرمز را که تقر

خودم گرفتم و سرخ  یپوشاند را جلو یم تایکمرم را نها

 شدم . 

دو دست  یکیدو تا لباس ، کشو را باز کردم .  نیجز ا به

بلوز شلوار و تاپ شلوارک که مارکشان کنده نشده بود هم 

 یبه اندازه  قایبود . دق یکشوها خال یبه چشمم خورد باق

 یم یبود و به نظر کاف دهیلباس خر میسه چهار روز برا

 آمد؟! 

تب کرده بودند . به مارک لباس ها نگاه  میها گونه

شاپ  نیرا از انال زیامد همه چ ی... به نظر م دمکریم

آب  ریبسته شدن ش یبود . در کشو را بستم . صدا دهیخر

 یکه تو دنشیبه حمام داشتم... از د اجیآمد  . من احت

زدم و گفت:  یمردانه فرو رفته بود لبخند یحوله 

 ؟ یریدوش بگ یخوایم

را نشانم داد و  یرنگ یصورت یتکان دادم و حوله  یسر

 گفت: صدام کن تا حوله اتو بدم . 

دگمه هامو باز  شهیو گفتم : م دمیکش راهنمیبه پ یدست

 ... یکن
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 یو تک تک دگمه ها ستادیتکان داد پشتم ا یسر

را  راهنمیپ پیخواست ز یرا باز کرد ، وقت یدیمروار

ستون  یبکشد، از پشت گردنم تک تک مهره ها نییپا

را  پیکه ز یسانت کی... هر  دیرا بوس نییفقراتم به پا

و رعشه به اندامم  زدیبوسه به جانم م کی دیکشیم نییپا

 انداخت . یم

 

 _ممنوع ی#کپ 198#کالکت_

سقوط کرد، دست  نیکه از تنم در آمد و به زم لباس

. تمام بدنم گر  دیکش رونیدامن ب یانداخت و من را از تو

 نییدر حمام من را پا یو جلو دیرا بوس میگرفته بود . لبها

 ! یریگذاشت و گفت: هستم تا دوش بگ

چه هستم .... و  یعنیبود؟!  یاش  پر از موج منف جمله

 قرار بود امشب را تنها سر کنم؟  رفت؟یم شد؟یبعد چه م

زنانه و شامپو  ی، به شامپو ستادمیدوش آب گرم ا ریز

که  ییکردم .... تاجا ینگاه میبدن  زنانه با اسانس هلو ن

کرده بود ... بدنم را شستم ،  هیرا ته زیممکن بود همه چ

آب را که بستم  ریش تیرا شامپو زدم و درنها میموها

 از پشت در آمد ...  شیصدا

 تموم شد کارت؟-

 بله . -
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 یرا تو میباال گرفت، دستها میرا باز کرد حوله را برا در

حوله فرو کردم و کمربندش را محکم دور کمرم  نیآست

 نیشرت آست یرا خشک کرد . ت میه زد  ، با کاله موهاگر

به تن داشت . فکرم  یسورمه ا نیو ج یکوتاه سورمه ا

 برود ! خواستیغلط نبود ... واقعا م

را با کاله حوله خشک کرد ، من  میکردم ... موها سکوت

کنسول نشستم ،  یصندل یکرد و لبه  تیرا به اتاق هدا

گفت:  میخشک کردن موها سشوار را به برق زد و درحال

 موهات خوش رنگ شده! 

 زدم.  فشیاز تعر یلبخند

 از حس ....  یسرد بود و خال شیصدا

 به صورتم انداخت . یخشک کردن تمام شد نگاه کار

 یبه چهره  نهیدر کمال آرامش فقط از آ قهیچند دق دیشا

مرتب  یموها ی. سرانگشتش را ال میکردینگاه م گریهمد

 ! یفرو کرد و گفت: خوشگل فسقل تمیشده و ال

 یراندم برا رونیب نهیرا از س قمی، نفس عم دیرا کش لپم

شب  خواستمیبود نم ادیسوال وجواب و مواخذه فرصت ز

 کنم .  لیشب ممکن تبد نیام را به بدتر یعروس

شانه ام گذاشت و  یگرفت و دست رو میاز موها ییبو

 تشیامن نجای. ا گردمیبرم .... فردا برم دیگفت:  گفت: با

 .  شتیپ ادیبه نگهبان بگو ب یدیبرقراره . اگر ترس

 را درهم فرو کردم .... میابروها
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بکشم اما نگاه قرمزش وادارم کرد تا  ادیسرش فر خواستم

 کنم. شیسکوت کنم و فقط تماشا

 اش نکردم .... ی، همراه  دیرا بوس میلبها

و  دیکشتخت گذاشت ، حوله از تنم  یزد من را رو بغلم

نافم  ی، حوال دیداغش را مثل مهر به تنم کوب یبوسه ها

.  دمیچیپ یزد و مثل مار به خودم م یداغ یرا بوسه 

زل زد و گفت: دوست  میدستش باال آمد در چشمها یرو

 دارم  . 

 زده نگاهش کردم ...   رتیح 

 شده بود .  رهیبه جانم چ تیعصبان

زد با حرص گفتم: واقعا  رونیاز اتاق ب دمید یوقت

 شده؟ یچ یبهم بگ یخواینم

چهارچوب به سمتم برگشت و گفت: خسته  یتو

 .  یاستراحت کن خوامی...میا

 یافتاده ! چ یحقمه بدونم چه اتفاق ی! ول کنمیاستراحت م-

 شده ... چه خبره؟! 

 ایرو یبرا یمشکل هیو گفت:  دیبه صورتش کش یدست

 اومده .... شیپ

از  یعنیموجه بود اما ...  میبرا لشیباال رفت ، دل میابروها

 یو لبخند دمیکش یقیبود . نفس عم ایرو ریصبح ... درگ

 کی نیآهو . فقط هم شهیمزاحممون نم گهیزد و گفت: د

 بمونم؟ یخوایشبه ! م
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تخت نشست و  یبرگشت .لبه  میراه رفته را به سو و

 ... یتا بخواب مونمیبمونم ... کنارت م تونمیگفت: م

 ام؟یباهات ب یخوایرا گرفتم وگفتم: م دستش

گره خوردم ... گره  یلی. فقط ببخش که امروز خزمینه عز-

 بگذره  . ینطوریشب ا نیا خواستیکور . دلم نم یها

 یا یدستش گذاشتم و گفتم: من شب عال یرا رو دستم

شده و فوق العاده بود .  یزیبرنامه ر زیداشتم . همه چ

 یعروس خوامین گفته بودم جشن نمممنونم ازت . م

 !  یاما تو برام سنگ تموم گذاشت خوامینم

 حرفهاست .  نیاز ا شتریب اقتتیو گفت: ل دیرا بوس میلبها

 خوبه؟  ای: حال رودمیپرس نگران

به  یدیتکان داد و گفت: خوبه . من برم باشه؟ ترس سر

 ...شتیپ ادیشماره زنگ بزن ب نیا

 یپاتخت یکاغذ نوشته بود را رو یکه رو یا شماره

 هیبگو برات ته یهم الزم داشت یزیگذاشت و گفت: هرچ

 کنه.

 نگهبان باغه؟-

 آره .سرکارگر و نگهبان!-

 ؟یسپاریکردم: منو به سرکارگر م یاخم

 داره ! ی: چه اشکال  دیخند

 مرد؟  هیو مضطرب گفتم: به  نگران

 هان؟!-
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! زن  رانهیگفت: اسمش ج یشخندیو با ن دمیگز لب

! شوهرش  از درخت افتاده پاش شکسته ... کل دارهیسرا

 رانیاونه . آهومو دارم به ج یها به عهده  تیمسئول

 !      سپارمیم

 اهوئه !  یهم معن رانیبا حفظ لبخندش گفت: ج و

 ... گردمیو گفت: راحت بخواب . برم دیرا بوس میموها

تم  و خدا بالش گذاش یرفت و من سر رو رونیاز اتاق ب و

باشد  فتادهین یمادرش اتفاق وحشتناک یبرا کردمیخدا م

... 

 

 _ممنوع ی#کپ 199.#کالکت_

************* 

 یراروشن کرد ،  از محوطه  لیکه اتومب یدرحال ساسان

پنجره گذاشت و  یآرنجش را لبه  نیآمد ، راست رونیباغ ب

 .  یکردیخونه استراحت م یرفتیگفت: م

 ؟یمرتبه ؟ بهش گفت یداداشم . همه چ هیاستراحت چ-

 .... ستیحالش خوش ن ایگفتم رو-

 شدیکلک کار کنده م یگفتیرا باد کرد: م شیلپ ها ساسان

 . 

 : حاال کجا برم؟دیکرد و ساسان پرس یدم و بازدم نیراست

 فرخ ....  یسمت خونه -
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بهش  خوامیداشتبرد گذاشت و گفت: م یعقد نامه را رو و

خط قرمز بکشه . بعدم بفهمم  هیدور آهو رو  گهیبگم د

 .... ایاز مصرف مرده  ایرو

به  دنیو سکوت کرد، تا رس دیبه صورتش کش یدست و

صبح بود ،  یرد و بدل نشد ، ساعت دو یمنزل فرخ حرف

زد و  یشخندیچراغ روشن واحد آپارتمان ، ن دنیاز د

 باشه! داریب ادیگفت: به نظر م

 ام؟یهات بنگاهش کرد : با ساسان

 آهو را برداشت  و لب زد: یو شناسنامه  عقدنامه

 .  گردمیبرم رمیباش.... م-

 یقفل در ورود یرا تو دیتکان داد و کل یسر ساسان

آپارتمان چرخاند، سالنه سالنه از پله ها باال رفت، از 

زنانه مقابل در ،   یجفت کفش پاشنه دار مشک کی دنید

صورتش  یماسکش را در آورد و رو بشیج یاز تو

 یکرد و به جا تیگذاشت ، کش ها را به پشت گوشش هدا

 ، زنگ در را زد . دازددر قفل بن دیکل نکهیا

از آن پشت گفت: خدا مرگم بده اقا فرخ  یزنانه ا یصدا

 موقع صبح...... نیا هیک

 دنیوقت تلف کردن ، باز شد ، از د قهیبعد از دو سه دق در

زد و خودش را  یفرخ لبخند یون نشسته صورت به خ

باال  یکه به طبقه  ییپله ها یلبه  یبا خستگ د،یعقب کش
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 هی رونیب اینشست و رو به فرخ گفت: ب شدیم یمنته

 !میبکش گاریس

 پاکتش را درآورد .  و

 نیراست دنیدر چهارچوب خشکش زد . از د یا هیثان مرد

 کرده بود. رتیح نجایموقع شب ا نیا

گذاشت ،  شیلبها انیم یگاریو س دیکش نییرا پا ماسکش

 شیدر چشمها گاریسر س ینارنج یفندک زد ... شعله 

،  ستادیا شیانداخت، فرخ در رابست و رو به رو هیسا

چه خبر  ایفرخ گرفت و گفت: از رو یعقدنامه  را به سو

 ؟!

عقد نامه را باز کرد . اول صورتش بشاش شد  اما  فرخ

 یدر هم فرو رفت ، با حرص واضح شیکم کم ابروها

؟! فقط حق طالق؟! سه دنگ  یاش چ هیگفت: پس مهر

 ؟! یخونه چ

هم  هیباال داد و گفت: خودش نخواست . مهر شانه

که ...  من  ینیبی! م میشاخه گل مر هینخواست ... فقط 

.  دهی. به تو هم کم از من نرس رمیطبق خواسته اش جلو م

 واحد اپارتمان! هی یتاکس هی

جلو برد و عقدنامه را از چنگش درآورد و گفت:  دست

 نشه . ...  داتیدور و بر آهو پ

 به نفس نفس افتاده بود .  فرخ
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زمزمه  نیکه راست دیبگو یزیدهان باز کند و چ خواست

کار  هی!  یخودت نگه دار شیپ یرو نتونست ایکرد:  رو

 !  رمی، ازت بگ یهم که دار  ییزهایچ نینکن هم

 کیدر خانه باز شد ،  د،یبگو یزیدهان باز کرد تا چ فرخ

صدا کرد: اقا  یشراب یساله با موها یو خرده ا یزن س

 ...یایفرخ چرا نم

زده گفت: خدا مرگم بده شما  جانیه نیراست دنیبا د و

 ! ن؟یهست گرهیهمون باز

 تشر زد: گمشو برو تو!!!! فرخ

دستش را به تخت  زده به فرخ نگاه کرد وفرخ رتیح زن

 و گفت: گمشو تو .... گمشو....  دیزن کوب ی نهیس

 کردیکه با لبخند نگاهش م نیدر را بست و رو به راست و

ئه؟!  یصفت یمادر تو چه زن ب دونهیگفت: دخترم م

 مادرت چه کاره است ؟! دونهیم

 یصفت... تو چ یبه فرخ زد و گفت:  مادر من ب یلبخند

مادرم هرزه است ...  کردمیم الیخ نی؟! تا قبل ا یهست

شب  هی.  یاز اون ندار یتو هم دست کم نمیب یاالن م

انگار ! دور وبر آهو  شهیباشه برات صبح نم یتختت خال

مراقب  یلی! خرمیگیبهت دادم ازت پس م یهرچ نمتیبب

 هیباال .  برمشیباال ! مطمئن باش م رهیباش ... آهوم

 گهیبار د کیکه  یداشته باش نویکه حسرت ا ینقطه ا

بهت بگه بابا و با افتخار صدات کنه بابا !!! اما فرخ 
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!  یبر ی... تو از دخترت فقط حسرتشو به گور میامان

 ی. خودت هم اون برادرزاده  ادیسرخاکت ب ذارمینم یحت

زن من نپلکه! وگرنه بازم  وبرکن که دور  هیلجنتو توج

اخر عمرت  !!! تا رمیگیکه به تو دادم و ازت پس م یهرچ

 گهیخونه رو بزنه ! د نیهم منتظر باش آهو زنگ در ا

! یبس که رذل و هوس باز ینیبب یتونینوه اتم نم یحت

! ؟یداد آهو ... با شانست چه کار کرد یبهت شانس زندگ

 یکرد کاری... چیکن یگآدم زند نیدادم که ع زیبهت همه چ

باهاش  یچ یبرا یزنتو کنترل کن ینداشت اقتی؟! تو که ل

 شیاریبه راه راست ب یتونستی؟! توکه نم یازدواج کرد

! ؟یکنیکه سربه راهش م یداد دیوعده و وع یچ یبرا

من پپه و  یکرد الیفرخ ... فقط  خ ینکرد یچکاریه

خب !  یلیو خ یبخور ینون هی یاحمقم آره ؟! خواست

 یزیتو هم روش چ دمینداره . من به همه بخش یاشکال

 ذارمی. نمینیآهو روبب ذارمینم گهید ی! ول شهیازم کم نم

آهو  یبچه  ی! حت یبش کشینزد ذارمی... نم یصداش کن

باطل...  تا زنده ام  الیخ ی!  زه ینیبب یتونیرو هم نم

... نه تو ... نه اون برادرزاده  یدردسر درست کن ذارمینم

که حرص تصاحب آهو رو داشت و   تیکالش و عوض ی

 ! ینکرد  یچکاریه رتیغ یب یتو
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[Forwarded from سرو  ی|کانال رسم ��کالکت

 ([Sarvi) یروح

 _ممنوع ی#کپ 200...#کالکت_

پله رها کرد ، با نوک کفش  یرا همان جا رو گاریس و

اش را گرفت او  قهیرا له کرد و به سمت فرخ آمد   گاریس

 نهی، قد متوسط مرد تا س دیپشت سرش کوب واریرا به د

به صورت مشمئز کننده اش زد و  یشخندین دیرسیاش م

 ی! جلو یآهو رو ندار یکردن برا یپدر اقتیگفت: تو ل

! با  یکه بهت دادم و از دست ند ییزهایچ تا ریبهنام وبگ

نداشته  یما هم تو کار یندارم ... با زندگ یکار تمیزندگ

 باش ! 

اش ر ارها کرد ... رو به فرخ گفت:  قهیساکت بود ،  فرخ

 ! منتظرم .  اریمونده برام ب یهرچ ا،یرو لیاز   وسا

و  دیانداخت ، ماسک را باال کش نیبه راست ینگاه مین فرخ

 مرد آمد که گفت: دخترمو دوست دارم !  یگرفته  یصدا

کم دوست  هیتکان داد: باشه ! خوش به حالت که  یسر

 داشتن ته دلت هست ....

!  یریبگدختر منو ازم  یتونیگفت: تو نم ینگاه آشوب با

 باشه من پدرشم .... یهرچ

شرمنده بود  شهیدختر تو بود، هم نکهیداستانش از ا یتو-

.... یکه تو اونو مادرشو کتک زد یی... از شبها و روزها
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تا  کردیدم مدرسه معطل م یجلو شهیکه هم ییاز وقت ها

به  ایدنبالش !!!  یبار هم که شده بر کی یبرا دیشا

از  شتری!!! ب یبد زهیخوبش بهش جا یخاطرنمره ها

دختر خوب برات  هیاون  ،یبراش باش یخوب درتو پ نکهیا

اون تو  نکهیا اقتیل ی! حت ینداشت اقتشویتو ل یبود که حت

 رو ببخشه ... 

 ....  یکنیم تشیبفهمم اذ-

 یگرفت میکالمش گفت: هر وقت تصم انیزد و م یزهرخند

جلو .... دست از  یخط و بر هی.... یسر به راه بش

بهش سر بزن  ! احتماال به  ای! ب یبردار یبوالهوس

 ! ستین یا نهیمادرش رفته که ک

 ییکس و کاره هربال یباز لب زد: فکر نکن ب فرخ

 ! یاریب یتونیسرش م یخوایم

خوشبختش کنم !!! قولم  خوامیدوستش دارم ! م یلیمن خ-

 ... کار انتیقوله .... حرفم حرفه! نه نامردم نه خ

 مثل مادرت!!!!-

 ! ستمیبال و پر مادرم بزرگ نشدم ! پس مثل اون ن ریز-

و  دینگاهش را باال کش یانداخت با تعلل نییسر پا فرخ

 !؟یگفت: بدون اذن پدر چطور عقدش کرد

تا از دخترش دست  کنهیم یپدر و راض هی یپول حت-

 .  ستین یزیعقد که چ گهیبکشه ! د
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عکس از دخترم نشونم بده  هیگفت:  یگرفته ا یصدا با

 .... 

،  دیکش رونیبرد، تلفن همراهش را ب بیج یتو دست

عکس دو  کیدو تا عکس گرفته بود ....  یکیساسان 

فرخ گرفت . برق اشک  یرا به سو کینفره زمان برش ک

 .  دیفرخ د یرا در چشمها

 یو به چ یگفت: ارزششو داشت ؟! چ یلحن پر حرص با

 ؟!  یفروخت

و فرخ به داخل خانه رفت،  دیکش قینفس عم کی فرخ

 ینطوریآمد: جلو مردم چرا ا یزن م یغرولند ها یصدا

همه بهت  نیا ؟یکشیبا من خجالت نم یزنیحرف م

 ! یدادم!!! روتوبرم مرد حساب سیسرو

غرش فرخ آمد : دهنتو ببند خفه شو !!!!!!!!  یصدا

 کنمی#رمانم_هنوز_تموم_نشده_تموم_بشه_اعالم_م

 ردیگی_رمان_قرار_می_انتهاانی_پا#لغت

 شوندیساعت_بعد_حذف_م24#پارتها_

 

غرش فرخ آمد :  ی_ممنوع صدای#کپ 201#کالکت_

 دهنتو ببند خفه شو !!!!!!!! 

رژه  نینگران دم ماش کرد،یبه ساختمان نگاه م ساسان

 سهیک کیساک و  کیبا  نیدر باز شد و راست رفت،یم

را  لیآمد،ساسان در عقب راباز کرد و ساک و وسا رونیب
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 یصندل یعقب گذاشت  و خودش هم رو یصندل یرو

 شاگرد نشست . 

 یداد و گفت : سروش ک هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 تهران؟ گردهیبرم

 ینتونست تو نکهیبابت ا یلیفکر کنم پس فردا . خ-

 کرد! یمراسمت شرکت کنه عذرخواه

 شد ....  ییهویاشکال نداره ! مراسم ما -

اهو  خوامیساسان چرخاند و گفت: م یرا به سو سرش

 خوامیم نطوریوکالت داشته باشه درمورد اموالم . هم

 بهش بدم بابت طالق. یوکالت محضر

 یتو یحقوق یپرونده  هی.  گردهیبرم گهیدو روز د-

 .کنهیم فیشهرستان داشت  . اومد کاراشو برات رد

 یو گفت: برم به همون آدرس دیکش یقینفس عم سانسا

 ؟! میبار رفت نیکه آخر

چرا انداختنش  نمیتکان داد و گفت: برو اونجا ... بب یسر

فردا حاضره . جنازه  یکالبد شکاف ی جهی! نت ابونیتو خ

 ! کنمی... خاکش م رمیگیم  لیاشو تحو

 شه؟یم یخونه چ فیتکل-

 : خونه ؟! دیپرس یتعلل با

 یکه با بچه ها یگفت: همون خونه ا یبا مکث ساسان

 !  نیسازیم نیعموت... دار
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 میهان ... اونجا رو به اسم گوهر کردم .... گوهر تصم-

 نمی... واحد به واحد . بب سازمیبراش. من م رهیگیم

 نه .  ای شهیدردشون ساکت م

 و گفت: ببرمت باغ؟ دیکش شیپا یرو یدست ساسان

رو  ای. تا صبح .... فردا رو میبرج ... اونجا بخواب میبر-

 خاک کنم.... 

برسونمت باغ؟ دختره تو اون باغ درندشت  یخواینم-

 خارج از شهر تنهاست؟

 خوابنی... ده تا کارگر هم شب همون جا م مینگهبان دار-

 بهشون اعتماد دارم . 

 ترکهیوگفت: سرم داره م  دیاش کش یشانیبه پ یدست و

.... برو  یکم دراز بکشم خودتم خسته شد هیمن  میر.... ب

 .  دمیکارها رو خودم انجام م ی. باق یگل شیپ

بهت ثابت کنم که همه  یاز اون حرفها بود  . چطور-

دوست  شتریب یسروش حت نی! به خدا عق؟یجوره پاتم رف

!!! من  یدار یگاهیبرام چه جا یدونیدارم ... تو خودت م

. ما با هم  نیکنم ... راست دایمثل تو پ یقیرف تونمینم گهید

 می.  به هرجا تو زندگ میرو از سر گذروند زهایچ یلیخ

.  دمیکه رس یکه تو پشتم بود یبدون خوامی، م سمبر

کردم!   شیتالش تو رو ... پشتکار تو رو ستا شهیهم

دست به زانوت  شهی... همیداشت شهیکه هم یغرورو قدرت
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 نکهی...  تک و تنها بدون ایدیو خودتو باال کش یگذاشت

 ! نیراست یمن یکنه ... تو الگو تتیحما یکس

 نینشست و گفت: چه خبره ا شیلبها یرو یکمرنگ لبخند

 ! میبخواب میگاز بده بر یکنیم فیهمه تعر

خودت ...  یدونیکرد و گفت: پسر تو نم یخنده ا ساسان

 مباهاته !  ی هیبا تو ما یدوست یهست یآدم حساب

 دیهم گذاشت و گفت : با یشده اش را رو نیسنگ یپلکها

محروم ...  یروستاها یخوب... تو نیبگردم دنبال زم

اونجا مدرسه بسازم .  خوامیسمت سنندج و خرمشهر... م

پدرم کم  یاز بار گناها کمی کنمیاگر بشه ... بتونم فکر م

 !  شهیم

و شروع  وارید دیتول شیو گفت: بعد پ دیکش یا ازهیخم و

 ! میکنیم

 دوم !!!  مرغیزده گفت: بزن تو گوِش س جانیه ساسان

 البته !!! یبه لب آورد: تو مقام کارگردان یلبخند

. کارت  شهیسرعت داد و لب زد: حتما م نیبه ماش ساسان

 درسته داداشم ....

 

 _ممنوع ی#کپ 202#کالکت_

*** 

 ستادهیاز خاک ا یکپه ا یظهر بود ، هنوز باال کی ساعت

بود و به نامش ، سال تولد و سال وفات و روزش نگاه 
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 نیبه شانه اش گذاشت و گفت: ا ی. ساسان دست کردیم

 .  زنهیکه آهو داره بهت زنگ م شمهیبار پنجم ش

 ...  میوگفت: بر دیرنگش را باال کش یسرد و مشک نگاه

خاک فاصله گرفت، اما باز همان جا ماند  یگام از کپه  کی

خواند ، سرپا شد و  یشد ، مجدد فاتحه ا ...  ساسان خم

. جواب آهو رو هم  ذارمیکم تنهات م هیرو به او گفت: 

 باشه ؟  دمیم

 تکان داد و کنار خاک زانو زد .  یسر نیراست

به گردن  یقران تازه از سرخاک رفته بود  ، دست یقار

 زاریازت ب دونمیو رو به خاک گفت: نم  دیدردناکش کش

منتظر  شهیهم دونمیم یدلم به حالت بسوزه ... ول ایباشم 

درست  یروز هیکه  یچراغ سبز نشون بد هیبودم که بهم 

... اگر احمد و دوست  یکرد انتی!  اگر خ زیهمه چ شهیم

 ومدیو صدات تا سالها درن یآورد ای... اگر منو دنیداشت

 الینامشروع تو و برادر شوهرتم .... خ یکه من ... بچه 

اره اشتباه  یگیو م یشیم مونیجا باالخره پش هی کردمیم

! من  یکن یدرست زندگ یریگیم میبود و باالخره تصم

 یاز دزد شترشیکه نصف ب یگرفتم از اون ثروت میتصم

بود بگذرم و ببخشم ... دوست داشتم تو  هامال جنگ زده 

 !  یرو متوقف کن یجا همه چ هیهم مثل من 
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 یوقت برا چیدستش را به خاک داغ نشاند وگفت:  ه کف

... ببخش نتونستم  اینبود رو ریکردن د یدرست زندگ

 ! متاسفم .  یکن یکمکت کنم درست زندگ

ولب زد  دیچک نییپا شیاشک همزمان از  چشمها دوقطره

کردن  ی... مادر ینیمنو بب ی: من دوست داشتم تو بچه 

دوست داشتم اگر احمد .... ینیمنو بب یبچه  یآهو برا

 !  ایرو ی!  تو هم رفت ینیتو بب دیند

و لب زد : متاسفم نتونستم پسر  دیشد ، خاک را بوس دوال

 یکن یزندگ شتریبرات باشم که بتونم کمکت کنم که ب یخوب

 ی! حت یبه من و خودت کمک کن ی...  تو هم نخواست

 !!!  میآهو جفتمون جبران کن یکه برا یکمک نکرد

خاک نگه داشت و خاک را مشت کرد  یاش را رو یشانیپ

 یلی! خ ایداغه رو یلیخاک سرده ... خ گهیم یوگفت: ک

 داغه ....  ادیز

شانه اش امد ، سر به عقب چرخاند ...   یساسان رو دست

گفت :پاشو داداش .  پاشو..  یساسان با چهره محزون

 ی.... عکسها ادیم یکیخودتو جمع و جور کن.. االن 

 نستایا یدو تاشو شرافت و روشن تو یکیو  تیعروس

 نهیبب یکی! پاشو االن نستاگرامیشده ا امتینشر دادن ... ق

 !کننیسر هم م یور یباز در مردم.... یینجایا
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من  یعنیکنار قبر نشست و گفت:  یخسته ا یصدا با

کنم که مردم مکدر نشن؟!  میو غممو قا یشاد دیهمش با

 ولم کن ساسان ....

باز  میزانو زد : داداشم  پاشو بر شیو به رور ساسان

تنهاست . پاشو   شبی.. دختره از دییفردا یغروب یایم

کم خودتو جمع و جور کن . دختره  هی. پاشو ...  نیراست

 !نهیحال بب نیتو رو با ا کنهیسکته م

گفت: خاکش کردم ساسان! کاش  یخش دار یصدا با

 تنهاش نذارم ....  تونستمیم

کوچک  یتکه تابلو کی یبه نامش که رو ینگاه و

اون مرده گفت،  یحک شده بود ماند و گفت: وقت یمشک

 یانقدر ب یتلو تلو خورده و  افتاده ... وقت ابونیخ یتو

است  شهیاز کنارش رد شده  و فکر کرده مثل هم تیاهم

 باال !!!  ادیو م کنهیخودشو جمع م گهید قهیدو دق

. دو سرفه زد و ساسان شروع کرد به  دیکش ریاش ت نهیس

 نهیهم ادی.... با آرامش گفت: اعت شیمالش دادن شانه ها

که  رهیگیادمو م قهی ییجا هی یوقت هیروز  هی.  گهید

 !یو ندار یانتظارشو نداشت

...  یدینخواب شبمیحال گفت: د نیاز ا شانیپر ساسان

از خودتو  یچرت حداقل بزن . دار هیچقدر التماست کردم 

.پاشو... پاشو تو رو بسپارم  می... بلند شو بر یبریم نیب

 راحت بشه ....  المیکم خ هیدختر  نیدست ا
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و پر نکرد  یتخت کس گهیپرت و پال گفت: نرفت باال ! د با

لجن و کثافت تموم شد !  نیآب ب یجو یبار تو نی. ا

نبود  یباال !!! عشق ومدیشو نگرفت که چرا ن یپ چکسمیه

 بود ....  یحس ینبود.... همش درد بود! ب ی... حس

 ... خودتو جمع و جور کن !  نیگفت: راست هیبا گر ساسان

 یساسان زد و دوباره نگاهش به کپه  یبه اشکها یلبخند

. خدا از سر  ایخاک نشست و لب زد: خداحافظ رو

بگذره ... من گله ندارم .... کاش هرکس که  راتتیتقص

 تو رو ببخشه !  تونهیم

درحال  شیپا ریز نیکمک ساسان سر پا شد ، تمام زم به

 دور تند بود .  یرو دنیچرخ

ساسان انداخت و دست به سرش گرفت،  یرا رو وزنش

 یبرد ، وقت لیساسان کشان کشان او را به سمت اتومب

 دیهم گذاشت ، با یرا رو شینشست ، پلکها یصندل یرو

 ریروز ز، ام ایمرگ مار ی، باعث و بان گفتیبه آهو م

هم راحت  ایرو دیخروار خروار خاک بود ... آن موقع شا

 .  دیخواب یتر م

هم کمتر خودش رابه در و  یلعنت ی چهیماه نیا دیشا

 ! زدیم وارید

 

 _ممنوع ی#کپ 203#کالکت_
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،  دیکشیم ریاش ت نهیعرق بود ، س سیگردنش خ تمام

از دست چپ به ستون فقراتش منتشر  یدرد موذ کی

 یرو توانستیزد حداقل م یدر باغ ، لبخند دنیاز د شد،یم

عطر او را استشمام  هیتخت کنار آهو دراز بکشد و چند ثان

 کند . 

را به  چیباغ متوقف کرد، سوئ یرا تو نیماش  ساسان

 نیداد و گفت :من از سر جاده با ماش نیدست راست

 .  گردمیبرم

 ریز را ببرد اما ساسان لیاعتراض کند تا اتومب خواست

که از برج جمع کرده بود را به  یلیبار نرفت، ساک و وسا

صندوق  یزحمت برداشت، ساسان دو چمدان پر را از تو

و با هم وارد ساختمان شدند، زنگ در را زد  دیکش رونیب

 ...  امی: االن مدیآهو به گوش رس فیظر ی، صدا

و ساسان مات شد .  نیراست دنیبعد ، از د یا هیثان و

به ساسان زد و چمدان ها  را از دستش گرفت،   یلبخند

 نیرو به مرگ راست یچهره  ینگرانش رو یچشمها

 ؟ینشست و وحشت زده گفت: خوب

بود،  شیو موها شیشانه ها یتکان داد ، شال رو یسر

تنش را پنهان کرده بود و ساسان با  یپشت در باق

تعلل کرد و بعد رو به آهو با ابرو  هیچند ثان یخداحافظ

را به مراقبش باش تکان د  شیاشاره زد  ودر سکوت لبها

 اد!
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 یساسان ب یدستش را برا نیتکان داد و راست یسر آهو

 رمق تکان داد و وارد خانه شد . 

،  دیکش یقیبود نفس عم دهیچیکه در خانه پ ییغذا یبو از

 راهنیآن پ یکرد تو زانیآو یچوب لباس یآهو شال را رو

 سرخ ساتن دلربا شده بود .  یعروسک

و گفت: چه خوشگل موشگل  دیپاش شیبه رو یلبخند

 .... یفسقل

کرد و رو به او  تیاز سالن هدا یچمدان ها را به کنج آهو

 یچ ؟ییکجا یبگ شهیبود گفت: م یخاک شیکه سرتاپا

خب ؟! حالت  یدیجوابمو نم زنمیشده؟ چرا من زنگ م

 ؟! هیا افهیوق ختیچه  ر نیخوبه؟ ا

بود که  ییزن ها هی. استنطاق کردنش شب دیخند نیراست

 ندیآ یاز حد معمول به خانه م رتریشوهرشان از سرکار د

 سال بود با هم ازدواج کرده بودند .   انی. انگار سال

 شده؟ یچ یبگ یخوایگفت: نم یبا تعلل آهو

از چمدان ها را برداشت و گفت:  یکیاز ساک ها و  یکی

 ی. نهار پخت میبخور یزیچ هی رمیدوش بگ هیبرم 

 عروس؟!

 ....  یدیم حیگفت: اول بهم توض یبا مکث آهو

 یکه از تو یلیساک وسا یکرد ، خم شد از تو یا خنده

گرفت و گفت:  شیرا به سو واریبرج اورده بود کتاب د

 مال توئه !  نیا
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 گرفتیرا به سمتش م واریحاال د نکهیشوکه از ا آهو

 نگاهش کرد . 

جواب منه ؟!  نیآمد . کتاب را گرفت ... ناباور گفت: ا جلو

خودت و من  یبرا هیچه حال و روز یبگ شهیم نیراست

 ستیمن زنتم . درسته کمتر از ب یناسالمت ؟یدرست کرد

همه  یعرف یقانون یشرع یرسم گهیو چهارساعته  اما د

 جوره زنتم . 

 آهو!!! یستیکرد و لب زد: هنوز همه جوره زنم ن ینوچ

 ی: تو گذاشت دیاما غر دیخون به صورتش دو نکهیا با

 نیساختمون تو ا نیتو ا ی! نصف شب منو ول کرد یرفت

 نکهیا یحاال ! به جا یبرگشت ی... کیباغ درندشت و رفت

... جواب سر  یکم کن میشونیاز  پر یکمی یبد حیبهم توض

 ؟! یدیباال هم م

 ؟ یکن  مگه تو به من جواب داد دایجوابتو خودت پ-

 یکنیم تمیاذ ی.. چرا دار ویناالن گفت: جواب چ آهو

 !نیراست

 یدست نوشته ها یو گفت: جوابت تو دیکش یپوف نیراست

خسته ام  یلیخ گهیکن . من د داشیخودته آهو ... بگرد پ

 نشده!   ایشده  یتو شرح بدم چ یدور مفصل برا هیکه 

.  می. نهار بخور رمیدوش بگ رمیزد و گفت: م یلبخند و

... خوبه  میحرف بزن میشد داری... بعد هر وقت ب میبخواب

 ؟ 
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 یکشان کشان ساک ها را باال برد و به اتاق رفت، ت و

تخت انداخت ، آهو دنبالش آمد به بهانه  یشرتش را رو

مانده بود ، آنها را دنبال  نییکه پا یچمدان و ساک ی

زد و کف  یلبخند نی.. راستآمد .. یو م دیکشیخودش م

 راهنیبه قامتش در پ ینگاه د،یرا عقب کش شیدستها

 : اخم نکن !گفتقرمز انداخت و 

 گهیچرا اخم نکنم؟! مشکل مامانت برطرف شد؟! االن د-

 ؟یمن بمون شیپ یتونیم

 گفت:  یزهرخند با

برو  یو بگ  یکه از دستم خسته بش مونمیم شتیانقدر پ-

 !  یانقدرنباش لعنت رونیب

مردانه اش در اتاق  یخنده ها یشد و صدا یکفر آهو

، ساک و چمدان را همان جا گذاشت دوال شد از  دیچیپ

 یسورمه ا یدخترانه  یچهارخانه  راهنیساک پ یتو

 اش رادرآورد .  یسورمه ا نیو ج دیسف

لباس  یخوایدستش را گرفت: م نیبرود که راست خواست

 ؟! گهید یچرا جا یعوض کن

را از  راهنیحرکت پ کیزل زد و با  نیراست یچشمها در

نگاهش  دارانهیکه خر یدرحال نی. راست دیکش رونیتنش ب

 دیرا به پا زد و بلوز را هم پوش نی، خم شد ، ج کردیم

از ذهنش گذشت  هیثان کی یرا بست . برا شیدگمه ها

حکمت که  نیاز نظر راست ستیجذاب ن یهنوز آنقدر
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تا  شدیم نی!!! و غرورش مانع از ا دبا او باشبخواهد 

 .  اوردیب انیبه م یحرف

دوباره  دیکه رس نییپا یآمد ، به طبقه  رونیو از اتاق ب 

 رانیکه شب گذشته ج یدر به گوشش آمد، شال یصدا

به  یبود لبخند رانیآورده بود را به سر کرد  ج شیبرا

گفت: خانم  یترک یبا همان لهجه  رانیو ج دیپاش شیرو

من  ی! آباج  یایتوک پا ب هی ستیزحمتت ن گمیحکمت م

 . چهیپ یمار به خودش م لباز داره مث

شرمنده گفت: روم  رانیباال رفت و ج یبه طبقه  نگاهش

 مارستانیب مشیهست ، حداقل ببر یاگر مشکل گمیم اهیس

 االن!

 

 .  امیاالن م-

دم دست  ییجفت دم پا کی رانیدر کفش نبود، ج یجلو

 ؟ ومدهیهاتون ن لهیمقابلش گذاشت و گفت: هنوز وس

 باال! یهاش... فعال گذاشتم طبقه  یسر هیچرا اومد -

که  یدرحال رانیو ج دیکش شیموها یشال را مرتب رو و

 گفت: عروس مو کوتاهم قشنگه ها ! کردینگاهش م

 ....  یزد و گفت: مرس رانیج یبه صورت ساده  یلبخند

شد ، خواهرش پا به ماه بود و  یداریسراوارد اتاقک  و

. مقابل زن  دیچیپیتمام شب گذشته از درد به خودش م
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! رمیمینشست و  زن از درد ناله زد: خانم دکتر دارم م

 وقتشه . 

من ماما هستم بعدم  ستمیکرد وگفت: من دکتر ن ینوچ

هست  یدردها کاذبه . باز اگر مشکل نی.... ا ستیوقتش ن

نظر و حرف دکتر  نهیدرمانگاه چون دکتر بب نشیحتما ببر

 _ممنوعی#کپ 203معتبر تره تا حرف من! #کالکت_

 

 _ممنوع ی#کپ 204#کالکت_

************* 

را مطمئن کردم خواهرش  رانیخانه که برگشتم ج به

هستند، با  یعیدردها کاذب و طب نیحالش خوب است و ا

 یطرف وجود استرس تمام جانم را گرفته بود ، از نیا

نفر به  کیانقدر شلوغ بود که هر لحظه  نستاگرامیا

 !دادیم جیمس رکتمیدا

 جیگذاشته بود و پ نیعکس از من و راست کیروشن  پناه

 جفتمان را هم تگ کرده بود! 

 ! راهیپر بود از بد وب میها رکتیدا

و  یبا طعم حسود ییها کیناجور و بعضا تبر یها فحش

 ! یتنگ نظر

و  یحال و هوا دل بکنم . آنقدرا ز زشت نیاز ا توانستمینم

 یقیو تزر یبرجسته و عمل یمن ... از مدل لبها ییبایز

نبودن من صحبت  شده بود که داشتم تهوع  ایبودن 
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بود؟!  کریدر و پ یاندازه ب نیهنرهم یایدن یعنی! گرفتمیم

را از دست  مشیحر گرید کردیهرکس با هرکس ازدواج م

 داد! یم

عذاب اور بودند:  میهم برا یخبر یها جیپ تریسرت یحت

 ! ونیزیو تلو نمایازدواج سوپراستار س

 حکمت ازدواج کرد! نیراست

 ! یدختر معمول کیسوپراستار با  ازدواج

 مطرح جوان ! گریازدواج باز خبر

 یگریکار اموز باز کیبا  یحرفه ا گریازدواج باز خبر

!!! 

 خواستیدلم نم گریحبس کرده بودم ، د نهیرا در س نفسم

 نیرا از ب تمیعقل و درا یآن فضا بچرخم اما کنجکاو یتو

خواندم همه اشک و آه و  یبرده بود . کامنت ها را که م

 یرا برا گرمحبوبشانیفغان دخترها بود که انگار باز

 از دست داده اند .  شهیهم

عده هم  کیکرده بودند و  دیو تمج فیعده از من تعر کی

گفتند .  یم راهیبه همه کس و کارم بد و بو بن  خیکال از ب

 یریکبیزشتم... به سواد نداشته ام ... به ا ی افهیبه ق

 بودنم ! 

 یبه خودش ... به ب یحکمت ... حت نیانتخاب راست به

 ازدواج نا بهنگامش ! نیاش با ا یشعور یو ب یعقل
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را بسته بود و فقط نوشته بود :  شیروشن کامنت ها پناه

و همکار  یزوج دوست داشتن یبرا یخوشبخت یبا آرزو

 حکمت ! نیراست یآقا یگرام

 شدیمگر م یبود خاتمه داده بود ول عهیبه هرچه شا و

وقت حاضر  چیکه ه ییدهان گشاد مردم را بست ؟! ادمها

باشد ! آدم  گریراه کسان د یبدرقه  رشانیخ ینبودند دعا

! اگر قابل قبول  ریبودند خودخواه و غ نیهم شهیها هم

دادند و  یخودشان منفعت داشته باشد ، دم به دمت م یبرا

که  زدندیم نتیزم یجور ینداشته باش شانیبرا ینفعتاگر م

 !  یچرا و از کجا خورد یدانستینم

خودشان را بلد بودند و نسخه  یها نسخه نوشتن برا آدم

مخالف  یزیو اگر چ دندیچیپیرا هم به وقتش م گرانید ی

و هرچه  کردندیبود ، دهان هرزشان را باز م لشانیم

 گفتند!  یم خواستندیم

 ای یبود بهی... غر ینبود ای ینداشت دوست بود یتیاهم

 شهی! آدم ها هم یرهگذر که فقط از کنارشان گذشت کی

 انصاف بودند .  یعاطفه، سخت و ب یاندازه ب نیهم

توانستند بسته نگه دارند و به هر  یرا نم دهنشان

 هیشان را تخل یدرون یتا عقده ها زدندیچنگ م یسمانیر

 کنند . 

که به من گفته شده بود نگاه  ییها راهیبه بد وب  نیغمگ

 خوشگل؟ یکنیمردانه اش آمد: چه م یکه صدا کردمیم
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که  یصفحات دنیبلند کردم از د یگوش یرا از تو سرم

 زد و گفت: مهمه برات؟ یلبخند کردمیدنبالشان م

 عیرا در سر زیادم و به سمت آشپزخانه رفتم، مباال د شانه

رو به بسته شدن بود  شیچشمها دم،یحالت ممکن چ نیتر

 که گفتم: غذا حاضره !

 خچالی،  دمیکش یماکارون سیساالد را کنار د ظرف

انتخاب غذا باز بود  یهر دو پر بودند و دستم برا زریوفر

شب  ران،یمتعدد به خواهر ج یاما به خاطر سر زدن ها

مفصل  یکه بتوانم به غذا دمیخوب نخواب یگذشته را آنقدر

باغ  یکارگرها نیب یفکر کنم . شام عروس یتر و بهتر

 مانیبرا رانیج نکهیبود و با وجود ا شدهبذل وبخشش 

قابلمه فرستاده بود اما من باز هم کار خودم را کردم .  کی

 کیکه  ییغذا خواستمیمعده اش از نظرم حساس بود  نم

 شب مانده بود را صرف کند. 

صرفا  لیم یاشتها وب ینداشت ، ب یفیو روزش تعر حال

دل من را نشکند مدام از دستپخت و  نکهیبابت ا

هنوز سرخ  شی، چشمها کردیم فیام تعر یکدبانوگر

 بودند و نگاهش پر از غم!

نخواهد رفت و تا  نیوقت از ب چیه کردمیکه حس م یغم

 انداخت .  یم هیما سا یزندگ یابد رو

ظرف  یچنگال را تو یدست کیبود و  زیم یرو دستش

دراز و  یاش فرو کرده بود و با رشته ها یماکارون

 



 766 

،  دمیانگشتش کش یپنجه ام را رو کرد،یم یباز ینارنج

 سرش باال آمد و گفت: جون؟!

 ؟یخوریچرا نم-

 خوشمزه است .  یلیزد : خ یلبخند

 یدار یخورینم ی! ولیبخور دیاگر خوشمزه است با-

 .... یکنیم یباهاش باز

کردن با  یو گفت: تا حاال به باز دیپاش میبه رو یلبخند

 آهو؟! یآدم ها فکر کرد

. اگرم فکر کرده باشم حافظه امو از دست دادم  دونمینم-

 که ! یدونیم

را  میدستش کنار زدم و محکم انگشتها یرا از رو ودستم

 و بهت بگم آهو! یراز هی خوامینگه داشت و گفت:  م

  ؟یچه راز قایلب زدم: راز ؟! دق یتعلل با

شد و  رهیخ میمستق میدر چشمها مینوازش انگشتها نیح

 !  یریمن تا انتقام بگ یتو زندگ یگفت: تو اومد

 . کردیم فیدادم داشت جوک تعر یم احتمال

 

 _ممنوع ی#کپ 205#کالکت_

ش . اما لحن کردیم فیدادم داشت جوک تعر یم احتمال

 یداغ کردند . در چشمها میبود که گوشها یجد یآنقدر

 ناباور زل زدم .  اهشیس

  اد؟ینم ادتیوگفت:   دیپاش میبه رو یلبخند
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؟! انتقام  یگیم ی؟! چ نیراست یزنیحرف م یاز چ یدار-

 .... کدوم انتقام ....

دوست  یلیو در جوابم گفت: خ دیکش قینفس عم کی

از چه قرار بود ! تا منم  هیقض یاریب ادیداشتم که به 

 بود؟! یسوال و ازت بپرسم ... که بدونم نقش من چ نیهم

 یخوایکه م لمتهیاز ف زودیاپ هی ؟یکنیم یباهام باز یدار-

 ؟یریازم تستش بگ

به عالمت نه تکان داد  و من با  ی، سر دیآب نوش یکم

صبح  روزیاون از د شمیمکث گفتم: من متوجه حرفهات نم

 یخوایم یو .... چ یو حاال که برگشت یکه رفت شبی، از د

بدون  کنمی؟ خواهش م هیحرف حسابت چ قایتو؟! دق یبگ

 برو سر اصل مطلب. هیمقدمه و حاش

 .یشده باش جیگ دمیبهت حق م-

.  نیشدن راست جیفراتر از گ یام را مشت کردم: کم پنجه

نصف مغزم از  بایشدن! من تقر جیفراتر از گ یلیخ یلیخ

نتونستم بخوابم  شبی! منم دکنهیکار افتاده .... سرم درد م

داشته باشم  ییایشب رو هیهفته منتظر بودم که  نی.تمام ا

 و شوهرم ولم کرد رفت...

 مادرمو ظهر به خاک سپردم آهو! -

 رفتم. وا

 .  ختندیسر وصورتم ر یپارچ آب داغ رو کی
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، دهانم را باز کردم  به غلغل افتاده بود میرگها یتو خون

گفت: متاسفم که نتونستم  یاما با لبخند میبگو یزیتا چ

... اما اونم مادرم  یامروز کنارت باشم . تو عروس من

 یسر هی دی...  با کردمیخاکش م دی! با رفتمیم دیبود .  با

و .... و  دادمیانجام م شیخاکسپار یحداقل تو فمویوظا

 متاسفم ! 

 .  دیکش شیبه گلو یدهان باز نگاهش کردم ، دست با

 .  کردمیزده نگاهش م رتیح

 رونیسرخ و رگ ب یبا چشمها شیلبها یسرد رو لبخند

اش ، وادارم کرد تا لب باز کنم  یشانیپ یزده و عرق رو

 : من ... من ...من متاسفم !  میوبگو

 .  زمیعز یمرس-

 ! یچرا بهم نگفت-

بهت نگم و  نکهیکشش ا گهید یاالن ول یبدون خواستمینم-

 نداشتم ! 

وجود  نیآمد با ا نییهوا پا یقطره اشک از چشمش ب کی

از پارچ آب خنک  یلب بود و  کم یلبخندش کماکان رو

 .ختیر وانیل یخودش تو یبرا

مرده راحت  ایانداخت  و گفت: حاال که رو وانیبه ل ینگاه

م منم شوک سراغ یاومد یحرف بزنم . وقت تونمیتر م

شدم که چطور ممکنه  جیشدم . منم بهت زده شدم . منم گ

بنشونه! هنوز  اهیو  بخواد من وبه خاک س ادیب یآهو امان
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... یباش یزیچ نی.... تو چنیباش ینطوریتو ا کنمیباور نم

 یبد حیو بهم توض یاریب ادیدارم حافظه ات و به  وستد

 دادم! یمن تقاص پس م دیکه چرا ... چرا با

ماند . در واکنش خبر اولش مانده بودم  رهیخ میچشمها در

 موضوع دوم!!! نیچه کار کنم و حاال ... حاال ا

دستگاه  ریام بند آورده بود .مغزم ز نهیس یرا تو نفس

را با تمام  میپرس رفته بود و له شدن تک تک سلول ها

 . کردمیوجود حس م

 

 _ممنوع ی#کپ 206#کالکت_

 ام عرق کرده بود .  قهیشق

 نی! من ؟! من ... من هرگز چنرم؟یآمده بودم انتقام بگ من

 ادیبه  یزیچ نکهیحاال با وجود ا ینداشتم ...  حت یقصد

محال  خوردمیآوردم اما قصدش را نداشتم قسم م ینم

 ی! چه لزومگرفتمیاز او انتقام م دیممکن بود! چرا با

 ود .... ب یا نهیداشت؟ چه ک یلیداشت ؟ چه دل

 یماند . جد رهیماندم و به صورتم خ رهیخ شیچشمها در

 ی، نگاه ب کردیم میتماشا یانعطاف و حس چیبدون ه

را عقب  یاگر صندل کردیام م یتفاوتش به من ، حال

باال بود را  یکه در طبقه  یبکشم، چمدان جمع شده ا

که  یبردارم ... با آن سند عقد نامه وشناسنامه ... و شرط

 رفتمیام بود ... م هیکه مهر میگل مر خهشا کیداشتم و 
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که از نگاهش به من  یحس نیآمد و ا یمن نم ی... هرگز پ

 !کردیام م وانهیداد داشت د یانتقال م

 ی فتهیدوستش داشتم با تمام وجود عاشقش بودم .ش من

بودم .  تگرشیمردانه و حما یو خو یمنش و مهربان

خواهرش نشسته بودم  نیه بربالتمام شب گذشته ک رانیج

بودن  ریو منشش گفته بود از دست گ ییها و اقا یاز خوب

به  شیو نهانش گفته بود ... کارگرها دایپ یها تیو حما

نکرده بود و  کارشانیب نکهیو از ا وردندخ یسرش قسم م

دست به نقد نفروخته بودبارها و  یباغ را به هزار مشتر

از  توانستمیبودند . من چطور م ونشیبارها ممنون و مد

؟! از چه  ی! اصال چه انتقامرم؟یانتقام بگ یآدم نیچن

مردم را  یهنرمند که دغدغه  کی؟!  گریباز کی ؟یکس

پخش زنده  یدر برنامه  شیهاداشت و به خاطر صحبت 

زنان  ی؟!!!  به خاطر دغدغه  شدیم ریممنوع التصو

رها و و با زدیاش حرف م یشخص یجامعه در صفحه 

از چه  ؟یبارها ، هشدار واخطار گرفته بود؟! چه انتقام

 ! زد؟یحرف م

چقدر  کردمیم الیکه خ یسردتر و آن آتش عشق نگاهش

انگار حاال  کندیو گرمم م کشدیبلند  و باشکوه زبانه م

که به  تیکوچک کبر یشعله  کیخاکستر...  کیشده بود 

 تیچوب کبر.... که مینس یبند بود و نه حت یمیباد و نس

 .  شدیو تمام م سوختیم تیدر نها
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ماندم و با تته پته گفتم: من ؟! من  رهیخ شیچشمها در

 کردم؟یم یکار نیچن دی.... من چ ... چرا با

 آهو! دونمیباال انداخت و گفت:  من نم شانه

از  یقضاوت نیپس چطور چن یدونیاگر نم ؟یدونیتو نم-

 ادمی یزیمن چ ؟یکنی.... چطور منو متهم میکنیمن م

 ...  یبهم بگ دیبا یدونیم یزیاگر تو چ ی.... ول ادینم

به  یتا بتون یاریبه خاطر ب دیباز کردو لب زد: تو با دهان

 !یسواالت من جواب بد

  ه؟یسوالت چ-

 شیپ چیآهو! بدون ه یشد دایمن پ یتو زندگ هویتو -

از  یشناخت چیو من ... من ه یشناختی... منو م یا نهیزم

 تو نداشتم! 

صورتش آب دهانم را پرت  یذهنم گذشت : چرا تو از

 آوردم!  یکرده بودم؟! چرا به خاطر نم

 یرو چه حساب یدونیگفت: م یلحن آرام و خونسرد با

 ؟ یاومد

 را تکان دادم به عالمت نه! سرم

 نیبه ا یتا وقت تونمیو گفت: من نم دیکش یقیعم نفس

 ....  میمشترک نرس ی جهینت هی... به  میجواب نرس

 کاره گذاشت . مهیاش را ن جمله

با من ادامه دهد؟! ما شب  توانستیچه؟! نم توانستینم

ازدواج ما هنوز  دیو نه ... شا میگذشته ازدواج کرده بود
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 یکامل نشده بود . منظورش از تصاحب جسمم بود؟! خدا

 من ...

 ییزهایچ خوامیزد: م یزده نگاهش کردم که لبخند وحشت

کمکت کنم .  خوامی.... م ارمیب ادتیرو به  یبرد ادیه از ک

 !ستین یمانع چیمرده . ه ای.. االن رو ترسمیاالن کمتر م

 مانع! کدام

 ...  دمیهوا بلع یباز کردم کم دهان

 دی... تو باکشمینم گهیبا آرامش گفت: من د خودش

 ....یبدون

اش فشار داد . خبر از درد سر  یشانیکف دستش را به پ و

من  یمغز یها انیشر یخوردگ چیمن داشت ؟ خبر از پ

شده بود؟!  معده  یزیداشت؟ خبر داشت که در جانم خونر

 یدونیم یو ناله زدم: بهم بگو ... هرچ دیکشیم ریام ت

تو رو  یزندگ دیبا یچ یمن برا ستمیبگو! من انقدر پست ن

 !  یدر حق من کرده بود یا ی... مگه تو چه بد مخراب کن

که  یا هیچسباند و مدور ناح نهیدستش را به س کف

 پشتش قلب بود را مالش داد و گفت :

، با مادرم آشنا شد ...  ایمار اتیپدرت ، در زمان ح-

از دعواها ،  یکی ی.... تو دیشدن و مادرت فهم غهیص

 یکه اومد یپدرت بهش حمله کرد و خفه اش کرد! زمان

تا  یو بهم بد واری... فقط قرار بود د وارید سراغ من با

.... هرچند که خودت هم دوست  شینما هیکنم به  لشیتبد
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دلت  شتری! ب یکن ی، باز شینما نیا یتو یداشت

 یادیز یزی!  رمانت مم یکن ینقش مادرتو باز خواستیم

پدرت از   انتیمادرت به خاطر خ نکهیبه خاطر ا خوردیم

 دیسابق خودش رو آورد چون شا نیبرگشت و به د نید

 اقتیداده ل رییتغ نشویکه به خاطرش د یفکر کرد عشق

است  لهیکه وس نیبود وگرنه د ینوع لجباز هی دینداره شا

نبش  نیهم ی، برا میواحد وصل یانرژ هیما به  یهمه 

آرامستان ارامنه به خاک  یتو شیو برد یقبرش کرد

 غهیبا بهنام ص نکهیبه ا یتن داد نیهم ی! براشیسپرد

سراغ من  ی... اما اومد رنیمادرتو ازش نگ یتا جا یبش

و فکر  یاستاد آذرخش منو شناخت ی.... از کارگاه ها

بدم .... خب  دونینو ظهور م یبه آدم ها دیمن شا یکرد

هم بود ....  گهیارتباط د هیمن و تو   نی. اما ب دادمیم

 مادرم .... مادرت!

 

  _ممنوعی#کپ 207#کالکت_

 که .... میباز کردم تا بگو دهان

زن ، از جا  کی یدرپ یپ یها غیآمد و ج ادیفر یصدا

: آهو خانم... آقا دیکوب یبا مشت به در م رانی، ج دمیپر

امام زمان  ای.... خواهرم مرد ....  میبه داد برس نیراست

 !!! 
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و  رانیو من ح  کردیگرد نگاهم م یبا چشمها نیراست

 خشک شده نشسته بودم . 

،  دمیمن را به خودم آورد ، از جا پر رانیج غیج یصدا

 و درراباز کردم .  دمیشال به سرم کش

او با هم به  یرفتم، هم پا رانیج یدوان به سو دوان

 یآب پاره شده بود و از طرف سهی... ک میساختمان رفت

 را گم کنم .  میمادر ، باعث شد تا دست و پا یهوشیب

حرف  رانیبا ج نیاورژانس  زنگ زده بودند ، راست به

 چارهیهم که بود ، ب ی، شوهر زن در خانه نبود و آن زدیم

در جمع شده بودند .  یکارگرهاجلو یپا نداشت ، باق

. حالش خوب  دیریشتابان گفتم: اورژانس و دوباره بگ

 ....  ستین

 از مردها شماره را گرفت یکیو  دیبه صورتش کوب رانیج

 ...  نیافتادم و صدا کردم: راست نیراست نیماش ادی. 

 آمد و گفت: جانم ؟! داخل

 ....  مارستانیب مشیببر نتیبا ماش میتونی.... م نتیماش-

   ادهیراه ز مارستانیلب زد: خطرناکه ... تا ب رانیج

 ....  شهیم یا قهیحداقل چهل دق

بزنم و  هیگر ریچه کار کنم . کم مانده بود ز دانستمینم

 !  یگفت: تو درسشو مگه نخوند رانیج

در به ما  یکه از ال ییاز کار افتاده بود . به ادم ها مغزم

آن به هوش آمد از  کی حانیچشم دوختم ر کردند،ینگاه م
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سرش را  رانیافتاد ، ج هیزد و به گر یغیشدت در د  ج

 .  رفتیبغل کرده بود و قربان صدقه اش م

کارگرها را پراکنده کرد ،  ی؛ همه  یادیبا فر نیراست

 نیاز همان جا گفت: ماش امدیخودش داخل شد اما تو ن

 آماده است . 

دوره . بهتره مقدماتش و آماده کنم  مارستانیخطرناکه . ب-

 تا اورژانس برسه . 

 داره ها! تیمسئول-

دوربود اگر  مارستانیاز ب نجایبه زن انداختم .  ا ینگاه

 یآن وقت با آن عذاب وجدان نم شدیم یطور نیماش یتو

 کنم .  یتوانستم کار

با من  تشیشدم و گفتم: مسئول رهیخ نیراست یچشمها در

 . 

 خانم ماما  .   یایمطمئنم که تو از پسش برم-

 !  دوارمیگفتم: ام نگران

 دونمیکه م فتهیب یزد: نگران نباش اتفاق میبه رو یلبخند

است از تماس  قهیدق ستیمن پشتت هستم . االن  ب فتهینم

 فتهیبراش ب یبا اورژانس گذشته ...  ممکنه تو جاده اتفاق

 هست .... نگران نباش. لهیچهار تاوس یتو هست نجایا

از  یشانه ام گذاشت و گفت: درسشو خوند یرو دست

 ذهنت باشه! یتو یزی. البته اگر چ یایپسشم برم
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 _ممنوع ی#کپ 208#کالکت_

 شدمیناراحت م دیو لبخند زد .  بادر هم شد اما ا میابروها

درش مستتر بود گفت: تو  یکه شوخ طبع یاما با لحن

 تو ذهنت نباشه! یچیاگر ه یحت یتونیمطمئنم م یتونیم

 یکه به من انتقال داد  االن م یا یانرژ نیبه ا دانستمینم

که  یو حافظه ا یبه حال وروز زندگ یها یها ای دمیخند

 .  ستمیگریدرآورده بود م یباز

دست بگذارم . ذهنم  یدست رو توانستمیوجود ، نم نیا با

 میبود دهیو شن میکه با هم زده بود ییحرفها یاز همه 

 نیا یحکمت خدا بود که حاال تو دانمیشد ... نم یخال

هر  ای...  ایدرد گرفتار شده بود  نیزن به ا نیا طیشرا

و چند  مردندیهم داشت . هر روز چند نفر م ی، آمد یرفت

 آمدند؟! یم اینفر به دن

و اجازه دادم  می، مردها را پراکنده کرد میدیها را کش پرده

 یرا از جلو رانیکم شود ، ج یکم شیلباسها چارهیزن ب

که همه اش  ییجمع کردم و تک تک آموزشها میدست و پا

 زن اجرا کنم ...  یرو خواستمیداشتم را م ادیرا به 

بود و وحشت  دهیقدر ترسداد، آن یاگر گوش م هرچند

لغت من را هم درک  کی یحت دانستمیم دیکرده بود که بع

 بفهمد .  ایکند 

تنفسش دچار  تمیداد ر یام کرده بود ، گو ش نم یعصبان

 لیرحمش  باز بود و من وسا یاختالل شده بود ، دهانه 
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 یرا وادار کردم تا چند پارچه  رانینداشتم ...  ج لیاستر

 یچاقو را خودم رو اطیو در صورت احت اوردیب زیترتم

 یکم هیاول یکمک ها لیکردم . از وسا لیاجاق گاز استر

 .  کردیم تیو الکل و باند داشت و به نظرم کفا نیبتاد

کردم .  نیرا تمر دنیسرش برگشتم و با او نفس کش یباال

ساعت از  میام را عرق برداشته بود ، با گذشت ن یشانیپ

 نبود ...  یاورژانس خبر

 یکه م ییرا بستم ... خدا را صدا زدم . خدا میپلکها

 کیهست . از رگ گردن به من نزد شهیدانستم بود و هم

قسمش دادم که  نیخودم وراست انیتر ...  به عشق م

آوردن بنده  ای. از پس به دنمیایکار برب نیبتوانم از پس ا

 خودش....  ی

... نطوریهمبه حکمت اعتقاد داشتم به قسمت هم  من

افتاده بود. سرم را باال گرفتم  هیاز شدت درد به گر حانیر

باز بود ، به  یپنجره کم یخورد ... ال ی، پرده تکان م

 کیافتاده بودند و مثل  وارید ینرده ها که رو ی هیسا

نکن  هیگفتم: گر حانیکردم و رو به ر یبودند نگاه بیصل

تو .... اصال  یایزم به حرفم گوش بده . از پسش برمیعز

 نداره .  ینگران

 ....رمیمیناله زد: خانم دکتر دارم م شیها هیگر انیم

کن نفس  ی... فقط سع هیعیطب نی. ا زمیعز یریمینم-

 .یبکش
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 گرفته بود .  ادی...  میکرد نیبا هم تمر 

اما لبخند زدم و گفتم:  سوختیم یخواب یاز ب میپلکها

 دختر خوب ....  نیافر

 هیهق هقش ، اهنگ گر یهق هقش بلند شد ، صدا یصدا

 انداخت .  یم ایمار ی هیگر ادیاش... من را 

نرده  ی هیاز سا وارید یرو لبیخورد و ص یتکان م پرده

باعث  دیتاب یکه با سخاوت م یدیپنجره و خورش یها

در گردن  لبیص یگردنبند نقره ا کیلبخندم شد  ... 

 یصدا ایآمد  یکه بابا م یی. وقت ها دیدرخشیم شیبایز

و  کردیلباس فرو م یآمد،گردنبند را تو یم دیچرخش کل

لباسش بود  یکرده بود و گردنبند رو ییآن شب؛ قدرتنما

 اراده ناله زدم : مامانم ...  یب زدیو برقش چشم را م

 "دختر قشنگم" کسیآقج رونیزد : س خیآن  کی صورتم

 خوش اهنگش نشست :  یدر گوشم صدا و

 ....   "دوستت دارم  دخترم " ِکسیِکز آقج رومیس اِم

زور  هیدستم را گرفت  لب زدم: با تمام قدرتت ...  حانیر

 تمومه .  گهید

لحظه از  کیحرفم بها داد و با تمام قدرتش زور زد .  به

صورت مادرم  خندان رد شد  ، دست  میچشمها یجلو

 یکیتمومه ....   گهیرا گرفتم و با آرامش گفتم: د حانیر

 ...  گهید
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جسم  دنیُسر خورد ... از د میدستها ینوزاد کوچک، تو و

نفس  کی حانیزدم ، ر ی، لبخند میانگشتها انیکوچکش م

امبوالنس آمد . نوزاد  یو  همان لحظه صدا  دیکش قیعم

انتقام  یو من فکر کردم : هرگز برا کردیم هیدر بغلم گر

 بودم!  امدهیحکمت ن نیراست شیپ

 آمد: سالمه ! حانیر یگرفته  یصدا

 -و گفتم :  دمیخند دیچیکه در فضا پ غشیج یصدا

achkd luys ! "چشمت روشن" 

 ؟  ی: چدینگران پرس حانیر

گفتم چشمت  یحرف زدنتون ! به ارمن یترک یبه تالف-

 روشن .... 

 بچم سالمه ؟ -

 پسر تپل سالم ...  هیآره خدا روشکر. -

 رتیبهم زد وگفت: خدا خ یو لبخند دیشنفس راحت ک کی

فقط تو رو دعا  شدیم شتریدردم ب یبده خانم دکتر.  هرچ

از  یهرچ ی! اله یکردم . به خدا دعات کردم خوشبخت بش

 خدا بهت بده .... یخواهیخدا م

 

 _ممنوع ی#کپ 209#کالکت_

 !ستمیخنده گفتم: من  دکتر ن با

کار  یالبته در دل زمزمه کردم : خانه خراب کن و تالف و

 ! ستمیهم ن
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... مادرم را به  ایمار یامده بودم تا حرف و نجوا فقط

 گوش آدم ها برسانم ... که عشق حرمت دارد . 

تف  ونیزیتلو یصورتش در صفحه  یکه تو یوقت یحت

 ایبودم رو دهیبودم چون فهم یانداخته بودم ، فقط عصبان

بار  نیاول نکهیاست که به محض  ا یمادر مرد یانصار

چهره اش  ی فتهیش دمید ونیزیچهره اش را در قاب تلو

خودش کرد و   ریشدم  و کم کم منشش بود که من را درگ

 ونیزیو تلو اورمیدوام ب ادینتوانستم ز مهمان موقع ه یحت

 را بغل زدم ....  شیو عکسها

،  دیآمبوالنس، در را گشودند ، سرم به سمت در چرخ میت

زدند و   یکه در بغل داشتم ، لبخند ینوزاد پسر دنیاز د

خودشان گذاشتم . به  یجدا کردن بند ناف را به عهده 

و  نیکه افتاده بود از جا بلند شدم . زم یبا فشار یسخت

و  دیمن را بوس یطور رانی... ج دیچرخیزمان دور سرم م

 هیکه از خجالت آب شدم . ثان دیکرد و دستم را بوس لمبغ

بغلم نگهش داشتم و گفتم: خدا روشکر از پسش  یتو یا

 براومدم! 

بده خانم دکتر . خدا تو رو رسوند . خدا هم اقا  رتیخدا خ-

 یدعا نیبش ریعاقبت بخ یبده . اله ریهم تو رو خ نیراست

بچه تا ابد پشت سر شماست . قابل باشم  هیمادر و  هی

 شماست ....  یبرا شهیهم  رمیخ یدعا
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فرزند و مادر خوب بود، با برانکارد به  یعموم حال

با  رانیرا همراه ج یکی نیآمبوالنس منتقل شد ، راست

نمانده  میبرا یجان چیه گریشان کرد، د یعابربانکش راه

تخت ولو شدم   یآمدم و با حوله رو رونیبود . از حمام ب

 . 

و گفت: غذا رو  ستادیامد در چهار چوب ا شیپا یصدا

 ؟ی؟ خوب ستیگذاشتم گرم بشه .... گرسنه ات ن

 یبود ... و چقدر دوست داشتم که با همه  نگرانم

ها اما احترامم را دارد و  دنیها و عقب کش یدلخور

 شودیما حل م انیمشکل م نینگرانم است چون باور دارد ا

تفاوت  یبودم ب دهیرا فهم اهشیس یراز چشمها گری. د

 یکنم ب الیداد که خ ینشان م نطورینبود ... فقط نگاهش ا

گارد  کیماسک بود .  کیبودن  تیاهم یتفاوت است و  ب

از من؟! از رفتن من؟! و از دژ  دیترسی!!! م یدفاع

و  دادمی؟! حق داشت . به او حق م کردیغرورش دفاع م

 شیخودم را داشتم . اما حال چشمها یمن هم سبک دفاع

لحن  نینگران ... ا یصدا نیتفاوت نبود که اگر بود ا یب

 شد؟یم دیتول شحنجره ا ینگران پس از کجا

تخت نشست ، دستم  یدراز کردم، لبه  شیرا به سو دستم

 هیباعث تولد  یتونیو گفت: چه خوبه تو م دیرا بوس

 .... یباش یزندگ
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بر سر چه بحث  میما داشت شیپ ینه انگار ساعت انگار

 .  میکردیم

 یبه موها یتخت نشستم ، نگاه یزدم و رو یلبخند

کوتاهم که روشن تر شده بودند انداخت و گفت: موهات 

 ...یخوریسرما م سهیخ

 یرو یبوسه ا دمیجواب ، صورتم را جلو کش یجا به

 یگذاشتم و گفتم: ممنون که با وجود خاکسپار شیلبها

!  خدا رحمتش کنه .  یمادرت ... مراسم رو عقب ننداخت

 بشه ...  دهیکه روحش آمرز خوامیاز خدا م

 نیگذاشتم و گفتم: ممنون که ا شیدوم را به لبها ی بوسه

 ...یشونم برنداشت یاز رو تتویمدت دست حما

 شیپا یرا دور گردنم حلقه زد و من را رو شیدستها

زدم و گفتم:  شیلبها یسوم را رو ینشاند . بوسه 

کنن که   تمیاذ یا گهید یآدم ها یممنونم که اجازه نداد

 .... ییکنه تو تمیکه حق داره اذ یتنها کس

 زل زد  .  میکمرم گذاشت و در چشمها یرا رو شیها پنجه

 یو با اخم گفتم: هرچند که ازت عصبان دمیکش یقیعم نفس

 ام! اما ...

 شیگذاشتم ، با دندانها شیلبها یچهارم را رو ی بوسه

کرد و گفت:  میو باالخره رها دمیرا نگه داشت خند میلبها

 ؟یاما چ
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سراغت ...  ومدمین یتوز نهیانتقام و ک یمن برا-

فقط  ی.... ول یپدرمه . ول ی غهیمادرت ص دونستمیم

.... مادرم  لمیف هیباشه ...  شیمادرم نما یزندگ خواستمیم

قصه اش به  خواستمیآخر با خدا قهر کرده بود. م یروزها

رمانش چاپ بشه  خواستمیها برسه ... اول م یلیگوش خ

 نمایاز تئاتر س دی... بعد فکر کردم شاگرفتمجوز ن یول

 ... و ... 

 ؟یو چ-

 

 _ممنوع ی#کپ 210#کالکت_

 : دمیکش یقیعم نفس

سراغت . گفت تو  امیکرد تا ب یاستاد اذرخش تو رو معرف-

 نکهیا ی! به روح مادرم قسم برا یکمکم کن یتونیم

نداشتم !  یقصد نی. چن شتیپ ومدمیازت ببرم ن ییابرو

نداشتم .... مطمئنم  ادیم ادمیکه  ییتا جا یعنیوقت .  چیه

به خاطر  یزیچ نیاز ا شتریب گهیاگر د یکه نداشتم حت

 ! ارمین

 :  دیپرس یاخم با

 اومده؟ ادتی یچ-

، با  کردمیرا حس م ینیام پر درد بود و فشارسنگ نهیس

 نشسته بود گفتم: میکه در گلو یبغض

 مرگ مادرمو ...  یلحظه -
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 تر شد .  میبزرگتر و حج توده

زل زدم  نیاشک جمع شد و در صورت راست میدرچشمها

رو لعنت کنه!   ایخدا تو و رو زدیداد م یوقت یو گفتم: حت

تورو  ریردم که ...دارم تصولحظه هم قبال به خاطر او هی

 ! نمیب یم ونیزیتلو یتو

 شه؟یم ی: و اون موقع چدیکردم و پرس مکث

 یلیرا نداشتم و فقط گفتم: خ قتیگفتن حق یرو دمیکش یآه

آوردم  ادیرو به  یام !   ... و شب یو عصبان یازت شاک

کدوم از  چی! و تو ه یو بهت دادم تا بخون واریکه کتاب د

که تو ازش حرف  یمیتصم نیهام از  ا یادآوری نیا

 .  نیراست ستین یخبر و رد چیه یزنیم

 میسکوت برقرار بود . هردو داشت انمانیم هیثان چند

 .  میکردیآمده را مرور م شیپ اتییجز

 یلیدوِست دارم خ یلیزدم و گفتم:  خ شیبه رو یلبخند

من  یفکر اما همچنان پا نی. تو  با وجود ا  نیراست ادیز

 !  نیراست یموند

داد و سخت بود اما گفتم:  رونیب نهیاز س قیبازدم عم کی

برم  تیتا من...  از زندگ ی.... اگر بخوایعنیتو  اما ... 

 ... 

پر اشکم را  یاش گذاشتم تا چشمها نهیس یرا رو سرم

اش کردم و گفتم:  یغرور مهم نبود متالش گریو د ندینب

 



 785 

.... که من گناه مادرتو سیمن ننو یرو پا گهید یکیگناه 

 .  سمینویتو نم یپا

و  دیکش میموها یدهانم را قورت دادم و پنجه اش را ال آب

 کوتاهه .... ایگفت: مادرمو ببخش ! دستش از دن

 چیمن ه  نیراست دونمیمن اونو مقصر مرگ مادرم نم-

. مادر تو  دونمیمقصر نم ییوقت مادر تو رو به تنها

ما...  یزندگ یآوار رو ایعالقه مند هرچقدر هم به پدر من 

اش  نزد ... من  نهیپدرمم بود که دست ر د به س نیاما ا

 ! دمی... مادر تو هم حتما بخش دمیپدرمو بخش

ام را باال  یشانیداد و پ رونیب نهینفس راحت از س کی

داغش نشاندم و گفتم:  مادر من خفه  یشانیو به پ دمیکش

رو دور  ی... چون بابام روسر دینرس ژنیشد . بهش اکس

تقال کردم قبول  یگلوش سفت و سخت گره زد و من هرچ

هم دعوا نکردند  انتیپدر و مادرم به خاطر خ ینکرد! حت

و  زدیبود! پدرم داد م ایگردن مار یتو بیصل اطر... به خ

اون شب باهم اتفاق افتاد  زیمرتد ! همه چ گفتیبهش م

... تا اعتقاد و باور مادرم زن تا  هی... از جنگ سر ورود 

 ادینم ادمیرو به خاطر اوردم اما  زهایچ نیا ی! من همه 

 ینقش چی! که ه رمیانتقام بگ یکه دلم خواسته از پسر زن

 یکار نیچن دیمن نداشت .... من اصال چرابا یزندگ یتو

 بکنم؟! 
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 یمیتصم نیزد و گفت: خوشحالم چن میبه رو یلبخند

 ادیو به  زی! هرچند که هنوز به طور کامل همه چ ینداشت

 ! یاوردین

 

 _ممنوع ی#کپ 211#کالکت_

 یچطور جنازه  ستین ادمیو گفتم: هنوز  دمیکش یآه

کرد  دمیچطور بهنام تهد ای رونیب دمیمادرم و از خاک کش

 ....  ایمن و بهنام رو خوند  ی غهیص ی.. ک غهی.. زمان ص

 اراده گفتم: آخ .... سرم .... یو ب دیکش ریت مغزم

.من جوابمو   هیزد و گفت: کاف میبه موها یگرم ی بوسه

 گرفتم. 

 یمی، باز اون تصم ارمیب ادی شتربهیب یزیمطمئنم اگر چ-

 !ستیذهنم نبوده و ن یتو یزنیکه تو ازش حرف م

 زد .  یلبخند

کردم  به صورت جذاب و مردانه ، نگاه نافذ و  نگاهش

 ی:  روز اولدمیپرس یآرام ی... با صداقشیعم یچشمها

تو... من بهت گفتم  یبا اون حال اومد مارستانیب یکه تو

 شما ....

بود  یکالمم گفت: فکر کردم همش باز انیزد و م یلبخند

 . کنمیو به قول هام عمل م ستمیوگرنه انقدرها هم خشن ن

بهم شک  دیاون موقع هم نبا ی: حت دمیکردم ولب برچ اخم

دوست دارم .  یلی. خ نی. من دوست دارم  راست یکردیم
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محبوبش  گریطرفدار به باز هیقبال احساسم بهت احساس 

... از  تیگریبود ... از مدل حرف زدنت ... مدل باز

از دغدغه هات  یونیزیتلو یبرنامه ها یتو تتیشخص

آدم رو  هی... حاال خودتو شناختم . تو  ومدیخوشم م

مهربون  یکمک کن یکنیم یعالمه سع هی...  یراست

با تو انقدر  تونمیمن چطور م ی... خطاهاتو جبران کنیباش

 رحم باشم ؟!  یب

 من  .  یآهو یستیرحم ن یدوست دارم و خوشحالم که ب-

آهو آورد .  راحتم کرد و نفس راحت  یانتها یمن چه

پس زدن  ها و تعلل ها .... شک چه  ی. پس همه  دمیکش

و باور... چه قدر باور در قلبم  . ایگر بود خدا رانیو

اندازه  نیپررنگ بود و از خدا خواستم در قلب او هم هم

 پررنگ باشد و قابل لمس.  

قلبش گذاشتم ... ضربانش تند بود و  یدستم را رو کف

بزند ...   یباعث شد تا لبخند شیگردن و گونه ها یسرخ

 لبخند زدم .  

گذاشت ، بوسه اش را اجابت کردم  میلبها یرا رو شیلبها

 یارامش کنم . مسکن باشم ... مامن خستگ خواستمی. م

آرامم کند . روح و  خواستی.... و مشیها یشانیها و پر

جسمم را آرام کند و آسوده . حوله را از تنم در اورد و 

دوستت دارم ... و به کررات  خواندیکه در گوشم م ینیح

سگک کمربندش  ی... صدا: دوستت دارم  کردیتکرار م
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... در چه یآن حس کردم  مهم است کجا باش کیآمد و 

 ...  یباش یطیشرا

آوردرد و رنج  باشد ... و همان   ادیتواند  یصدا م کی

آور لذت  و عشق باشد!  خواستن ... و  ادیتواند  یصدا م

مهم نبود ...  زانینام یمهم نبود  تپش ها یخستگ گرید

 ماد.مهم باور بود و اعت

پس همه اش خواستن  نینبود و از ا یبود هراس تاعشق

 بود و بس .

**************************** 

 ... حرکت ...  نی.. صدا ... دوربنور

که در دست داشت را مقابل   یصحنه کالکت کوچک یمنش

حکمت  نیصورتم  گرفت و تقه اش را درآورد  . به راست

 لمیسکانس از  ف نیکه در مقام کارگردان شاهد اول

زل  نیکردم و در لنز دورب ینگاه میام بود  ، ن یینمایس

باشد  یدر کالمم جار توانستیکه م یقدرت تیزدم و با نها

 سکانس اول گفتم:  ولدربرداشت ا

 تویو به خاطر آوردم ؛من اومدم تا  زندگ زیهمه چ  من

پدرم نشست و  یپا ریتو ز یچون مادر  هرزه  رمیازت بگ

هامو ... عشقمو ...  یمنو ازم گرفت ! خوش یزندگ

اما  دمیقاتل و  بخش  هیمادرمو ، محبت پدرمو ! من 

تقاص  مادرتو پس   دینتونستم تو رو ببخشم .  تو با
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!  یمنو پس بد یاز دست رفته  یزندگ...   تقاص  یبد

 ازت گرفتم ... تویزندگ

حاال ... حاال که  ینه  ناراحت . حت مونمیاز بابتش نه  پش 

 !  رمیات شدم ... عاشقت شدم ... حاضرم برات بم فتهیش

 آمد : کات .... شیصدا 

به چهره  یکه به تن داشتم ، نگاه یو لباس میوجود گر با

در فضا  میشده بود ، صدا رهیخ توریاش انداختم ، در مان

به لب داشت ، خدا خدا  یبخش تیپخش شد ، لبخند رضا

شت تکرار نشود ، بهش گفته بودم دلم تا بردا کردمیم

برداشت همه  کیظاهر شودم که در  یآنقدر قو خواهدیم

من  ،  یزندگ یاز ماجرا یلمی، ف میببر شیرا پ لمیف ی

کس قرار  چیمن که که ه یزندگ یاز قصه  یسیالبته بازنو

از خودم را  یگرینوع د خواستمینبود ازش مطلع شود م

انتقام جو ! همان  یوحش یآهو کیببرم  نیدورب یجلو

 نیهستم و نبودم ... و ا کردیم الیخ نیکه راست یزیچ

ام بود ...    یکار حرفه ا نیاولچالش من در  نیبزرگتر

و   دیبر یکه نفسم را م ریمخصوصا با آن کارگردان سختگ

 بود.  نمایورود من به س یتازه شروع ماجرا نیا

مرداد   31جمعه  22:24کالکت جلد دوم  ساعت  – انیپا

1399. 

 


