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 کاربر انجمن قصه سرا P*E*G*A*H | ییایرمان موم    
 

 برو اي روح من آزرده از تو ترك کن ما را        
 که من در باغ تنهایی        
 ببویم عطر گل هاي رهایی را        

 
 برو اي ناشناس آشناي من        
 که در چشمت ندیدم آفتاب آشنایی را        

 
 تویی از دودمان من        
 ولی دود از دماغ من برآوردي        
  روشنایی رايبه چشمم تیره کردي روزها        

 
 من از آغاز میالد تو همراهت سفر کردم        
 پس از یک عمر دانستم        
 سفر با مردم نامرد دشوارست        
 سفر با همره نامهربان تلخست        
 رو اي بد سفر اي مرد ناهمرنگب        
 که می گویم مبارك باد بر خود این جدایی را        

 
 تو از این سو برو در جاده هاي روشن و هموار        
 من از سوي دگر در سنگالخ عمر می پویم        
 که در خود دیده ام جان سختی و رنج آزمایی را        

 
 اماجدا شد راه ما از یکدیگر         
 منم با کوله بار دوره ي پیري        
 تو در شور جوانی ها سبکبال و سبک باري        
 تو را صد راه در پیشست        
 ولی من می روم با خستگی راه نهایی را        
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 برو اي بدترین همراه        
 تو را نفرین نخواهم کرد        
 سفر خوش خیر همراهت        
 دعایت می کنم با حال دلتنگی        
 که یابی معبه ي مقصود و فرداي طالیی را        
 نمی دانی نمی دانی        
 که جاي اشک، خون در پرده هاي چشم خود دارم        
 اگر در این سفر خار بال پاي مرا آزرد        
 سخن هاي تو هم تیري شد و بر جان من بنشست        
 بود مشکل که از خاطر برم این بی صفایی را        
 رفیق نیم راه من        
 سفر خوش، خیر همراهت        
 تو قدر من ندانستی        
 درون آب ماهی قدر دریا را کجا داند        
  شکسته استخوان داند بهاي مومیایی را        

 
 خسته کننده یهمانی شود بر می میانی گذارم، پایم نتی کابي کنم و توی را که خشک می بشقابنیآخر        

 کند، اما یکمرم درد م.  رومی مرونی کشم و از آشپزخانه بی را از دو طرف ممیدست ها. و عذاب آور امشب
 که نی از ارد،ی گیقلبم ضربان م! ساعت صفر را.  دهدیساعت شماطه دار صفر را نشان م.  ندارمیوقت چندان

 یکمد را باز م.  رومیبه اتاق م. ندی نشی بر باد رود، عرق بر صورتم ممیهمه نقشه ها خراب شود و زیهمه چ
 تا رمی گیلبم را به دندان م.  شدهی مخفلی از وسای انبوهری که زیچمدان.  شومی مرهیکنم و به چمدانم خ

 بندم و ی و چشمم را منمی نشی مبل ميرو.  گردمی برمییرایبه پذ. ند وجود هم ندارد، نشکی که حتیبغض
معده ام .  ام عبور کندیینای از ابتدا استارت بخورد و از مقابل اعصاب بلمی فکی ام مثل ی دهم زندگیاجازه م

 عت مانم تا پاندول سای دهم و منتظر می آورد قورت می هجوم ممی را که به گلوی ترشعیما.  شودیمنقبض م
چمدانم را با .  پوشمی گذرد، پالتو و شالم را میاز ساعت صفر م ساعت کی که یآنگاه، وقت.  ضربه بنوازدکی

 ی مطمئن مزی که از مرتب بودن همه چی چرخانم و وقتینگاهم را دور سالن م.  گذارمی راهرو مي تواطیاحت
 . رومی بندم و میدر را آهسته م.  کنمیشوم، چراغ را خاموش م
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. ستادهی آن طرف تر ایسمند زرد کم. نندی نشیورتم م صي درشت برف رويدانه ها.  خواهمیهوا م        
 ي هابی جيدستانم را تو.  گذاردی صندوق عقب مي شود و چمدان نه چندان بزرگم را توی مادهیراننده پ

 به ي گذرانم و لبخندیاز نظر م خانه ام را!  خاموش خانهيچراغ ها. رمی گی برم و سرم را باال میبزرگم فرو م
.  کشدی صورتم ميدستم را رو. ندی نشی چشمم ميبرف پنبه مانند تو.  زنمی می زمستاني هوانی هميسرد

 آخر دیشا.  کنمی متنفر از سرما، امشب کوچ مشهی هميتمام هواها سرد شده اند و من، پرنده . هوا سرد شده
 ...  به قشالق نرسد امارمیمس

 یدر عقب را باز م.  را خبردار کندای خواهد دنیم.  کنمی نگاهش میعصب.  زندی میراننده بوق کوتاه        
. رمی گی اندازم و رو می ماهی سي نگاه را به پنجره هانیآخر.  شومی از گرما رو به رو میکنم و با هجوم مطبوع

 . دوزمی چشم میستان شب زممهی نیاهی برم و به سی ام فرو مقهی خز يگردنم را تو
 ! سردی فصليدر آستانه !  تنهایزن!  منمنیو ا        

 
 

 رونی را بلمی بالش بردم و موباریدستم را ز. دمی وحشت زده از خواب پری ممتد گوشبرهی وياز صدا        
 . صفحه لبخند زدمي و به اسم نقش بسته رودمیکش

 جانم؟ -        
 . سرحالش روزم را ساختيصدا        
  تنبل خانوم؟يخواب بود -        

 : گفتمازهی خمانی به اندامم دادم و میکش و قوس        
 .گهی دشهی منی همي داری نگهم مداری وقت بری شبا تا دیوقت -        
 .دیدلم لرز. دیخند        
 .ی نگفترمی شب به خهی. حاال خوبه وسطش خوابت برد -        
 : گفتمطنتیبا ش. خواب مهلت نداده بود ارسالش کنم.  نوشته ام افتادممهی اس ام اس نادی        
  آخه؟هیساعت سه صبح وقت اس ام اس باز.  اومدی اومد آقا، خوابم میخوابم م -        
 :آرام جواب داد        
 ! جرات داره بخوابه؟ی اون موقع کنمیبب. گستی ديوقت کارا! نه -        
 : راندن افکار ممنوعه پتو را کنار زدم و بلند گفتمرونی بيبرا. تنم داغ شد        
 . بخورمری به حالت اگه روز اول کارم تاخيوا.  دنبالمای حرفا پاشو بنی ايبه جا! ییای حی بیلیخ -        
 !از ته دل. دیغش غش خند        
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 .دمصبحانه نخور.  داخلامیدر رو باز کن ب. من دم خونتونم خانوم -        
 . آشپزخانه بودند سالم دادمي را زدم و به پدر و مادر که توفونیبا عجله دکمه آ        
 .امی آب به دست و صورتم بزنم و بهیمن . اشکانه -        
 کمرنگم را با خط شیآرا. دمی دهانم چرخاندم و مانتو و شلوار بدون چروکم را پوشي مسواك را توعیسر        

 .دمی خنده اشکان و پدر را شنيصدا.  رفتمرونیازك جلوه دادم و از اتاق ب کوتاه و نیچشم
 .سالم -        
 . و محکم اما پر مهر جوابم را دادمدیبه سمتم چرخ        
 .سالم خانوم -        
.  نگاه کردن در چشمانش را نداشتممی مستقيدر حضور پدر و مادرم رو.  مور مور شدمقشیاز نگاه عم        

 : به سمتم گرفت و با اخم گفتيمادر لقمه ا
 ؟يصبحونه نخورده کجا شال و کاله کرد -        
 :به زور لقمه را در دهانم چپاندم و گفتم.  کور شده بودمی اشتهایاز شدت ذوق زدگ        
 .ستیگشنم ن -        
 :و رو به اشکان ادامه دادم        
 . شدهرمی دم؟یبر -        
 .دیپدر خند.  حرف بلند شدی و بدی را سرکششیته مانده چا        
 .مهلت بده صبحونش رو بخوره. زوده بابا جون -        
 . کردی دستشیاشکان پ        
 . نرسه بهترهریروز اول د.  شدمری سگهینه د -        
 آن دو دست دی ددانیخند کوتاه پدر اکتفا کردم و به محض خروج از م قرآن مادر رد شدم و به لبریاز ز        

 : اش را زد و گفتیمی و قددی سف206 موتیر. اشکان را با پنجه کوچکم فشردم
 ؟ياسترس دار -        
 .آب دهانم را قورت دادم        
 . دارمجانی هشتریب. یلینه خ -        
 . زد و پشت فرمان نشستيلبخند        
 خوبه؟.  دنبالتامیپنج م -        
 . داشبورد گذاشتم و پوست خشکم را آغشته به کرم کردميحلقه ام را در آوردم و رو        
 ن؟ی بهتر از ایچ -        
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 : و زمزمه کرددی حلقه را بوسيدست چپم را باال برد و جا        
 !میجونم، زندگ -        
 : و همان جا نجوا کردمدمیخم شدم و نرم، الله گوشش را بوس        
 .یخودت -        

 
 تارا؟ -        
 یبه سمت صدا م.  زندی لگد منهیقلب کم طاقتم به س.  شومی پرت متی خاطراتم به گردباد واقعانیاز م        

 کاود، ی چرخد و تمام وجودم را می م لغزد ویچشمانش م. رمی گی مشتاق قرار میچرخم و مورد هجوم نگاه
 : کندیتکرار م.  دوريبه دروازه آن صدا. شی ام به لب هارهیاما من خ

 تارا؟ -        
 ي کنم تمام شده باشد آن چت کردن هایباور نم.  کنمیمثل من که باور نم.  کندیانگار او هم باور نم        
 کنم تمام شده باشد و من اکنون او را، یباور نم! يبری واي هاغامی شب، آن پمهی ني هاپی آن اسکا،یطوالن

 يکف دستش را رو.  ام داشته باشمیقدم  جا در چندنی کنار خودم، هم،ی واقعی واقع،ي مجازي از فضارونیب
 ! خواهد مطمئن شود که منم، تارایم.  کشدیصورتم م

 !نمتی تونم ببی شه که باالخره میباورم نم -        
 ی شود و با تعجب باز هم میمبهوت م.  توانمیاالن نه، االن نم.  کشمیپا پس م. دی گشایآغوش م        

 :دیگو
 تارا؟ -        
 .چانه منقبض از بغضم.  گذاردی چانه ام مریدستش را ز.  دوزمی منیچشم به زم        
 ؟یخوب -        
 ! توانستمیفقط اگر م.  شدمیم خوب اراممی توانستم در آغوشش بیاگر م        
 .دیآه کش        
 ؟ي چمدون رو دارهی نیهم -        
 . کنمی مدییبا سر تا        
 .پاسپورتت رو بده من -        
.  کندیمکث م.  دهمی کشم و به دستش می مرونی برم و پاسپورتم را بی مفمیدست چپم را درون ک        

 دهد و ی تکان ميسر.  کنمی ممی قابمی جيدستم را تو. به حلقه ام زل زده است.  کنمیپرسشگر نگاهش م
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من که مدت .  شومی مرهی خنش پهياز پشت به شانه ها.  افتدی و جلوتر از من راه مردی گیدسته چمدانم را م
 پس چرا زبانم بند رفته؟.  کنمی مي اندام لحظه شمارنی ادنی ديهاست برا

 ینیعقب نش.  دواندی مشهیشک در جانم ر.  افتندی زانوانم به لرزه مکر،ی غول پرباسی ادنیدبه محض         
 ی پله ها که ميپا.  شومی مدهی شود و به دنبالش کشی مری پنجه قدرتمندش اسانی ممی کنم، اما دست هایم

 چشم ي توادی که زییجا. میرو ی کنار میکم.  شوندی میچشمانش برزخ.  ترسمیم.  کنمی مقاومت ممیرس
 ری زسمی کند و مقابل نگاه خی حلقه ام را می باور نکردنی آورد و با خشونتیدست چپم را باال م. میمردم نباش
 :دی گوی دهد و میبا انگشتش حلقه را نشان م.  اندازدی ممایچرخ هواپ

 آدم تو وجودت از اون ي اثرچی خوام هینم.  منشیپ. ی با منگهیتو د. تموم شد! نیبب -        
 ؟ی فهمیم. تحملش رو ندارم. ی خوام بهش فکر کنینم. نمیبب        
 لحظه سر برگردانده ام و به حلقه ام نی که تا آخریو مرا، من!  نهای ام دهی فهمندی دهد که ببیو امان نم        

 . بردی غرب ميای نگرم، با خود به دنیم
 

 را باز کردم ینیری و روبان جعبه شدمی هر دو را بوسي مادر و پدر اشکان، گونه هاییدر جواب خوشامد گو        
 :و گفتم
 . شاغل شدن عروستونینیری شنییبفرما -        
 :پدر جان دستش را دور گردنم انداخت و گفت        
 .ینیری شنی که خوردن داره امیبخور. قربون عروس خوشگلم -        
 .مادر اسپند آورد و دور سر من و اشکان چرخاند        
 .کور بشه چشم حسوداتون -        
 :و اشکان دستم را گرفت و گفت        
 .زای چهی بعد بقز،یاول سورپرا -        
با دو حرکت . ورجه وورجه کنان از پله ها باال رفتم. ستی دانستم منظورش چیم. چشمانم برق زدند        

 . فرو بردمی پهلوي پاگرد در آغوشم گرفت و انگشتانش را تويودش را به من رساند و توخ
 ؟ی مفت و مجاني جورنیکجا؟ هم -        
 ی بود و او هم خوب ممینقطه ضعفم پهلوها.  نرودنیی خنده ام پاي دهانم گذاشتم که صدايدستم را رو        
 .دانست
 .ادیقلقکم م! وونهینکن د -        
 .دی را بوسمیگلو        
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 . برمتیواشکی يقربون اون خنده ها -        
 ي را باال آورد و روشیدست ها. میدی کنان به دم اتاق رسی تاتیتات. از پشت شکمم را در بر گرفت        

 :چشمانم گذاشت و گفت
 .حاال در رو باز کن -        
از .  کرد و دستانش را برداشتتمیبه داخل هدا.  کردمدای را پرهی هوا تکان دادم و دستگيدستم را تو        

 :می قلبم منفجر شد و فقط توانستم بگوجانیشدت ه
 !يوا -        
 سال نقش خانه نی که قرار بود حداقل چندییجا. مانی مترجدهیاتاق ه.  اتاق تمام شده بوديزیرنگ آم        

. رهی بنفش تي با پرده هايپنجره ا.  پنجره گذاشته بودکیت را نزدتخ. دمیدور خودم چرخ.  کندي بازمانیرا برا
 توالت نشستم و زی بار پشت منی شدم و اندبل. ساتن خنک کوسن ها را لمس کردم. ی تر از رنگ رو تخترهیت

 وتری کامپزیکتابخانه و م.  بودی که هنوز خاليکمد. میکمد هم داشت.  باز کردم و بستمیکی یکیکشوها را 
برگشتم و از . یاسی و بنفش و دی سفيهمه به رنگ ها.  خوردی از اتاق به چشم ميگری هم در گوشه دیکوچک

 يرو.  بند رفته بودیزبانم از خوش. ختمی کرد، آویلبخند بر لب نگاهم م  وبی که دست به جیگردن اشکان
 . نشاندشی پايتخت نشست و مرا رو

 ؟ي پسندی رو مدمانشیچ -        
 .م را تند تکان دادمسر        
 .ي دی و منو تو تخت راه نمشهی که دعوامون میی واسه شبامی بخردی کاناپه هم باهی -        
 نهی که بر لبش نشاندم سرش را به سیصورت خسته اش را با دو دست قاب گرفتم و بعد از بوسه محکم        

 :ام چسباندم و گفتم
 .ارهیخدا اون روز رو ن -        

 یم.  رفتی اما از نگاه کردن به چشمانم طفره مد،یچانه ام را بوس. دی را بوسمیگلو. دی ام را بوسنهیس        
 .گونه اش را نوازش کردم.  توانستی و نمدی بگويزیخواست چ

 ؟یستی چرا سرحال نزم؟ی شده عزيزیچ -        
 .دی کشیقینفس عم        
 .با وامم موافقت نشد -        
 . کردندی سرم خالي زده قطب جنوب را روخی يانگار تمام آب ها        
 ي قراضه کارمون بدجورنی اما بدون ام،ی رو بفروشنی ماشگهیبابا م.  کار کنمی چدی دونم بای نمگهید -        
 .شهیلنگ م
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 . چسباندشیدستان سردم را به لب ها        
 .می منتظر بمونشتری ذره بهی دی انگار بای ولم،ی کنی دونم قرار بود بعد از آماده شدن اتاق عروسیم -        
 . را دورم محکم کردشیدست ها.  نشود و غرور مردم نشکندریتمام تالشم را به کار بردم که اشکم سراز        
تو غصه . شهیباالخره درست م. دمی درخواست مگهیصد جا د. دمی درخواست مگهی جا دهی رمیفردا م -        

 .نخور
 .سرم را بلند نکردم. دی لرزنمییلب پا        
  بگم؟یبه چه زبون.  خوامی نمیمن عروس -        
 . کردشتریفشار دستانش را ب        
 ی نه حت،ین نه لباس آن چنا،ی درست و حسابينه طال. ی شرمنده ت هستم زندگیمن به اندازه کاف -        

 . مستقلي خراب شده هی
 .با دست دهانش را پوشاندم        
 ي خوایچرا م.  وسط جهنمی خوام، حتیمگه من به خاطر طال و لباس زنت شدم؟ من تو رو م! شیه -        

 نیمن از ا.  فشار روت هستیبه اندازه کاف.  بار قسط و قرضری زي نداره بری ارزشچی که هیواسه جشن
 .تموم  ومیری گی می مهمونهی.  جشن شونی االی خیتو رو خدا ب.  خوامی رو نمشترشیب

 . چشمانش، غم وجودم را گرفتي توتیاز قاطع        
 که نیاز ا. یستی و نی که زنم هستنیاز ا. ادی بدش نمی دوران عقد لعنتنی کس به اندازه من از اچیه -        

با تجسم کردن چشمات، خنده هات، با .  فقط با صدات بخوابمدی که هر شب بانیاز ا. یستی و نی هستشمیپ
 بودنت مهی نصفه ننیاز ا.  مثِ زهرهمن  اما واسهنهیری دوران شنی اگنیم! خوندن هزار باره اس ام اس هات

ه  خونهی تونم یم.  تونم واست طال و لباس بخرمی شم، چون بعدا می جشن نمنی االی خیخسته شدم، اما ب
 کنم، ی کار رو منیبه شرفم قسم که ا.  ببرمتي که دوست داریی تونم سفرایم. رمی واست بگیدرست و حساب

 . خوام حسرتش به دلت بمونهینم. شهیلوث م. شهی مرید. ستی در کار ني بعدیاما واسه جشن عروس
 . گشتی بر نممشیاز تصم.  بوددهی فایبحث ب        
 .آرام نوازشم کرد        
 .گهی گرفتن رو دارم دی جشن عروسهیعرضه . ینترس زندگ -        
 .دستم را دور گردنش انداختم.  له شدش،یدلم از غرور شکسته در صدا        
.  واسم ندارنیتی اهمچی هزای چهیبق. نی باشم، فقط همشتی خوام پی من فقط مه؟ی چه حرفنیا -        

 گهید.  کردمدایمنم که کار پ. یشی می و رسميای در مي حالت قراردادنیاز ا. شهیباالخره درس تو هم تموم م
  نگران باشم؟دی بایواسه چ
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 : شد و گفترهی اش جدا کرد و به چشمانم خنهیسرم را از س        
 !وونتمید -        

 
شالم را .  شودی مچاله شدنم مشتری سرد باعث بي کند و هوای اعصاب نابودم را خراب تر میپرواز طوالن        

دستم را .  فهمدیترسم را م.  دارمیبر نم "او" ناشناس، چشم از طی و وحشت زده از محچمی پیدور دهانم م
 . کندی نگاهم منخندا.  چسبانمی مشی شود خودم را به بازویتا آنجا که م. ردی گیم

 . کنمیگمت نم! نترس -        
 دانست از ترس ی دانست از ترس گم شدن؟ چه میاو چه م. رمی گیفاصله م ی شوم و کمی منیشرمگ        

 تنها ماندن؟
 ی نمچی پس چرا من هستیسی زبان انگلنیاگر ا.  زندی حرف میبا کس. ردی گی ملیچمدان ها را تحو        
 فهمم؟
 .می شی سوار تاکسدیبا. زمی عزایب -        
 ؟... بودم؟ بودم و زشیعز        
 که ییساختمان ها.  پوش اما شلوغ و زندهدی سفي هاابانی خياهوی شوم در هیگم م.  شومیمحو م        

 فرار از کوران ي فرو برده اند و براقهی که همه سر در یمردم.  بزندنی را تخمشانی تواند بلندی نمی چشمچیه
 شود که یباورم نم. ستمی تهران ندر گری شود که دیباورم نم.  دارندی شکل ممکن قدم برمنیسرما به تندتر

 . کندی را که کنارم نشسته است و با انگشتانش دستم را نوازش می شود کسیباورم نم. کابوس تمام شده است
 از تراکم آسمان خراش ها کاسته می روی مشیهر چه پ. به گفته خودش آپارتمانش در حومه شهر است        

 کند و چمدان ها را به دنبال ی را حساب مهیکرا. می شوی مادهی پی رنگيباالخره مقابل ساختمان آجر.  شودیم
 تفاوت به آن ها به سمت آسانسور یب  شود که اوی مدهی دییبای زچی مارپي پله هایوسط الب.  کشدیخودش م

 . زندی رود و دکمه چهار را میم
 يادی نفر زکی يحداقل برا. ستی کردم نی که من فکر میه آن کوچکحداقل ب. ستیخانه اش کوچک ن        

 ... حداقل.  رسدیبزرگ به نظر م
 . به خونه خودتيخوش اومد -        
 . کنمینگاهش م        
 . ذارم اونجای رو ملتیوسا. اون اتاق رو هم واسه تو آماده کردم.  اتاق منهنیا -        
 . سرد استیلیخ.  اما سرد استد،ی آی بودنش خوشم مری و نورگییاز روشنا.  بردیچمدان را به اتاق م        
 .میبه افتخار شما ردش کردم بره که راحت باش. قبال همخونه داشتم -        
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 " دختر؟ایپسر " دمی دلم پرسيتو        
 .يای تا سرحال بری دوش بگهیلباسات رو عوض کن و . آب گرمه -        
 !؟"حال"کدام  "سر".  اراده پوزخند زدمیب        
 شود و به ی مدهی روم، اما ناگهان دستم کشی گذرم و به سمت اتاق میاز کنارش م.  دارمیشالم را برم        

 ي شوم و از بوی دستانش محصور مانیم.  رسدی زند به فلک می که میضربان هر رگ.  شومیآغوشش پرت م
 ي بارها و بارها مهره هاشیدست ها.  چرخدی لغزد و می و مندی نشی ممی موهاي روشیلب ها. تنش مسحور
 ی کند و لب می را پاك ممی بوسد و اشک های ام را میشانیپ.  جوشدیچشمه اشکم م.  نوردندیکمرم را درم

 :زند
 .تموم شد. ی خودمشی پگهید.  تموم شدیهمه چ! آروم! آروم -        
 یی برم و با صدای اش فرو منهی سيسرم را تو. گردان من، مصمم استچشمان او برخالف نگاه سر        

 :می گوی مفیضع
 . اون هنوز شوهرمهیول -        
 کارمند و روزنامه ی بزرگ با کليدفتر.  بودرانی آن زمان اي روزنامه هانیراژتری از پر تیکیمحل کارم         

 بود به ی خانم مسن و مهربانممیمسئول مستق.  ها فرستاده بودندی و آگهغاتیمرا به بخش تبل. نگار و خبرنگار
 و می نشستی موقع صرف ناهار کنار هم مروزها یبعض.  اول مهرش به دلم نشستياز همان روزها. يدینام ام

 .می زدیحرف م
 ن؟ی آشنا شديچطور. از شوهرت برام بگو. خب، خوشگل خانوم -        
 . دستم چرخاندمي تو رادی سفي ساده نگیر        
 .می داشتیبا هم رفت و آمد خانوادگ.  بابامهیمیپدرش همکار و دوست صم.  شناختمشی میاز بچگ -        
 . خوب بوديلبخندش مملو از حس ها        
  کارست؟یچند سالشه؟ چ -        
 .لبخندم پر از عشق بود        
 . رهی معروف که سرش بره درسش نمياز اون خرخونا. هیمی شیترم آخر ارشد مهندس. سالشه 27 -        
 .دمشی دی نمبای من بود، چون تقری دوران زندگنی امتحاناتش بدترامیا        
 یچی اما خب از هست،ی نادیحقوقش ز.  کنهی واسه شرکت نفت کار ميفعال هم به صورت قرارداد -        
 .شهیدرسش که تموم شه استخدام م... شاایا. بهتره

 .دیخند        
 .ی واسه مدرك کاردانیفی ح؟ي دیخب حاال که شوهرت ارشده تو چرا ادامه نم...! شاایا. زمیعز... شاایا -        
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 . هوا تکان دادميدستانم را تو        
ن  به زور و ضرب اشکانمیمگه مخمو از سر راه آوردم؟ هم. ادیمن از درس خوندن خوشم نم!  نهيوا -        
 ی همه درس خونده آخرش چنیا.  کنمی همه عشق و عالقش رو به درس خوندن درك نمنیاصال ا. گرفتم

 حقوق هی.  افتهیم نیتازه استخدامم بشه اتفاق مهم.  رسهی تومن هم نمهیشده؟ فعال که حقوقش به 
 .پول تو کار آزاده. رهی بخور و نميکارمند
 .دمیآه کش        
 . نهمونهيتا آخر عمر هشتمون گرو.  ده کهی گوش نمده؟ی چه فایول -        
 : دهانش گذاشت و گفتي گوجه تويتکه ا        
 هی یشغل دولت. ي خوری منی با سر زمیاگه نداشته باش.  خوادی و جنم خودش رو مهیکار آزاد روح -        

 . روش حساب کردشهیحقوقش کمه اما م. شترهی بتشی خاطر و امننانی اطمییجورا
  جنم کار آزاد را نداشت؟یعنی. صورت اشکان را تجسم کردم.  زدمنهیدستانم را به س        
 . هستنمیا. آره خب -        
 . باال انداختميدی قی را با بمیشانه ها        
 که نی اما من هماد،ی از پول بدش نمیچکیدرسته که ه.  ندارهتی اهمزای چنیهرچند که واسه من ا -        

 . خوامی نميشتری بزیچ. اشکان رو داشته باشم بسمه
 : به پشتم زد و گفتیدست. دیبلند خند        
 .ای عاشقیحساب -        
 . را حس کردممیسرخ شدن گونه ها        
 . چقدر گلهنی دونیآخه شما که نم -        
 : و گفتدیمادرانه گونه ام را بوس        
 . شدهبشی نصی فرشته مهربوننی طوره که همچنیشک ندارم هم -        

 . راه توقف کردانهی برخاست، اما مزیاز پشت م        
 . ترسم چشمتون بزننیم.  شدهادی روزا حسود و بدخواه زنیا.  هر روز صدقه بده دخترمیول -        
 تر از ی معمولیلیمن و اشکان خ. زخند زدم اش پودهی گفتم، اما در دل به اعتقادات پوسیچشم محکم        

 .می باشی چشم کسي که تومی بودیآن
سه پوشه با رنگ .  کوله گذاشتم و به محل کارم برگشتمي را خوردم و ظرفم را تومی لقمه غذانیآخر        

.  رفتمی عکس و گزارش به محل کارشان مهی تهي برادیبا.  کردندی میی خودنمازمی مي مختلف رويها
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 که شماره اشکان را یدر حال  شانه انداختم وي را روفمیبند ک.  خواستندی تمام صفحه میآگه.  که نبودیشوخ
 . حوصلهی از آن بشتری خسته بود و بشیصدا.  زدمرونی گرفتم از دفتر بیم

 ؟یجونم زندگ -        
 زم؟ی عزیخوب. سالم -        
 ؟ییکجا. خوبم -        
 . که باز هم به بن بست خوردهدمیفهم.  اش کامال مشهود بودیفگکال        
 ؟ییتو کجا.  طرف ظفررمیدارم م. رونیاالن از دفتر اومدم ب -        
 . دور شدشیصدا        
 .گهی باشم؟ سر کار ددیکجا با -        
 . نزنمی دادم در مورد وام حرفحیترج        
 .به کارت برس. ستم حالت رو بپرسمخوا. زمی عزیخسته نباش -        
 . شدکی نزدشیصدا        
  دنبالت؟امیب -        
 . خونهرمیمنم کارم که تموم شه م.  اونجا شب شدهیتا برس. نه بابا -        
 .باز هم دور شد        
 .پس مراقب خودت باش -        
 : انداختم و زمزمه کردمبمی جي را تویقطع کردم و گوش.  فرستادمشی برايبوسه ا        
 "!ی پولیلعنت به ب" -        

 
 یتمام صفحاتش پر است از آناتوم.  زنمی هدف ورق می دارم و بی برمزی مي را از رويکتاب قطور        

 خواند و ی همه کتاب را منی چطور اشمی اندیبا خودم م.  چندش آوريانسان و انواع و اقسام امراض با ظاهر
  شود؟یفجر نممغزش من

 ی را به سمتم میکی.  کنندی را متصاعد مییبا دو فنجان در دستش که بخار خوش بو. ندی نشیکنارم م        
 .ردیگ

 سردته؟. دماغت سرخ شده.  بخورایب -        
 . کشانمی قسمت مبل منی تریی و خودم را به انتهارمی گی اش، فنجان را میکیمعذب از نزد        
 .خوبم.  نهگهیاالن د -        
 . زندی لب به فنجان ماطیبا احت.  درهم استشیاخم ها        
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 .می زنیبعدا حرف م. ی دو ساعت بخوابیکیبهتره  -        
.  به سر برده بودمیهوشی را در بری تمام مسدم،یبلع "او" نگاه متاسف ری که در فرودگاه آلمان و زیبا قرص        

 .دی آی خوابم نمگرید
 .ادیخوابم نم -        
 . است و تلخ، مثل روزگارماهیس.  کنمیقهوه را مزه م        
 تو ی چرخهی می تونی میاگه خواست.  وقت بهترهی گرفتن باشه واسه می حرف زدن و تصمیباشه، ول -        

 .است بخرم وی درست و حسابزی چهی میبر. ستی ننجای اصال مناسب اي که آوردییپالتو. میشهر بزن
 . رودی باال ممی صدااری اختیب.  استمی روزهانی بارز اتیاز کوره در رفتن خصوص        
 . کنمدی که بگردم و خرنجای اومدمین -        
 .نمی نشیصاف م.  کندیمتعجب نگاهم م        
 .ی بکشرونمی جهنم بنیاومدم که از ا. ی سره کنهی فمویاومدم تکل. ياومدم که نجاتم بد -        
 ی خودم تکرار مي لب و براری بار زنیا.  زندی نمی شود اما حرفی کوچک تر مشی دو ابرونی بيفضا        

 :کنم
 .نجاتم بده. ياومدم نجاتم بد -        
.  تر استي اش جدینترنتی اتیچقدر نسبت به شخص.  شودی مکمی گذارد و نزدی مزی ميفنجان را رو        

من !  آرام، نترسدی گوی نمگری شود، اما دی ميباز اشکم جار.  فشاردی و آرام مردی گی دستش ميدستانم را تو
 . کندیم  را نامفهوممی چانه و بغض حرف هادنیلرز.  کندیفقط نگاهم م. نجامیا

 !تو رو خدا بگو! بگو. ی کنیبگو که تمومش م. يدیبگو که نجاتم م -        
 . دهدی را در آغوشش جا مفمی و تن خسته و نحردی گی را ممیشانه ها        

 .ی کنیبگو که درستش م.  پشت پا زدمی به همه چمو،ی جوونمو،یزندگ.  باختممویهمه چ. من باختم -        
 :دی گوی مالد و آهسته می دو کتفم را منیب        
 .ي خاتمه بدفی کثي بازهی که تا به ي عمدا ببازدی وقتا بایبعض. ستی هم بد نشهیباختن هم -        
 .ردی گیسرم را باال م        
 . کهی دونیم. ستی نياما خط خوردن اسم شوهرت از شناسنامه ت آخر باز -        
 .می موضوع بحث کرده انیبارها و ساعت ها سر ا.  دانمیمنظورش را م        
 . دونمیم -        
 . کندیاشکم را پاك م        
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 نیمطمئن باش هم. ی که فکرش رو بکنیراحت تر از اون. دهیطالقت م. ی انقدر نگران باشستیالزم ن -        
 . شکنهیاالن داره با دمش گردو م

 ست؛ینه لبخند ن.  زندیبه حال خرابم لبخند م.  رودی شود و در قلبم فرو می ميشتریهر کلمه اش ن        
 .رخند استزه

 مگه نه؟.  که عوض داره گله ندارهيزیچ... هر چند که  -        
 هدف ی و بزمی خی برممیاز جا.  کندی می چشمم را طوفاني شکند و باز هوایصراحت حرفش دلم را م        

قرص .  را بخورممی قرص هادیبا.  لرزندی ممیدست ها. اضطراب پدر قلبم را درآورده.  چرخمی مییرای پذيتو
 ند؟ی کجامیها

 .می بزني دورهی رونی بمیلباس بپوش بر -        
 : پرسمی هوا میب        
 همخونه ت دختر بود؟ -        
 . دهدی خندد و سر تکان میم        
 .نه -        
 . زنمی را به کمر ممیدست ها        
 .بهیدو تا پسر عجواسه .  مرتبهنجای ايادینه؟ به نظرم ز -        
 . کندی اندازد و با همان لبخند اعصاب خردکن نگاهم می باال مییابرو        
  بدون دوست دختر؟؟ي تنها بودیینجای همه سال که انی ایعنی -        
 . برمی را باال ممی لنگه ابروهیبه روش خودشم !  جوابیب.  خنددیباز م        
  زاهد و پاکدامن؟نقدری و اینم؟ مرد باش باور کيانتظار دار -        
 . شودی به جلو خم می گذارد و کمی زانو ميآرنجش را رو! پر استهزا، پر تمسخر.  خنددی بار بلند منیا        
 به؟ی عجیلی خدنی نپری نکردن و با هر کسيکثافت کار -        
 : زنمی داد م؟ی زند؟ چرا؟ به چه حقی طور حرف منیچرا با من ا        
 با هر یعنی کثافتم؟ یعنی نجای رو ترك کردم و اومدم ای که من اون خونه لعنتنی اه؟یمنظورت چ -        

  ام؟یکس
 . کندیچشمانش را تنگ م        
  داشت؟یچه ربط -        
 . دودی ممیا موهشهی ريدرد تو.  کشمی برم و تا آنجا که جان دارم می فرو ممی موهايدستم را تو        
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 برم؟ خب ي خوای م؟ي خوایمنو نم. ی زنی مهی و کناشی ني که من اومدم داریاز موقع. ربط داره -        
 ! دنبالم؟ياصال چرا اومد

 . داردی مبل برمي و کاپشنش را از روزدی خیبرم.  شودینگاهش کم کم متعجب و بعد غمدار م        
 . آزاد برات خوبهيهوا.  متشنجهیلیاعصابت خ. رونی بمیپالتوت رو بپوش بر -        
 . کشمی مغیج        
.  توئهری هم داره تقصیهر مشکل.  ندارهی مشکلچیاعصاب من ه. ستمی نیمن روان. ستمی نوونهیمن د -        

 تونیشق عاي که اولش ادعاییشماها. نی حال و روز انداختنیشما مردا منو به ا.  آشغالتي تو و هم جنساریتقص
 هیشماها از ما . نی کنی موونهی ما رو دهاشما.  به باوراموننی زنی گند منیدی و بعد که به هدفتون رسشهیم

 هیمثِ . گهی دیکی با نیری کنه منی تونه تمکی که زنم نمنی ايبعدش به هوا. نی سازی می قرصیمشت روان
 .نیندازی زباله دورمون مکهیت

 .دی آی مکمینزد        
 .از همتون! از همتون متنفرم. ایجلو ن -        
 ي را روفمی که کنمی بیم.  زنمی چمباتمه مواریگوشه د.  لرزندی ممیتک تک سلول ها.  لرزدیتنم م        

آن قدر لرزش .  دهدی آب به دستم میوانی دارد و با لی را برمیکی آن همه دارو نی کند و از بی می خالزیم
.  کندیدستم را با دستانش محکم م. د زنیزانو م. زمی ری لباسم مي از آب را رویمی است که ندیدستانم شد
 چانه ریپتو را تا ز.  برَدمی و به اتاق مردی گی را ممی بازوریز.  کندیاطراف دهانم را پاك م.  خورمیقرص را م

 :دی گوی کشد و میام باال م
  بمونم؟شتی پي خوایم -        
 به خاطرات اجازه آوار شدن ي خبری بيای کنم و قبل از ورود به دنی دهم و پشتم را به او میواب نمج        

 . دهمیم
 

 . زدم و به صورت خندان اشکان چشمک زدمسی شده ام را لیانگشت سس        
 . خب؟ سسش خوشمزه ستهیچ -        
 :مهربان جواب داد        
 .زمینوش جونت عز -        

 زدم و با دهان پر یدهانم را باز کردم و گاز بزرگ.  آوردکی از بشقاب خودش برداشت و نزدتزای پيتکه ا        
 :گفتم

 . تو رو هم من خوردميتزایپ. خودتم بخور -        
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 زدند و دم ی مدمانی دی چشمری انداخته بودند و زنی را چشانینیب. دمی خودمان دينگاه چند دختر را رو        
تا کور شود هر آن " نازك کردم و رو برگرداندم و در دل گفتم یپشت چشم.  کردندی پچ پچ مگریکدیگوش 

 .حواسم را جمع اشکان کردم ".دیکه نتواند د
. ندازنی خوان که آدم رو به غلط کردن میخالصه انقدر ضامن و چک و سفته و کوفت و زهرمار م -        

 ی پولونیلیاون وقت واسه ده م.  گزهی هم نمی و کک کسرنی چاپن و می دزدن و می مردایلی ماردیلی مهیبق
 ...  کهنن کی مي بدن، اون قدر سنگ اندازشی جوون واسه شروع زندگهی خوان به یکه م

 .دیآه کش        
 ی برمارویتازه .  مدرك خواست جور کردم و بردمی هر چهی آخرنیا.  کار کنمی چدی دونم بای نمگهید -        
 ! پرالتیوام و تسه. ستی بخشنامه اومده اعتبار نگهیگرده م
 : و با افسوس گفتمدمیمن هم آه کش        
 ...  همیکی.  تومنهونیلی مثل ما لنگ ده میکی.  بگم واالیچ -        
 . شدمرهی خانابی چانه ام زدم و از پنجره به خریدستم را ز        
.  برج رفته بودمهی گزارش فروش هی واسه تهروزید! نمی بی مای و چرمی روزا کجاها منی ایاگه بدون -        

 هی.  نپرسیچیاز امکاناتش که ه. هر واحد هزار و پونصد متر. بپرس چند طبقه؟ چهل تا! هیبگو کجا؟ اله
حاال نکته جالبش . سمشونی بنودیبا ي دونستم چه جوری نمیحت.  گفتن که به گوشمم نخورده بودی مییزایچ
 زدم ی فروششون حرف مریداشتم با مد.  دختره هم سن و سال من بودهی کجاست؟ کل برج به اسم ی دونیم

 فی تعرایتالی سفرش به انیاز آخر. فکر کنم دوستش بود.  زدی حرف ملشیداشت با موبا. دمشیکه اومد و د
 . بهش خوش نگذشته بودادیز. هینیی کشور سطح پایلیخ ایتالی گفت ای متازه. دی خندی کرد و میم

 . انداخته بود نگاه کردمری چانه ام برداشتم و به اشکان که مغموم سر به زریدستم را از ز        
 و ختی رهی.  و کفش و لباسش بودفی کمتیکم کم دو سه تومن ق. يدی دی سر و وضعش رو مدیبا -        

 به اسم دماغم يزیچ!  گندهي اجق وجق، لبايموها. نی و ببای هم واسه خودش درست کرده بود که بي اافهیق
 نایا.  باشهاوردهی خودش نر نبود که سییبال.  زدی میاهیپوستشم که برنزه چه عرض کنم، به س. که نداشت

 ... اون وقت ما.  خرجش کنندی باي دونن چه جورینم. گهی صاحبه دیهمه از پول ب
 .دی پوست دستم لغزيانگشتان اشکان رو        

 .ی زندگستی نزای چنی که به ایخوشبخت -        
 .دیباز آه کش        
 .ارهی می اما نداشتنش حتما بدبختاره،ی نی داشتن پول خوشبختدیهرچند که شا -        
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 ی و زماننی از زمب،ی و غربی وحشتناك و عجی شکاف طبقاتنی در جامعه، از اضی همه تبعنیدلم از ا        
دلم گرفته بود اما به خاطر دل .  گرفته بودمی را شروع کنمانی گذاشت زندگی تومان نمونیلیکه به خاطر ده م

 : و گفتمدمیشکسته اشکان خند
 نیاضره اوگرنه بابام ده بار گفته ح. يری گی سخت میلیتو خ. میی کنه ما گدای ندونه فکر میهر ک -        

 .میدی پسش ممیهر وقت داشت. پول رو به عنوان قرض بهمون بده
 دستم يدستش را از رو.  در هم رفتشی را خون گرفت و اخم هاشی چشم هاهی ثانکیدر عرض         

 :برداشت و با تحکم گفت
 .گهی دمیپاشو بر.  پدر زنم بدهموی مونده پول عروسنیهم.  تارای زنی حرف رو منیبار آخرت باشه که ا -        
 :پشت سرش راه افتادم و آهسته گفتم.  را ترك کردمزیبا عجله م        
 !دیببخش.  نداشتميمنظور -        
 . کنددمی تهدي دستم را گرفت که مبادا خطرابانیجوابم را نداد، اما هنگام عبور از خ        

 
انگار در چشمانشان به .  کندی مدادی منجمد مردمش بي نگاه هاشی از هواشتری و بستیتورنتو شهر سرد        

 زنم و سر در ی را باال ممی پالتوي قهی.  شودی سردم مشتریب. خی ي تکه هاای گذاشته اند شهی مردمک، شيجا
 . برمی فرو مبانیگر

 .میاگه سردته برگرد -        
 . برده بودمادیضورش را از ح.  کنمی چرخانم و نگاهش میگردنم را م        
 .خوبه. نه -        
 را از درخت نیا.  شودی آغاز ميالدی مي سال نوگریچند روز د.  و پر جنب و جوش استاهویشهر پر ه        

 . فهممی خندان و قرمزپوش مي فروش و بابانوئل هاي شده آماده نیی تزيها
 م؟ی گرم بخوریدنی نوشهی ي خوایم -        
 .ندازدی بانی رمق را به جری خون بنی تواند ای نمیی گرماچیه        
 . خواد راه برمیدلم م. نه -        
 :دی گوی اندازد و می باال ميشانه ا        
 ی نميمعموال افراد عاد. ای معروف دنيمرکز برندها.  بلورهابونی همون خای "تیبِلور استر" نجایاسم ا -        
 فوق العاده ي وحشتناك، به خاطر حراجاي سرمانی که با وجود اینی بی کنن، اما االن مدی خرنجای از اادیتونند ز

 .شهیالزمت م.  گرمش بندازي به لباسای نگاههیبه نظرم . چقدر شلوغه
 . دهمی تکان میسرم را به عالمت نف        
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 . لباس آوردم با خودمیکل.  خوامینم -        
 . بردی سر راه ميای و با خود به ترردی گیدستم را م        
 .مردم از سرما. می بخوريزی چهی ایپس حداقل ب -        
.  شودی باز می کممیپوست منقبض شده از سرما.  رودی گرم صورتم را نشانه ميبا گشوده شدن در هوا        

 آورم و ی را در ممیپالتو.  اندازدیخفقان را به جانم م حس ی ناگهاني دمارییتغ.  کندی متمی هدايزیبه سمت م
 . گذراندیرا از نظر م  پوشمکی و اندام تونندی نشیقبل از من م.  اندازمی می صندليرو

 .ی به خودت برسشتری بدیبا. ي الغریلیخ -        
 :می گوی توجه به حرفش می کنم و بیخودم را بغل م. نمی نشیم        
 ؟ي دووم آورديچطور. نی جورهیآدماش .  سختهیلی تنها بودن خنجایا -        
 . کنمیچشمانم را تنگ م        
 ؟ي همه سال تنها بودنیواقعا ا -        
 یبدنش را عقب م.  کنندی چرخند و نگاهمان می ممانی هاي خندد که تمام دور و بریآن قدر بلند م        

 .ستیچقدر خواستن. ستیچقدر دوست داشتن. چقدر جذاب است.  گذاردیم زی لبه ميکشد و کف دستانش را رو
 .ای شده از زبون من حرف بکشي که هر جوري دادریگ -        
 . شودی ميجد. ی لعنتي لب هانی اندی آی کنم لبخند بزنم، اما کش نمی میسع        
 آخرش ،ي افسانه ای اون عشق و عاشقیوقت.  تو و اشکان تموم شدي هم که بوده بعد از ماجرایهر چ -        

 . به حال روابطي باشه، وانیا
 . رودیفروغ از چشمانم م.  کندی مخیاسم اشکان مو به تنم س        
 .ستمی ني دخترچی پس بدون مدت هاست که با ه،یاگه انقدر واست مهمه که بدون -        
 :می گوی لب مریز        
 ... فقط... من  -        
 :دی گوی کند و میحرفم را قطع م        
 شیاونم االن رفته پ.  پسر بودمیگفتم که همخونه قبل. ي رو تنگ نکردی کسيجا.  راحت باشهالتیخ -        

 .نگران نباش. جاش خوبه.  از بچه هایکی
 :دی گوی زند و در همان حال میو گارسون را صدا م        

 . ندارنری نظنجای اي قهوه هاریش -        
 گذارد ی شانه اش مي شود و با ذوق دست روی مکشی که از پشت سر نزدستی پسر بلند قدیحواسم پ        

 :دی گوی میسیو به انگل
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 ؟یخودت "امیت" -        
 

 و زدی خیبرم.  شوندی باز مقی عميلبانش به لبخند.  در گذر استنشانینگاهم ب. ردی گیسرش را باال م        
 قابل می براادی زشانیلهجه و حرف ها.  کشندی را در آغوش مگری دهد و بعد همدیبا پسر مقابلش دست م

 . فهممی را منی همدی گوی مکه  هر آن چهنیاز ب.  چرخدی کند و رو به من میپسر را رها م. ستیدرك ن
 .خواهرم تارا.  کنمی میمعرف -        
 امیت. ندی نشیکنارمان م.  فشارمی زنم و دستش را میبه زور لبخند م.  دهدی دست مییسر با خوشروپ        

 . کندی اش میمعرف
 از دانشگاه یکی و بعد اون رفت به میدو سال اولِ جنرال رو با هم بود.  منهیمی از دوستان قدکیپاتر -        

 . جانی اما از قرار واسه تخصص برگشته همکا،ی آمريها
.  من شدهخیپسر نگاهش م. می گویم "یخوشبختم" کنم و ی می حوصله تعارفیدست و پا شکسته و ب        

 :دی گویم
 . عوض شدهافتونیق.  بودمدهیعکستون رو هم د.  زدی در مورد شما حرف مشهی همامیت -        
 :می گوی زنم و می و پوزخند مستی نيازی نیعنی برم که یدستم را باال م.  خواهد ترجمه کندی مامیت        
  شدم؟ریپ -        
 .می با هم ارتباط برقرار کنمی کند شمرده حرف بزند و از کلمات ساده استفاده کند تا بتوانی میسع        
 .نی شدباتری نه؟ زر؟یپ -        
 بای توان زی مگر در جهنم م؟ییبایمن و ز.  رك هم تعارف بلدندي های خارجنیپس ا. ردی گیخنده ام م        

 ماند؟
 .ممنونم -        
با .  داردي ارهیرنگ پوست ت.  شودی مشغول مامی و باز با تردی گیباالخره چشمان نافذش را از من م        

 ی توانی که در شب نمییاز آن ها! اهی سیآب.  سترهی تیچشمانش هم آب.  توان گفت برنزهی مفی تخفیکم
 اش افهی ها بورند؟ قیگ کردم همه چشم رنیچرا فکر م.  استی هم مشکشیموها. ی دهصیرنگش را تشخ

 افهیدر کل ق. دمی دی وان می فارسي هالمی که در فییهمان ها. ستی جنوبيکای آمري مردهاهی شبشتریب
گوش .  شوددهی درانی نبود که مشابهش در ایی اش از آن هاافهیق. یرانی منِ ايبه خصوص برا.  داشتیخاص

 فهمم که تازه وارد تورنتو شده و در ی متی نهارد.  شودرمی دستگيزی چشانی کنم بلکه از حرف های مزیت
 زده نجای به اي آن روزها سرادی بوده و به مشانی پاتوق دوران قدای ترنی اقامت دارد و ایکی در همان نزدیهتل

 ... که شانسش گرفته و
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 .با ما باش! تارا خانوم -        
 . خنددیم.  نگرمی مامی و گنگ به تجیگ        
 . بگويزی چهی. ی ساکتیلیخ -        
 :می گوی مکی پاترمی از نگاه مستقی کنم و عصبیدستانم را در هم قفل م        
 . کهی دونیم. ستی زبانم خوب نادیز -        
 . گذاردی دستم مي آورد و رویدستش را جلو م        
 .يری با مردم ارتباط بگدیبا. یفتی هر چه زودتر راه بدیبا.  استفاده کني که بلدیاز همون کلمات -        
 هزار و امی خواست، اما تی دنج دور از چشم همه ميدلم گوشه ا.  خواستیمن دلم ارتباط با مردم را نم        

 ... ا گذاشته بود تمی پاشی شرط پکی
  کنه؟دای پیی جاهی چند شب مهمونمون باشه تا کی نداره پاتریاز نظر تو مشکل -        
 : کندی مدیو بالفاصله تاک        
 .من همه جوره بهش اعتماد دارم -        
 .می روزهانی ايمثل تمام حس ها. ستیحسم منف.  کنمی که با فنجانش مشغول است نگاه مکیبه پاتر        
 . ندارهی به هرحال واسه من فرقی ولاد،ی ازش خوشم نمادیز -        
 ها ی غربنی نگاه اي است که سرمابیعج.  کندی مهمانم مي و به لبخندردی گی سرش را باال مکیپاتر        

 .نمی بیرا در چشمانش نم
 ... در ضمن -        
 . شومی متجب مامیاز خنده نابهنگام ت        
 . بلدهی فارسکیپاتر -        
.  داردی شود که هر دو را به خنده وا می دانم صورتم چقدر سرخ مینم. رمی گیلپم را از داخل گاز م        

 :دی گوی زند و می به شانه ام مي ضربه دوستانه اکیپاتر
        Relax tara...its ok.- 

 
 چشم ی قهقهه دو پسر اتاق بغلي صبح از صداي هایکیتا نزد.  شومی مداریبا سردرد و تهوع از خواب ب        

 . شدی میی دانم اگر حضور من نبود چه غوغاینم.  کردندی متیتازه به گمانم رعا.  هم نگذاشتميرو
 عطر مردانه مخلوط يبو.  کَنمی تشک و بالش را با نفرت از تنشان مي زنم و ملحفه یپتو را کنار م        

 کرده، اما زی را شسته و تمزی قبل از آمدن من همه چامی دانم تیم.  کندیرا منقلب مشده با تار و پودش حالم 
 رونی خودم را بزی و تمدی سفي نشده ملحفه هاز که هنوز بایاز چمدان.  نبودهی و پاك شدنی بو شستننیانگار ا
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 میم پف کرده و موهاچشمان. نمی نشی منهی آي دارم و رو به رویبرسم را برم.  اندازمی تخت مي کشم و رویم
 زنم و به ی به دست و صورتم میآب.  برمی فرو ممی موهاي کنم و با خشونت شانه را توی میپوف. وز شده

.  بشودي ها خبري زودنی است به ادی بعشبشانی دتیالبته با آن فعال. ستی پسرها نز ايخبر.  رومیآشپزخانه م
 .ناهار هم. دمی شام خوابی هم بشبید.  به غذا ندارمیلیگرسنه هستم اما م.  دهدیمعده ام صدا م

 هم ری و شریپن. شکالت صبحانه دارد.  کنمی را باز مخچالیدر .  کندیضعف غلبه م.  شودینه نم        
 نجایا! خنده دار است. ابمی ی نميزی خواهد، اما به جز تُست چیدلم نان لواش م.  دارمیشکالت را برم. هست

 .گشتندنبال نان لواش 
. دهیسر درد امانم را بر.  دهندیعقربه ها ساعت نه را نشان م.  رومی خورم و به هال میصبحانه ام را م        

 پر ي مغزم مثل تومورهاي تويباز هم خاطره ها.  کوبمی ام میشانی کشم و با مشت به پی کاناپه دراز ميرو
 ییدورتر از صدها قرن، اما تماس دست ها يبه سال ها.  خواهم برگردم به عقبیم.  کنندی ميزیعروق، خونر

.  شومی مزی خمی تنم خم شده ني که روکی پاتردنی کنم و با دی چشم باز معیسر.  شودی ام مانع مقهیبا شق
 :دی گوی برد و میدستانش را باال م

        - its me. 
 و یبا رکاب.  شناسمشیکه انگار صد سال است که م "منم" دی گوی ميطور.  دهمیدر دل فحشش م        

 :می گوی مظیبا غ. "its me" دی گوی و مستادهی امیشلوارك رو به رو
 ؟ی زنی حرف میسی چرا انگلي بلدیشما که فارس -        
 کنند ی پوشند؟ چرا فکر می شلوارك میواقعا مردها با چه اعتماد به نفس. ندی نشی زند و میلبخند م        

 ست؟یدنی ما زن ها جالب و دي چندش آورشان براي زشت و پشم هايپاها
 کنه و دردت آروم یرو بهتر م) گردش خون( شنیرکولیس.  کنه آروم ماساژش بدهی سرت درد میوقت -        

 . ندارهي ادهیمشت زدن فا. شهیم
 ی لب تشکر مریز. ستی ندنی پرسي براي ازهیوال دارم، اما انگ سیکل.  زندیلهجه دارد، اما روان حرف م        

 . که به اتاق برومزمی خیکنم و برم
 تارا؟ -        
!  و چشمانشنمی بی اش مستهیلقب غول را شا.  از من بلندتر استیلیخ.  شودیبلند م.  کنمینگاهش م        

 .اهی سیلی خیِآب. ستی ناهی سیِ بهتر از همان آبیچیه
  سوال بپرسم؟هی تونم یم -        
 . کنمی پا و آن پا منی حوصله ایب        
 بله؟ -        
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 کم موتر است وگرنه یلی خیرانی ايخدا را شکر که نسبت به مردها.  زندی منهی را به سشیدست ها        
 . آوردمی جا باال منیهم

 اد؟یچرا از من خوشت نم -        
 ی کنم، همان لحظه می لحظه که به صورتش نگاه منی پرسد، همی سوال را منی لحظه که انیهم        

 ینه آن قدر بلند که قابل بستن باشد، اما آن قدر بلند که گردنش را م.  بلند بودشیچون موها! فهمم چرا
 ".ستیباشه، مرد نموهاش بلند   کهيمرد" گفت ی افتم که می اشکان مادی. زارمیمن از مرد مو بلند ب. پوشاند
 . اندازمی منییسرم را پا        
 . گفتميزی چهی ي طورنیهم.  نداشتميمنظور.  خوامی عذر مشبیبابت د -        
 . کندیدستش را دراز م        
 م؟یپس دوست. یاوک -        
 شنوم ی اشکان را ميباز صدا.  دادهنتی مچش را زیمی ضخدیدستبند سف.  زنمیبه دست بزرگش زل م        

 ".ندازهیمرد که طال نم"
 . گذارمی دستش ميدستم را تو        
 .میدوست -        

 
 همه نیبه عمرم ا.  شدمشگاهی و وارد نمادمی کشمی به مانتویدست.  دستم نگاه کردميبه آدرس تو        

 .ی معمولنی ماشکی ی از حتغیدر.  دانستمی اسمشان را هم نمیحت.  بودمدهی مدل باال ندنیماش
 پر عشوه و لوند یی افشان به سمتم آمد و با صدایی چسبان و موهایی و مانتوظی غلشی با آرايدختر        

 :دیپرس
 ن؟ی داشتيجانم؟ امر -        
 . امامدهی ندی خري شک ظاهرم تابلو بود که برایب        
 .دمی گزارش خدمت رسهیواسم ته.  هستمیفیشر -        
 .دستش را به سمت مخالف دراز کرد        
 . طرفنی از انییآها، بفرما -        
 یچند مرد نشسته بودند و حرف م. می و مبله شدکی شیی و وارد فضامی کوتاه باال رفتیاز چند پله چوب        

 .دی فهمیاگر اشکان م.  معذب شدمیکم. زدند
 . گزارش اومدنهی خانوم واسه تهنیا!  بزرگمهريآقا -        
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. نمی که سرش را بلند کند اشاره داد که بنشنی نشسته بود، بدون ای و بزرگاهی سزی که پشت ميمرد        
دفتر پر بود از .  و به دور و برم نگاه کردمدمی کشمی پاهاي آمد روی که کش میی را تا جامینشستم و مانتو

 شد چک ی مدهی که بزرگمهر ناميردم.  شده بودنددهی هم چي که روچی کادوپي بزرگ گل و بسته هايسبدها
 قیسرش که خلوت شد دق.  رفتندیکی یکی گفت و يزی داد و به هر کدام چنشی امضا شده را به مخاطبيها

 بودند ی دست مشککی شیموها.  و سه چهار سال داشته باشدی از سشتری آمد بیبه نظر نم. تر نگاهش کردم
چون اشکان با وجود سن کمتر روز به روز به  " زنهی رنگ مماحت"خود فکر کردم با . دی تار سفکی یبدون حت

 :جواب داد.  زنگ زدلشیموبا.  شدی اضافه مدشی سفيموها
 شتری چهارصد تومن بصدیس. هیچقدر؟ من االن حسابم خال!  باباي گفت؟ ای خب؟ چ؟ی رفت؟ییکجا -        

 .ندارم
! اردیلی هم مدی شاای. دمی به افکارم خندون؟یلی مای چهارصد تومان، به هزار است صدی سنیفکر کردم ا        

و اگر به ! شتری بدی شاای ساله پدر و مادر من است، ی سی باشد که برابر زندگونیلی او اگر به میحساب خال
 اردیلیاصال م! د؟ پول داشته باشاردیلی مرصد چهاصدی هست که سی کسیعنی! دیمغزم سوت کش...!  باشد اردیلیم
 ! چقدر؟یعنی

 .می کنی مهیبعد تسو. ارهی رو بنهیفعال ماش.  به حساب بهنامزیالو؟ صد و پنجاه تومن از حساب من بر -        
 !اوف.  بودمتشی از قی که صد و پنجاه تومان، قسمتینیماش        
 ؟... کنم خانمِ ی می عذرخواهنی که معطل شدنیبابت ا -        
 . خودم را جمع و جور کردم و لبخند زدمعیسر        
 . هستمیفیشر -        
 .لبخندم را جواب داد        
 .یفیخانم شر -        
 دمی بددیکت و شلوار خوش دوختش چشم ند.  من نشستي مبل رو به روي برخاست و روزیاز پشت م        

 . کردرهیرا خ
 . خوشبختمتونییاز آشنا.  بزرگمهریمان.  هستمیمنم مان -        
محرم و نامحرم، حالل .  بودیاشکان مرد حساس.  کوتاه مردد شدمهی چند ثانيبرا. و دستش را دراز کرد        

 آوردم و به ی در مياگر امل باز.  بودیاتی باز و گشاده حي داشت، اما در شغل من روتی اهمشیو حرام برا
 .دستش را فشردم. می داشتاجیاحت  کارنیما به ا.  داشتماجی کار احتنیمن به ا! دی رسی مهیگوش نشر

 . طورنیمنم هم -        
 :دی پا انداخت و پرسي را روشیبا ژست مخصوص تمام پولدارها، پا        
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  خدمتتون؟ارنی که بگم بنی دارلی میچ -        
 ال از اشکان من بزرگ تر بود؟ مرد چند سنیمگر ا. دلم آتش گرفته بود.  سوختیدلم م        
 . سر اصل مطلبمی برنیاگه اجازه بد. ممنونم. یچیه -        
 .دیخند        
 .ادهیواسه اصل مطلب هم وقت ز.  شهی که نمیچیه -        
 . و قهوه دادکی تلفن سفارش کلهیبه وس        
  بود؟ی چکتی اسم کوچ،یفیخب خانوم شر -        
 : که مجبور به حفظش بودم جواب دادمی مصنوعي آوردم و با لبخندرونی را از کاورش بنیدورب        
 .تارا -        
 . را باال دادشی ابروکی        
 !برازندته! هیاسم قشنگ -        
 : دستش چرخاند و ادامه دادي توی اش را کمیساعت مچ        
 درسته؟. ی تر باشکی از من کوچیلی خادیآخه به نظر م.  نداره که باهات راحت حرف بزنمیاشکال -        
 !لعنت! ی پولیلعنت به ب        
 واال چه عرض کنم؟ -        
 .دیباز خند        
 .هی کافیسنت رو عرض کن -        
 . مقنعه سر دادمری را به زمی موهایعصب        
 .لمه ساکی و ستیب -        
 .دندیچشمانش درخش        
 . هنوزی فنچهیپس بگو ! اوه -        
 : کنم گفتمتمی و هم او را متوجه موقعمیای به نظر ني خشک و جدادی که هم زنی ايبرا        
 .مهی عروسگهیچند وقت د. نه اون قدرا -        
 . را باال دادشی بار هر دو ابرونیا. نگاهش به سرعت متوجه حلقه ام شد        
 ؟يتو شوهر دار -        
 . اشکان دلم را قرص کردادیاسم شوهر و         
 .بله -        
 .دیسرش را عقب انداخت و بلند خند        
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 .ی هستیچه فنچ زرنگ!  به تونیآفر -        
 . همه خوشحال نشده بودمنی به دست، اینی لوندِ سیِ منشکی دنی وقت از دچیه        

 
 : گرفت و گفتشی پنجه هانیاشکان دست مشت شده ام را ب        
 .یشیبدتر م. زمی نه عزي جورنیا -        
 . را ماساژ دادمی هاقهیو بعد با نوك انگشتانش شق        
 ؟ی که با مشت داغونش کنستی خوشگلت ني کله کوچولونی افیح -        
 و دستم دمی از جا پرمی معده به گلواتیبا حس هجوم محتو.  را گاز بزنمنیدرد دوست داشتم زماز شدت         

 . نبودي دهانم گذاشتم، اما خبريرا رو
  دکتر؟می بري خوایم -        
  شناخت؟ی مگر دوا و دکتر می لعنتگرنی منیا        
 . ندارهي ادهینه بابا فا -        
 .ي بهتر شددی مسکن بدن شاهی میبر -        
 . و چشمانم را با دست پوشاندمدمیدراز کش        
 .شمیبخوابم خوب م -        
 . را گرفتمیبازو. دیکنارم خواب        
 .یشی زودتر خوب می بخوابنجایا -        
 . گذاشتمشی بازويسرم را رو        
  نشه؟ریحواست هست د -        
 .دی کشمی موهايانه وار تودستش را ش        
 . رسونمت خونهیبعدشم م.  کنمی مدارتیواسه شام ب. نگران نباش -        
 آرامش را به نی ا،ي جسم هادکیآرام بود و تنش مثل .  کردمری ممکن جاگشنی پوزنیسرم را در بهتر        

 . کردیمن منتقل م
 .ارهی داره بهت فشار میلی کار خنی کنم ایاحساس م -        
شب ها از درد پا و .  و مترو و اتوبوس بودمابانی خي غروب توکیاز صبح تا نزد. احساسش درست بود        

 . بردیکمرم خوابم نم
 . منه نه توفهی وظی زندگي هانهی هزنیتام!  کنمیخواهش م.  نروگهید -        
 . را از نگاهش برده بودی و حس زندگدهی که امانش را بري افهیوظ        
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 .ردی درد آرام بگنی ای فشردم بلکه کمشی ام را محکم به دنده هایشانیپ        
 . دارمی سر درد رو از بچگنی داره؟ من ایچه ربط -        
 .دیسرم را بوس        
االن شده هفته . بار بود هی یقبال ماه. دهی حمله ها بهت دست منی زود به زود ایلی خای تازگیول! آره -        

 . دو سه باريا
 . داد بخوابمی حرف زدن اجازه ميکاش به جا        
 .شهی دو ساعت بخوابم خوب میکی. ستی نی مهمزیچ -        
 . شدنیی باال و پاقی عمی اش از آهنهیس        
 . بخوابیباشه زندگ -        
 . خوردی مثل خوره مغزم را ميزی چشمانم را بستم، اما چقهیچند دق        
 اشکان؟ -        
 جونم؟ -        
 . داشتاجی از من به خواب احتشتریاو ب.  خوابالود بودشیصدا        
 .می بررانی شد از ای کاش ميا -        
 .دی کشازهیدستانش را از دو طرف باز کرد و خم        
 م؟یکجا بر -        
 .دمیمم جنگبا حس تهوع مداو        
 . که انقدر داغون نباشهییهرجا.  دونمینم -        
 .دیخند        
  داغونه؟رانیا -        
 .دمی ام کوبقهیبا مشت به شق        
 پول در ای دني ارزشه؟ کجای انقدر درس خوندن و مدرك گرفتن بای دنيکجا.  لحظشههیداغون واسه  -        

 به نون شبش یکی و ارهی در مياردیلی میکی هست؟ کجا ی انقدر شکاف طبقاتای دنيآوردن انقدر سخته؟ کجا
 محتاجه؟

 .با انگشتانش کف سرم را ماساژ داد        
 .نهی همي برای دننی تو اییمطمئن باش هر جا -        
 . بازم نگاهش کردممهی دستش برداشتم و با چشمان نيسرم را از رو        
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تو .  کنهی متی از شهرونداش حماي جورهی ی که بگیهر دولت.  گفتی می چامی تيدیشنمگه ن. نه -        
. ستی نسهی با ما قابل مقاکارشونی بي کرده هالیآمار تحص.  وجود ندارهي به اسم شهرونديزی اصال چرانیا

 نخبه ای دني کجاشه؟یم ی آبدارچسانسی فوق لای دني کجاشه؟ی می پزشک راننده تاکسای دنيآخه کجا
 تلفن پول پارو هی با سوادشونی دوئه و بی هفتصد هشتصد تومن از صبح تا شب میمملکتشون به خاطر ماه

 کنن و سنگ ی متتی تونن به شهرونداشون بدن انقدر اذی که میالتی تسهنی واسه کمترای دني کنه؟ کجایم
 آن یما که وضع مال.  کنهی هم کار م خونهی هم درس مااالن چند ساله اونج. هی چقدر راضامی تنی ببندازن؟یم

 یمتی قچیبه ه.  هم ندارهیتیشکا. ارهیخرجش رو خودش داره در م. می ساپورتش کنمی که بخوامی نداریچنان
 يبرا.  واسه فرداستیهمش نگران. همش سگ دو زدنه.  همش استرسهنجایا. رانی برگرده استیهم حاضر ن

  شد مملکت؟نمیآخه ا.  به اسم قانون وجود ندارهيزیچ. ی کنيزی ربرنامه ی تونیدو ساعت بعد نم
 .دستم را به لبش چسباند        
 .خدا بزرگه.  خانوممستی سر درد وقت حرص خوردن ننیاالن، با ا -        
 :حرص زده نشستم و گفتم        
قدرت انتخاب . عقل داده.  من و تو رو حل کنهی مشکل مالنهی بشستی نکاریخدا که ب. ول کن خدا رو -        

 . معجزه رو ندارهطی کشور شرانیاصال ا!  که خدا معجزه کنه واسمونمینی منتظر بشیتا ک.  دادهطی شرارییو تغ
 .اشکان آرام بغلم کرد.  را چنگ زدممیموها.  بوددهی سرم ترکي توی بمب ساعتکیانگار         
 ی المللنی تو مجامع برانی رفت انقدر چهره اامی دلم؟ اون موقع که تزی عزهیاحت رنیمگه رفتن به ا -        

با .  خوادی مي اهی سرماهیبعدشم واسه همون رفتن ساده هم . لهیاالن اقامت گرفتن کار حضرت ف. خراب نبود
 . شهی که نمیدست خال

 .دمی کشرونیخودم را از آغوشش ب        
 هر ق،ی با اون همه مقاله و تحقي که تو داری معدلنی با ا؟ی کنی اقدام نمهیخب چرا واسه بورس -        

 . کنهی قبولت می که بگیدانشگاه
 . را از صورتم کنار زدمیموها        
 خوبه؟. می کنیاقدام م.  چشممی خواست بریاگه تا اون موقع هنوز دلت م. رمیبذار مدرکم رو بگ -        
آرامش .  خواستینفس م.  خواستیدلم هوا م.  تر اقدام کندعی خواست هرچه سریدلم م. خوب نبود        

 . خواستیم
 . شدمدهیدوباره در آغوشش کش        
 . مونهی نمي جورنی اشهی همایدن.  فکر نکن و بخوابیچیبه ه. گهیاالنم حرف زدن بسه د -        
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کرم ها .  شومری کم کم جاگدیبا.  رومی کنم و سراغ چمدانم می عوض مي راحت ترشرتیلباسم را با ت        
 . شودی وارد مامی خورد و تی به در میضربه آرام.  کمدي و لباس ها را تونمی چی مزی مي را روشمیو لوازم آرا

 .ریصبح بخ -        
 . کندیبه فنجان قهوه اش اشاره م.  با نمک شدهدهی ژولي موهانی اش با اافهیق        
 ؟ي خوریم -        
 .ردی گی نظر مری و حرکاتم را زندی نشی تخت ميرو.  دهمی تکان میسرم را به عالمت نف        
 ؟يدی خوب خوابشبید -        
 ! نه صاحب خانههمانم،ی منجای من ادی آی مادمی اجازه نداد، اما تانی خنده هاي نه، صدامی خواهم بگویم        
 .بد نبود -        
 ...  وقت بود پاتیلیخ. گهی ددیببخش. می سر و صدا کردیلیخ -        
 شده و اخم رهی ام خنهیبه س. رمی گیسرم را باال م.  مانم حرفش را تمام کند، اما سکوت کردهیمنتظر م        

 . در هم رفتهشیها
 ه؟ی چنایا -        
 ! گشادقهی نیلعنت به ا. م گذاری گردنم ميدستم را رو        
.  کشدی منیی پای ام را کمقهی و ردی گیدستم را م.  زندی گذارد و مقابل من زانو می مزی ميماگ را رو        

 . داردی شود و نگهم می میعصب. زمی خی کشم و برمیخجالت م
 ه؟ی چنایگفتم ا -        
 . زندی ذوق مي توي ام بدجورنهی جناغ سي رويلکه درشت قهوه ا.  اندازمی منییسرم را پا        
 .تارا با توام -        
 اندازد و بعد انگار ی می باز نگاهمهی در نانیاز م.  کشاندی بلندش پاترك را تا پشت اتاق ميصدا        

 . رودی شود و می ممانیپش
  زد؟یکار اون نامرده؟ آره؟ کتکت م -        
 را تا نمیآست.  لرزدیتنم م.  کندی منهی زند و کمرم را معای گرداند و بلوزم را باال میبا خشونت برم م        

 یبا دهان باز عقب عقب م.  لرزدیتنم م.  کندی ممیرها.  لرزدیتنم م. ندی بی را ممی برد و بازویشانه باال م
 امیت. دی آی مکیپاتر.  لرزدی و تنم مردی گی مانش دستنیسرش را ب.  لرزدیتنم م.  افتدی تخت ميرود و رو

 . لرزمی نشاندم و هنوز می کشد و می مشی را پیصندل.  لرزمی لرزد و من میم
 . کشتمشی مدیبا. اشتباه کردم.  کشتمشی مدیبا -        



 29 

 گذرد یاز من م.  لرزمی و منمی بیتاسف را در چشمانش م. ندی بی چندش آور را مي هم قهوه اکیپاتر        
به حال خودم . دی گوی ميزی چیسی گذارد و به انگلی شانه اش ميدستش را رو.  رودی مامی تو به سمت

 از قهوه اش بنوشد و باز ی کند کمیوادارش م.  آرامش بخش استشی که حرفش را بفهمم، اما تن صداستمین
 . بنددی رود و در را هم پشت سرش می کند و می به من مینگاه

 ی لرزم و نگاهش میم.  دهدی هم فشار مي خورد و چشمانش را محکم روی نفس مکی قهوه را امیت        
 قدم يصدا.  گردانمی آورم و رو برمیتاب نم.  زندی در چشمانم زل ممی و مستقدی گشایناگهان پلک م. کنم

با کف دستش . ستادنی ابه  کندی و مجبورم مردی گی را ممی بازوری و زدی آیم.  شنومی محکمش را ميها
 :دی گوی کشد و می صورتم ميرو

 از کل بدنت دیبا. ی سالمی خوام مطمئن شم از نظر جسمیم. مارستانی برمت بیفردا با خودم م -        
 باشه؟. اسکن شه

 . دهمیبغضم را قورت م        
 باشه؟.  خوام هر چه زودتر سرت گرم شهیم. می کنیبعدش واسه درس خوندنت اقدام م -        
 . دهدی کنم او هم بغضش را قورت میحس م        
 ادمونی که میزی ریاون قدر کار سر خودمون م. گهیمن و تو با همد. می کنی شروع مدی جدی زندگهی -        

 .بره
 . شکندی کشد که بغض ترك خورده ام می در آغوشم مدیآن قدر شد        
 . کنهتتی تونه اذی کس نمچیه. ی به بعد با مننیاز ا.  رسهی بهت نمي نامردچی دست هگهید -        
 . کشدی کمرم مي زخم هايدستش را رو        
 نی که همچرهی مادتی.  مونهی ازشون نمي اثرچیه. شنی خوب منایهمه ا. رمی گیواست دارو م -        

 .ی داشتییزخما
 توانم دردش را از ینم. دی آی اما دلم نم؟ي روحم هم دارو دارنی چرکي زخم هاي برامی خواهم بگویم        

 .چشمانش تر است.  کندیصورتم را با دستانش قاب م.  کنمشتری بنیا
 .می فراموش کندیبا. ی فراموش کندیبا -        
 خواهد عصب و عضله و پوست را بشکافد ی است و منیقلبش خشمگ.  چسبانمی اش منهیسرم را به س        

 . آرام استشیدا بزند، اما صرونیو ب
 .شهی درست میهمه چ. شهی درست میهمه چ.  مني خواهر کوچولوشهی درست میهمه چ -        

 
 : داد زدمیبا خوشحال        
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 )online. (نهی آن الامی تنیایب! مامان، بابا، اشکان -        
 صورت خسته اما خندان دنیوب کم را روشن کردم و به محض د.  هجوم آوردندوتریهمه به سمت کامپ        

 : گفتمامیت
 .ی من قربونت برم داداشیاله -        
اشکان اما دستش را از پشت دور گردن من انداخت و خم .  آوردند و کنارم نشستندیپدر و مادرم صندل        

 .شد
 . اخم کردامیت        
 . رو با خواهر من حفظ کنتیفاصله قانون!  پسرهياوهو -        

 .اشکان حلقه دستانش را تنگ تر کرد.  بودندگریکدی ی دوستان دوران بچگامیاشکان و ت. میدیهمه خند        
 . تو؟ زن خودمهیگی میچ -        
 :دی مادر و سواالت پدر پرسيبعد از جواب دادن به قربان صدقه رفتن ها        
 .نای بهم خبر ندری درم؟ی بگطی بلی من واسه ک؟ی عروسنی شد ایپس چ -        
 : به من زد و جواب دادیچشمک. سرم را باال گرفتم و به اشکان نگاه کردم        
  خوبه؟ی شب قبل از عروسهی -        
 .دی خندامیت        
 . کردمی متی خانواده نشسته؛ وگرنه حالنجای که افیح -        
 :مادر گفت        
 کم زودتر هی شهی میچ. رنی گی میبچه ها به محض جور شدن وامشون عروس.  مادرجونایحاال تو ب -        

 !دق کردم به خدا. دمتیدو ساله ند. يایب
 . پدر و مادرم سوء استفاده کرد و الله گوشم را دهان گرفتی حواسیاشکان از ب        
  جلو چشم من؟ی کشیخجالت نم!  کنایح! شرفی بيهو -        
 . و من از نوك پا تا فرق سر سرخ شدم، اما اشکان خودش را نباختمیدیر دو از جا پره        
 السی چشمات آلبالو گینی بی مجدهی مثبت هي بس که اونجا صحنه ها؟ي تو؟ توهم زدیگی میچ -        

 .نهی چیم
 : را به سمت پدر و مادرم چرخاند و گفتنیو بعد دورب        
 .نی زدن ما بابا و مامانت رو ببدی ديبه جا -        
 . رفتشی خنده هايدلم برا.  قهقهه زدامیت        
 !تو اون روحت اشکان -        
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 : گوشم آورد و آهسته گفتکیاشکان سرش را نزد. پدر بحث را عوض کرد        
 . واسترمی می خونه ما؟ دارم ممیامشب بر -        
 : لب گفتمریو ز اش زدم نهیبا آرنج به س        
 .شنونی مش،یه -        
 . بودندتوریغرق در مان.  به پدر و مادرم نگاه کردمی چشمریز.  کردی نفسش تنم را مور مور ميگرما        
 . خوامیمن زنمو م.  جشنيگور بابا. میری نگی عروسهینظرت چ -        
 .دمی را شنامی تيصدا        
 ون دو تا هست؟مامان حواست به ا -        
 زنگ اس ام ي بلند شدم و به بهانه يزیاز ترس آبرور.  قابل کنترل شده بودریاشکان غ. دمیشرمزده خند        

 . بودیخانم محسن. اس از بدن همچون کوره اش فاصله گرفتم
 ". آدرسنی برو به امیمستق. هی نشريای بستیفردا الزم ن. سالم دخترم"        
 ه؟یک -        
 . انداختمفمی کي را تویگوش        
 .یخانوم محسن -        
 . را باال بردشیابرو        
  خانومه؟یمطمئن -        
 .دستانم را به کمر زدم.  داشتیحسادتش حس خوب.  کنمطنتیخواستم ش        
 ؟يمگه شما همکار خانوم ندار.  که آقا باشهرمیگ -        
 . شديصورتش جد        
  خانومه؟یگیدر ضمن اگه آقا بود چرا م.  دهیهمکار خانوم من، ده شب بهم اس ام اس نم -        
 .لبخندم جمع شد.  نداردی که شوخدمیاز حالت نگاهش فهم        
  نشونت بدم؟ي خوایم.  بود بابایخانوم محسن -        
 .چند لحظه صورتم را کنکاش کرد        
 . نکنی من شوخي با نقطه ضعفاگهی دی ولست،یالزم ن -        
 من ي که برایاشکان.  شودبهی غرقهی توانست در عرض چند دقیم.  شدی مبهی غرقهیدر عرض چند دق        

 قهی تواند در عرض چند دقی می کردم حتی حس میگاه.  تر شودبهی غري ابهی توانست از هر غری مرد، میم
 . اش حذفم کندیاز من ببرد و از زندگ
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 کنار زی مي بندم و رویکتاب شعرم را م.  شودی وارد مکی خورد و متعاقب آن پاتری به در ميضربه ا           
 مرد کیظاهرش از .  دادهرشیی دور گردنش، تغی پزشکی و آن گوشدی روپوش سفنیچقدر ا.  گذارمیسرم م

 . و حاذقي پزشک جدکی شده به لی تبدطانیجوان تخس و ش
.  امدهی را ندامی تمیاز صبح که آمده ا. دی آی مشی که پرونده ام را در دست دارد پیلبخند زنان، در حال        

 . بودهکی بر عهده پاترزیهمه چ
 :می گوی کشم و میخودم را کنار م. ندی نشیلبه تختم م        
  کجاست؟امیت -        
 . دهمی کوتاهم اشاره منی آستیبه لباس آب        
  رو تحمل کنم؟نای ادی بایتا ک -        
 ي چرخد و رویمردمکش م. ستی ندای از چشمانش پیحرف خاص.  کندی نگاهم مقی عماهشی سیِبا آب        

 . کندیکتاب شعر زوم م
 .ستی دور نادیز.  جاستنی همامیت -        
  دارم؟ی خاصیضی هست؟ مری مشکلاد؟یپس چرا نم -        

 .سرش را با آرامش تکان داد        
 ).bruise(  مقدار بروزهیفقط ! نه -        
 . گرددی اش میدنبال معادل فارس.  کندیمکث م        
 .شهی زود خوب میلی که خي داری مقدار کوفتگهی. یکوفتگ -        
 . کشمی مینفس راحت        
 ست؟ی شدن ني به بستريازیپس ن -        
 . کشمی مرونیدستم را از دستش ب.  گذاردی دستم ميدستش را رو        
 ... فقط. ی شی نميبستر! نه -        
 . اندازدی منییسرش را پا        
 ! متاسفمي که از دست دادینیبابت جن -        
 آن که بپرسم سوالم را ی بود؟ بدهیاز کجا فهم!  لخت برقمی سي رویمانند گنجشک.  شومیخشک م        

 . دهدی خواند و جواب میم
 !من واقعا متاسفم. ی سقط داشتدای جددهی رحِمت نشون مطی و شرای هورمونشاتیآزما -        
 . دهمیبزاق تلخم را قورت م        
  دونه؟ی مامیت -        
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 . کندیشلوارش قفل م بی جي زند و دستانش را به ورودیروپوشش را کنار م. زدی خیبر م        
 ...  زنهی سقط رو حدس منی الی دونه و چون دلیم -        
 . زندی مزی مي هی به پايبا نوك کفشش ضربه ا        
انتظار رو به رو شدن با . ختهی مقدار به هم رهی.  کم خودش رو جمع و جور کنههی تا می صبر کندیبا -        

 . رو نداشتیطی شرانیهمچ
  ماجرا بوده؟نی اانی زند که انگار از قبل در جری حرف مي طورکیانتظار نداشت؟ چرا پاتر        
 .ی کنم لباسات رو بپوشی کمکت مياگه بخوا -        
 .ندی زده در چشمانم را نبمهی گردانم تا اشک خی را برممیرو.  سوزدیچشمانم م        
 . پوشمیخودم م. ممنون -        

 . کندی در توقف مکینزد.  رودی و مدی گوی مي آهسته ایاوک        
 ... ياگه بخوا. ی روانکاو صحبت کنهیبه نظرم الزمه با ! تارا -        
 . کنمیحرفش را قطع م        
 .خوبم. ستی نيازین -        
 . کشدی منیی در را پارهی دهد و دستگیسرش را نامحسوس تکان م        
  و اون داستانا، همش دروغ بود؟ای درسته؟ اون مالقات ترنی خبر داریشما از همه چ -        
 . دهدی که بچرخد جواب منیبدون ا        
 . شناسم تارای وقته که تو رو میلیمن خ -        
 . رودی از اتاق می اضافحی کلمه توضکی یو بدون حت        

 
 .کم از خودت بگو هیخب تارا خانوم،  -        
 : و گفتمچاندمی را در دستم پفمی بزرگمهر، بند کی لوکس و مجلل ماننیمعذب از نشستن در ماش        
 ن؟ی بدوننی دوست داریچ -        
 شی را با سخاوت به نماشی طالمی بازش گردنبد ضخقهی.  گذاشتشی موهاي اش را روی آفتابنکیع        

 . بودشتری بمی خواستی که ما می آن گردنبند از واممتی زد که قنی شد تخمیم. گذاشته بود
 بگو يزی چهی. می تو راهی کمِ کم دو ساعتنی سنگکی ترافنیبا ا. شگاهی راهه تا نمایکل. یهر چ -        

 .حوصلمون سر نره
 "آدرس بده" گفته بودم.  ما دعوت کرده بودهی باز هم از نشرشگاهشی نمادی افتتحاح شعبه جديبرا        

 نهیهز. چه بهتر" هم گفته بود یخانم محسن ". کنمیسر راهم تو را هم سوار م.  استریبد مس"گفته بود 
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 نبود نشسته بودم و به کیانتی تای شباهت به کشتی که بنی ماشنیو حاال من در ا ".می دهیآژانس هم نم
 رفتار يشم را به کار بردم تا حرفه اهمه تال.  کردمی خبر فکر منی ادنیعکس العمل اشکان در صورت شن

 .کنم
 . تا من جواب بدمنیخب شما بپرس -        
 . در فضا منتشر شدیقی موسيصدا.  فرمانش را فشار دادریدکمه ز        
 .گهی دزای چنی از اه؟ی مدرکت چن؟یچند تا بچه ا. از خونوادت بگو -        
 از نی ماشنی انانیانگار سرنش.  کردی شد نگاهمان می از کنارمان رد ميجالب بود که هر راننده ا        

 .خودش جذاب تر بودند
 یخودمم کاردان.  خونهی می برادر دارم که کاناداست و پزشکهی. مادرم خانه دار. پدرم بازنشسته ارتشه -        

 . دارموتریکامپ
 ي بزرگمهر دست تکان دادند و با کنجکاويبرا.  شدند رنگارنگ از کنارمان ردي پر از دخترهانی ماشکی        

 : تفاوت به دور و برش گفتی بیمان.  دلم شنا کردي تويانگار قورباغه ا. نندی تا مرا ببدندیگردن کش
 ؟یشوهرت چ -        
 اشکان بود ی که وقتيکار.  کنندیی خودنماشتری شده ام بتیالی هاي مقنعه ام را عقب بردم تا موهایکم        

 .میای ببایدل جوانم دوست داشت به چشم حسودان ز. جراتش را نداشتم
 . دارهیمیارشد ش. اون بچه درس خونه -        
برخالف من، . میای به چشم بشتری تا بدمی خودم را باال کشی کماری اختیب. با قرمز شدن چراغ ترمز گرفت        

 . و خونسرد بودالی خی کامال بیمان
 ه؟یکار و بارش چ -        

 . را برگرداندممیرو.  فرستادمی برايزی چشمک ری بغل دستنی ماشي تويپسر        
 . درسش تموم شهمیمنتظر.  ندارهیفعال کار ثابت -        
 . نگاهم کردمی داد و مستقهیپشتش را به در تک. دیچند آهنگ را رد کرد تا به ترانه مورد نظرش رس        

 شی واست پي بهتريتای موقعي که داری سر و شکلنی واسه ازدواج؟ تو با اي عجله کردی کنیفکر نم -        
 . اومدیم

 . خجل شدمی پرده اش کمی بفیاز تعر        
 .من دوستش دارم. هی پسر خوبیلیاشکان خ -        
 . چرخاندمنیبا حسرت نگاهم را دور ماش        
 .ستی نزیبعدشم، پول که همه چ -        
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 : به نشانه تعجب باال برد و گفتییابرو        
 .خوش به حال اشکان -        
 آورد و سمتم رونی شکالت بي نگاهم کرد و بعد خم شد و از داشبوردش بسته اهیچند ثان. دمیخند        
 .گرفت
 .ي خندی ناز منقدری که ایی واسه شمانیا -        
 .مچم را گرفت.  اراده دستم را به سمت مقنعه ام بردمیب. ختیدلم ر        
 .ي خوشگل تري طورنیا. ولش کن بذار باشه -        
دوست داشتم .  ام را پر کردینی بيشتریعطرش با شدت ب.  دستم را انداختم، اما او عقب نرفتنیشرمگ        

 . اش منصرفم کردی احتمالمتی فکر کردن به ق اشکان بخرم، اماياسمش را بپرسم تا برا
 ؟ي نازیلی خی دونستیم -        
 د؟ی فهمیاگر اشکان م. ضربان قلبم باال رفت        
 ... ی ولدم،ی دادی از تو خوشگل تر ز؛ی خوشگل باشیلی که خنینه ا -        
 . بودختهی اش ریشانی پي بلندش تويموها.  داشتیچشمانش حالت خاص. سرم را باال گرفتم        
 . به سمت خودتی کشیمثل آهن ربا آدما رو م. ی جذابيادی زیی جوراهی -        
 . رفتمی بار نمری مقنعه ام مشکل داشت و من زیچقدر اشکان با کوتاه.  آمدنییچشمانش پا        
 ؟يریباشگاه م.  توپهیلی خکلتمیه -        
 ی مادهی زدم و پی دهانش مي توشی به خاطر حرف هادیبا.  کردمی مدای پي از نگاهش حس بددیبا        

انگار که .  گفتی را راحت مشیحرف ها.  شدمادهینه پ.  دهانش زدمي داشتم و نه تويشدم، اما نه حس بد
 . کندیدارد در مورد آب و هوا اظهار نظر م

 .دمیبه در چسب        
 .نه وقت باشگاه رفتن ندارم -        
 : قرار گرفت و گفتشیسر جا.  حرکت کردندی کمیی جلوي هانیماش        
.  کنمنشونی و تحسنمی ها رو ببییبای من عادت دارم ز؟ي نکنه ناراحت شد؟یحاال چرا انقدر دور گرفت -        

 .یی فنچ کوچولوهی که در برابر من ییخصوصا واسه تو.  ندارمي وقتم منظورچیه
 .اشکان بود.  ام اس فرصت جواب را از من گرفت زنگ اسيصدا        
  من کجاست؟یزندگ -        
 . کردمپیتا. دهانم تلخ شد        
 !سر کار -        
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 دهی از درونم شنییندا.  گفتمی بار بود که به اشکان دروغ منیاول.  انداختمفمی کي را توی گوشعیو سر        
 .شد

 . از کارتهیقسمت نمیا.  کهیدروغ نگفت -        
 .میدی نرسي کارچیدوازده شد و ما به ه! ی مزخرفکیچه تراف! اوف -        
 شد و در سمت من را ادهیپ. دمی ندلی اتومبشگاهی از نماي اثرچیه.  که ترمز کرده بود نگاه کردمییبه جا        
 .باز کرد
 با؟ی خانوم زنیدیافتخار م -        
 .در را بست.  شدمادهیمتعجب و مشکوك پ        
 .دییبفرما -        
 نجا؟یا -        
 : اش را مرتب کرد و گفتقهی        
 . سراغ کارمونمیریبعد م. می بخوریی غذاهی -        
 . نبودی شدنگری دنیا! نه. دمیپا پس کش. تازه متوجه رستوران مقابلم شدم        
 . زودتر کارم رو انجام بدم و برگردم دفتردمی محی و ترجستمیمن گرسنه ن. دیببخش -        
 !طانی و شیمصنوع. اخم کرد        
 .شهی با شکم گشنه که نمی ول،يری دفتر هم م،يدیکارت رو انجام م -        
 .دی فهمیاشکان اگر م.  توانستمینم        
 ...  بزرگمهريآقا -        
 .دی را کشفمیک        
 تماشا کن، چون من صبحونه هم نی بشیستیاگه گشنه ن.  خوام غذا بخورم نه تو رویم!  بابايا -        

 . دارمی نشم قدم از قدم بر نمرینخوردم و تا س
 ی نجوممتی شد قی مشی هاياز سر و وضع مشتر.  بودیرستوران آرام و با کالس. به اجبار دنبالش رفتم        

 : و گفتدی کشرونی بي ای صندلمیبرا. غذاها را حدس زد
 . خانومنیافتخار داد -        
به .  را از نظر گذراندمستیبه سرعت ل. منو را به دستم داد.  لب تشکر کردم و نشستمریز. استرس داشتم        

 چهارم حقوق کی به اندازه شیدو پرس غذا.  هامتی از قي شناختم، اما وای را نمهی محدود بقيجز چند غذا
 !شتری بدیشا.  اشکان بودانهیماه

 . خورمیمن جوجه م -        
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 : اش انداخت و گفتیشانی پي روینیچ        
 . حرف ندارهنجای ايچرا جوجه؟ کبابا -        
 . شومونشی مدادیدوست نداشتم ز.  بودستی لي غذانی دادم، اما جوجه ارزان تری محیاتفاقا کباب را ترج        
 .ون جوجه خوبههم. یمرس -        
 .منو را بست        
 . شو بهم بگوجهیبعد نت.  کم از اونهی بخور نی کم از اهی.  کبابانی پرس از اهیجوجه و . باشه -        
 .اعتراض کردم        
 . ندارملیواقعا م! نه -        
 . گارسون باال برديدستش را برا        
 . بخوریهرچقدر تونست.  ندارهبیع -        
 .بدونِ حساب.  داشت پول خرج کردنِ بدون ترسیچه لذت! چقدر الرج و دست و دلباز        
 . گذاشتزی مي را در هم قفل کرد و روشیدست ها        
 .گهی رسونمت دی شد خودم مرتی اگه دنهی اتشی نها؟ی معذبنقدریچرا ا -        
 یمعذب بودم چون اشکان اگر م.  به جز اشکان رستوران بروميمعذب بودم، چون عادت نداشتم با مرد        

 . رفتی نمنیی پامی اشکان از گلوی طال، بمتی هم قيِ غذانیمعذب بودم چون ا.  کردی غوغا مدیفهم
 .دندی خندیچشمانش م. دی خودش را جلو کشیکم        
 آره؟. زهی ریم روزگاره و اگه بفهمه خونت رو يصرای شوهرت از اون قدمیشا -        
 : گذاشتم و گفتمزی ميمن هم به روش او دستانم را رو        
 ن؟ی شی ناراحت نمرهی رستوران مبهی مرد غرهی همسرتون با نیشما اگه بفهم. ادی که خوشش نهیعیطب -        
 .دی نگاهم کرد و بعد بلند خندرهی خرهیچند لحظه خ        
 ناهار ،ي مثل صبحانه کاریتا حاال اصطالحات! می کنی کار می چمی انگار داری زنی حرف مي طورهی -        

 ؟يری بمی از گشنگدی بای کنی به گوشت نخورده؟ چون کار مي شام کارای يکار
 . جمع کردیلبخندش را کم        
برده ! زنمه.  بدمری به زنم گزای چنی که به خاطر استمی من اون قدر امل نی دونم، ولیاشکانِ تو رو نم -        

 .ستی که نرمیو اس
 زدم و ای زن داشت؟ دل به دریعنی. دمی نديزیچ.  انگشت حلقه اش نشستي حرف نگاهم رونیبا ا        

 :دمیپرس
 ن؟یشما متاهل -        
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 . مرموز شدطانشیلبخند ش        
 ام؟یبه نظرت من انقدر ساده و احمق م -        
 .دلخور شدم        
  ازدواج کنه ساده و احمقه؟ی هر کیعنی -        
 . گذشتی کرد و از درونم مینگاهش سوراخم م        
 تعهد رو دی قدی باي لذت ببرتی از مجردی تونی که میقصد جسارت نداشتم، اما به نظر من تا موقع -        

به نظر . ی رو داشته باشییداقل ها حهی. ی رو داشته باششی خوبه که از هر لحاظ آمادگیازدواج وقت. یبزن
 ن؟ی حداقل ها رو دارنی ان؟ی رو داری آمادگنیخودت تو و اشکان ا

 ... اما. مینداشت        
 .می رو دوست دارگهیمن و اشکان همد -        
 . بار پر از استهزا بودنیخنده اش ا        
 ي و مجنونایلی لنیدگاه خانواده بزن تا هزار تا از ا سر به داهی.  تارا خانومستی نیدوست داشتن کاف -        

 .اوردهی سالم دووم نکی شونی که زندگینی خودتون رو ببهیشب
 .دادگاه خانواده؟ من و اشکان؟ محال بود        
 .غذاتو بخور.  حرفانی االی خیب. به به غذا اومد -        
 . و مشغول شددی کششینگاهش کردم که چقدر خونسرد ظرف ساالد را پ        

 
 ی را منیا. ستی دانم، اما حالش خوش نی نه را نمای کرده هیگر.  چشمانش سرخ استدی آی که مامیت        

 .دانم
 م؟ی بر؟يحاضر -        
 . گذارمی مفمی کيکتاب شعرم را تو        
 .میبر -        
شالم را دور گردنم .  دزددیشت، حاال نگاهش را م دای اول که چشم از صورتم بر نمهیبرخالف چند ثان        
 . کندیسفت م
 . سردهیلی خرونیب -        
 همانیمدت هاست که سکوت م.  گفتن ندارمي برای سوزد، اما حرفیدلم م.  لرزدی حاال مشیصدا        

 .دهی ته کشمیمدت هاست که حرف ها.  شدهمیصدا
 . تونم برمیمن خودم م. ای نيتو اگه کار دار -        
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 . کندی باز ممیدر را برا        
 . آفميمن چند روز! نه -        
 به سمتمان ندی بیما را که م. مینی بی مدپوشی را در حال خوش و بش با چند دختر و پسر سفکیپاتر        

 .ستی از تمام وجودش جاری و زندگيانرژ. دی آیم
 . بابانی بخندن؟ی هستیشکل نی بچه ها، چرا ایه -        
 . زندی مامی به شکم تیضربه آرام        
        - come on dude. 
 . نداردیحال و حوصله شوخ.  دهدی تکان مي سرامیت        
 ؟ياینم.  خونهمیریما م -        
 جوابش را با بوسه کیپاتر.  بوسدی اندازد و گونه اش را می مکی از پشت، دست در گردن پاتريدختر        

 :دی گوی دهد و رو به ما می اش مینی بي بر رويا
 .شهی دپرس مشتری کم بهش خوش بگذره؟ تو خونه بهی که یی جاهی ي بریچرا تارا رو نم -        
 .چقدر دستانش بزرگ و گرمند. ردی گی دستم را مامیت        
 .می بزنفعال الزمه که حرف. گهی وقت دهیباشه واسه  -        
 . زندی دهد و بعد لبخند می ما گردش منینگاه مرددش را ب        
 .امی مرید. من امشب با بچه هام. نیهر طور راحت! یاوک -        
 ام ی تفاوتیب.  شکندی مقاومتم منیبه محض نشستن در ماش.  زندی به من ميو چشمک دوستانه ا        

 . شوندی مکی دهد که همه مربوط به پاتری می را به هزاران سوالشیجا
 ام؟یت -        
 جانم؟ -        
 ه؟ی پسره کنیا -        
 .ستیحواسش به من ن        
 کدوم پسره؟ -        
 .گهی دگمی رو مکیپاتر -        
 .خب گفتم که، دوستمه -        
 . دهمی مرونینفس پر حرصم را ب        
 ه؟ی که، واقعا کنهیرم امنظو. نه -        
 .می گوی شنود چه میانگار نم.  شدهرهیمتفکر به رو به رو خ        



 40 

 رو در زی زنه؟ از کجا همه چی حرف می چطور انقدر خوب فارسه؟یی کجاه؟ی ککیپاتر.  با توامامیت -        
  شده بود؟ آره؟يزیمه ر از قبل برنایدرسته؟ همه چ. ستی نی دونه؟ بودنش تو خونه تو اتفاقیمورد من م

 .اخم کرده.  کندیباالخره نگاهم م        
  تو؟ي و شکاك شدنی انقدر بدبیاز ک -        
 . روانشناسانه اش را ندارمي هایابی شهیحوصله ر        
 !جواب منو بده لطفا -        
 . اندازدی باال ميشانه ا        
همزمان با اون منم اومدم .  کاناداادی ملی بوده و بعد واسه تحصکایالبته سال ها امر. هیکی مکزکیپاتر -        

 لیاون اوا. می خونه گرفتمی درس بخونمی تونی اونجا شلوغه و نممیدید. می شدی هم اتاقونی پانسي و تونجایا
خالصه . هم مسلطهبه چند زبان .  مختلفهيها آخه اون عاشق زبان. کیمن زبانم جالب نبود، برعکس پاتر

 من می کردشرفتیبعد از چند ماه که هر دو پ.  بدهادی ی تو هم به من فارسدمی مادی یسیگفت من به تو انگل
 .دمی جواب میسی زد و من انگلی حرف می داد و اون فارسی جواب می زدم و اون فارسی حرف میسیانگل

 . خنددیم        
 . استفاده نکنهیی دادم، اما بهش گفتم هر جاادشی و ناجورم بلد بودم یابونی اصطالح کوچه خیهر چ -        
 . پرسمیشتابزده م        
 . دونهی رو در مورد من میاز رفتاراش معلومه که همه چ. شناسهی وقته که منو میلی گفت خیامروز م -        
 . سوز داردامیآه ت        
.  دوستش دارمیلی خواهر کوچولو دارم که خهی دونستن که من ی بلکه همه دوستام مکینه تنها پاتر -        

 .دتونی دی و مشمی اومد پی کردم می وقتا که با تو و اشکان چت میلیخ
 . زندیزهرخند م.  افتدی ميزی چادیانگار         
 ؟ي خندی میبه چ -        
 . بردی فرو مشی موهايدستش را تو        
 . گفتی جالبزی چهی زدم ی روز که داشتم در مورد تو و اشکان حرف مهی -        

 . شودی خشک ممی کشد و گلوی آب دهانم ته مدی آی که تا اسم اشکان مستی دانم چه سرینم        
 ؟یچ -        
 . پاسخ بگذاردی تواند چشمان منتظر مرا بی شده، اما نممانیاز گفتنش پش.  کندیمکث م        
 ... گفت -        
 . کندی تازه مینفس        
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 و به دست و شهی مری زنجای زنه ی دلتو مای تونه خوب باشه، چون آخرش ی نميادی ززِی چچیگفت ه -        
 ی تونی نمگهی و دشهی خارج مرشی نشه از مستی اگه حد اعتدال رعايزی هر چي گفت تویم. چهی پیپات م

 به ای به خودت، ای.  زنهیم بی بهت آسیی جاهی قابل کنترل باشه باالخره ری که غيزی و هر چیکنترلش کن
 .انتیاطراف

 . از وجودم شدهیسرما قسمت.  زندی مخیتنم         
مثل . دهی شه کار دستشون مزی اگه لبرتی ظرفنیا.  دارننی معتی ظرفهی يزی گفت آدما واسه هرچیم -        

 که بچه رو از شهی اون قدر وابسته مشه،ی میاون قدر وسواس. و دوست داره از حد بچه ششی که بيمادر
 . کنهی و دور مزاریخودش ب

 !کاش ادامه ندهد! امیکاش بس کند ت        
 ...  کهدمی و بعدها فهمختی ته دلم ريزی چهی دمی که به حرفاش خندياون موقع با وجود -        
 . کندیپوست لبش را با دندان م.  دهدیاما خودش ادامه نم "بسه" بزنم ادی خواهم فریم        
تنها .  کنمهی تونستم بهش تکی بود که می خبر داره، چون تو اون روزا تنها کسی از همه چکیپاتر -        

 کمکم.  کردتمی تونست حمای که می نبود، اما به هر شکلنجایدرسته که ا.  بود که بهش اعتماد داشتمیکس
 .کرد

 . شنومی نفسش را نمي چند لحظه صدايبرا        
 ... وگرنه. نجاستی سخت اي روزانیخدا رو شکر که تو ا -        
 . زندی مرونی و رگ گردنش بشودیفکش منقبض م        
 .حاال تو به سوال من جواب بده -        
 . شودی ام مرهی چرخد و خیم. ردی گیچشمانش را خون م        
 ی روانکهی ها؟ چطور از اون مرت؟ي ادامه بدتتی به خری خواستی می کردم تا کیاگه من مجبورت نم -        

 ؟ياری بای مفلوك رو به دنماری بچه اون بی خواستی که مي خودت فکر کرده بودشی پی چ؟يحامله شد
.  آوردی فرمان فرود مي را که رویی مشت هايصدا.  شومی مرهی خابانی گردانم و به خی را برممیرو        

 . شنومیم
  چقدر؟؟ی تارا؟ چقدر احمقيآخه تو چقدر خر -        
 "! اشکان دل مرا نزدادی زيهرگز دوست داشتن ها" کنم که ی فکر منی و به ازمی ریآرام اشک م        
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 من يشب ها برا. گریردم د مي تر از شب های طوالنیلیخ.  شده اندیمدت هاست که شب ها طوالن        
کشدار و !  و کشداراهیس! اهی انتها و سیب.  قطب استي من به اندازه شب هايشب ها برا.  شوندیتمام نم
 ... ترسناك و! ترسناك
 ام و دهیچیاشارپ بافت را دور خودم پ.  نشسته امییرای پذي راك توی صندليمن رو.  خواب استامیت        
از نو . می از نو بسازدی بادی گوی مامیت.  کنمی روم و فکر می عقب و جلو میهمراه با صندل.  خورمیتکان م

 خط کی ام ی که زندگی منيبرا  دارد، امای کنند معنی می مدار گرد زندگي که روی کسانيساختن برا
 پشت ياشته باشد پل ها اگر دیحت. جاده من دور برگردان ندارد.  ماجراستانی پانجای بوده و هست، امیمستق

 به کجا برگردم؟. رانندیسرم همه و
 با نمی بی را که مکی و پاترنمی نشیبا بسته شدنش راست م.  کندی مارمی هوشي در ورودژی قژی قيصدا        

. دهیهنوز مرا ند.  چهار صبح استکیساعت نزد " خانه را دارند؟نی ادی کلگریچند نفر د" کنم یخودم فکر م
 ادی. ستی ني مست بودنش کار دشوارصیتشخ.  تعادل نداردادیانگار ز...  آشفته تر از قبلند و انگار شیموها

 که قطعا دی گوی ميجمله ا. چشمانش سرخند.  کندیسر بلند م. زمی خیبرم. گرفته ام که از مرد مست بترسم
آماده .  زندی اش حرف ميمادراحتماال به زبان .  فهممی بودنش را میفقط پرسش. ی و نه فارسستیسینه انگل

 ی مبل مي کند و هر دو را روی آورد و شالش را از دور گردنش باز می در ماکاپشنش ر.  امستادهیو منقبض ا
 : پرسدی می بار به فارسنیاندازد و ا

 ؟يداریچرا ب -        
 . کنمی مادی توانم زی که مییفاصله ام را تا جا. تا خرخره خورده.  گرفتهشیصدا        
 . رفتم که بخوابمیداشتم م -        
 . مالدی اش را مقهی بندد و شقیچشمانش را م        
 .امی تشی پرمیاگه من مزاحم خلوتت شدم م -        
 . کندی ميزی زند، نه هی خندد، نه داد می مخودینه ب. ستی مست ني مردهاهیحرف زدنش شب        
 .رمیممن . ستی نيازین! نه -        
 . گذاردی مبل می پشتي کند و روی را از دو طرف باز مشی دهد و دست های مهیتک        
 .می حرف بزننی بشادیاگه خوابت نم. ی از من بترسستی الزم نیباشه، ول -        
  مست داشتم؟یکی مکزکی با یواقعا من چه حرف        
 ... شی انصاف نباشم موهایاگر ب.  زندی اش را کنار میشانی پي تويموها        
 م؟ی حرف بزن؟یگی میچ -        
 . زنمی مغیاگر دست از پا خطا کند ج.  اتاق بغل استنی همامی کنم تیبا خودم فکر م        
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 . حالتون خوب باشهادی زادیبه نظر نم -        
 . زندیلبخند م        
 . تونه منو از کنترل خارج کنهیالکل نم.  نگران نباشیل کردم، وي روادهی کم زهیآره،  -        
 . کشاندیخودش را به لبه مبل م        
 . سر درد بخوابم، نه تونی تونم با اینه من م. گهی دنیبش -        
 بهتر از تحمل رختخواب اهشی سي های مست با آن آبیکی مکزکی با یقطعا هم صحبت. نمی نشیم        

 .خاردار و ماردار بود
 ی باال می آورد و قرصی را در می رنگی شکل نارنجي استوانه ای کاپشنش قوطبی شود و از جیخم م        
 .اندازد

 می داشتی و هر چمیامشب بعد از مدت ها با دوستان دور هم جمع شد.  کنمی نمي روادهیمعموال ز -        
 .میدیباال کش

  طور آرام باشد؟نی مرد شود و اکی همه الکل وارد خون نی شد ای میعنی        
 ؟ی سرزنشم کني خواینم -        
 . خنددیم        
 . کردن رو خوب بلدنحتی نصایرانیآخه ا -        
 .می گوی نميزی کنم و چی بودنم را مسخره کرد؟ اخم میرانیطعنه زد؟ متلک گفت؟ ا        
 . از اون لحاظ گفتمده،ی مری بهم گشهی همامی که تنینه ا.  نداشتمي منظور؟يناراحت شد -        
چشمم از .  ندارم که ندارماهی سیِ مستِ آبیِکی مکزنی گفتن با اي برای کنم حرفیهر چه فکر م        

 . رودینگاهش مثل پونز در تنم فرو م.  شودی مدهی کششیدستبندش به موها
 . بگذرهی زمان لعنتنیبذار ا.  بگويزی چهیخب تارا،  -        
 . شودداری بامی تدیشا.  خنددی بار بلندتر منیا        
 .پس راحت باش.  رفتهادمی فردا ی بگیمطمئن باش هر چ -        
 . خواهم بلند شومیم. رختخواب خاردار و ماردار بهتر از حرف زدن است        
 ا؟تار -        
 ی از آبي اثرچیه.  کنمی چشمانش فوکوس مي چند لحظه تويبرا.  شدهيجد. خنده از صورتش رفته        

 يِهمان سوال بعد. ستی اش چي دانم سوال بعدیم.  از خون باشدي ااچهی دري تویاهیانگار سنگ س. ستین
 . کنمی جواب درشت آماده مکی يخودم را برا! نندی بی که مرا مییهمه آدم ها

  افتضاحه نه؟یلی ختیسیانگل -        
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 نیا.  توانم لبخندم را از چشمش پنهان کنمی نمیحت. ردی گی کنم و بعد خنده ام میچند لحظه هنگ م        
  سوال بود؟نی ادنی پرسي نگاه موشکاف برانی و اي جدي افهیق

 درسته؟. زدم به خال -        
 . دهمیسرم را تکان م.  زبان فوق العاده بودنی ابی و غربیات عج و اصطالحیتسلطش به فارس        
 .نی زنی حرف می فارسیبرعکس شما که عال. آره -        
 . شودی منبسط مق،ی عمی از دممشی حجنهیس        
 . سخت ترهیلیاز زبان شما خ. رمی گی مادی ینیاالنم دارم چ. من عاشق زبانم. اوهوم -        
 . شومیکنجکاو م        
 ! همه حروف الفبا، اصوات، تلفظنی ان؟ی کنی نمیقاط -        
 . دهدی را فشار مشی دو ابرونیب        
 مگه من چند نفرم؟.  کنهی مجمی کم گهی تو از افعال جمع ي استفاده نیفقط ا. نه، چون عالقه دارم -        
 .دی آی شنود دوباره به حرف می جواب نمیوقت. راحت باشم خواهد که با او ی ممی مستقریغ        
 یالبته چون اونم به من فارس.  رو هم من آموزش دادمامیت.  هستمیسی واسه زبان انگلیمن معلم خوب -        

 . داد ازش پول نگرفتمی مادی
 . زندی ميزی آورد و چشمک ری منیی را پاشیصدا        
 . کنهی مسیهر چند که واقعا افتضاح تدر -        
 . پسربچه شانزده ساله استکی یگوشی و بازطنتیچشمانش به ش        
 .شهیارزون تر واست تموم م. يری رفتن به آموزشگاه از من کمک بگي به جای تونیبه هرحال، م -        
 ! بودیرانی اکیر طرف حساب حاال اگ.  های خارجنی پرده بودند ایچقدر رك و ب        
 . نگرفتمندهی واسه آیمی فعال تصمیممنون، ول -        
 ی باز میکی یکی را راهنشی پي آورد و دکمه های را درمورشیپل.  اندازدی را باال مشی شانه هادی قیب        

 اد،ی قدر زنی که سرش گرم شده، آن هم ايمرد.  بردی بد مي ذهنم را به جاهاراهنشی پنیی پایچروک. کند
 ی به خودم مشیبا صدا.  شودیم از تصورش چندشم.  کرده استلی زن تکمکی اش را با وجود یحتما خوش

 .میآ
 ی می خونه نباشه از گشنگامی روز تهی وگرنه اگه ی زبان بلد باشدی با،يری چه نگيری بگمیچه تصم -        

 .يریم
 .زمی خیبرم!  دادهيریچه گ        
 .هیرانی پر از انجایا. رمی مینم -        
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 . از هرگونه تمسخر استيلبخندش عار        
 ی تونی مرونی بي خونه برنی اصال اگه از ا؟يبلد. ی تاکسای ي با مترو بردی باای ایرانی به ادنیواسه رس -        
 ؟یشی گم مای يبرگرد

 . کوبدی صورتم مي توي که با خونسردیی هاتی از واقعرد،ی گیحرصم م        
 .ستمی نی و دست و پا چلفتجی اون قدرا هم گگهید -        
 . شودیلبخندش پررنگ م        
 . خاصهطتتیتو شرا. هدفم فقط کمکه. ریانقدر زود جبهه نگ.  نداشتميمنظور -        
 . اعصابم مسلط باشم کنم بهی میمن کمک خواسته بودم؟ کمک خواسته بودم؟ سع        
 . کنمیاگه کمک خواستم حتما خبرتون م. ممنون -        
 ! شده ام؟ی قدر عصبنیچرا ا. می سای هم مي رومیدندان ها        
 نی تر از اختهی جسورتر و افسار گسیلی کنه خانتی که بلد باشه به شوهرش خی زننیمطمئن باش -        

 .رهی بمیحرفاست که از گشنگ
 ی و بفی جمله کثنی چندنی که بر زبان رانده ام و او از شنیمن از وحشت حرف. می شویهر دو خشک م        

 خواهد حروف را به دهانم بازگردانم، اما یدلم م.  گذارمی ممی لب هاي آورم و رویدستم را آرام باال م. یربط
 که هستم خوارتر کردم؟ اصال ینی را از ادمچرا گفتم؟ چرا خو.  شودی اما نمرم،ی خواهد بمیدلم م.  شودینم
 اه؟ی سی آبکی مکزنی چرا مقابل انجا؟ی شدند؟ چرا اي حرف ها از کجا آمدند و بر زبان من جارنیا

 کرده و کی را باراهشی سیآب.  ام شدهرهی چانه در دست، خکیپاتر.  افتمینشستن که نه، م. نمی نشیم        
 بلکه من در اعماق خاك فرو دی آی کند، نمی دهان باز منی که زمییچرا از آن زلزله ها.  کندیمتفکر نگاهم م

 یشانی بر پی ام، انگ هرزگی فرد زندگنیتر بهی غري قدر راحت، جلونی توانستم ایچطور م. بروم و راحت شوم
 ... ام بزنم و

 ی به مبلکی که پاترنمی بیم.  بنددیرا م می اورد و راه گلویگذشته باز هجوم م.  شودی تار مدمید        
 . گذاردی ممی زانويدستش را رو.  کندی تر کوچ مکینزد

 !یطیدر هر شرا. شهیزبان الزمت م -        
 !دهی و فهمدهی را شنفمی اراجیعنی.  هم بدتر استلییاز مالقات عزرا "یطیدر هر شرا" نیا        
  دانسته؟ی دانسته؟ از قبل می میعنی.  شکندی ممیصدا در گلو.  کنمیبا چشم دنبالش م.  شومیبلند م        
 ... من -        
 از من ای دننی اي نفر توکیبگذار حداقل .  کنمهیتوج.  بدهمحیدوست دارم توض. نگاه سرخش آرام است        

 . من حالش به هم نخورددنی نفر از دکی.  نباشدزاریب
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 ... ياون جور... من  -        
 و در ندی نشی زانو ميرو.  شودی روشن می کماهشی سیآب.  کندی نمياریحنجره ام .  توانمینم        

 که یمثل تمام کسان.  آوردی کنم االن باال میحس م.  کنم که حرف بزنمیباز تالش م.  زندیچشمانم زل م
 . آورندی گردانند و باال می اسم تارا رو برمدنیبا شن

 ؟يتارا؟ داروهات رو خورد -        
همان طور که مادرم .  همان طور که پدرم گفتر؟ی برو بمدی گویچرا نم.  دهمیآب دهانم را قورت م        

 . گفتامیهمان طور که ت. گفت
 کند و یق. اوردیمنتظرم باال ب!  واقعا وحشتناكیعنی وحشتناك می گوی میوقت.  زندیقلبم وحشتناك م        

لب . ردی گی چون من بردارد و با نفرت به شلوارش بمالد و برود، اما او بازوانم را میفی را از زن کثشیدست ها
 . زنمیم

  کنم؟داری رو بامی تي خوایم -        
 سرم خت؟ی صورتم ري به نام تارا ندارد؟ همان که آب دهانش را توي همان که که گفته بود خواهرام؟یت        

 . دهمیو راست تکان مرا به چپ 
 . شومی کنم و در خودم مچاله میزانوانم را جمع م.  خوردیحتما حالش به هم م.  رودی و مزدی خیبر م        
 . شربت بخورنی کم از اهی ایب -        
 .رمی گی را از دستش موانینرفته؟ ل        
 .خوبه واست.  برهیقندت رو باال م -        
 . کشمی ممی لب هايزبانم را رو        
 ... من -        
 . زندیدوباره زانو م        
 که به من ی تو، تا وقتيرفتارا.  به خودت مربوطه،ي که کردي و هرکاري که بودیتو، تارا، تو، هرچ -        

 چون گذشته تو به من ،ی دوست منی داشتي که چه گذشته انیتو فارغ از ا.  بهم ندارهی ربطچی نزنه هبیآس
چرا .  توئهی شخصیمربوط به زندگ.  مربوط به تو و شوهرتهي کردانتی که به شوهرت خنیا.  زنهی نمبیآس

 ؟ي بدحی نداره واسم توضی ربطچی رو که به من هيزی چی کنی می چرا سع؟ی ناراحتنقدریا
  خورد؟یحالش به هم نم.  فهممی نمیچی هشیاز حرف ها        
  خوره؟یحالت به هم نم -        
 .دهیمنظورم را نفهم.  کندیاخم م        
 .ی بخوابيبهتره بر -        
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 . کشدیبدنش را م. ستدی ای پا ميرو        
 .رهی مادمی یمن اون قدر مستم که تا فردا همه چ -        
 .نم کی اش نگاه مانهی و به لبخند صلح جورمی گیسرم را باال م        
 .یخوب بخواب.  تاراریشب بخ -        
 . شنومی اشکان را ميصدا.  بندمی خورد؟ چشمانم را میحالش به هم نم        
 "! خوره تارایحالم ازت به هم م"        
 ! کرد و باال آوردیق        
 : لب غر زدمری را عوض کردم و زونیزی تلوي شبکه های حوصلگیبا ب        
ماهواره هم که از . ی برنامه درست و حسابهی از غیدر.  داغونهمونی هم مثِ همه چونمونیزیتلو.. ماشاا-        
  دل خوش کرد؟دی بای مملکت به چنیتو ا. شهی گناه محسوب مقیمصاد

 مبل ي روشهیپدر مثل هم.  خودم را جمع و جور کردم و مرتب تر نشستمیبا ورود پدر به هال کم        
 نمی که صورتش را ببنی را بدون اشیصدا.  صورتش گرفتيمخصوص خودش نشست و روزنامه را جلو

 .دمیشن
 چه خبر از اشکان؟ -        
 "!یشگی باز همان بحث هميوا".  کردخی و دستانم دیقلبم ترس        
 . رسونهیسالم م. یچیه -        
 . باشدی توانست قوت قلب چندانیحضورش نم . پدر نشستکی آمد و نزدي چاینیمادر با س        
 ؟ی از سالم رسوندن چریبه غ -        
 . بازجوها بودهی شبشتری بي طورنیا.  گذاشتیکاش حداقل روزنامه را کنار م        
 .یچیه -        
 یفقط گاه. مینی آمد پدر را در حال خنده ببی مشیالبته کمتر پ.  درهم بودشیاخم ها. روزنامه را تا کرد        

 .یآن هم فقط گاه. امیهنگام چت با ت
مثل مجرم آماده اعدام دست . دی را برداشت و آرام سر کشي دهانش گذاشت و استکان چاي تويقند        

 نکشیام شد ع که تمشیچا.  کردمی زانو گذاشته بودم و با استرس تار و پود دامنم را از هم جدا مي را رومیها
 : گفتهشی و با نگاه عاقل اندر سفدی کشنیی پایرا کم

  و آسمون بذاره؟نی زمنی بي جورنی قراره تو رو ایخب؟ تا ک -        
 .آب دهانم را قورت دادم        
  دن؟ی بهش وام نمی کار کنه وقتیچ -        
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 م؟ی دختر عقد کرده رو تو خونه نگه دارمی ما رسم نداریبهش گفت -        
 ی بودن را در وجودم شعله ور ميادی حرفش حس سربار و زنیچقدر ا.  هم فشار دادمي را رومیدندان ها        

 .کرد
 .نیخودتون که هزار بار به پدر و مادرش گفت -        
 . تر شدظی غلشیاخم ها        
 . کندیشما هم تاک -        
 حرف پدر حرف زده ي رویمادر ک! ی باطلالیاما چه خ! یتی حمادیبه ام.  به مادر نگاه کردمصالیبا است        

  بار دومش باشد؟نیبود که ا
 .چشم -        
 يصدا. برخاستم تا به اتاقم بروم. محاکمه تمام شده بود. دمی کشینفس راحت. دوباره روزنامه را برداشت        

 : گفتی که به پدر مدمیرا شنآهسته مادر 
 ی مقدسي پسر آقافیح. حرف تو گوشش نرفت که.  ندار نشهیچی پسره هنی زن امیچقدر بهش گفت -        

 . پولدار، خانواده دارافه،ینبود؟ با اون همه دبدبه و کبکبه؟ درس خونده، خوش ق
 تا اشک دمیچشمانم را مال.  نشنومیمقدس ي از محسنات پسر آقانی از اشیدر اتاق را محکم بستم تا ب        

چند تماس .  اشکان را کرده بوديدلم هوا.  را برداشتملمی و موبادمیدراز کش.  نشودزی درونشان سرريحلقه زده 
 . شماره ناشناس داشتمکی اس ام اس از کی پاسخ و یب

 "؟ي دیتارا خانوم جواب نم"        
 .اس ام اس زدم        
 شما؟ -        
 .دی تا جواب رسدی طول کشقهیچند دق        
 ؟ی صحبت کنی تونیم! بزرگمهر.  هستمیمان -        
 .نییامرتون رو بفرما -        
 .مردد دکمه تماس را زدم.  بار جواب نداد و زنگ زدنیا        
 بله؟ -        
 نی اي شاهزاده اهی دی شای گینم.  زنهی مبتی و غيری مهوی! ندرالی خفته، سيبایپرنسس، ز! به به -        

 ؟ی و رفتی لنگه کفشتو جا گذاشتهی. دور و برا باشه که دلش تنگ بشه
 . را نداشتمشی هاختنیحوصله مزه ر        
 ن؟یشماره منو از کجا آورد.  بزرگمهري آقادییامرتون رو بفرما -        
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 . اندگانهیبا مشکل ب. ندیبا غم نا آشنا.  اندبهی که با غصه غریمثل کسان. الی خیسرخوش و ب. دیخند        
  داره؟ي بزرگمهر کاری فنچ واسه مانهی ي کردن شماره دایبه نظرت پ -        
 طور شاهانه و مقتدر نی او بودم هميالبته چرا که نه؟ من هم اگر جا.  کردی مدادیاعتماد به نفسش ب        
 . زدمیحرف م

 ن؟ی کردن شماره منو به خودتون داددای زحمت پی واسه چنی بگشهیم -        
 .تو فکر کن دلم واست تنگ شده -        
 . رااقشی کند و من نه حوصله اش را داشتم نه اشتحی خواست تفریم.  شوخ بودشیصدا        
 و بگو و بخند به ی موقع شب واسه شوخنی کنم درست باشه که ایفکر نم.  بزرگمهر من متاهلميآقا -        

 .نیمن زنگ بزن
 . را صاف کردشیسرفه زد و صدا        
 واسه کار چطور؟ نی وقت نداریحاال که واسه خنده و شوخ.  خانوم متاهلدیببخش! چه خشن! اوه اوه -        

 م؟ی حرف بزنمی تونی من؟یوقت دار
 . کردی درد ممیتمام استخوان ها.  لبه پنجره گذاشتمي را بلند کردم و رومی پاکی        
 ؟يچه کار -        
 . ماهت پورسانتشههی که حداقل به اندازه سه برابر حقوق ي کارهی -        
 سه برابر؟. رادارم فعال شد        
 ه؟یها؟ نظرت چ -        
  هست حاال؟يچه کار -        
 . اش را بشنومروزمندانهی لبخند پي توانستم صدایم        
 . می تا با هم صحبت کنشگاهی نماایفردا ب -        

 
 .تمومش کن. گفتم نه -        
 .ملتمسانه دستش را گرفتم        
 . گردمیزود برم. همش دو روزه اشکان -        
 . کردم باز هم بتواند بخنددی اخم کرده بود که باور نميطور        
 . طرح زمرد داشتنی نگهیهمون که .  خوشگله رو بخرمزی تونم اون آویولش مبا پ -        
 . را برگرداندشیرو        
 شه؟ی میمگه چ! اشکان، تو رو خدا -        
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 .چشمان دلخورش را متوجهم کرد        
 ش؟ی کي شناسم بری که من نمبهی با چند نفر مرد غري خوای مزی آوهیبه خاطر  -        
 .دمی کوبنیپا بر زم        
واسه عکس و .  زدندیهتل جد. می ری نمحمیواسه تفر.  هم همراهمونهیخانوم محسن.  کهستمیتنها ن -        

  طال گردنم باشه؟کهی تهی یبعدشم بده روز عروس. میریگزارش م
 .دی کشرونیدستش را از دستم ب. نگاهش دلخورتر شد        
 چرا تو؟.  شهر هستنی تو ايس و روزنامه نگار حرفه ا همه عکانیا -        
 . کردمفیبا آب و تاب تعر        
حتما کارم خوب بوده که .  رو من گرفتمشگاهشونی نمايعکسا. خب از کار من خوششون اومده -        

 ... بعدشم. گهی ددنیپسند
 .گردنم را کج کردم        
 ؟يتو به من اعتماد ندار -        
 . زدنهیاز کنارم بلند شد و دستانش را به س        
. رهیدلم هزار راه م. ی همه ازم دور شنی اادیخوشم نم.  به اعتماد من به تو ندارهی ربطچی ههی قضنیا -        

 !بفهم لطفا
 .بلند شدم و دستم را دور کمرش حلقه کردم        
 .همش دو روزه! تو رو خدا. نمی رو ببشی دوست دارم کیلیمن خ!  کنمیخواهش م! اشکان -        
 را پشت میموها.  شدیشگی رفت و چشمانش همان چشمان مهربان همنی نگاهش از بیباالخره سخت        

 .گوشم زد
 . گذرهی خوش مشترمی بمیریبا هم م. ی برمت زندگیخودم م -        
 . آمدمرونیبا قهر از آغوشش ب        
 گه؟ی؟ صد سال د...شاای ایک -        
 .آه خسته اش، جگرم را آتش زد        
 .زمی کم تحمل کن عزهی.  تارای کنی ميری روزا بهانه گنیچقدر ا -        
 به دی بایتا ک.  زننیبابا و مامانم مرتب غر م. می که عقد کردمهی سال و نکیچقدر تحمل کنم؟ االن  -        

 اد؟ی بشنوم و صدام در ن تومن حرفونیلیخاطر ده م
 .تلخ شد        
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مگه .  حساب کنمي بگو تا نقدي خوری که تو خونشون مهیی وعده غذاهی نیاگه مشکل مامان بابات ا -        
 تو خونه ادی بي خوام دخترشون با سربلندی قرون واسه کفش و لباست خرج کنن؟ بده مهی مدت گذاشتم نیتو ا

 راحت و ساده بدمش به تو؟ کم ر که انقدستی نوهی گفت دختر من زن بی مامانت نبود که منیمن؟ مگه هم
 . ذارنی که زنده م نمرمی سرم غر زدن؟ اگه جشن نگهیواسه طال و رخت و لباس و مهر

 . از خانواده ام انتقاد نکرده بودمی طور مستقنی وقت اچیه. دلم گرفت        
 کف دست نیا. ایب.  تونم باال برمی مردم که نمواری اما از ددم،یانجام م. چشم. فمهیظاالنم دندم نرم، و -        

 .اگه مو داره بکنن. من
 . کردم از پدر و مادرم دفاع کنمیسع        
 .از حرف مردم.  ترسنیاز آبروشون م.  ندارنیاونا هم گناه -        
 .ناراحت تر هم شد. ناراحت بود        
 کار ی ترسن؟ به خاطر کدوم کار خالف شرع؟ به خاطر کدوم گناه؟ مگه چی از آبروشون میاسه چو -        

 واسه من گذاشتن ی هر قانون؟ی من بمونشی شب پهیتا حاال شده . ی من هستي و عقدی تو زن رسمم؟یکرد
شکمش رو ! چشم. نی با هم برنیرخارج از شهر حق ندا. چشم.  خونهادی بدی از ده شب نبارتریتارا د. گفتم چشم

 کنم بهم ی می باهات شوخای ندازمی هر بار که دستمو دور گردنت مادی خوشم ميفکر کرد! چشم. ياریباال ن
دستتم .  ذاشتی من بود پاش رو تو خونه شما نمي جایهر ک.  کلفتهیلیچشم غره برن؟ به خدا من پوستم خ

  بشه؟ی شاکونه تی می کنمیبب.  برد خونه خودشی گرفت میم
 دادم و سرم را هی تکواریبه د.  کردی تنه تحمل مکیتمام فشارها را . تمام حق ها با او بود. حق داشت        

 . انداختمنییپا
 ي من به جاهی جورنیاگه ا. ی دونستم انقدر از من و خونوادم ناراحتینم.  دلت پرهیلی که خنیمثل ا -        

 . خوامیخودم و اونا ازت عذر م
 . و بعد جلو آمد و مرا در آغوشش گرفتدی پوست سرش را کشی فرو برد و کمشی موهانیانگشتانش را ب        
زود از کوره در . فقط اعصابم داغونه.  از تو ناراحت بشمشهیاصال مگه م. ستمی ناراحت ن،ینه زندگ -        

 باشه؟.  روزا بگذرهنی کم تحملم کن تا اهی. رمیم
 .دستم را دورش حلقه نکردم. سرم را بلند نکردم        

  گذره؟ی خوش میلی به من خي فکر کرد؟ي خودت تنها تحت فشاريفکر کرد -        
 . سرم گذاشتيچانه اش را رو        
 . دونمیم. ی دونم زندگیم -        
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 مسافرت هیواسه .  کردمدای پی وصلیاالن صد تا وک.  بودی بابام کافتی فقط رضايقبال واسه هر کار -        
 . به هزار نفر التماس کنمدیساده با
 .دی شد و بعد با صدا خندرهی را گرفت و مرا به عقب راند و در چشمانم خمیشانه ها. نفسش را حبس کرد        
 آره؟. ياری همش نقشه بود که دل منو به رحم بنایا. پس بگو -        
 : و گفتمدمی کشی فرش خطوطي رومیبا پنجه پا        
 .رمینه خ -        
 :محکم تر بغلم کرد و گفت        
 ! کوچولوطونیش! ي آي آيآ -        

 
 پدرم ی شغلطی عمرم فقط اصفهان و مشهد را، آن هم به خاطر شراي که توی مني براشیسفر به ک        

 اش یشگی همحیتفر.  به سفر نداشتي من عالقه ايپدر خشک و جد.  بودزی خاطره انگاری بودم، بسدهید
عاشق دشت و .  گذارو عاشق گشت. می عاشق مسافرت بودامیمن و ت.  بودونیزی تلویروزنامه و کتاب و گاه

 ی شد و چقدر میچقدر التماس کردم تا پدرم راض.  روزه رشت بودکی ي ام، اردوی روز زندگنی بهتردیشا. دمن
 . آن همه التماسدیارز
 از من دوست شتریاما او را ب!  دانم چراینم.  داشتي بهترطی شراشهیهم.  داشتي بهترطی شراامیت        

 ران سرخ شهیهم. دمی فهمی ام میاما من با تمام بچگ.  رفتی نمی تهمت گراننی بار چنری کس زچیه. داشتند
 دیبا. گفت برادرت بزرگ تر است.  بار به مادر گفتم من هم ران دوست دارمکی.  بودامی تي مرغ برايشده 

 یحس اضاف.  بشقاب من گذاشت و من با بغض پسش زدمي ران را توامیهمان شب ت. یاحترامش را داشته باش
 . کردمهیآن شب تا صبح گر.  رودی نمادمی. حس سربار بودن. بودن داشتم

 ی از او نظر مرندی بگمی تصم خواستند در مورد منی اگر میحت.  بودامی با تشهیمشورت ها هم هم        
 . رفتمی کردم و می گذر مدی که بای دست پدر و سنگ کف رودخانه بود و من آبي عصاامیت. دندیپرس

 توانست با یم.  بماندرونی که بخواهد بی توانست تا هر ساعتیم.  آزاد بودشی در رفت و آمدهاامیت        
رفت و .  گشتمی به خانه برمدی هوا بایکیاما من تا قبل از تار. دوستانش هر جا که بخواهد برود، چون پسر بود

 شدم، چون دختر ی مامید دست به دامان تی چند ساعته باي اردوکی يبرا. آمد به خانه دوستانم قدغن بود
 قفس ي تودیون دخترها ناموسند و ناموس را باچ. رندی پذبیچون دخترها آس. فندیچون دخترها ضع. بودم

 . گذارندی بندند و سگ را آزاد میچون در کشور من سنگ را م. انداخت تا دست گرگ ها به دامانشان نرسد
 قلب خودم و ي را از طپش هانیا.  دوستش داشتم و دوستم داشتیاز بچگ.  پرتابم بودياشکان سکو        
پدرم .  نبودی وصلت راضنی به اادی اشکان زیمادرم به خاطر وضع مال.  بودمدهی او فهمي محجوبانه ينگاه ها
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 دارد، اما مهم تر از آن سالم و ندهی آکانگفت اش.  کردتمانی که آن موقع کانادا بود، حماامی داشت، اما تدیترد
اما به .  دوش پدرم برداشته بودندي از رويانگار بار.  کمتر شدمی هاتی محدودمیعقد که کرد. قابل اعتماد است

 به یدوران عقد طوالن.  بودشی آن خانه امانت بودم او هم نگران ناموس و آبروي که تویگفته خودش تا زمان
 اگر دیشا.  ها مهر اشکان و خانواده اش به دلش بود و دوستشان داشتنیاما با همه ا.  آمدیمذاقش خوش نم

 اگر آن همه به پدر اشکان، دوست و همکار دیشا.  رفتی نمطشیشرا بار ری اشکان بود زيهر کس به جا
اشکان و  ، و ادبشایاما اشکان و حجب و ح.  شدی نمی ازدواج راضنی ساله اش، ارادت نداشت هرگز به انیچند

 ! به پدرمدهی کرد؛ چه رسی اش، دل سنگ را هم نرم می علمي هاتی اش، اشکان و موفقیپشتکار و دوندگ
به نظر او پسر خواهرش که .  کردی زدن به اشکان استفاده مشی ني برایما مادر از هر فرصتا        

 داند چه ی کرده و می گفت او با خانواده شوهر زندگیم.  تر از اشکان بودستهی شایلیسوپرمارکت داشت خ
 گفت یم.  کنمیشوهرم زندگ  احمقم که حاضر شده ام با پدر و مادریلی گفت خیم.  در انتظارم استي اندهیآ

 ی طال میمگر عروس ب.  برده املشی فامشی او را پي کرده ام و هم آبروچارهی انتخاب هم خودم را بنیبا ا
 زن کی کرده که مثل یی دختر حتما خطانی اندی گوی نمم؟ی اش چقدر است چه بگوهیشود؟ اگر بپرسند مهر

 تو نبود با فیرا چه بدهم؟ ح...  اختر و اقدس و اکرم و واب خانه بختش کرده اند؟ جی سر و صدا راهی بوهیب
 !اوف... و ... و ... آن همه خواستگار؟ و 

 هم نبود که حداقل دلم به او خوش امیت. خانه از اول هم بهشت نبود، اما بعد از عقد رسما جهنم شد        
 که ی کوچک بود و مشکالتيتارا. آمد ی لج کرده بود و کوتاه نمی جشن لعنتنی اياشکان هم که برا. باشد

 دور ي بود برای فرصتش،ی به کفرس.  آمدندیغول به نظر م.  آمدندی تجربه اش کوه به نظر می چشم بيتو
 نی را دوست داشتم و هرگز اشیک.  بوددهیچون روح و جسمم تک. چون خسته بودم!  اشکانیحت. شدن از همه

.  دل و احساس خودش پا گذاشت تا دل من نشکنديرو.  کردمی را فراموش نمیرتیلطف اشکان حساس و غ
 ! من خوشبختمزی رغم همه چی که علشدمی و با خود اندستادمی فارس اجیکنار خل
 ! مثل اشکاني داشتن همسریعنی یچون خوشبخت        

 
 شود که ی نم اماابم،ی ی خالصامی تي وقفه ی بي غرغرهاي گذارم بلکه از صدای سرم ميبالش را رو        

 مرد هم کی با یزندگ.  کنمی مزانی لختم را از تخت آوي سابم و پاهای هم مي را رومیدندان ها.  شودینم
 اور دوز ي از قرص هادی و شاداوم مي های خوابی از بدیشا. جمیگ.  به حال دو تاي قابل تحمل است؛ واریغ

به زور خودم را سر پا . ستیتعادلم جالب ن. زمی خی کشم و بر می ام میشانی به پیدست. دهانم گس است. شده
 نجات از ي بندم و برای را با کش ممیموها.  کنمی عوض می دارم و لباس خوابم را با بلوز و شلوار گرمینگه م
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 به دست یقبل از ظاهر شدن مقابل پسرها، آب.  ام رقت بار استافهیق. اندازم ی باال میی دهان قرص نعنایتلخ
 .م زنیو صورتم م

 . متنفرمحتی من از نص؟ی بس کنشهی مامیت -        
 .رمی گی مشی آتنمی بی اون دختره آشغال رو دور و برت می وقت؟يبس کنم؟ چطور -        
 . خسته استکی پاتريصدا        
 .امیمودب باش ت -        
 .ستی عصبامی تيصدا        
 . بفهم لطفاستیاون دختر آدم ن -        
 . رودی باال مکی پاتريصدا        
 .بفهم لطفا. یستیتو هم خدا ن -        
 دنیبه محض د.  زندی تو ذوق مي بدجورکی چشمان پاتریسرخ. نندی بی روم مرا می جلوتر که میکم        
 :دی گویمن م

 . فضول نجات بدهي خدانی منو از دست اایب!  تارايها -        
 :دی گوی مامیت        
 .اصال به من چه.  منه که نگرانتمریتقص -        
 . زندی هوا مي توی بشکنکیپاتر        
 به تو چه؟. نهی همقایحرف منم دق! آها -        
. ستی نشی بیحی تفرشی مشاجره برانیانگار کل ا.  خندندی ماهشی سي هایلحنش دلخور است، اما آب        

 . استانی زن در مکی ي پاشهی رسد باز مثل همیبه نظر م.  گر گرفتهامیاما ت
 : پرسدی مامیت. نمی نشی مزی و پشت مزمی ری خودم قهوه ميبرا        
 ؟ي بودداری بی تا کشبید -        
.  کنمی نگاه مکی به پاتری چشمریز.  شودی بسته ممی که زده بودم راه گلوي و گندشبی ديادآوریاز         
.  رودی مادشیگفته بود .  زندی را ورق مینی چبی و غربی با خطوط عجی نوشد کتابی که قهوه میدر حال

  رفته بود؟ادشی
 . وقت بودرید.  دونمینم -        
 .ردی گی لقمه ممی براامیت        
 ي از بچه هایکی شی پمیریعصر م.  کم استراحت کنهی زنم تو ی ممارستانی سر به بهیپس تا من  -        

 .می کنیواسه زبان ثبت نامت م. کنهی مسی تدریدانشگاه که گروه
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 شهی به عادت همای نمانده ادشی شبی از دیچی واقعا هایمحو کتابش شده .  کنمی نگاه مکیباز به پاتر        
 . دخالت نکندامی من و تانی مي دهد در بحث های محیاش ترج
 . کندای واسم پي کارهی.  خوام کار کنمیم. امیمن حوصله درس خوندن ندارم ت -        
 . کندیاخم م        
 .ياری دبه در ميدار.  نبود تارا خانومنیقرارمون ا -        
 .شهیهم. می سر درس خواندن من مشاجره داشتشهیهم        
  خونم؟ی منجایا.  اهل درس خوندن بودم آخه؟ تو مملکت خودم نخوندمیمن ک -        
 دست به شبشی دي روادهیانگار هنوز با عوارض ز. زدی ری خودش مي برايگری دظی قهوه غلکیرپات        

 . استبانیگر
 . اونم بدون زبانست،ی کردن راحت ندای کار پنجایا -        
 . کندی مکیرو به پاتر        
  هست که زبان نخواد؟يکار -        
 یم.  رقصانندشی هالهیت.  کندی نگاهم ممی دارد و مستقی اش برمینیباالخره دست از سر کتاب چ        
 خندند؟
  که نه مدرك بخواد نه زبان؟يکار! اوم -        
 .ستی زند، اما صورتش جدیچشمانش برق م        
 .یبش) stripper( پری استری تونیفقط م -        
 . رودی به هوا مامیداد ت        
 !پات -        
 :دی گوی اندازد و می باال مي شانه ايسردبا خون        
 .من فقط تنها راه موجود رو گفتم.  نشویعصبان -        
 . زدهرونیرگ گردنش ب.  کنمی نگاه مامیسردرگم به ت        
 ... امیت -        
 . شودیبلند م        
 واسه میریعصر م. تمرکزت رو بذار رو زبان. ی به کار فکر کنستیفعال الزم ن.  تاراشهیبدون زبان نم -        

 .ثبت نام
 . پوشدی دارد و میکاپشنش را برم        
  پات؟يایتو نم -        
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 . بنددیکتابش را م        
 . دانشگاهرمی و مرمی گی دوش مهیمن  -        
 . کندیرو به من م        
 . ندارهیالبته اگه از نظر تو مشکل -        
 :می گوی گذارم و می منکی سيظرف ها را تو        
 ؟یچه مشکل! نه -        
 زی مي دارم و روی برمیدستمال.  شودی که حوله به دست وارد حمام منمی بی را مکیپاتر.  رودی مامیت        

 . جا گذاشتهيزی چامیحتما ت. دی آی در ميصدا.  کشمیم
 ؟یی توامیت -        
 . دهدیاب نم جویکس        
 ام؟یت -        
        -...  
 ی را مي کشم و شبح مردیگردن م.  را صدا بزنمکیآماده ام تا پاتر.  رومیچند قدم جلو م.  ترسمیم        

 هم نی ادیشا.  زنمیچند بار پلک م.  خشک شدهرهی دستگي و دستش روستادهی که در چهارچوب در انمیب
. فتمی دهم که نی مهیبه کانتر تک.  کاودی و مرا مستادهی باشد، اما شبح همچنان امی از آرامبخش هایتوهم ناش

 را به میپاها.  کنمی را از تنم حس می داغ و لزجعیخروج ما.  شنومی که نمدی گوی ميزیچ.  افتدیدست او م
 . شودی رنگ تر میصورت شبح هر لحظه ب.  را کم دارميزی آبرورنی همطی شرانیدر ا.  دهمیهم فشار م

 . خونه باشهی کردم کسیفکر نم. دیببخش -        
 . اندازدی منییسرش را پا        
 . خوامیمعذرت م -        
  را گفت و رفت؟ گفت و رفت؟ رفت؟ رفت؟ رفت؟نیواقعا هم.  را گفت و رفتنیهم        
 نی همکیپاتر.  لکه شدهيشلوار روشنم به طرز چندش آور.  شودی مدهی کشمی تا ساق پای و لزجیسیخ        

 تنها گذاشته؟ پس آن همه اهی سی آبیکی مکزنی مرا با ای به چه حقامی تند؟ی طور ببنیاگر مرا ا.  ستیکینزد
 نی ناموسش را در چنبهیک مرد غری کند ی قبول مي زد چه شد؟ کدام مردی منهی که سنگش را به سیرتیغ

 که نی قبل از ادیبا. ستمی رگ نی ها شده، اما من بی خارجنیمثل ا.  رگش کردهی انگار کانادا ب؟ندی ببیوضع
 امدهی نایکاش هرگز به دن! ي شده الیچقدر ذل!  تارايچقدر بدبخت شده ا.  خودم را به اتاقم برسانمدیای بکیپاتر
 شبح، پنجه دیصورت سف.  انددهی به هم چسبمیاما انگار پاها! ياش زن نبود! ي آمدی نمایکاش زن به دن. يبود
 ایخدا.  شودی آب قطع ميصدا.  کنم نفس بکشمی میسع.  زنندی را چنگ ممی شده اند و پاهای دراز ناخنمیها
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 کنم ی مشت مرا دستانم.  مرد نبرنی اشی را پمیآبرو. ندی ببی وضعنی مرا در چنکی خواهم پاترینم. کمکم کن
 شود؟ مگر از ی راه چرا تمام نمنی بر سرم آمده؟ اییچه بال.  کندین وحشت زده ام م خوالنیس.  افتمیو راه م

لکه ها هر .  کاش من اتاق اول را برداشته بودميا.  رسمیآشپزخانه تا اتاق چقدر فاصله است؟ به راهرو م
.  تنم فعال شده انديتمام نبض ها.  به در نخواهم بردلم جان سايزی خونرنیمن از ا.  شوندیلحظه درشت تر م

.  شودی و مرتب مقابلم ظاهر مدهی لباس پوشکی شود، چون پاتری مدی نا امدمی دارم امی را که برمگریقدم د
 !يوا

 . شودیلبخندش جمع م. نگاه نکن.  را نگاه نکننییپا.  کنمیالتماس م.  زندیاول لبخند م        
 ؟یتارا؟ خوب -        
 .نگاه نکن!  گردنت قسمبیبه آن صل. ن را نگاه نکنییپا        
  شده؟يزیچ -        
 . باشديدی هنوز امدیشا.  کنمیپا تند م        
 !نه.  انددهی از چشمانم به گردنم رساهی سي هایآب        
 .شده) دهیرنگ پر (pale  صورتتیلیخ -        
 "!نه"        
خدا .  مرد رفتهنی اشی هم پمی ته مانده آبرویعنی نی و انمشانی بینم.  شوندی محو ماهی سي هایآب        

 .رتتیلعنت به غ. امیلعنتت کند ت
 . آرام استشیصدا. ندی نشی ممی بازوریدستش ز        
 .ایب.  کنمیمن کمکت م. یاوک -        
 . تارایچقدر بدبخت.  تویچقدر بدبخت        
 کی که با یدر حال. می شویبا هم وارد حمام م. ستی از اشک ني زند، اما خبری ام هق منهیقفسه س        

 . لرزمیم.  کندی وان را پر مگری مرا گرفته با دست ديدست بازو
 ؟ی لباست رو عوض کنی تونیم -        
 .چقدر مرگ از من دور است.  کور و کر شده امی واقعيبه معنا        
 ؟ی تونیتارا م -        
 . دهمیسرم را تکان م        
 ؟یاوک.  داخل وان بهم خبر بدهی رفتیوقت. من پشت درم. خوبه -        
 . دهمیسرم را تکان م        
 ؟يدیفهم.  توامی ميتارا اگه بهم خبر ند -        
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 . دهمیسرم را تکان م.  زنمیهق م        
 . بنددی م رود و در رای کند و می ممی رهااطیبا احت        
 .منتظرم -        
 . کنمی رسانم و قفلش میبه جان کندن خودم را به در م        
 . برو داخل وانی که غش کننیتا قبل از ا. ی از من بترسستیالزم ن! اوف! تارا -        
 . کنمی مهی صدا گریاما ب.  کنم و همزمان زار زاری از تن میکی یکی را میلباس ها        

 تارا؟ -        
 .نفس ندارم        
 . شکنمیتارا جواب بده وگرنه در رو م -        
 . ام به گوشش نرسدهی گري که صدارمی گیدستم را گاز م        
 تارا؟ -        
 !يوا.  خوردی به در میضربه محکم        
 .من خوبم -        
 .رونی بيای و بي که خودت رو بشوري فرصت دارقهیکال ده دق. یاوک -        
 .امی رود؟ لعنت به تو تی گذارد؟ چرا نمیچرا راحتم نم        
 ؟يدیشن -        
 .برو لطفا. آره! يوا -        
آب تا گردنم باال ! امان. اما امان از قلبم.  دهدی منی آب دردم را تسکيگرما.  کشمی وان دراز ميتو        

 .می آی مرونی برم و به محض تنگ شدن نفسم بی آب فرو مریسرم را ز. دی آیم
.  تاوان حماقتتهنیا. بکِش. بکِش. هیمرگ هم ازت فرار.  تاراي عرضه کشتن خودت رو هم نداریحت "        
 امتیچون ق. بکِش. حاال زوده واسه مردن. بکِش.  تاوان دل شکستنتهنیا. بکِش.  تاوان اشتباهاتتهنیا. بکِش

  "! شب اول قبرتهي تازه عذابانایا.  جاستنیهم
 

 گذره؟یخوش م -        
 یمتی اتاقش قکی اغراق یب.  اقامت نکرده بودمی هتلنی عمرم در چنيتو.  بودمیاهایخوش؟ فراتر از رو        

 !شیای رو به دريوی گذاشتند، وی که می پرسنلش، احترامونش،یدکوراس. تر از کل خانه ما بود
 . خوبهیلیخ. بله -        
 : فرو برد و گفتبشی جي دستش را توکی        
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 .نجای اي اومددهی که هنوز از راه نرسي رو دوست دارای دریلیمعلومه خ -        
 :صادقانه جواب دادم        
 از آرزوهام یکی. دمی شنی و عظمتش مییبای از زشهیهم.  بودمدهی فارس رو ندجیآخه من تا حاال خل -        

 .نمشی ببکی بار از نزدهی بود که نیا
 .گوشه لبش باال رفت        
 . خانومیآرزوهاتم مثل خودت کوچولوئه فنچ -        
 از خودم پرت کنم ی که حواسش را کمنی ايبرا. از نگاه جستجو گر و کنجکاوش در عذاب بودم        

 .دمیپرس
  هتل مال خودتونه؟نیا -        
 .نه حواسش پرت شد و نه نگاهش        
 .نی مال داداشمه، مبشترشیالبته ب. یی جوراهی -        
 تینها"دوست داشتم بپرسم "ن؟ی قدر پولدارنی که انی کار کردیتو و داداشت چ"دوست داشتم بپرسم         

غدغه پول رو نداشتن چه مزه ثروتمند بودن و د"دوست داشتم بپرسم  " هم داره؟یتیثروتتون چقدره؟ اصال نها
 : ها گفتمنی همه اياما به جا "ده؟ی ميا

 .آها -        
 درشت و رفتار اشراف يقدش تنها چند سانت از من بلندتر بود، اما استخوان بند. فاصله اش را کمتر کرد        

 . افزودی و جبروتش مبتیمنشانه اش بر ه
 .رهی نظی برهی که تو کل جزیی برمت جاید از شام مبع.  آشنا شونی با مبایفعال ب -        
 کردند، ی که همه نه تنها مقابل او، بلکه مقابل من هم سر خم منیا. کنارش قدم برداشتن لذت داشت        

 و دندی کشی عقب ممی را برای که صندلنی گفتند، ای گشودند و هزار بار خوشامد می ممانی که در را برانیا
 نفر نی که چندنی ام،ی نشستی مینویلی و میی گردويزهای که پشت منی داشتند، ای نگه ممی را برافمیک

 پا شی پی ماني لذت بخش بود و برادی بددی من ندي برازی و گوش به فرمانمان بودند، همه چستادهیاطرافمان ا
 گرفتند؟ ی ملیقدر تحو نی باز استمی نشی بي خبرنگاردندی فهمی کرد و می می دانم اگر مرا معرفینم. افتاده

  کرد؟ی ام نمیاصال چرا معرف
 

  کجاست؟یخانوم محسن -        
 . و کمتر تابلو باشمرمی کردم چشم از دور و برم بگیسع        
 .ادشی که در رفت مشیخستگ.  کشهی کم دراز مهیگفت  -        
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 .دیخند        
 ؟یعنی داره ی همه خستگنی امهی ساعت و نکی پرواز هی -        
 .دیای به چشم بشتری بمی موهای آزاد کردم تا لختیشالم را کم        
 .شهیزود خسته م. سنش باالست بنده خدا -        
 . گردنم دور زديمردمکش رو        
 ؟ي نازیلیگفته بودم خ -        
 . خوردم و داغ شدمکهی بحث ی ناگهانرییاز تغ        
 .ممنون -        
 .گمی منمی بی رو که ميزیچ. ینگفتم که تشکر کن -        
 کرده بود اشکان فی تعرمییبای از زی چند وقت ماننی ایآن قدر که ط.  خودم را جمع و جور کردمیکم        

 . نکرده بودفی تعرمانییدر مدت آشنا
 .دمیسرم را عقب کش.  خواست پوستم را لمس کندیم!  صورتمکینزد. دستش را باال آورد        
 . به خودت برسشتری کم بهی.  خوابوندری شي تودی پوست رو بانیا -        
 کردم، اما حس ی نمدای پی حال خوبشی گفتم از حرف هایدروغ بود اگر م. لبم را از داخل گاز گرفتم        

 . بوددتریعذاب وجدان شد
 .ي شدفیح. را تاي شدفیتو ح -        
زبانم بند رفته .  داشتمیبیمن هم حال غر. دمی ترسی ممیاگر تنها بود.  داشتیبیچشمانش حالت عج        

 ! مثل سرمست از شراب غروریحس.  کردمیفقط نگاهش م. بود
 !سالم -        
 . گرفتمیبه خودم آمدم و نگاهم را از چشمان مخمور مان. ختیقلبم ر        
 .نیخوش اومد -        
 . شدمزی خمی بود نگاه کردم و نستادهی ازمی که لبخند زنان کنار ميبه مرد        
 .ممنونم. سالم -        
 : مرد گذاشت و گفتي شانه يدستش را رو.  برخاستیمان        
 .نی کنم، برادرم مبی میمعرف -        
 . نکرد و فقط مودبانه سر تکان دادی اقدامچی دست دادن هي برخالف برادرش برانیمب        
 . رو کرده بودمفشی که تعرییبایتارا، همون خانوم ز -        
 .خوشبختم -        
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 .جواب لبخندش را دادم        
 . طورنیمنم هم -        
 .بزرگ تر و جا افتاده تر.  بودیبه نظر بزرگ تر از مان. مقابلمان نشست        
 ؟ي سفارش ندادیچی چرا ه؟یانم -        
 : گفتیمان.  اشاره دادی خدمتشیبه پ        
 .میمنتظر تو بود -        
 .می زنی بعد در مورد کار حرف مم،ی خوریپس اول شام م. باشه -        
 و ي کاري بحث هاانیشام را م.  رفتن هم نبودهیانگار اهل حاش.  را نداشتی مانطنتی و شیلودگ        

 تواند ی نفر آدم چقدر مکی کردم ی شنونده بودم و مرتب با خودم فکر مشتریمن ب. می آن دو صرف کرديجارت
 جمع شد و زی که منیبعد از ا. دی کشی آوردند سوت می بر زبان می که به راحتیپول داشته باشد؟ مغزم از ارقام

 . حرفش را قطع کردی مانن،یبه محض به حرف آمدن مب
در ضمن . کار بمونه واسه فردا. می تارا خانوم رو خسته کردیفکر کنم امشب با حرفامون به اندازه کاف -        
 . خوام تارا رو ببرم اسکلهی ميفعال اگه اجازه بد.  کار کنهی چدی دونه بایم. ههیتارا توج
 . ثابت ماندی صورت ماني چند لحظه رونینگاه مب        
 .نیهر طور راحت. باشه -        
 . کمر من گذاشتي دستش را رویمان.  گفت و رفتریبرخاست و شب به خ        
 م؟یبر -        
 .فاصله گرفتم. بدم آمد. مور مور شدم        
 .با اجازه تون.  هم تنهاستیخانوم محسن. فکر کنم بهتر باشه برم بخوابم -        
 .ردراهم را سد ک        
قول . هیدنی دیلی خرهی جزي شبا؟يدی فارس رو ندجی تا حاال خلی گیاالن چه وقت خوابه؟ مگه نم -        

 . خوش بگذرهدمیم
 . گوشم آوردکی سرش را نزدیکم        
 .ی عدد فنچ متاهلکیحواسم هست که تو . نترس -        
 . کردی متمیبرق چشمانش اذ        
 ؟ی مقاومت کنتی همه جذابنی در برابر ای نتونی ترسیهوم؟ م. ي به خودت شک داردمیشا -        
 .گردنم را مغرورانه باال گرفتم و پوزخند زدم. زورم گرفت! چه از خود متشکر        
 .نی شی اشکان هم نمي کهی انگشت کوچتی جذابي شما توی ولدا،یببخش -        
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 که اشک دی خنده زد و آن قدر خندری اش بر بخورد، اما با صدا زی به مردانگایانتظار داشتم ناراحت شود         
 . در هم رفتمی اخم هارمی که نتوانسته بودم حالش را بگنیاز ا.  شدریاز گوشه چشمش سراز

 .ادی اما من خوابم من،ی و بخندنیستی بانجای تا صبح انی تونیشما م -        
  کرد؟ی مدای مرد راه پنی و برق از کجا به چشمان استهی همه الکترنیا        
 . واست ندارمیتی جذابچی و من هی ترسیکجا؟ ثابت کن که نم -        
 . دوشم انداختمي را روفمیک        
 . ثابت کنمی رو به کسيزی ندارم چيازیمن ن -        
 : خودش زد و گفتینیدستش را به کنار ب        
 . آدم دروغگوينجایا -        
 ! داشتییعجب رو        
 . کنمی عوض نمای اشکان رو با تمام دني دهی گندي تار موکیمن  -        
 .دمی چشمانش دي را توطانی شریتصو        
 .میپس بزن بر. باشه -        
 که ی مني براش،ی کردم که او و ثروت و جذابی ثابت مدیبا. اورمیمردد بودم، اما دوست نداشتم کم ب        

 . ارزدی نميزیاشکان را داشتم پش
 

 روغن يگردنم مثل لوال.  روزای دانم شب است ینم. می گشای متورمم را از هم ميبه زحمت پلک ها        
 کندی و پاترامیت! حتما.  کنمی مزیگوش ت. دی آی پچ پچ مي صدارونیاز ب.  دهدینخورده خشک است و صدا م

چند ساعت است که خوابم؟ چرا . ند افتی هم مي باز رومیپلک ها.  زنندیقدر آرام حرف م نیکه به خاطر من ا
  قدر احساس ضعف دارم؟نیا

 حرف ادی.  کشدی مری ام؟ جگرم تدهیبا ژاکت و لباس گرم خواب.  کنمی شکمم جمع مي را تومیپاها        
البته هنوز  ". دنده به درونش استي جگر فرو رفتن استخوان هادنی کشریعلت ت".  افتمی می زمان بچگيها
 چی رود و هی درون جگرم فرو مبه  که باور کنم استخوان دندهستمی اما آن قدر احمق نست،ی دانم علتش چینم

 . دهدی درد ساده رخ نمکی به جز یاتفاق
حتما . ستی به درك هم نيازین.  که بتوانم درکشان کنمي شوند، اما نه تا حدیپچ پچ ها واضح تر م        

 خورد و سر ی هم غصه مامیت.  پشت سر همم راي هايزیآبرور.  کندی مفی صبح را تعرانی دارد جرکیپاتر
 ! گزدی دهد و لب افسوس به دندان میتکان م
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 و نمی بیم و در خواب کابوس م خوابای.  خوردی ام به هم می مداوم و تمام نشدنی همه بدبختنیدلم از ا        
اگر .  گفتی راست مکیپاتر. گرانی و وابسته به دی انگلی زندگکی.  سازمی کابوس ميداری و در بدارمی بای
 .رمی می می نباشد از گرسنگامی روز تکی

 است بیعج.  بردیاگر سبک نباشم خوابم نم.  همه لباس بخوابمنیعادت ندارم با ا.  زنمیپتو را کنار م        
 پشت در حمام ي حوله امی براکیپاتر.  کنمیصبح را مرور م.  دوام آورده اممی و حجی پشمي لباس هانیبا ا

انگار نه .  کردیبا تلفن صحبت م. دمی شنی را مدنشی حرف زدن و خنديصدا. گذاشته و به اتاقش رفته بود
لباسم را .  رفتی نمبهی غریکی مکزکیز  هم اي اش رو به موت است و البته انتظاریکی در نزدیکیانگار که 

 . رفترونی از خانه بی حرفچی هیگفتم خوبم و او هم ب. دیاز پشت در حالم را پرس. دمی و دراز کشدمیپوش
 دارم که باز هم یچه پوست کلفت.  رومی مرونی اندازم و بی دوشم مياشارپم را رو.  سرد استیاتاق کم        

 بحث ي مسئله ايدارند رو.  فرو برده اندیکنار هم نشسته اند و سر در کتاب.  رو به رو شومکی توانم با پاتریم
 امیت. رندی گی دو با هم سرشان را باال مره.  کنمیسالم م.  استی قطور پزشکياز آن کتاب ها.  کنندیم

 . دهندی مکث جوابم را می با کمکیبالفاصله و پاتر
 .شب شد!  خواهری خوابیچقدر م -        
  خبر ندارد؟یعنی.  آرام استامیت        
 ؟يناهار خورد -        
 . کنمی نگاه مکیسردرگم به پاتر        
 .نه -        
 . زندی بر گونه ام مي و بوسه ازدی خی بر مامیت        
 . کنمی واست آماده ميزی چهی االن نیبش -        
 . قدر خونسرد نبودنی اامیوگرنه ت.  نگفتهیچیه.  نگفتهکیپاتر. نه        
 .نمی نشی مبل ميرو        
 .دیببخش -        
 . داردی کند و چشم از کتاب برمیکمرش را راست م        
 . دارمی حد ممکن نگه منی ترنیی را در پامی اندازم و صدای به آشپزخانه می نگاهمین        
 ن؟ی نگفتامیبه ت -        
 . زندی اش نشسته با حرکت سر کنار میشانی پي را که روییحلقه مو        

  رو؟یچ -        
 . شودی کنم صورتم سرخ میاحساس م        
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 خبر نداره؟. اتفاق صبح رو -        
 . و گرفته استي جدشهیبر خالف هم        
 . نگفتميزیمن چ. نه -        
 . شومی به جلو خم میکم        

 چرا؟ -        
 . حرف زدن ندارديمشخص است که حوصله         
 . ندارهیبه من ربط. یگیاگه الزم باشه خودت بهش م -        
  قدر خوبند؟نی ها ای خارجيهمه .  کشمی مینفس راحت        
 .ممنون -        
 . افتدی مشی دو ابرونی بیفیخط ظر        
  باشه؟دی شدتیزیسابقه داشته انقدر خونر.  پرسمی پزشک ازت مهیفقط به عنوان  -        
 . کندی مخی طور نی مفلوك مانده که اي در وجود تاراای شرم و حیهنوز هم کم        
 . که سقط کردمیفقط وقت -        
 ی مانمی بپرسد اما پشيزی خواهد چیم. رندی گی تمام وجودم را نشانه مزهی مثل ناهشی سي هایآب        

 .بد هم معنا دار است. نگاهش معنادار است. شود
 . مراقب باششتریپس ب. آها -        
 . زندی ممی صداامیت        
 .واست غذا گرم کردم. ایتارا ب -        
 . ام را مشخص کنمی زندگفی تکلدیبا.  خواهمیغذا نم        
 نجا؟ی ايای بقهی چند دقشهی مامیت -        
 .ندی نشی مکی و کنار پاتردی آیم        
 جانم؟ -        
 . خلدیباز استخوان دنده ام درون جگرم م        
 م؟ی کم با هم صادق باشهی ستیبهتر ن -        
 . شودی رد و بدل مکی او و پاترنی گذرا بینگاه        
 ه؟یمنظورت چ -        
 . کشمی ام مهی شده اش را به درون رنی گلچژنی اکس کنم وی ام را پر از هوا مینیب        
 .امی درسته که داغونم، درسته که درهم شکسته و تموم شده به نظر مضم،یدرسته که مر -        
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 . شوندی هر لحظه محکم تر مامی تیشانی پيگره ها        
 ...  اومدم و نمردمنجایاگه تا امروز، تا ا. ادهیاما تحملم ز -        
 .هیاالن نه وقت بغض است و نه وقت گر        
 .نشون دهنده پوستِ کلفتمه -        
 گذرد و یاستخوان دنده از جگر م.  شوندی مزتری و تزی تکی پاتري هازهی اندازد، اما نی مری سر به زامیت        
 . رسدی ممیبه گلو
الزم نبود . یالزم نبود از من پنهونش کن. یبرون نجایالزم نبود به خاطر من همخونه سابقت رو از ا -        

 .یبهم دروغ بگ
 . همه پشت سر هم حرف نزده امنیمدت هاست ا.  شودیفکم خسته م        
 نجای حرف بزنم از ایسی که بتونم انگلنیبه محض ا! فقط چند ماه. بهش بگو فقط چند ماه صبر کنه -        

 .ه تونه به خونه ش برگردی و اون مرمیم
 . استالی خی آرام و بکی شده، اما پاتردی سفامیرنگ ت        
  تارا؟یگی مي داریمعلوم هست چ -        
 . کنمی مکیرو به پاتر        
 ن؟ی بدادی به من زبان نی حاضرن؟ی هستشبتونی دشنهادیهنوز سر پ -        
 ی کند و در همان حال می را جمع مزی مي روي کتاب هاکیپاتر. ردی گی دستانش منی سرش را بامیت        

 .دیگو
 . ندارمیمن مشکل! اوهوم -        
 . زندی مامی به شانه تی شود و دستیبلند م        
 . کم درس بخونمهیمن برم  -        
 :دی گوی لب مری زامیت        
 ماندهی باقادیقرار بود ب. میستی خونه نگفته بودم.  برمت واسه ثبت نامیبهش گفته بودم امروز با خودم م -        

 . رفته بودادمی یمقصر منم که همه چ.  رو ببرهلشیوسا
حق .  کردهری من گي هابتی مصانی مي همه گرفتارنیاو هم با ا.  سوزدی اش می سردرگميدلم برا        
 . اش را زهر کنمی زندگنی از اشتریندارم ب
 . گذارمی فرو افتاده اش مي شانه هاي و سرم را رونمی نشی روم و کنارش میم        
 .ناراحت نباش. ستیمهم ن -        
 .ردی گی اش قرار منهی سيسرم رو.  کندی دهد و دستانش را دور من حلق می مهیتک        
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 !ببخش.  من بودریتقص. زمیببخش عز -        
 .ند کی نميگری لجن، کار دنی به جز به هم زدن اهیگر        
 .الی خیب -        
 . بوسدی را ممیموها        
  گفت؟ ناراحتت کرد؟يزی زد؟ چیحرف -        
 ی را ناراحت نمی کسدیکلمه ببخش.  و رفته بوددیگفته بود ببخش.  کنمیبودن شبح وارش را تجسم م        

 .کند، اما مرا نابود کرده بود
 .یچیه! نه -        
 .ستی نسیخدا را شکر که پوستم خ.  کشدی صورتم مي آورد و رویدست چپش را باال م        
 ... اگه -        
 .می گشای شده ام را به زور از هم مدی کليدندان ها        
 . بدونم داداشیچی خوام هینم -        
 . چسباندی اش را به سرم میشانیپ        
 . خودم تنگهيچقدر دلم واسه تارا.  داداش گفتنات تنگهنیاچقدر دلم واسه  -        
 که من چقدر دلم يخبر ندار.  کنمی را که با سماجت تا گوشه چشمم خودش را رسانده پاك میاشک        

 ! تارا تنگ استيبرا
 

 رخم بکشد، اما  را بهشی هاتی تواند خودش را و جذابیانتظار داشتم تا م. ختیتمام معادالتم را به هم ر        
 . گفتی مرهی داشت و از جزی فاصله در کنارم قدم برمتی و آرامش و با رعایدر کمال سادگ

 از سالن ها و ي و شادغی دست و جيصدا. مردم بودند.  داشتيگری ديای در شب دنرهیجز. حق با او بود        
 بود، اما با وجود ي شبانه در گوشه گوشه اش جاريکنسرت ها و شوها. دی رسی مختلف به گوش ميهتل ها

 ی میعنی.  شدی شکسته نميزی چچیانگار سکوتش با ه. یفقط من و مان. میی کردم تنهای ها حس منیهمه ا
دلم تنگ .  دفعه دلم تنگ شدکی. می طور در آرامش قدم بزننی شب من و اشکان با هم، در کنار هم، اکیشد 

 در نجای دوخت و من ای روز و شب را به هم ممانی زندگياو در تهران برا.  برآوردوجدانم باز سر. اشکانم شد
 نبود، بود؟ اشکان اگر ي قدم زدن ها که کارنیا.  بردمی لذت مافرتم زدم و از مسی قدم مبهی مرد غرکیکنار 

 ... دی فهمیم
 تارا؟ تارا خانوم؟ -        
 . شدمدهی کشرونی خودم بيایاز دن        
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 بله؟ -        
  زنم؟ی ساعته دارم واسه خودم حرف مهی ؟ییکجا -        
 : دهم گفتمنی وجدانم را تسکی که کمنی ايبرا        
 .دیببخش.  اون بودشیفکرم پ. دلم واسه اشکان تنگ شده -        
 . را باال دادشی ابروي تاکی        
  حد؟نی تا ایعنی -        
 .شم نگاهش کردماز گوشه چ        
  حد؟نی تا ایچ -        
 . کردتمی هداي دور افتاده امکتیبه سمت ن        
 ؟ي حد دوستش دارنیتا ا -        
 . داشتميحس بد. دلم گرفته بود        
 .اوهوم -        
 .نمشی کنجکاو شدم بب؟ي ازش داریعکس -        
 . آوردمرونی بفمی کي تومی تقوانی کوچکمان را از ميعکس دو نفره         
 .ناهاشیا -        
 . و اشکان را بکوبددی بگويزیانتظار داشتم چ.  حرفی در سکوت و بقه،یچند دق. با دقت نگاه کرد        
 .ستی بد نقتیسل. خوشم اومد! نه -        
 .دمیعکس را از دستش قاپ        
 . حرف ندارهقمیسل -        
 .دیخودش را به طرف من کش        
 ؟ی ثابت کنی تونیم -        
 شده بود و ی قاطای دري عطرش با بويبو.  توانستم حس کنمی فاصله هم منی تنش را از هميگرما        

 . کردی مکی ام را تحرینیب
  رو بهتون ثابت کنم؟زی که من همه چنی داريشما چه اصرار -        
 . چشمش چلچراغ روشن کردنديباز تو        
 .دنی که فقط شعار می هستییاز اون دخترا. آخه حرفات در حد حرفه خوشگلم -        
 .بدنم را جمع کردم.  افتادمی رفتم می عقب مشتری بیاگر کم        
 .نی حس و حال من رو درك کننی تونی که نمنهیهم. نی شما تا حاال عاشق نشدادیبه نظر م -        
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 . اما تمام صورتش خنده بودد،ی خندینم        
 عشق؟ -        
 . بلند خوانديدستانش را باز کرد و با صدا        
 گمیمن م!  مهر و وفا همش دروغهگمی عشق و محبت، من مگمی مهر و مروت، من مگمیمن م -        

 ! عشق و صفا همش دروغهگمی من مق،ی گل شقاگمی عاشق، من مياشکا
 : زد و ادامه دادیچشمک. خنده ام گرفت        
 .گهی دوستت دارم دروغ مگهی میهر ک -        
 . فضانی هوا و انی ايآن هم درست تو. ی خوانندگي داد برایجان م.  قشنگ بودشیصدا        
 ؟ي قبول ندار؟ي خندی میبه چ -        
 : جواب دادمتیبا قاطع        
 .ستیدروغ ن -        
 . زل زدای و به دردی را کششی زد و پاهانهیدستانش را به س        
 هوم؟.  باشهگهی دیکی زدن با کی االن شوهرت در حال تنی همدی شا؟یاز کجا مطمئن -        
 .دیخونم جوش        
 چی به هدمیتا حاال ند.  پرستهیاشکان منو م.  از چشمام اعتماد دارمشتریمن به اشکان ب! محاله -        

 . نگاه کنهيدختر
 . زديپوزخند صدا دار        
 . واسه شناختن مردایی کوچولویلیهنوز خ -        
 . باال رفتمیصدا. دلم آشوب شد        
 ه؟یمنظورتون چ -        
 .دیخند        
.  موندهشمیکی نیهم نه االن که تو خرج ،ی بسنجدی خوبه باشی که وضع مالی مرد رو وقتهی يوفا -        
 مونه؟ ی مبی و نجری که شلوارش دو تا بشه بازم انقدر سر به زي آقا اشکان شما، روزنمی خواد ببیدلم م

 دانگ حواست شی که تو شی نه وقتهدی که تنهاست انجام می کنه وقتي اون اگه بخواد کارزم،یبعدشم، فنچ عز
 .بهشه

 . پشت سر من گذاشتمکتی نيدستش را رو. دستانم را مشت کردم        
 دستش رو ي جورنی ا،ی خلوتي جاهی ،یقی خونه دوست و رف،ی پارکهی اونم، االن تو ی دونیاز کجا م -        

  خانوم خوشگل ننداخته باشه؟ هوم؟هیدور گردن 
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 . بلند شدممی از جاتی گفت؟ با عصبانی چه بود؟ مرا مي جورنی منظورش از ا؟ي جورنیا        
 .خسته شدم.  هتلمیبهتره برگرد. هی حرفا چنی دونم منظور شما از ایمن نم -        

 . کرده بودمیعجب غلط. نمیمچم را گرفت و وادارم کرد بنش        
من فقط دارم .  باشالی خی ب،ي به شوهرت اعتماد داریگی قدر که منیاگه هم.  نشو خانومیعصبان -        

 .گمیحس خودمو م
 ی با من کار نمگریبه جهنم اگر د.  دادیبه جهنم اگر پولم را نم.  دادمیهنم اگر کارم را از دست مبه ج        

 .کرد
 . ندارمدنشی به شنيمن عالقه ا. نیحستون رو واسه خودتون نگه دار -        
 : تکان داد و گفتيبا آرامش سر        
 .معذرت. باشه -        
  از اشکان نبود؟ي خبرچیچرا ه.  را چک کردملمیموبا.  بلکه آرام شومدمی کشقیچند نفس عم        
 . بهت زنگ بزنهدمی ندمی اومدیاز وقت.  کردمی فکر منیمنم داشتم به هم. آره -        
 .پوست گوشه ناخنم را با دندان کندم        
  هتل؟می برگردشهیم -        
 .چلچراغش خاموش شده بود. نگاهم کرد        
 .زمی عزمیچرا نشه؟ بر -        
 .زودتر از او بلند شدم و منتظر ماندم، اما او همچنان نشسته بود        
 .گهی دمیبر -        
 . گذاشته بود تکان دادمکتی ني که رویسرش را به دست        
 .ادی خوشم میلیاز فرم اندامت خ.  نگاهت کنمي جورنی کم اهیبذار  -        

.  داشتی داد دست بر نمی مرا نمبی تا ترتای حی مرد بنیا.  گرفتم خودم به هتل برگردممیتصم        
 از ی فشردم و قصد رفتن کردم، اما دستش دور کمرم حلقه شد و با کوهمی را به پافمی کی و عصبنیخشمگ

 .گوشت برخورد کردم
 

 که قلب درونش محکم و ی تنی از گرما،ی به همِ عطر و درختهی آمياز بو.  زدمجی اول گهیچند ثان        
خشم از فرق سرم شروع . اما کم کم به خودم آمدم.  و چطور افتادی کدمی که نفهمی از اتفاقد،ی کوبیمطمئن م

 ادیقبل از فر.  حرکت پسش زدمکی  به عضالتم داد که بای به بازوانم آن چنان قدرتدنیشد و به محض رس
 .حرف آمد او به دنمیکش
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 .ی رفتی راه رو اشتباه میداشت.  ورهنیچه خبرته؟ هتل از ا!  بابايا -        
 .چشمان خون گرفته ام را به چشمان براقش دوختم        
. نی کنی درازتر ممتونیبار آخرتون باشه که پاتون رو از گل. نی زنیبار آخرتون باشه که به من دست م -        

 ن؟یدیفهم. سوء تفاهم شده. نیز اوناشم سخت در اشتباه من انیاگه فکر کرد
طنز از کالمش .  شد گرفتنیی ام که سخت باال و پانهی و نگاهش را از قفسه سدی لبش کشي رویدست        

 .رخت بسته بود
 میی که من از اون مردا؟ي خودت فکر کردشی پیچ. یی که دچار سوء تفاهم شده توی اونادیبه نظر م -        

 فشار ای کنم؟ ی که وسط شهر تو رو دستمالدمی اون قدر بدبخت و ندای واسه انگولک کردن زنا؟ رمی میکه م
 ها تارا؟ ؟ي موجودي نهی تو تنها گزو ختهی و نرستی واسم نای خوام بهت تجاوز کنم؟ یاومده به نخاعم و م

 ؟ي فکر کردیچ
 .مچم را گرفت.  هوا تکان دادميدستم را تو        

 از تو خوشگل تر وجود ای تونم ازت بگذرم ی که نمي اون قدر دلبر؟ي خودت رو فرض کردیتو چ -        
 ي خوای م؟ی انقدر امل؟یتی ظرفی انقدر بیعنی ه؟ی کردم وهم برت داشته که خبرفی ذره ازت تعرهینداره؟ 

 ی از تو منتظر منن و التماسم مر چند تا دختر قشنگ تر و لوندتینی االن ببرمت تو اتاق خواب من تا ببنیهم
 ی قحطای مونده؟ ی تختم خالای زنم؟ ي من درمانده ي رو واسه شبم انتخاب کنم؟ فکر کردشونیکیکنن تا 

 دختر اومده؟
 : و گفتمدمی کشرونیمچم را از دستش ب        
 زن هیمن . نیر نگه دار نداره، اما لطفا رابطتون را با من در حد کای به من ربطنی هستیشما هر چ -        

 .نی نشکی به من نزديانقدر به هر بهانه ا. شوهردارم
 .پوزخندش آن قدر بزرگ بود که کل صورتش را گرفت        
. ارمی رو که بخوام به دست ميزیمن هر چ. اونم از نوع گنده ش؟ي دچار سوء تفاهم شدگمی ميدید -        

اونم نه به زور؛ . ي بودییاگه خواسته بودم االن رو همون تخت کذا. یینجایتو رو نخواستم که ا. یاونم به راحت
 . و خواسته خودتلیبلکه با م

 ی مشی سر جادی مرد را گستاخ کرده بودم و خودم بانیخودم ا.  مهم نبودزی چچی هگری لحظه دنیدر ا        
 .نشاندم
 یا؟ از ثروتتون؟ من واسه پول شما تره هم خورد نم آقنی همه اعتماد به نفس رو از کجا آوردنیشما ا -        

حداقل شوهر من اگه پول نداره اون قدر .  دمیناخن شکسته اشکان رو به صد تا ثروتمندتر از شما هم نم. کنم
 . نشهصه رختخوابش خالي توي به دختراشیشرافت داره که افتخارات زندگ
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 ی که دارد با لبخند نگاهم مدمیبرگشتم و د.  نشده بودیلراهم را گرفتم که بروم، اما هنوز حرصم خا        
 !یلعنت. کند

 هی تو حسرت دی سوزه که تموم عمرتون رو بایدلم واستون م.  مثل شمایی آدماشکشیاون دخترا پ -        
 گوشه هی مثل من یی چون زنا،یی به تنهانیشما و امثال شما محکوم. نینی و خوابش رو ببنی بگذرونبیزن نج

 . ندازنیچشم هم بهتون نم
اشک .  و از آن جا دور شدمدمیبه سرعت چرخ. ترس غلبه کرد.  شدي بلندي به خنده لیلبخندش تبد        

 طور گستاخانه با من نی دادم ای مرد اجازه مکی به دیچرا با. از خودم بدم آمده بود. ختندی ری وقفه می بمیها
.  کشتی زده، مرا که نه، خودش را مرف با من حدنی از خواببهی غرنیه ا کدی فهمیحرف بزند؟ اگر اشکان م

 که یمن.  بزرگمهر هوش از سرم برده بودی که ثروت و سبک زندگیمن. مقصر من بودم.  کردیسکته م
 اشکان ي که به اعتقادات و خواسته هایمن. خواسته بودم چند روز و چند ساعت مثل آن ها باشم و رفتار کنم

 .زده بودمپشت پا 
 کی.  را روشن کردمنشی راحت شدم اسکرالمی و خدمیبه محوطه هتل که رس. دی لرزبمی جي تویگوش        

 . از اشکانامیپ
 "! انصافی برگرد بیکم. ی شود گاهیدلم تنگ م"        
 رود و قدم ی مرونی بي که اشکان با دختردمی فهمی برعکس بود و متیاگر موقع.  شددتری ام شدهیگر        

 رفتم؟ی پذی کردم؟ می چه مردی گی کند و کمرش را در بر می کند و دستانش را لمس می می زند و شوخیم
 قدر نی اي دختردمید ی اگر مد؟ی بخشی چه؟ مرا مدی فهمی اگر او مدمش؟ی بخشی کردم؟ میتحمل م

 نشستم؟ ی زند ساکت میبا لذت حرف م طور نی و اندامش اافهی کند و از قی منیی شوهر مرا باال و پادارانهیخر
 . آوردمیچشمش را در م! نه

از ! شی هافیاز تعر.  لذت برده بودمی مانيمن از حرف ها. می توانستم دروغ بگویبه خودم که نم        
از نحوه برخورد خدمتکارانش .  خدمتکارانششیاز نحوه برخوردش با من پ.  گذاشتی ممییبای که به زیاحترام
 از حد مجاز وارد شیداده بودم ب  بزرگمهر خوشم آمده بود و اجازهی و رفتار مانیمن از سبک زندگ. با من

 . به اشکانانتی خیعنی نی شود و اممیحر
 . کنترل کنم رامی کردم لرزش صدایسع. اشکان بود.  انداز شدنی باز هتل طني ام در فضایزنگ گوش        
 جانم؟ -        
  تو آخه؟ییکجا. یجانت سالمت زندگ -        
 . کردیبغض داشت خفه ام م.  خسته اش پر زدي صدايدلم برا        
 ؟یتو خوب -        
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 . تونم خوب باشم؟ تهران مثل قفس شده واسمیمگه بدون تو م -        
        -...  
 ؟ی زنیحرف نم چرا ؟ی شده زندگیچ -        
چشمانم را محکم به هم فشار دادم بلکه .  دادمی اشکان را به خود خدا هم نمي گفتن های زندگنیمن ا        
 . خالص شومدی دي تارنیاز شر ا
 ؟يچرا امروز بهم زنگ نزد.  واست تنگ شده اشکانیلیدلم خ -        
تازه . میتا االن در حال بدو بدو بود. شد) shut down(  شات داونشگاهیامروز پاال. قربونت برم -        

 .هنوز شام نخوردم.  خونهدمیرس
 ... او هنوز شام نخورده بود و من.  بوددهیاو تا االن دو        
 هزار بار مردم و يدی نشسته و رسماتونی هواپي که اس ام اس دادیتا وقت. یاما دلم اونجاست زندگ -        

 .شدمزنده 
 . خودمي او، براينه برا. دوباره تکرار کردم        
 .دلم واست تنگ شده اشکان -        
 .ي بریی ذارم بدون من جای نمگهی دیخودتم بکش. شتریمن ب -        
 .دی لرزمیباالخره صدا        
 . رمی جا نمچی بدون تو هگهی من ديتوام بذار -        
 .دچند لحظه مکث کر        
  شده؟يزی چ؟ی کنی مهیتارا؟ گر -        
 .دمی را مالمیگلو        
 . خوام برگردمیم. ارمی بدون تو دووم بگهی دونم چطور دو روز دیفقط نم.  نشدهیچیه! نه -        
 . کردی حالم را خراب تر مشیمهربان        
 دو روز مثل برق نیا. ی کن خوش بگذرونیتو فقط سع.  خانومميایم. آخه من قربون اون اشکات برم -        

 . گذرهیم
 که نجاست به یآغوش.  که تنها مال من بودیآغوش.  که پاك بودیآغوش.  خواستیدلم آغوشش را م        

 .درونش راه نداشت
تو رو .  خوامی نمیاشکان من عروس.  برگردم باز من خونه خودمونم تو خونه خودتونی وقتده؟یچه فا -        

 . حرف مردميگور بابا.  تو باشمشی خوام پیمن م! خدا
 . خسته تر شد و خوابالودترشیصدا        
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 . نموندهشیزی چگهید. ی زندگشهیدرست م -        
 . پشت همش دلم را کباب کردي هاازهی خواستم غر بزنم، اما خمیم.  خواستم اعتراض کنمیم        
 !يخسته ا. برو بخواب. زمیزباشه ع -        
 .دمی که گفت فهمی را از آخ پر لذتنیا. دیبدنش را کش        
 داری بدی پلکام، بانی بذارم بتیاگه شده چوب کبر.  نخوندمیچیه. فردا امتحان دارم. هیخواب چ. نه بابا -        
 .بمونم

 از دوشش ي توانستم باریکاش م!  کنمي توانستم کاریکاش م. سوختم. کار از کباب شدن گذشت        
منکر .  دادمی ام از دست مي جنبه گری شغلم را هم به خاطر بیاما احتماال حت!  توانستمیکاش م! بردارم

 . توانستم بشومیقدرت و نفوذ بزرگمهر که نم
 .میهر وقت خوابت گرفت زنگ بزن تا با هم حرف بزن.  مونمی مداریپس منم ب. باشه -        

 .دیخند        
  االن؟ییکجا. تو بخواب. زمینه عز -        
 .تو محوطه هتل -        
 . رفت بپرسمادمی انقدر دلم تنگت بود که ؟یجات خوبه؟ راحت -        
 :با بغض گفتم        
 .تو نگران نباش.  خوبهیهمه چ. آره -        
 . اس ام اس بدههی ی بخوابیخواست. روقتهید.  برو تو اتاقتگهید. یباشه زندگ -        
 .دمیدماغم را باال کش        
 .دوستت دارم -        
 . فرستادمی برای کم جانيبوسه         
 .منم دوستت دارم -        
 شی کگرید.  شدی دو روز تمام منیکاش زودتر ا. دمشی چسباندم و محکم بوسلی موبانیلبم را به اسکر        

 و با دمی گذاشتم و در جهت مخالف چرخبمی جي را تولمی چشمم را پاك کردم و موبارینم ز. را دوست نداشتم
 . زدمیوتاه کغی داده بود جهی تکی به درختي بزرگمهر که با فاصله چند متردنید

 : زد و گفتی به سنگيبا نوك کفشش ضربه ا        
 .ي داریست بر نم دی رو خبر نکنرهیامشب تا کل جز -        
 .دستانم را مشت کردم        
 ن؟ی کنی کار می چنجایشما ا -        
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 : گردنش بند کرد و گفتریدستش را به زنج        
 رم؟ی از تو اجازه بگدیواسه لذت بردن از محوطه هتل خودمم با -        
 :پا تند کردم و گفتم        
 و از نیستی کم دورتر باهی نی تونستیم. نی آدما گوش بدیمکالمه خصوص به ستی اما درست نر،ینه خ -        

 .نیمحوطه هتلتون لذت ببر
 .دستانش را از هم گشود        
 . خوامیمعذرت م. حق با توئه. باشه -        
 .آرام پشت سرم آمد.  جواب گذاشتمی اش را بیعذرخواه        
 . کردمایمعذرت خواه! تارا -        
 .دمی کوبنیپا بر زم        
 ن؟ی لطفا برشهیم -        
 . چشمان نگاه کردي تومیمستق        
 . نهيدی که منو بخشیتا نگ -        
 . را برگرداندممیرو        
 منظوره ی ام و حرفام بی من آدم راحتگمی میهر چ.  توام هستریتقص.  شدم و تند رفتمیمن عصبان -        
 .یکن یباور نم
 .براق شدم        
 .نمی بی با شما نمی واسه راحتیلیمن دل -        
 .گردنش را با دو دستش گرفت        
 فنچ کوچولو که از مامانش دور افتاده و هی ادیخوشم نم. باشه با من ناراحت باش، اما دلخور نباش -        

 . از دستم دلخور باشههی وحشمیلیمهمون منه و از قضا خ
 .دی و خنددیفهم!  نزاکتیب.  ام انداختمینی بي روینیچ        
 .آخ لذت داره. آخ لذت داره رام کردنشون. ادی خوشم مشتری بی وحشيمن از فنچا. بهت برنخوره -        
 . را از چشمانم خواند، چون خنده اش بلندتر شدنیا.  خواست خفه اش کنمیدلم م        
 خب؟. برو بخواب و دلخور نباش.  کنم بابای میشوخ -        
 : گفتمظی و با غدمی پاشنه پا چرخيرو        
 . آقاریشبتون به خ -        
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 ها پاك نشده نهیک.  ها هستيدلخور.  دهم نوازشم کندی مانم و اجازه میم.  مانمی مامیدر آغوش ت        
 حال ي تاراي مثل من، برای کسيهن ماندگارند، اما براگذشته ها هنوز در ذ.  مرهمندیزخم ها همچنان ب. اند

 شکل نی به بدتري همخون روزنیهم  اگریحت.  را داردایمی آغوش همخون حکم کنیبه هم زن و منفور، هم
 ات به تو پشت کرده و ی زندگي روزهانی تری همخون، در بحراننی اگر همیحت. ممکن تو را از خود رانده باشد

 ! همخونش را زده باشددی همخون قنیر هم اگیحت. رفته باشد
 اگر پست ی همخون باشد، حتنی تمام دار و ندارت همای در دنیوقت.  ها همخون نعمت استنیبا همه ا        

 و والیه. وهم دارد.  ترس داردییچون تنها.  کندی ات مچارهی بییچون تنها. ي بریزده باشد باز به او پناه م
 .شبح دارد. اجنه دارد

 .یشی الغرتر مي روز به روز دار؟ي غذا بخوري خواینم -        
 ؟ي گرسنه باشد و تو چاق شوي هاانهی شود درونت پر از موریم.  نبودیی غذای از بيالغر        
 . ندارملینه م -        
 وندن؟ از تو خونه مي خسته نشدم؟ی کم قدم بزنهی رون؟ی بمیبر -        
 . کنمی اش محکم منهی سي سرم را رويجا        
 .ادیاز سرما بدم م.  خوامینم! نه -        
 .نجای داره ایدنی دي جایکل.  که سرما نباشهیی جامی برمی تونیم -        
.  کندی لحظه هم ترکم نمکیچشمان خجلش .  کندی نممی لحظه هم رهاکی شبح رنگیصورت ب        

 ... اما.  ندانمیچی خواهم سر حرفم بمانم و هیم. دوست دارم نپرسم
  چطور با تو همخونه شده؟نجاست؟ی ای از کنیمب -        
 . شودی کشد و نوازشش قطع مینفس نم        
 ام؟یت -        
 .بود ما شی مدت رو پنیا.  هست که اومدهیچهار پنج ماه.  شه گفتیهمخونه که نم -        
 " ما؟شیپ"        
 ت؟ی واقعي تو و همخونه یعنی -        
 . زدی را چنگ مشی گذارد و موهای زانونانش مي شود و آرنجش را رویخم م        
االنم . ی دونی هست که تو نمزای چیلیخ.  کم حالت بهتر شههیبذار .  کم زمان بگذره تاراهیبذار  -        

 .ی فکر نکنتی به جز سالمتیچیبهتره به ه. ستیوقتش ن
 ... من -        
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 رو نشون داد، نایرفتار امروزت همه ا. ادهی دونم تحملت زیم. ی هستي اي دونم تو دختر قوی من،یبب -        
 خب؟.  کم زمان بگذرههی بذار یول

 نظر را در مورد نی هم همکی گفت؟ پاتری را منی باز هم همدی دیرفتار امروزم؟ اگر حال صبح مرا م        
  قهرمان رفتار کرده بودم؟کیمن دارد؟ امروز مثل 

 ؟ی حرف بزني خوای در مورد اونم نم؟ی چرانیدر مورد ا -        
 .سرش را به شدت تکان داد        
 حال و هوا نیزودتر از ا. فقط زودتر خوب شو.  نباشیچی رو بسپر به من و نگران هیهمه چ. نه -        

 .ایب رونیب
 کی پاتريصدا.  استمی درمان دردهانی بهتري خبریب.  نباشميزی چانی دهم در جری محیمن هم ترج        

 . شودیاز داخل اتاق بلند م
 .ایچند لحظه ب! امیت -        
 اهی کامل سشی های آرام است، اما آبکیپاتر. ندیای برونی هر دو با هم بدهی نکشقهی رود و به دقی مامیت        

 .دی آی جلو مکیپاتر.  سرخ شدهی هم کمامیصورت ت. شده اند
  تونم واسه شام دعوتت کنم؟یتارا؟ م -        
 . کندیدستش را به سمتم دراز م        
  تونم؟یم -        
ته مگر فردا امتحان ندارد؟ مگر نرف.  رسدی به مشامم نمی خوبيبو.  کنمی نگاه مامیبا تعجب به او و ت        

 بود که درس بخواند؟
 . استراحت کنمدمی محی ترجیممنونم، ول -        
 :دی گوی با لبخند مامیت        
 .هیپات پارتنر خوب. شهی ت عوض مهی روحیکل. زمیبرو عز -        
  چه؟امی پس تم؟ی تنها بروکی من و پاتریعنی        
 ؟يایتو نم -        
  کنند؟ی قدر به هم نگاه منیچرا ا        
 امشب کالس درستونم شروع نی از همنی تونیدر ضمن م. امی تونم بینم. من فردا امتحان دارم -        

 .نیکن
 قدر نی از خانه؟ آن هم ارونی ندارد؟ کالس درس؟ آن هم امشب؟ آن هم بکیامتحان دارد؟ مگر پاتر        

 . زنمی پوزخند م؟یی هوکی
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 ام؟یمن خرم ت -        
 . کنمیدستانم را در هم قفل م        
 ن؟ی منو از خونه دور کننی خوایچرا م -        
 . کشمی مقی بندم و نفس عمیچشمانم را م        
 ه؟ی چانیجر -        
 . آورمی را به زبان منمیقی به بیو بعد حدس قر        
 نجا؟ی اادی داره منیمب -        
 . به منکی شده و پاتررهی خکی به پاترامیت.  کنمیچشمم را باز م        
 .ی نباشنجایبه نظرم بهتره تو ا -        
 سوال ری را زمانی هایی چرا هوش و استعداد و توانارند؟ی گی قدر دست کم منیچرا مردها ما زن ها را ا        

 م؟یی ترسو کنند ما کم تحمل و شکننده وی برند؟ چرا فکر میم
  فرار کنم؟دیچرا با.  ترسمی نمیمن از کس -        
 .ندی نشی دهد و می به او مي با ابرو اشاره اکیپاتر.  کالفه استامیت        
حرفامون که تموم شد بدون . می کم با هم حرف بزنهی که من و تو ازهین.  تاراستی ندنیبحث ترس -        

 .می گردیاتالف وقت برم
 "؟ي چه کاره اقای تو، دقاه،ی سی آبیکیتو، مکز" خواهد بپرسم یدلم م        
 .می زنی و حرف ممیری مدمی رو دنی که مبنیبعد از ا. باشه -        
 . شودی می عصبانامیت        
 . برویعنی برو گمی میوقت. حرف گوش کن! تارا -        
 . رومی و به سمت اتاقم مزمی خیبرم        
 .رهی بگمی واسم تصمی ندارم کسيازیاون قدر بزرگ شدم که ن -        
 . خوردی حرص مامیت        
 !تارا -        
 ی کند و من به اتاق می کوبد و سکوت می مواری مشت به دامیت. دی گوی میسی به انگليزی چکیپاتر        

 را از امی ناله تيصدا. میای قدر بدبخت و درمانده به نظر بنی خواهم اینم.  آماده باشمنی آمدن مبيروم تا برا
 :می گوی شنوم و در دل میدور م

 .ستی نی رنگیاهیباالتر از س. نترس. نترس داداش -        
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خدا را شکر که .  مالمی را به هم ممی کشم و لب های رژ خوشرنگم مي کننده را روتیبرق لب تثب        
 عروس نشسته کی آمده از قبر رونی مرده بکیاز خاطرم نرفته و هنوز بلدم چگونه از  کردن شیحداقل هنر آرا

 . شنومیم  راکی پاتري خورد و متعاقب آن صدایچند ضربه به در م. در حجله بسازم
  داخل؟امی تونم بیتارا؟ م -        
 به یبا لبخند نگاه.  کنمی باز مشی بندم و خودم در را برای ام را می ژاکت بلند و اندامي دکمه هاعیسر        
 :دی گوی شود می که وارد اتاق می کند و در حالی ممیسر تا پا
 !يچقدر خوشگل شد -        
اما او  ".بگو و برو. منتظرم" یعنی. ستمی ای منهیدست به س.  پاره کردن تعارف را ندارمکهیحوصله ت        

 . نداردي عجله اچیه.  صبر و حوصله استيخدا
 .هنوز کارم تموم نشده!  لطفانیحرفتون رو بگ -        
 ي دکمه هاي و نگاهم رونمی توانم چشمانش را ببی نمگریآن قدر که د. کی نزدیلیخ. ستدی ایمقابلم م        

 . شودی ثابت منشی پالتبی و صلراهنیباز پ
 ؟ی که ازت بخوام بهم اعتماد کنهیادی انتظار زیلیبه نظرت خ -        
 ی بنمی بی کنم می چند روز گذشته فکر منی به ایاما وقت "!آره" کلمه است کیجواب سوالش         

 ندهیهرچند که ممکن است در آ.  بودمدهی بشر دنی دهان ممکن را در وجود انیتا امروز قرص تر. ستیانصاف
 .خالفش ثابت شود

 کردم ی دخالت؟ی شده باشتی کردم که اذي کاری شناسی چند وقت که منو منی تو ا تارا؟يچرا مردد -        
 ؟ی زدم که دلخور شده باشی حرف؟یکه ناراحت شده باش

 .نمی کنم تا بتوانم چشمانش را ببی و گردنم را به عقب خم مرمی گی مبیچشم از صل        
 .نه -        
 .اهیدرست همان قدر س. یدرست همان قدر آب.  فارسجی خليامثل شب ه.  چشمانش آرام استيایدر        
 گم؟یدرست م.  لحظهنیحداقل تا ا. ی وجود نداره که بهم اعتماد نکنیلیپس دل -        
 ی انداخته ام می دسته صندلي را که رومی چرخاند و پالتوینگاهش را دور اتاق م.  دهمیسرم را تکان م        

 :دی گوی دارد و میبرش م. ابدی
 .ای بپوش و با من بنویپس ا -        
 . پوشمی اما نمرم،ی گیپالتو را م        
  رو به رو نشم؟نی که من با مبنهی حرفا واسه انیتموم ا -        
 .زندی ری اش می پشاني حلقه حلقه اش تويموها.  اندازدی منییسرش را پا        
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هر چند که .  همون موقع افتاده بودفتهی بیاگه قرار بود اتفاق وحشتناک. يد رو به رو شنیتو امروز با مب -        
 ...  بهت اومده، اماي داد چه فشاری نشون ميزیاون خونر

 فعل ها یبعض.  چرخندی زبانش نمي حروف اصال رویبعض.  کندی مانی بی از کلمات را به سختیبعض        
 .دی گوی مشیرا پس و پ

 م؟ی برشهیم.  تاراستی ننیمشکل مب -        
 . کشمی را برس ممی و موهانمی نشی مزیپشت م        
 .امی منی بعد هرجا خواستنمشی من ببنی اجازه بدستی ننیپس اگه مشکل مب -        
 شوم، اما مطمئن ادهی از گرده اش پستمی است که حاضر نطانی کدام خر شنی دانستم ایخودم هم نم        

 .کی روم آن هم با پاتری جا نمچیدك شدنم را نفهمم ه لیبودم تا دل
 .تی عصبانيبدون ذره ا.  خنددیبرخالف تصورم م        
 .ي دنده و لجبازکیهنوزم همون دختر  -        
نگاه متعجب .  کنمی نگاهش منهی آياز تو.  رسندی نممی موهاي شود و برس به انتهایدستم خشک م        

 . خواندیو مشکوکم را م
 .می خونه برنی لج کردن با خودت، پاشو از ايبه جا.  بدمحی رو واست توضزای چیلی خوام خیم -        
 یدوباره برس را به رقص در م. چقدر کنجکاوم "زهای چیلیخ" نی دانستن ايدوست ندارم بفهمد که برا        

 .آورم
  ده؟ چرا شما؟ی نمحی توضامیچرا ت -        
 ی مواری و قلب من مشت به دامی که تیطی شرايتو.  خوردی تکان ميگوشه لبش با لبخند خفه شده ا        
 . بردی خندد و لذت می میرپوستیز.  کندی محی پسر تفرنیکوبند، ا
 خواد واسه یوقت م.  ندارهی خوبی اوضاع روحامی تینی بی که ميزیقبال هم بهت گفتم، برخالف چ -        

 .کنار اومدن با خودش و تو
 گوش یکی در نزدی تماسچیسرش بدون ه.  کندیکمرش را خم م.  گذاردی ام می صندليدستش را رو        

 . کنندی مي چرخند و بازی حدقه مي توطنتی با ششیمن است و مردمک ها
. يایبه نفعته که باهام راه ب. سم تارا تونم به دادت بری می که فکرش رو بکنی از اونشتری بیلیمن خ -        

 با دمی محی برم، اما ترجی لذت مشتری و چموش بی وحشيهرچند که من از دست و پنجه نرم کردن با دخترا
 . آروم و بدون دردسری دوستهی.  حرکت کنممی مستقری مسهی يتو، تو
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 نی بلند، از اي مونی حرف، از انیاز ا.  بودمزاری جمله بنیاز ا. دندیهرچه سلول در بدن داشتم همه لرز        
 در نه،ی آیقلی همان صيتو! کی فرو رفته در جلد پاتری ماننی از از،ی تي هازهی ننی و دستبند طال، از اریزنج

 .می مانده ارهیچشم هم خ
 ؟ی هستیتو ک -        
 . زندیلبخند م        
 .تمخوشبخ. ی پات صدام کنی تونیم! کیپاتر -        
 نشاندن ی از به کرسشتری بیحت. نی مبدنی از دشتری بیحت.  کندی مدای ارزش پشی حرف هادنیشن        
 ی پوشم و می را ممیپالتو.  اش خرسند استيروزیاز پ.  کندیهمزمان با من کمر راست م.  شومیبلند م. حرفم

 :میگو
 . مالقات رو داشته باشهنیخدا کنه حرفات ارزش از دست دادن ا -        
چه .  فرو بردهبانی سر در گرامیت. می شوی مییرایکنار هم وارد پذ.  کندی باز ممی حرف در را برایب        

  طور در هم شکسته کرده؟نی برادر محکم مرا ايزیچ
 .میری ممی ما دارامیت -        
 . بوسدی ام را میشانی اندازد و پی م و دست دور گردنمدی آیم.  زندی به زور لبخند مامیت        
 . کن که به خواهرم خوش بگذره پاتي کارهی -        
 :دی گوی زند و می را باال مشی پالتوي قهی        
 .یاوک -        
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  ارسال153 بار در 132،086تشکر شده         
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    #31 
 

.  زنندی که زنگ مدهی نرسرهیدستم هنوز به دستگ.  رومی و به سمت در ممی آی مرونی بامیاز آغوش ت        
 به زبان يگری و دی به زبان فارسیکی.  فرستندی لعنت مستی دانم چی که نميزی اتاق به چيهر دو مرد تو

.  بردی فرو مشی موهاي را تودستش  چند بارکیپاتر.  کشدی و به عقب مردی گی مرا مي بازوامیت. یسیانگل
 را از اصول و چهارچوب شی که هرگز پاینی مبن؟ی همه ترس از مبنیا.  فهممشانینم.  کنمیدرکشان نم

سرم را .  خودم را نجات دهمامی کنم تا از دست تیتقال م.  کندی در را باز مکی گذارد؟ پاتری فراتر نمشیها
 . کنمی صورتش نگاه مي چرخانم و تویم
 ...  مگه؟ی کنی مي جورنیچرا ا. امیولم کن ت -        

 ام؟یت -        
 . کندی و مغزم شروع به زدن مستدی ایقلبم م        
  و برم؟امیمگه نگفتم چند ساعت نباشه تا من ب. نجاستی که انیا -        
 را میرو. دهی هم پرامیرنگ از صورت ت.  شودیزبانم مثل چوب خشک م.  شوندیعضالتم در هم قفل م        

 ی به سمتم هجوم مکیپاتر. رمی گی به کار ممی باز نگه داشتن پلک هاي گردانم و ته مانده توانم را برایبرم
 .ردی گی را ممی بازوریآورد و ز
 . افتهی االن مام؟ی تییکجا -        
 زده خیبه صورت .  افتمی نمگرید.  را کرده اممیافتادن ها.  افتمینه نم.  کنمی لرزانم را محکم ميپاها        

 :می گوی زنم و می لبخند ممیرو به رو
 .سالم -        
 ! رفتنکی پوزخند و کی شود و ی نگاه تلخ مکی بمیاما نص "!میسالم زندگ" دیمنتظرم بگو        
 . کندی مداری شکند و همه را از خواب بی خانه را مزی سکوت وهم انگکی پاتريصدا        
 . کارت رو انجام بده و بعد بروي اومدنجایحاال که تا ا -        
چرا حس .  دهدی ادامه مکیپاتر.  کندی نگاهم نمی بار حتنیا.  چرخدیم. ستندی ای از حرکت مشیپاها        

  طعنه دارد؟شی کنم صدایم
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 .يبرگرد دوباره ی مجبور نشگهیکه د -        
نه !  رودی مجی دانم چرا سرشان گی باشند، اما نمفی که ضعنی نه ام،یپاها.  مرا گرفتهامیچه خوب که ت        

 . گرفته اندجهی بلکه چشمانم هم سر گم،یتنها پاها
 !حق با توئه. باشه -        
.  روندی مجی گمیفقط سرِ پاها.  خواهمیمن کمک نم. نمی کند که بنشیکمکم م.  سکوت کردهامیت! آخ        

 :دی گوی مکیپاتر
 م؟ی وارد اتاقت بشمی تونیتارا م -        
 دانم چرا آن یحاال م.  بودنددهی ام چسبینی بي ملحفه ها آن طور سرسختانه توي فهمم چرا بویحاال م        

 . دادیتخت عذابم م
 .آره -        
 اش ی از زندگی شود کسی م؟ینی مرا ببی خواهینم. که به من پشت کرده یچشم دوخته ام به قامت        

 اندازد و ی به من می نگاهامیت.  رودی همراهش مکی اش را بزند؟ پاتری زندگدی قی شود کسی شود؟ مزاریب
 :دی گویم

 ؟یخوب -        
 .یلیخ! خوبم        
  خودماالتیدر خ        
 ستی که نی بارانریدر ز        
  رسم با تو به خانهیم        
 ستی که نیابانیاز خ        
 "...ی به زندگمیتقد"        
 . عروسک بود و دو جلد کتاب شعرکی بعد از عقدمان، ي کادونیاول        
 " من عاشق شعرم؟ی دونستیتو از کجا م!  اشکانيوا"        
 . اش چسبانده بودنهیسرم را محکم به س        
 "! که من عاشق توامییاز اونجا"        
 . ترسدی مامیت. زمی خیبرم        
 کجا؟ -        
 . بهتر شوندی کممی پاهاي جهی بندم تا سرگیچشمانم را م        
  کرده؟خی صورتش ي چطوريدیند. زمی واسش بریی چاهیبرم  -        
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 . شوندی مسی دارند و خزشیآبر.  هم سرما خورده اند انگارامیچشمان ت        
 . خورهینم. زمی خواد عزینم -        
 . زندی را پس نمیی شود؟ اشکان هرگز چایمگر م        
 . خورهی مزمیمن بر.  خورهیم -        
 ي توي چایکم. میآب جوش دار.  رومیبه آشپزخانه م.  زندی گره مشی پنجه هانی را بشی موهاامیت        

 که ستیمهم ن.  دهمی رود گوش می شود و باال می از کنترلش خارج می که گاهشیو به صدا زمی ری ميقور
داد بزند اما سکوت .  بزنددبگذار دا.  و تند استی که تُن خشدارش عصبستیمهم ن. ندی گوی دانم چه مینم

 .ستی را بشنوم کافشیمن صدا. نکند
 می رو به روینی نشیم        
 ی کنی در میخستگ        
 تی برازمی ری ميچا        
 !ستی که نی فنجانيتو        
 کی باري راهروانی و از مستمی ای مییرای پذانیم. ردی گی را از دستم مینی و سدی آی به کمکم مامیت        

 ! حرف زدنت بشومیسی آن انگليفدا. دی آی مکی از پاترشتری او بيصدا.  دوزمی اتاق ميچشم به در بسته 
 . قرصات رو بخورایب.  تارانی بشایب -        
 یم.  کنمی مزیگوش ت.  را بشنومشی توانم صدایحاال بهتر م.  دهمی مهی تکواری راهرو به ديدر ابتدا        

 . من همچنان زبان نفهمم؟ی حرف بزنی فارسیشود کم
 ی که تا لنگ ظهر بخوابنی ايه جاب. شهی الزمت میسی دختر؟ انگلی زبان نفهم بموني خوای میتا ک"        

 " تو؟یآخه چقدر تنبل. برو کالس
 !ی دهی اگر فحشم میحت.  بگویفارس. من هنوز زبان نفهمم.  خندمی بغض مانیم        
 ی پرسی و ميخندیباز م        
 که حالت بهتر است؟        
 ،یلی خندم که، خیباز م        
 !ستی که نی دانیگرچه، م        
. ستادهی از پسرش اي هستم که پشت در اتاق عمل، منتظر خبري مثل مادرند؟ی آی نمرونیپس چرا ب        
 ؟یی آیچرا نم
 "!ای باشی شاعر خوبی تونی همه عالقه خودتم منی با ا؟ي وقت شعر گفتن رو امتحان کردچیه"        
 ،تی خوانم برایشعر م        
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 ! کنندیواژه ها گل م        
 ، گذارمی ممی و مراسی        
 ستی که نی گلدانيتو        
 واری ام را از دهیتک.  ساك به دست و او کارتن به بغلکیپاتر. ندی آی مرونی شود و بیباالخره در باز م        

پشت گردنم . کف دستانم عرق کرده اند! شتری کمتر و او بکیپاتر.  کنندی من مکث مدنیهر دو با د. رمی گیم
 یمن م.  شودی از مقابلم رد مکیپاتر.  زنمی کنم و به زور لبخند می را از پوستم جدا ممیموها.  شدهسیخ

 ری هر چه من پچ،یعوض نشده که نشده ه.  دهد نگاهش کنمیمهلت م. کی باري راهروکی يتو. مانم و او
 دزدد و سرش را ینگاهش را م.  رومی جلو می کشم و کمی منیم زيپنجه رو! شده ام او سرحال تر شده

 نشانیقطورتر. زندی ری مشی شود و کتاب های راه کارتن پاره مانی مماا.  کندی اندازد و قصد رفتن می منییپا
 "! اشکانمي پايوا". ردی گیقلبم درد م. دی گوی میفیآخ ضع.  افتدی مشی پايرو

 . سر من آمدهییحتما فکر کرده بال.  رساندی با سرعت خودش را مامیت        
  بود؟یچ -        
 . مالدی را مشی پایکم. ندی نشیم        
 .کارتنه پاره شد.  بابایچیه-        
 . برمیدستم را جلو م. ردی گیسرش را باال م.  استشی نگاهم به پاکی. نمی نشیمن هم م        
 ،زم به چشمت دویچشم م        
 ،ی کمای شود آیم        
 يری را بگمیدست ها        
 ست؟ی که نی دستاننیب        
 که عق يمثل همان روز.  که حالش از من به هم خورده بوديمثل همان روز.  شودیچهره اش درهم م        
 . که باال آورده بوديمثل همان روز. زده بود
 ؟ي کارتن اضافه دارامیت -        
 لحظه گذار نگاه کی.  اندازدی من مي بازوری و دست زدی آی مکیپاتر.  رودی حرف به اتاق می بامیت        

 . شودی من ثابت مي دست او و بازوياشکان رو
 .نی نشنجایا. پاشو تارا -        
 .دی آی مامیت. اشکان حساس است. دی آیاشکان بدش م.  کشمی مرونی را بمیبازو        
  خوبه؟نیا -        



 86 

 از کارتن پاره شده را جدا ي تکه اگاهشی گاه و بي نگاه هاینی سنگریز. رمی گیکارتن را از دستش م        
 :می گوی کنم و میم

 . بذار تهش که مقاومتش باال برهنویا -        
 چشمش دور يمرا از جلوالتماس؟ که برادرم . نمی بی چشمانش التماس ميتو.  کندی نگاه مامیبه ت        

 کند؟ مرا؟
 .ردی گی را ممی بازوامی بار تنیا.  کندی تالش مامی بار تنیا        
 .پاشو تارا -        
 :می گویفقط م.  کنمی بار من هم مقاومت نمنیا        
 .سرد نشه. ختمی رییچا -        
بحثشان در مورد کتاب و .  چسبانمیگوشم را به در م.  فرستدی مرا به اتاقش مامیت.  دهدیمحل نم        

 . اتاق حبس شدهنی اي توییانگار نه انگار که تارا. کارتن است
 .فعال.  بچه هایمرس -        
 :دی گوی مکیپاتر        
 .ارمیمن ساکت رو م -        
 : پرسدی مامیت        
 جات راحته؟ -        
 .نی سر بزننیای بنیهر موقع وقت کرد. خوبه. اوهوم -        
 چشم يتارا را از جلو.  هم هستییانگار نه انگار تارا.  اتاق حبس استنی اي توییانگار نه انگار تارا        

تا اشکان .  کنند، تا اشکان راحت باشدی اتاق حبس ميتارا را تو.  کنندیتارا را از خانه دور م.  کنندیهمه دور م
چون .  تحمل کرددیچون تارا را با.  از تاراستشتری حرمت اشکان بام،ی خانه تيچون تو. حالش به هم نخورد
 ... اما اشکان. چون تارا ناموس است. تارا تف سر باالست

 شهی شيدست رو.  گذارندی منمی بی که راننده اش را نمینی ماشي را تولشیوسا.  زنمیپرده را کنار م        
 . کشمیم

  شودیوقت رفتن م        
  نرومی گویبا بغض م        
 زمی ری اشک متیپشت پا        
 !ستی که نیوانی ايرو        
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انگار .  خندندی زند و می مشی به بازوي ضربه اکیپاتر.  بوسدشی اندازد و می دست در گردنش مامیت        
 کس را چیانگار رفتن و نبودن من ه. انگار بدون من به همه خوش گذشته.  منمنی زمي رويه تنها آدم افسرد

.  به همراه نداشتهيزی چانمی اطرافیزندگ  و سخت کردنییانگار برگشتنم جز جدا. اوردهیبه جز خودم از پا در ن
نه که .  مجبور است تارا را تحمل کندامیت. ستی کس نچی هی زندگگریتارا د. جمع خوششان را به هم زده ام

 !دوستش داشته باشد، چون مجبور است
 ادشی یعنی. ندازدی به باال بیبدون آن که نگاه.  رودی دهد و می تکان میدست.  شودی منیسوار ماش        

  اعتناست؟ی همه به پنجره بنی رفته که اادشی کنم؟ ی از پشت پنجره نگاهش مشهیرفته من هم
 اشکان ياز ترس حس بو. نمی کنم بنشی جرات نمامیاز ترس لکه شدن تخت ت.  شدهشتری ام بيزیخونر        

 ! کنم؟ی چه کار منجای کنم؟ من ای جا چه کار منیمن ا.  کنم به اتاق خودم برومیجرات نم
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 ! بزرگمهریمان        
 و محترمانه برخورد کرد که تمام حرف ها و ي آن قدر عاديدر تمام دو روز بعد.  بودیآدم جالب        

 یدنی و مناطق ددی و عصرها همراه او به مراکز خرمی کار بودریصبح ها درگ.  بدش را فراموش کردميبرخوردها
.  احتراممان را داشتک،ی و نزدزی عزانهمیدرست مثل دو م.  ما بوديانگار نه انگار که او کارفرما. می رفتیم

 . هم عاشق منش و رفتارش شده بودیخانم محسن
آن هم موقع کار و . میدی ندشتری دو بار بیکی را نیب که مرتب کنارمان حضور داشت، میبرعکس مان        

 هم ی مانیحت.  شدی منیفضا با وجودش سنگ.  کردی و مودبش معذبم ميحضور جد.  و مصاحبهيعکسبردار
 . داشتی برمیی و بذله گویدست از شوخ

 از حدش شی ب کرد و از توجهیفاصله ها را حفظ م.  نداشتمی با ماني برخوردگریبعد از شب اول د        
 . و وجدانم دست از سرم برداشته بوددمی کشیراحت تر نفس م. کاسته بود

 برگشتن لحظه يبرا. می شب پرواز داشتازدهیساعت .  آمدمرونی و از حمام بدمیچی پمیحوله را دور موها        
 کردند که پروازم ی رفته بودند و پدر و مادر خودم فکر منیپدر و مادر اشکان به ورام.  کردمی ميشمار

 بر سر خانواده دنی مالرهیآن هم با ش. میاش شب را با هم بمی خواستی بار بعد از عقدمان منی اوليبرا. فرداست
 .ها و دست به سر کردنشان

 ! خونهیچه خبرته دختر؟ کبکت خروس م -        
 . مشغول بستن چمدانش بودیخانم محسن        
 .نمشی چند ساعتم بگذره و زودتر ببنی بشه ایک.  ذره شدههی اشکان دلم واسه.  آرهيوا -        
 .دیخند        
 . بود دخترمیهمش دو روز و نصف -        
 . ام گرفتمنهی سي بودم جلودهی را که خري و بازییموی و تاپ لستادمی انهیمقابل آ        
 . بودیواسه من دو قرن و نصف -        



 91 

 .شیخصوصا با آن لبخند پرمعنا.  شدی نممی روی خواست امتحانش کنم اما با وجود خانم محسنیدلم م        
 ؟ی امشب تنت کننوی اي خوایم -        
 . گل انداختندمیگونه ها        
 قشنگه؟. آره -        
 . تونم نظر بدمی نمشیخب تا نپوش -        
 . فرو بردمقهی يسرم را تو        
 . شه آخهیروم نم -        
 . زدیلبخند مهربان        
 . دختر؟ منم مثل مادرتهی شه چیروم نم -        
 فوق العاده ،ی مشکنیبا شلوار ج.  بردمیخودم از تن خورش لذت م. دمیبه حمام برگشتم و تاپ را پوش        

 .بود
  شد پس؟یچ -        
 .ختی رمی شانه هاي را روسمی خي آمد و موهاشیپ.  شدنینگاهش غرق تحس.  رفتمرونیب        
 .ادی سرش نییمراقب باش امشب بال مال. خدا به داد شوهرت برسه دخترم -        
 .دستم را گرفت و مجبورم کرد بچرخم        
 . اسپند دود کنمتتی خونه به ندمی باشه رسادمی... شاایچشم حسودت کور شه ا -        
 :با خجالت گفتم. صورتم داغ شده بود        
 .ممنون -        
 .دمیو به درون حمام خز        
 .فک کنم مجنون باشه. اس ام اس اومد واست.  دختررونی بایبدو ب -        
 .دی خوابجانمیه.  بودیمان.  رفتمرونی لباسم را عوض کردم و با ذوق و شوق بعیسر        
 ". کارت دارمن؟یی پاياینها ب تشهیم"        
 : حوصله به سمت کمد رفتم و گفتمیب        
 .گهی می چنمیبرم بب. کارم داره.  بزرگمهرهيآقا -        
 : جواب داددی مالی که زانوانش را میدر حال        
 .یهنوز چمدونت رو نبست.  فقطی نکنرید. برو دخترم -        
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با همان ژست .  نشسته بودی مبليرو. با چشم دنبالش گشتم.  رفتمی به البدمیشمانتو و شالم را پو        
 من دنیبا د.  اشیشانی پي خوش حالت مو توي دست و حلقه هاي برگ توگاری پا، سيپا رو!  اشیاشراف

 . بلند شدمی پايدست تکان داد و جلو
 . خانوميخوش اومد -        
 . جوابش را بدهمي و سردی ادبی توانستم با بی کرده بود که نميآن قدر خوب مهمان نواز        
  همه زحمت ما؟نی با انی کنی کار میچ. ممنون -        
 . و نافذ رابی را داشت و نه چشمانش آن برق عجیشگی همییراینه لبخندش گ        
 .نییبفرما. یشما رحمت -        
 . را خاموش کردگارشیس. مینشست        

 .ادی بشی بازم سوء تفاهم پدمی دنج، اما ترسي جاهی می خواست بریدلم م -        
 یوقت. آن هم با او نداشتم.  دنجي جاکی به رفتن به ي عالقه اچیه.  اکتفا کردميدر جوابش به لبخند        

 : زد و ادامه داديشخندی دهم نی جواب نمدید
 . خواستم ازت تشکر کنمیم -        
 . زدمنهیدستانم را به س        
 بابت؟ -        
 . اش عقب راندیشانی را از پشیموها        
قطعا . ي همسرت رو تحمل کرديرنج دور. ي اومدنجای همه راه رو تا انیا. يدی که کشییبابت زحمتا -        
 . سخت باشهیلی خدی زن متاهل باهیواسه 

 .توجه نکردم. تمسخر کالمش مشهود بود. دیرا کش "متاهل"        
 .تونی عالي ازتون تشکر کنم بابت مهمان نوازدیاتفاقا من با. ستی نیمنت.  بودفهیانجام وظ -        
 : لب گفتریبلند و ز. دی دفعه خندنیا        
 . زنه پدر سوختهی واسه من حرف میچه لفظ قلم -        
 . زدمدنی اما خودم را نشندم،یشن        
 . و با دو دست به سمتم گرفتدی کشرونی را بي کتش برد جعبه روکش داربی جيدستش را تو        
 .به جبران زحماتتون. ناقابله -        
 . کردری تک تک اعصابم را درگيکنجکاو        
 ه؟ی چنیا -        
 . بوددهی را فهماقمیاشت.  باال رفتشیابرو        
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 .ینیخب بازش کن تا بب -        
 !يوا. جعبه را گرفتم و بازش کردم        
 ؟يدوستش دار -        
 تراش خورده اقوتی که با ده ها يدیگردنبند سف.  چشمم را زدز،ی سرخ ري هااقوتیتاللو و درخشش         

  شد؟یچه م.  با لباس عروس تصورش کردماری اختیب.  شده بودنییتز
 ه؟ی نظرت چ؟یخب؟ نگفت -        

 . توانستمی نمرمی چشم بگبی کردم از آن منظره دلفریهر چه تالش م. آب دهانم را قورت دادم        
 . بودمدهی نديزی چنیتا حاال همچ! محشره.  بگمی دونم چینم -        
 : گفتتیبا رضا        
 .مبارکت باشه. پس خوشت اومده -        
 توانستم ی را قبول کنم؟ چطور ميزی چنی توانستم همچیچطور م.  حبس شده بودنهی سنفسم در        

 .در جعبه را بستم.  دادم؟ باالخره بر نفسم غلبه کردمی را رد کنم؟ جواب اشکان را چه ميزی چنیهمچ
 . تونم قبول کنمی ممنون، اما نمیلیخ -        
 .اخم کرد        
 ؟ی چیعنی -        
 . عقل و احساسم به لرزه افتاده بودنی بيری از آن همه فشار و درگمیدست ها        
 .ستی ننی به ايازین. رمی گیمن بابت کارم دستمزد م -        
 . که وسوسه نشوم بلند شدمنی ايبرا        
 .به هرحال بازم ممنون -        
 . برخاستعیسر        
 . تارا؟ حداقل امتحانش کني شدوونهید -        
 . رفتمی مشی پدینبا.  دادمی وا مدینبا! نه.  و بتوانم دل بکنمنمیمحال بود آن گردنبند را در گردنم بب        
 . تونم قبول کنمیبه هرحال نم. ستی نيازین -        
 . بدجور در هم رفتشیاخم ها        
 .ی عروسيبذارش به حساب کادو.  بخرمآخه چرا؟ من خودم دوست داشتم واست -        
 .می داشتازی نی جشن عروسي بود که برای گردنبند حداقل برابر پولنی امتیکدام کادو؟ ق        
 .ادیمطمئنم شوهرم خوشش نم.  شهی اما نمن،یشما لطف دار -        
 . بزرگمهر رای نگاه ماني رفت رعد و برق های مادمیداشت . باالخره چشمانش برق زد        
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 . کنهی رو هم حل متونی از مشکالت مالیتازه کل.  کادو از طرف همکارتههی اد؟ی بدش بدیچرا با -        
 : سرم مرتب کردم و گفتميشالم را رو.  داشتریتحق. درد داشت. جمله آخرش بد بود        
 .نینگران باش ستیشما الزم ن. میای برممونیما خودمون از پس مشکالت مال -        
 که ی گرفت و در حالی قدرت مشتری که هر لحظه بی توجه به برقیب.  شدنداهی و سکیچشمانش تار        

 . کردم و به سمت آسانسور رفتمشیرها.  بودندری در دام آن گردنبند پر جذبه اسمیهنوز پاها
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    #33 
 

 ی از خانه، گاهی از محل کار، گاهیگاه. می کنی حل مشکالت از آن ها فرار ميبرا. میبیما آدم ها عج        
 .ی خاکي و کره ی و زندگاتی از حی گاهی از کشور و حتی از شهر، گاهیاز محله، گاه

 بهتر خانه ام را، شهرم را، کشورم را ترك ي روزهادیبه ام.  آدم هاستنی همتی من هم حکاتیحکا        
 گرد نی زمنی کوچ از ایعنی آخر، ي نهی ترم و حاال به همان گزنی غمگشهیکردم و حاال در خانه برادرم از هم

 . کنمی فکر مای حیب
 یم!  کدام است؟ قرص؟نشانی دردتریب! يقرص، طناب، چاقو، سقوط، خودسوز.  هستی مختلفيراه ها        

  شود؟یبعد چه؟ رنج تمام م. ي شوی نمداری بگری و دیخواب
 آن ی گرز به دست و عصباني خداندی گویاگر آن طور که م! نه.  اندازدی بخار مشهی شي روقمینفس عم        

 ي دهند؛ وای طور عذابم منی و ناتوان افی ضعيبنده ها.  استبتی مصيطرف منتظرم نشسته باشد، تازه ابتدا
 از دی دست او هستند پس بادهی آفرك ترسناي آدم هانیاگر ا. رندهی مقتدر و خشن و انتقام گيبه حال خدا

 .دی از همه ترسشتریخودش ب
 ی که نمی بابت گرفتن جاندی مگر من حق انتخاب ندارم؟ چرا باست؟ی من نی زندگنیاما خب، مگر ا        

 باز کند از من نظر خواست؟ مگر من ای دننیه ا مرا بي خواست پای که میخواهمش مواخذه ام کند؟ مگر وقت
 ؟ی تا کرم؟یاجازه بگ گرانی از دزی همه چي برادی بای جهنم آمدم؟ تا کنی خودم به ااریبه اخت

 :دی گویآرام م.  استی گوشي دهانه يدستش رو. دی آی داخل مامی شود و تیدر باز م        
 . خواد باهات حرف بزنهیم. تارا، مامانه -        
 بر سرم ی من چه منتي خداي خواهد با من حرف بزند؟ وایمامان؟ مامان همان مادر است؟ مادر م        
 !گذاشته
 .نی کم حال و احوال کنهی دهیتا بابا نرس. گهی دریبگ -        
 مادر و دختر با نیر بفهمد که اپدر اگ! دور از چشم پدرم.  حرف بزنمیآها، پس قرار است با مادرم دزدک        

در . ستی دختر آن خانه نگرید. تارا از آن خانه رانده شده! حق هم دارد.  کندیهم حرف زده اند خون به پا م
 را ي پدريحق بازگشت به خانه .  شودیم  کند، سندش به نام شوهرش زدهی که ازدواج ميکشور من دختر

.  شوهرش بماند و بسوزد و دم نزندشی پدی اگر آتشش بزنند بایحت.  شودی مبهی پدرش غري خانه يتو. ندارد
 اطاعت دی خرندش و بعد چون پولش را داده اند بای دهند و می مهیمهر.  کاالستکیدر کشور من زن فقط 

زن در برابر .  در قانون کشور من نداردیگاهی جاچیزن ه.  نوشته انددها مرنیقانون را هم هم. یکند و بردگ
 ! هه. ياسمش را هم گذاشته اند جهاد شوهردار.  مرد باشداری خفه شود و در اختدی بای صد هزار تومنيفقه ن
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 !با تواَم! تارا -        
 مرد کی توان به ی نميدی امچی شک هیو ب! گریاو هم مرد است د.  دوزمیچشم به صورت برادرم م        

 !بست
 . بابا با من حرف نزنهيکنه و بدون اجازه بهتره واسه خودش شر درست ن -        
 . آوردی تر منیی را پاشی صداامیت        
 .بذار حداقل صدات رو بشنوه. دلش تنگ شده -        
 . حرف زدن ندارمییواقعا توانا.  شومی ممانی آورم، اما پشی دستم را باال ميلحظه ا        
 . خوام تنها باشمیفعال م. گهی وقت دهیباشه  -        
 د؟ی آی نمکیچرا پاتر. شومی مرهی خاهی سابانیباز به خ.  رودی دهد و می سرزنشگرانه سر تکان مامیت        

 ي شناسم اما ای را نمزی همه چیمن آن دختر ب "! رفتهزی همه چی بيباز هم سراغ آن دختره " دی گوی مامیت
 را کیامشب من پاتر. اش را ندزدد ياری کاش امشب هوشيا.  برداردکیکاش امشب زودتر دست از سر پاتر

 . دارمازین
 . کندی گوشه در را باز مامیدوباره ت        
 ؟ي نداريکار.  خوام بخوابمیمن م -        
 د؟ی آی نمکیچرا پاتر        
 !نه -        
 . شنومی آهش را ميصدا        
 .يای از پا درمي جورنیا. حداقل غذات رو بخور -        
  هنوز باورشان ندارد؟امی قدر کوچک است که تنی از پا در آمدنم اي نشانه هایعنی        
 .تو بخواب. باشه -        
 دارم و یکاسه ساالد ذرت را برم.  برمی دارم و به آشپزخانه می تختم گذاشته برمي که رویی غذاینیس        

 اما تا رم؛ی گی آرام نمنمیتا او را نب. دیای زودتر بکی کنم پاتری خدا مخدا.  دهمی منییبه زور سس و آب پا
  باشد؟ی دومنی مستجاب شده که امیکنون کدام دعا

کم . امدهی خورم و هنوز خواب به چشمانم نی تاب می صندليمن همچنان رو.  شدهشیهوا گرگ و م        
.  سوزدی مشی دلم برايلحظه ا.  ماندهزی همه چی آن دختر بشیحتما پ.  شومی مدیکم دارم از آمدنش ناام

 زنند؟ یحق و ناحق برچسبش م  که بهییاز کجا معلوم او هم تارا نباشد؟ تارا! زی همه چی همان دختر بيبرا
 !آخ
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چشمانم از بس به .  دهدی شود و گوشم را جال می میقی موسی سمفوننی بزرگ تردی قفل و کليصدا        
باز هم .  ماسدی در دستش مدی کلندی بیمرا که م.  کنمیکمر راست م. در بوده اند خشک و دردناك شده اند

 .چشمانش سرخ است
 ؟یتارا؟ خوب -        
 . پرسدی که مستی چه سوال مسخره انیا        
 .ممنون -        
 ؟يداریچرا ب -        
 .ندی نشیم        

 .منتظر تو بودم -        
 که از منتظر بودن نیبدون ا.  شوندی رها مشی دارد و موهایکالهش را بر م.  آوردیکاپشنش را در م        

 :دی گویمن متعجب شود م
 .بگو. خب، من اومدم -        
 . پرسمیمردد م        
 ... یاگه مست -        
 . خنددیم        
 . کنمی فراموش مستی که الزم نیی مونه و اونای مادمی که الزمه ییزایاون چ .نگران نباش -        
 . زنمیانگشتانم را در هم گره م!  را فراموش کنديزی آدم چنی دانم ای مدیمن بع        
 م؟ی من و شما با هم دوستیعنی ما، ی گفتادتهی -        
 . کنندی متیلبخندش به چشمانش سرا        
 .ادمهی رو خوب یکی نیاستثنا ا -        
 . کنمینفسم را حبس م        
 ؟ی کنیپس بهم کمک م -        
 . دهدی کند، خراشم می مری که در گلو گینگاهش مثل استخوان ماه        
 ؟ی کار کنیکه چ -        
 . کنمینفسم را آزاد م        
 .فقط کمکم کن برم. دارمپول .  خونه برمنی خوام از ایم -        
 :دی گویمخالفت کند، اما تنها م. تعجب کند. انتظار دارم جا بخورد        
 ؟یمطمئن -        



 100 

 .ستی به جز فرار نی بار راهنی کنم، اما ایباز هم دارم فرار م.  قدر مطمئن نبودمنی وقت اچیه        
 .آره -        
 . خوانمی از صورتش نمیچیه.  داردیکاپشنش را بر م.  شودیبلند م        
 .می کنی مدای رو واسه موندنت پیی جاهیبعدش .  کنمی صحبت مامیمن با ت. باشه -        
 . شوندی سبک ممیشانه ها        
 ؟ی کنی رو راضامی تی بتونی کنیفکر م -        
 :دی گوی گذارد و می ساعدم ميودستش را ر.  کندی ام توقف میدر چند قدم        
مشورت خوبه، اما . يری درسته اجازه بگی کنی که فکر مي واسه کارستیالزم ن.  تارای زن بالغهیتو  -        

 . آخر با خودتهمیتصم
 .چقدر طرز تفکرش خوب است. چقدر اخالقش خوب است.  مرد خوب استنیچقدر ا        
 .ی مشورت کنی با کسي و قصد نداری رو گرفتمتی تصمادیالبته به نظر م -        
 . کنمیبه چشمان خسته و سرخش نگاه م        
  کنم؟یبه نظرت دارم اشتباه م -        
 . اندازدیدستش را م        
 ...  اماست،ی کردن راحت نیتنها زندگ -        
 . شودیلبخندش مهربان م        
 .ی تونیتو م -        
 "!برو" دی گوی هم مکی پاتریعنی نیا        

 
          تشکرامی پنیپاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول   نقل قول چندگانه ا    
 . تشکر کرده انددی پست مفنی به خاطر ازیعز P*E*G*A*H کاربر مقابل از 437    
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        146 
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        193 
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    #34 
 

.  کردمی مي بود، لحظه شمارستادهی ها اشهی که آن سمت شی به اشکاندنی گرفتن چمدان و رسيبرا        
 ی جوابم را منشیاو هم با آن لبخند دلنش.  دادمی دست تکان مشی و برادمی پری بار باال مکی هیهر چند ثان

 ی نگاه مرا گرفت و بعد از آن با اخمرد  بارکی اما بزرگمهر تنها د،ی خندی ام می تابی به بیخانم محسن. داد
 .صبر نداشتم.  بودامدهی هنوز نی و مانیبار خانم محسن. باالخره چمدانم را گرفتم.  چشم دوختلیمحو به ر

 .گهیبا اجازه تون من برم د -        
 : کرددیی تایخانم محسن        
 .شوهرت منتظره. زمیبرو عز -        
 : با همان اخمش گفتیمان        
 ؟یت آشنا کن ما رو با شوهري خوای نمیعنی -        
 را تند میقدم ها. دیباالخره بار آن دو هم رس. رفتنم خالف ادب بود.  ماندمی مدیبا.  نبوديچاره ا        

 .ختمی به اشکان از گردنش آودنیبرداشتم و به محض رس
 . ذره شده بود عشقمهیدلم واست .  قربونت برمیاله! آخ -        
 :وشم گفت گری و زدی ام را بوسیشانیپ        
 . خونهمی که رفتی ابراز محبت باشه واسه وقتی دلم، ولزی عزشتریمن ب -        
 .دمی و بعد چرخدمی و گونه اش را بوسستادمی پنجه اي توجه رویب        
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 !شوهرم اشکان.  بزرگمهري و آقایخانم محسن.  کنمی می معرفزمیعز -        
 ی مزشیبزرگمهر به چه چ.  کردمنیدر دل قد و قامت اشکانم را تحس.  با هم دست دادندیاشکان و مان        

 . چشم از اشکان گرفتمی خانم محسني با صداد؟یناز
 .دمی شنیلی رو از تارا جان خفتیتعر. خوشبختم پسرم -        
 .اشکان مودبانه جواب داد        
 . کنهی مفی تعریلیتارا از شما هم خ.  طورنیمنم هم -        
 .دی خندیمحسن        
 . خوادی خاطرت رو ميقدرش رو بدون که بدجور. تارا لطف داره -        
 : صورت من گردش داد و گفتي از عشقش را روزیاشکان چشمان لبر        
 . منهیتارا زندگ -        
 .پوزخند بزرگمهر آن قدر بزرگ و گشاد و پررنگ بود که توجهم را جلب کرد        
  نگفته؟یچیتارا خانوم از من ه -        
 :اشکان با همان لحن مودبانه و محترمانه اش پاسخ داد        
 . نداشتمیینه متاسفانه سعادت آشنا -        
 : نگاهم کرد و گفتشاهی سي چند لحظه با آن چراغ هايبرا        
 . از ماستیکم سعادت -        
 :اشکان دسته چمدانم را گرفت و گفت        
 .می ما در خدمتتون هستنیاگه ماشن ندار -        
 گفت که پسرش آمده و بزرگمهر هم گفت یخانم محسن.  بردمی همه وقار و متانتش لذت منیچقدر از ا        

 : اشکان انداختم و گفتمي بازوریدستم را ز. می کردیخداحافظ. راننده اش منتظرش است
 خب چه خبر؟ -        
 : زد و گفتيزیچشمک ر        
  سرخر؟ی و بی خالي بهتر از خونه يخبر -        
 . به شانه اش زدميضربه ا        
 . حرف نزنفی چندشِ کثي پسرانیثِ ام! اَه -        
 .دیخند        
مقاصد ! افکار شوم.  دارميدیاهداف پل.  ترمفی کثفهی پسر چندش و کثیاتفاقا امشب از هر چ -        

 . دم تا فردا صبح نخورده باشمتی نمنیتضم. خطرناك
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 ی پدرم، مي هاتیبا وجود حساس. مانم بود شب را با اشکان بامدهی نشیتا حاال پ. ضربان قلبم باال رفت        
 توانستم از امشبم لذت ببرم؟

 . از مچش گرفتمی کوچکشگونین        
.  خورهی بابامم تو رو ميتو منو بخور.  و صابون نزنفی دلت رو لي خودیب.  باشهری خيدیخواب د -        

 .اونم خام خام
 . بودی مصنوعی بارش کمنی ايخنده         
 . نرمایبذار حداقل ناکام از دن.  خورنی روز پدر مادرت منو مهیباالخره که  -        
 .او هم چمدان را صندوق عقب گذاشت و آمد. من نشستم.  را زدموتیر        
 اشکان؟ -        
 جون دلم؟ -        
  از وام نشد؟يخبر -        
 انی بزرگمهر نمای ماني رفت و چهره نیی عقب پاي شهیش.  کردتوقف.  را همان را بستینیماش. دور زد        

 : لب گفتری بوق زد و زشیاشکان برا.  دست تکان دادمانیبرا. شد
 !یاوه اوه چه عروسک -        
 "؟يدیتازه کجاشو د"در دل گفتم         
  شد؟یوام چ. اونو ولش کن اشکان -        
 .مظلومانه نگاهم کرد        
 . خدا بزرگه بابا؟ی حرفتا خراب نکننی امشبمون رو با اشهیم -        
 ست؟ی خواست باور کند که خدا مسئول صندوق وام نی می مرد کنیا. لب فرو بستم        
به اونا فکر کن تا وام و . ساالدم درست کردم.  پختم، پر گوشت و پر ربیواست ماکارون. گهیبخند د -        

 . برهرونیذهنت بمخلفاتش از 
 . کشمی مادرم چه مي دانست من از دست غرغرهایاشکان که نم.  لبم نشاندمي رویتبسم کمرنگ        
 !دستت درد نکنه -        
 . شدکی به شدت تحرمی کرد و اشتهاانی معده ام غلدیاس.  غذا کل ساختمان را برداشته بوديبو        
 ؟ي کار کردیچ!  اشکانيوا -        
 .دی را به هم مالشیدست ها        
 .نمی چی رو مزی منم ميایتا تو ب.  به دست و صورتت بزنی آبهیزود برو  -        
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 و حوله دست و صورتم را با خود به شی لوازم آرافی ک،ییمویچمدان را باز کردم و دور از چشمش تاپ ل        
 شانه ي و رودمی کشمی به موهایبرس. مام و عطر زدم. دمیتاپم را پوش. صورتم را شستم. اتاقمان بردم

 لباس نی را از بشیکادو.  بودانه آشپزخياشکان تو.  رفتمنیی کردم و مطمئن از خودم پاشیآرا. ختمشانیر
 . وارد آشپزخانه شدمنیپشتم گرفتم و پاورچ.  آوردمرونی داخل چمدان بيها

 کاسه يداشت ماست تو.  در همان لحظه اول دلم را بردزی سرخ وسط میماکارون!  بوددهی چيزیعجب م        
.  بود که آمده امدهیفهم.  نشان ندادی عکس العملچیه. دمی شدم و پشت گردنش را بوسکشینزد. ختی ریم

 .دی کشی و کمرفت ام را با دو انگشتش گینیب.  کردی را بررسمی سر تا پااقی و با اشتدیچرخ
  وروجک خوشگل؟ی منو بترسونی خواستیم -        
 .خودم را لوس کردم و دستش را پس زدم        
  اومدم؟يدیاز کجا فهم. ادی نکن دردم ميآ -        
 اش ینی شانه ام کنار زد و بي را از رومیموها.  بازوانم رد کرد و مرا به خودش چسباندریدستانش را از ز        
 . گردنم آوردکیرا نزد

 به حال يوا. ی زندگي فهمم که اومدی شنوم و می می رو از ده فرسخدنتیش نفس کيمن صدا -        
 .ی زنی محشر مي عطرانی که از ایوقت

 . اش فشار دادمنهیدست آزادم را به س.  شدی مي عادری داشت غطیشرا        
 . فشارم ندهي طورنیا.  خب حاالیلیخ -        
 . چانه ام لغزاندي را روشیلب ها        
  خانوم خانوما؟ي کردمی پشتت قایچ -        
 .دمی ترسی حال اشکان منیاز ا. رمی فاصله بگی کردم کمیسع        
 .همراه با عشق. گرمی به همسر جمیتقد -        
 .دیچشمانش درخش        
 ؟ی زندگيدیچرا زحمت کش -        
 .دیی آورد و بورونیعطر را از جعبه اش ب. با ذوق کادو را باز کرد        
 !محشره! اوم -        
 . زدزشی آمطنتی شياز آن چشمک ها        
 . هاارهی میی عطر جداگنی میول -        
 .مبهوت شدم. ختیدلم ر        
 واقعا؟ -        
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 .دیقهقهه زد و دوباره در آغوشم کش        
 .دستت درد نکنه. زمی کنم عزی میشوخ.  برم منقمیقربون خانوم خوش سل -        
 . زدیقلبم تند م. محکم دستم را دور گردنش انداختم        
 . با من نکنای شوخنی از اگهید -        
. نگاهش سرخ تر شد. دی را بوسمی دو ابرونیب. نگاهش سرخ بود. دستانش را دو طرف صورتم گذاشت        

دستانش ذغال گداخته شدند و لباس و پوستم . گاه من سرخ تر شدنگاه او از شرم ن. نگاهم از نگاهش شرم کرد
 .را با هم سوزاندند

 تارا؟ -        
 خواست تار و پودم با تار و یدلم م. دمیتمام وجودش را نفس کش.  کردمی اش مخفنهی سيسرم را تو        
 . شودیکیپودش 
 هوم؟ -        
 . بلندم کرد انداخت ومی زانوری را زشیدست ها        
 . خوامتیم -        
 خواستن و دست نی عواقب اي و وحشتناك که چشم بستم رودیآن قدر شد.  خواستمشیمن هم م        

 شوهرم و دهان بستم به ي از اشکان و پا دادم به پاری آمد و دل کندم از هر چه غی که مییشستم از فردا
 ! و تن دادم به خواسته اشدی هم نرسمی به گلوی که حتیاعتراض

 
          تشکرامی پنیپاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول   نقل قول چندگانه ا    
 . تشکر کرده انددی پست مفنی به خاطر ازیعز P*E*G*A*H کاربر مقابل از 440    
 

!!        nahal!!,# م.  ـــــــالیل #,#NILOOFAR#,"Giti",**MARYAM**,**silver 
star**,*Farimah*,*Homa*,*ide*,*sahar ghaderi*,* مامان

//,*زهرا
naghme//,afraa,Al.Aty,amipars,anahita,Anahita.s,ANARAM,Anita,ARA...

GOL,arad 
ahmadi,Arezo,arezoo1990,Aseman64,ask,atefe,atefe73,atefeh.f,atefehbano
o,atii65,Aty,ava 1379,ava1373,ayan,Ayda,Azade2140,Azadeh 

hana,azadehbano,Azam,●•1371 قیشقا•●,●ʀσzнiиα●,☂Baran,°○• Hαмįðє 
•○°,·•● samir 
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●•·,B*O*S*H*R*A,bahana61,bahar316,bahar58,Baharrr,bahar_y15,BAM
ZY,banooye.kochak,banoyehesfand,barni,BASIRA,Bitabarfi,Bta.ghlm,cal
i,ciel1985,daneshmand,darya75,denerys,Denizderya,Diana,dihan,donya...7

3,doon 
doon,Dorsa.r.d,dreamer_77, Setareh ,EINDRA,elham2112,elit,Ellikanik
,Elnaaz,F.JEDDI,f@temehh,faezehft,fairG,fara,Farnaz,farshide,fateme.m,f
ateme.sahlani,fatemeh.banoo,fatemeh.s,fatemehh,fatemeh_m,fateme_bhr,

Fatemy,Fatima 
S,fatima.k,fatima1900111,Fatima72.R,Fazi,ffarzan.1376,freeborn,f_imani,
f_venus_74,Gandom,gashin,gashin.yek,Ghazale.gh,Ghoghnus56,gilar,GiT
A.S-h,goal,Gole roz,Goli021,Golnar,h.m.a.s,HaDis-93,Hadise-
M,hanila,hany1376,harimeshgh,Hasti_25,hodaaa,HotSummer,Ida.M,Indep

endent,iranayeman,irsamonfard,iyzak,مرآ,katy 
f,keyhan,khademre,khatere,lalaie_shirin,leila.gh,leilaa,Lele,leonie,leylin,L
indi,Lovling,m o t a h a r e,m.khoshoei,maede 

91,maed_79,MAH*SHID,mah19991,mah70,mahinaa,mahnaz96,Mahoor,
Mahrokh98,mahsa.beyaz,mahsa267,Mahsa_68,mahsa_ghaderi,mahshad05
,mahta92,Mandegar69,mansure,maral.s,marjantt,mary1264,Mary@m,Mar

yam,Maryam jun,Maryam Shahi,maryam-
g,maryam1363,maryamabbasi,maryamd,maryammi76,maryam_hzp,marzi

eh,masoumeh.h,matrina,mdh_Faraji,mehr e 
assemoon,mehri,mehrSA,melina_rosy,mercedehm,Mermaid,Mina57,mini,

mogaddam55,mohaddeseh.f,Mohade3_asi,mona-
95,Mona1992,monir1343,morvarid,Motahareh,myself,N*O*V*E*L,n.kh,

n.rahimi,na.KISS.a,naDiYa.m,nafas,narges27,narsis65,Nasim-
nm,Nasim77,Nasrin.gh71,Nasrin.j,nasrin.sha,Nastaran123,Nayiri,nazisaki,

nazy 
72,NedA.S,Negar26,niayesh_00,niloo,Noana,November,nrezaii,P*A*R*I

*A,Paliz,parastesh,parastoo,Pari6877,PARIZAD ROYAHA,Parshan 
77,Parvazeh,parya2014,Peart,pooneh,punio,r@ta,raana,rafaat,raha2,raha6

9,raha7,Rahil20,Ramesh,ramina j,razieh,Raziye,REAL 
SMILER,Reyhaneh,reyhaneh.d,Rojan,rose1000,S*A*R*A,s.mokhtariyan,
Saba80,saba_nrz,Sabouraneh,sadaf78,Saedeh,saeide.a,Saghar,Sahar,sajede
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h-78,Samaneh.po,samaneh_f,Sami,Samin94,samira 68,SAMIRA 
BANOO,samy-

hely,sara.ljz,sara.s,Sara53,sarah.g,sarak64,Sara_gharavi,Sareh,sasi,Sayeh,s
ediqetorabi,Selina63,sepide88,sepideh***,sepi_deh,setare.s,Setareh_n,sh.
mrjan,shadi,shadi1356,Shaghayegh.p,shahin47,Shahla.n,shahrzad**taj,Sh

ahrzad-
n,Shamila,sharare.afs,shilaneh,SHIMA.H,shimasalamat,shinystar,shirinbrz
,Shirinm,shoka.sheler,Sigool,Siiiiiima,Sima,sogol21,Sonia69,Souci,soushi

ant,spc_blackhole,s_sadat,T-
ara,tadaei305,tahereh72,Takshakh2838,terme,Tintin,طمهفا,يفاطمه ذوالفقار,الف.ف 

 يفرشته رو,16فرخنده,فرخ لقا,60نیفرورد,انیفاطمه صادق,سرخوش
 نایم,نوسیم,1میثاق,67_مونا,مهربانو,يمهر,20مهناز,یمنج,5يملود,یمیعظ.م,دهیالحمیل,72الیل,نیزم

 نینوش,معصومه صباغ,73مطهره,ع.میمر, زنگنهمیمر,محمد,ماندانا فرزام,مامان بهار,مژگان افر,د.ترایم,یملک
 شهیگل هم,گانهی,*یاس آبی,چشم قشنگ,ك.مینس,ندا,نینگ,لوین,نیلوفر.نیلوفر,66نوشا,ینین حسینوش,)65(

 y a k t, معتمدسیپرد,سیپرد,یمیپروانه قد,پروانه,پازوکى,پاپاور,57زییپا,گونش,گلبرگ,خیگل ,بهار
a,Yaredabestani,yasesabz,yasi.shoh,yasy,Zahra Hashemi,zahra jon,zahra 

oftade,Zahra-
sh,zahra.fido,Zahra.gh01,zahra.k,zahraa.k,Zahraaa60,Zahrajalali,zahrajoo
n,zahrakhoram,Zahra_97,zahra_z,Zalparijoom,zari,Zed,Zeinab61,zeinab_

75,zh.omidi,zhale.kh,zhilahzde,zizi66,Zohre.71,zohreh,_Azam_,|Shaghaye
gh|,~fatemeh69~,~negin~,آسمان ,آرزو,دختیآذرم,نایآدر,هیآت,وایشآوا,71 یآنشرل,ی شرلیآن

باران , بهشتيبانو,يزیی پايبانو,الیبانو خ,بلوط,اسمان, جوننیاذ,انگشتر,افسانه,افسان,پرستاره
روح ,س.رها,انیباکید,61دیبا,.زیدن,یخانوم عسل,دیخورش,م.دهیحم,...نیثم,ثمین,+تبسم,میبدر مر,باراد,یباران,زده
 وایش,سرور بهرام,ساره,هیسا,هیسام, قرتپهرایسم,...زهرا,زهرا راستگو,یدلگرم زهرا,يرز نقره ا,58راحله,ثیخب

  نیعطر,شادئ,شکرگزار,يجور
 

    P*E*G*A*H 
    P*E*G*A*H آواتار ها 
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        193 
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    06-13-2016 ,09:11 AM 
    #35 
 

 امیت. نمی نشیپشت در م.  شنومی کنند، می که جهت پنهان ماندنش می رغم تالشی را علشانیصدا        
 . آرام استکیپاتر. ستیعصب

 نی به امان خدا ول کنم؟ اونم با ابی من خواهرمو تو کشور غرشهیمگه م.  پاتی زنی مییچه حرفا -        
 ؟ي کردی قبول مي من بوديتو جا.  وضع خراب روح و جسمشنیبا ا. حال و روزش

تارا به اندازه .  کردمی از خودم دور نمنیا از شتری خواهرم رو بهوده،ی بي تو بودم با مخالفتايمن جا -        
 . کنمی نمشتری فاصله ها رو بنی تو باشم ايمن جا.  کردهدیاز خانواده ش قطع ام.  از تو فاصله گرفتهیکاف

 . کنمیدرازشان م.  روندی خواب ممیپاها        
 تونست مراقب خودش ی دختر اگه منی ام؟یشی مکی کنه بهم نزدی اگه بذارم بره و تنها زندگیعنی -        
  تونم تنهاش بذارم؟یمن چطور م.  حال و روزش نبودنیباشه ا

 داره ازین.  داره که تنها باشهازی االن نی ول،ي بهش پشت کرد،ی ذاشتی تنهاش مدی که نبایاون موقع -        
 يمحض رضا. ستهی خودش باي رو پا دارهازین.  داره دوباره خودش رو باور کنهازین.  کنهدایدوباره خودش رو پ

 . کنارش باشیستی که رو به روش بانی اي بار به جاهیخدا 
 . رودی باال مامی تيصدا        
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 واری کم سر خودمو به ددم؟ی کم درد کشدم؟یکم عذاب کش. ي تو که شاهد بود؟ی انصافیچرا انقدر ب -        
 دی کار بایچ. می شدهی در و همسايانگشت نما. آبرومون رو برد. کوبوندم؟ تارا کمر من و خونوادم رو شکست

 ي تودی شا؟ي که باال آورديگند نی گفتم دستت درد نکنه واسه ای رفتم؟ می کردم؟ قربون صدقه ش میم
 . مردن بدتره ازی ناموسی بایرانی باشه، اما واسه ایعی طبزای چنیکشور و فرهنگ شما ا

 !ي ناموس من بودم؟ هــای الفاظ و القاب قشنگ مال من بود؟ بنیا        
تارا از من به .  ندارهی و فرهنگ شما به من ربطی و خانوادگیروابط شخص. چه خبرته؟ آروم. شیه -        
 . کنمتشیمنم قول دادم حما.  دوست کمک خواستههیعنوان 
 . شودیوس م پر از افسامی تيصدا        
 می تونستیم.  تو بود پاتریتقص. ي کردی واسه اومدنش انقدر اصرار مدینبا. نجای اومد ای مدینبا -        

 ی که نه زبانشون رو مي کشوري توادی نداشت بیلی دلی ولم،ی و از اون خونه نجاتش بدمیریطالقش رو بگ
 که من بتونم کنترلش هی تر از اونکش سریلیتارا خ.  رو، نه خطرات و چاله چوله هاش رونشونیدونه، نه قوان

 .ارهی باال بي گندهی هم نجای ترسم ایم. کنم
 یی گویم.  بدتر وجود داشته باشدنی محال است از ای کنی هست که فکر می در زندگی لحظاتشهیهم        

 کند که ی اتفاق به تو ثابت مکی جمله، کی حرف، کی اما باز ،ستی آخر درماندگنجایا. ستی بدبختتی نهانیا
 ي باشم از حرف هاشوکه نه که!  هستیی هارنگی هست، نییرنگ ها.  هستی هم رنگیاهیباالتر از س
 ی خردتر مشیشکسته ها.  شکندی ها و نخواستن ها عادت کرده ام، اما دلم مي مهری بنیمن به ا! برادرم، نه

 مرموز یکی مکزنی آورده شده ام؛ نه به خواست برادرم و حاال انجای به ااهی سیِ آبیکیمن به اصرار مکز. شوند
چه .  دل بسوزانندتی براي از خودشتری ها ببهی که غرستیچه درد. د شوی خانه بازخواست منیبابت بودنم در ا

 !ستیچه درد.  پناه ببردبهی غرکی به ي که باال آورده ایی که برادرت از گندهاستیدرد
 ی گذرد و به گوش من می موارهایبلندش از د "هه"! یلیخ.  بلند استیلی خکی پوزخند پاتريصدا        

 .رسد
 نجایا.  مطمئنمگهی تارا، االن دمی لحظه شک داشتم به تصمنی اگه تا اتشیواقع. یهنوزم نگران خودت -        

 .ستی اون نيجا
 . شودی کالفه مامیت        
 ؟ی سوزه و نگرانشی از من دلت واسه تارا مشتری بی بگي خوای میعنی. ی شیتو منظور منو متوجه نم -        
 . خشم داردی کمکی پاتريصدا        
 غی خواد که اونو هم ازش دری مي و همدردی کم همدلهی.  من و تو ندارهي به دلسوزيازیتارا ن -        

 سر و کار داشتم ایرانی که با شما ای چند سالنی اما من تو اگم،ی منوی که ادیببخش. هم تو، هم خونوادت. نیکرد
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 بودن، ی عاطفي نجابت، ادعايرت، ادعای غي فرهنگ، ادعايادعا. دمی ندیچی هی پوچ و توخاليبه جز ادعا
 طی شراياما تو! ي دارنی ديعا و ادی خداترسي معرفت، ادعاي رفاقت، ادعاي ادعا،ی خانواده دوستيادعا

شما در تهمت زدن و قضاوت . دمی ازتون ندي اگهی دزی و فرار کردن چدنیسخت به جز جا زدن و کنار کش
 رفتارا قشنگه، نی ا،ينازی فرهنگ شما که انقدر بهش مياگه تو. دی کنیکردن به خونواده خودتون هم رحم نم

 ! و قابل قبوله، پس واقعا متاسفمدهی حرف ها و حرکات پسندنی شما انی دي اگه توه،یدرسته، اخالق
 . رودی باال مامی تيباز صدا        
 ؟ي خبری بی که انگار از همه چی زنی حرف مي طورهیچرا  -        
 . استافتهی خودش را باز یالی خی و بي خونسردک،یلحن پاتر        
 دی تارا هم باي حرف هان؟ی تو و اشکان و مبي دونم؟ به جز حرفای می چقایمن دق. چون هستم -        

 ! بشهدای پدنی واسه شنیالبته اگه گوش.  باشهیدنیشن
 .دی آی به حرف مکی پاترهی شود و بعد از چند ثانیسکوت حاکم م        
 ستیالزم ن. ی تارا رو قبول کنمی و جر و بحث تصميری کنم که بدون درگی مهیبه هرحال من توص -        

 .ینگران عواقبش باش
 . شودی که مو بر تنم راست مدی گویآن قدر گزنده م        
 . کنی مواخذه نماره،ی که خواهرت ممکنه باال بیی کشور تو رو به خاطر گندهانی ايچون تو -        

 
          تشکرامی پنیپاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول   نقل قول چندگانه ا    
 . تشکر کرده انددی پست مفنی به خاطر ازیعز P*E*G*A*H کاربر مقابل از 428    
 

!!        nahal!!,# م.  ـــــــالیل #,#NILOOFAR#,"Giti",**MARYAM**,**silver 
star**,*Farimah*,*Homa*,*ide*,*sahar ghaderi*,* مامان

//,*زهرا
naghme//,Al.Aty,amipars,anahita,Anahita.s,ANARAM,anis_sh,Anita,AR

A...GOL,arad 
ahmadi,Arezo,arezoo1990,arezoo1998,Aseman64,ask,atefe,atefe73,atefeh.
f,atefehbanoo,atii65,Aty,ava 1379,ava1373,ayan,Ayda,Azade2140,Azadeh 

hana,azadehbano,Azam,●•1371 قیشقا•●,●ʀσzнiиα●,☂Baran,·•● samir 
●•·,B*O*S*H*R*A,bahar58,Baharrr,bahar_y15,BAMZY,banooye.kochak
,banoyehesfand,barni,BASIRA,Bitabarfi,Bta.ghlm,cali,ciel1985,cute_nari,
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daneshmand,darya75,deiar,denerys,Denizderya,Diana,dihan,donya...73,do
on 

doon,Dorsa.r.d,dreamer_77, Setareh ,EINDRA,elham2112,elit,Ellikanik
,Elnaaz,F.JEDDI,f@temehh,faezehft,fairG,fara,Farnaz,fateme.m,fateme.sa

hlani,fatemeh.banoo,fatemeh.s,fatemehh,fatemeh_m,Fatemy,Fatima 
S,fatima.k,Fatima72.R,Fazi,freeborn,f_imani,f_venus_74,Gandom,gashin,

gashin.yek,Ghazale.gh,Ghoghnus56,gilar,GiTA.S-h,goal,Gole 
roz,Goli021,Golnar,h.m.a.s,HaDis-93,Hadise-

M,hanila,hany1376,harimeshgh,Hasti_25,hodaaa,HotSummer,Ida.M,Indep
endent,iranayeman,irsamonfard,iyzak,مرآ,katy 
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 و یی مبله و کوچکم به من حس رهايخانه .  توانم نفس بکشمی کنم بعد از مدت ها میاحساس م        
 یاول باور نم.  بروندی گوی که بعد از سال ها اسارت، درِ قفسش را گشوده اند و ميمثل پرنده ا.  دهدی ميآزاد

 ی مکیانش نزد زندي به لبه سته دام گذاشته باشند و بعد آهسته آهشی ترسد برایم.  کشدیکند و عقب م
 کربن، دی مونوکسيبعد از مدت ها به جا.  کشدی مقینفس عم.  دهدی آزاد صورتش را نوازش ميهوا. شود
 قفس ي هراس دارد، اما آن را به مردن توياز آزاد.  شودیآرام آرام باورش م.  رساندی مشی هاهی به رژنیاکس
 لیعضالتش تحل.  کندی را باز مشیبال ها.  زندان بهتر استنیا  هرچه هست باشد، ازرونیب.  دهدی محیترج

 تحمل شیپاها.  زندینفس نفس م.  شودی دور مزانیافتان و خ.  تواند خوب بپرد و پرواز کندینم. رفته اند
 .ردی فاصله بگی از آن قفس لعنتشتری شود تا هر چه بی مزانی آويوزنش را ندارند، اما از هر شاخ ها

.  از هر چه تعلق استيآزاد.  را داردي حکم آزادشی خانه برانیروز تارا حال همان پرنده است و احال ام        
.  مردمي و خاك گرفته فی کثي هانی از ذره بيآزاد.  از بکن و نکن هايآزاد.  از هر چه روابط استيآزاد
 ی از پچ پچ ها و درگوشيآزاد . دوست و آشناه سرزنشگراني از نگاه هايآزاد.  از حرف ها و زخم زبان هايآزاد
 ! از مردهايآزاد... و ... و ...  ها و ی از کج فهميآزاد.  از قضاوت هايآزاد. ها

 یاز بچگ!  کردنی استرس و ترس زندگیچقدر خوب است ب!  سر نداشتني هی سانی چسبد ایچقدر م        
 داداشت ی گینم. ي کار کردی چگمیبه بابات م.  اگه بابات بفهمهيوا".  ام و ترسانده شده امدهیاز مردها ترس

 یشوهرت م.  باشهشوهرش عی مطدیزن با! زشته.  لباس نپوشي طورنی دادشت هست ای داره؟ وقترتیغ
 از رونی بي بري خوای م؟يغذاتو آماده کرد.  خونهادی شوهرت االن م؟ی موهاتو رنگ کنیی خوایدونه م

 !اوف "؟ی کشی نفس ميوهرت خبر داره دار ش؟یشوهرت اجازه گرفت
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 و ردی گی را مشیخاك دست ها. دی آی مرونی گذارد و بی اتاق خوابم مي چمدان را تونی آخرکیپاتر        
 :دی گویم

 .گهیتموم شد د -        
 . کنمیحق شناسانه نگاهش م        
 . تونم ازت تشکر کنمی دونم چطور مینم -        
 در ي کردن خانه ادای گرفته تا پامی تياز خاموش کردن صدا. دهیده روز است که همه جوره به دادم رس        

تا احترامش به . یتا اسباب کش.  داشتمازی که نی لوازمدیتا خر.  برادرمي فاصله از خانه تیمرکز شهر با نها
 .دنشی نپرسچی هشهیسکوتم و مثل هم

 :دی گوی کند و می را با انگشتانش مرتب مشی مويچند بار حلقه ها        
 .ی باشه که دوست داشتي اون جوری همه چدوارمیام.  ندارهیقابل -        
 . فراتر از باورم بودزیهمه چ        
 .ممنونم! هیعال -        
 .ندی نشی زند و میلبخند م        
 .گهی برسه ددی بااممیت -        
.  آماده کنميزی شامشان چي برادیبا.  گذارمی شده می شسته و ضدعفونخچالِی يِ را توییمواد غذا        

 . شکرتایخدا. چقدر حالم خوب است.  مستقلمي خانه نی عمرم، در اولییرای پذنیاول
 ؟ي خوریقهوه م -        
 . استکی نزدشیصدا        
 . کنمیمن درست م -        
 قهوه را نشانش يجا.  از حال انجماد خارج شودی گذارم تا کمی ظرف ميتو یکی گوشت استيبسته ا        

.  کنمیشمع روشن م.  آورمینوشابه م. نمی چی گرد چهار نفره را مزیم.  کنمیگوجه ها را خرد م.  دهمیم
 ! خودمي خانه يتو.  دارمهمانیم

 ! لبتهيچه خوبه که لبخند رو -        
 آشفته ام را يموها.  کندی داده و نگاهم مهی تکنتی به کابنهیدست به س.  را فراموش کرده بودمکیپاتر        

 . زنمیپشت گوشم م
 !یلیخ.  خوشحالمیلیخ -        
 . او هم خوشحالنداهی سي هایآب        
 .خوبه -        
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 :می گوی مالم و می را به هم ممیدست ها        
 ییهر وقت بتونم برم جا. شمی کشور برم خوشحال ترم منی از ای شهر و حتنینم از اهر وقت که بتو -        
 .مهی منو نشناسه اوج خوشبختیکه کس
 . گذاردی گوجه در دهانش مي و تکه ادی آیجلو م        
 رترمی به بعد با وجود تزش درگنیاز ا. رهی درگیلی چون اون خ،ی کنی اشتباه مامهی بابت تتیاگه نگران -        

 .شهیخود به خود تماستون محدود م.  و برگردهنجای تا اادی مسافت رو بنی تونه هر روز اینم. شهیم
 .ندی خواهم صورتم را ببینم. ستمی ای مکی اندازم و پشت به پاتری متابهی ماهيگوشت را تو        
 ام؟ی تشی گرده پیاشکان برم -        
 . شودی مدهی کشکی سرامي روی صندلي هیپا        
 .من خبر ندارم.  دونمینم -        
 .رمی گیلبم را گاز م        
 ؟يتو هم بود...  نجای اشکان اومد ایوقت -        
 .اوهوم -        
 . کندی چشمم جا خوش مي اجازه تویاشک ب        
  حالش بد بود؟یلی اومد، خیوقت -        
 .آره -        
 . بنددی را ممی و راه گلودی آی میسنگ        
  تا خوب شه؟دیچقدر طول کش -        
 .یلیخ -        
 . کندی مدایسوزش دستم تا قلبم ادامه پ.  سوزاندی پرد و دستم را میروغن م        
  خوبه؟؟یاالن چ -        
 .خوبه -        
 .دی آی منیی خورد و پایاشک سر م        
  کار کرد که خوب شد؟ی چیعنی خوب شد؟ يچطور -        
 . گذشت که گذشتی مدیزمان با -        
 .ردی گی اش مهی ام هم گرینیب        
  منو فراموش کرده؟یعنی -        
 .گهیکنار اومده د.  دونمیفراموش؟ نم -        
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 . شودی م روغن داغ سرخي گوشت تونی ايانگار تن من به جا        
 ؟يزی چ،يدختر... منظورم ...  یعنی ه؟یبا کس -        
 . دونم تارایمن نم -        
 زند و نه اطالعات ی نه حرف مگرانی دی شخصی مرد در مورد زندگنیا. کی از پاترستی اهودهیانتظار ب        

 . دهدیم
  سوال بپرسم؟هی تونم یم -        
 . کنمیبا پشت دست اشک صورتم را پاك م        
 .بپرس -        
 . اندازمی منییسرم را پا.  چرخانَدمی و مردی گیمچ دستم را م.  کندیگاز را خاموش م        
 ؟ی کنی کار می تنهاست چیاگه بدون -        
 .طانندی و شگوشی بازشی اما مردمک هاست،ی صورتش جدشهیمثل هم. رمی گیسرم را باال م        
  تونم بکنم؟ی کار میچ -        
 . بنددی کند و میدهانش را باز م        
  تونم بکنم؟ی کار میچ. بگو -        
 . شوندی و متاسف منی غمگشی هاگوشیباز        
 .یچی هگهید! یچیه -        
 . شوندی مي جارمیباز اشک ها        
 . من حقمه که بدونم؟ی گی کم از اشکان واسم نمهیچرا  -        
 :دی گوی رود می مرونی که از آشپزخانه بینی کند و در حیعقبگرد م        
 .ی بدونيزیاونم حقشه که نخواد تو از اون روزاش چ -        
 . کنمیالتماس م        
 !لطفا! کیپاتر -        
 . دهدیم پاسخ م که نگاهم کند به التماسنیبدون ا        
  تونم بگم؟ی می مرده چهیمن در مورد .  آدم مرده بودهی نجای اومد ایوقت -        
 . شومی مرهی صورتش خيتو.  بندمیراهش را م.  زنمیدورش م        
  ازم متنفره؟؟ی گفت؟ االن چی نميزی زد؟ چی نمیاز من حرف -        
 . فهممی دود می چشمانش مي که توی را از رحمنیا.  سوزدیدلش م        
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 بهت ه،ی دختر اشتباههی که خودشم عاشق ي مردهیمن از احساس اون خبر ندارم تارا، اما به عنوان  -        
 یفکر نم!  مثل قبل عاشقش نباشه، اما تنفر؟ نهدیشا.  تونه از عشقش متنفر باشهی نمي مردچی که هگمیم

 .کنم
 نیآخ که دردناك تر. اشکان نه از من متنفر است و نه دوستم دارد. ردی گی و هم مردی گیدلم هم آرام م        

 !ستی حسی بنیاحساس هم
 

          تشکرامی پنیپاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول   نقل قول چندگانه ا    
 . تشکر کرده انددی پست مفنی به خاطر ازیعز P*E*G*A*H کاربر مقابل از 424    
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 و ی ماکاروني بزرگ حاوینی سکیاشکان با . دمی جوی ساتن را به دندان گرفته بودم و میرو تخت        

 :نوشابه و ساالد وارد اتاق شد و گفت
 .مجبور شدم دوباره گرمش کنم.  بوددهیماس -        
 يدستش را رو.  گذاشت و لبه تخت نشستزی مي را روینیس. زانوانم را بغل کردم. دی لرزیچانه ام م        

 .دیگونه ام کش
 ؟ی زندگیخوب -        
 . هم فشار دادمي را رومیدندان ها        
 حالت خوبه؟. دهیرنگت پر -        
 .دمینگاهم را دزد        
 . بگويزی چهی! تارا -        
 .اشکان هول کرد.  داد حرف بزنمیبغض اجازه نم        
  دکتر؟می بري خوایم. ي تو که خوب بود؟ی زنی چرا حرف نم؟ي لرزیچرا م -        
 . گذاشتم و به زور لب باز کردممی گلويدستم را رو        
 ؟یاگه بابا مامانم بفهمن چ.  اشکانمیاشتباه کرد -        
 . پرتاب کردرونینفسش را محکم به ب        
 . سرت آوردمییفکر کردم بال. میترسوند!  بابايا -        
 . اش حرصم گرفتیالی خیاز ب        
 زم؟ی تو سرم بردی بایاگه بفهمن چه خاک -        
 . باال انداختيشانه ا        
 . تونه بگه چرای کسم نمچیه. دلم خواست! یزنم. خب بفهمن -        
 .به شدت پسش زدم.  اعصابم بوديحرکت دستانش رو        
 تو چشماشون نگاه یی نبود؟ حاال من با چه رویمگه بابام شرط نذاشته بود؟ مگه قرارمون بعد از عروس -        

 .کنم
 .د شده بوریاز رفتار تندم متح        
 تارا؟ -        
  چطور تو اون خونه بمونم؟گهید.  ذاره کف دست بابامی رو می فهمه و همه چی نگاه مهیمامانم با  -        
 .باز پسش زدم. خواست بغلم کند.  را گرفتمیبازو        
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 به قول بابام اگه.  درست بشهی کستی پدر تو که معلوم نی وام بنی ا؟یاگه باردار بشم چ. ولم کن -        
  کار کنم؟ی چادیشکمم باال ب

 . بار به زور متوسل شد و در آغوشم گرفتنیا        
 .ي نکردی اشتباهچیتو ه.  بفهمنرممیگ.  فهمهی کس نمچی ه؟ی کنیچرا سختش م. زمیآروم عز -        
 آن ياز روزگار من تو. ت اسری دانست پدرم چقدر سختگینم.  استزی دانست مادر من چقدر تیاو که نم        

حس گناهکار بودن، مجرم بودن، گول خوردن، عذاب .  داشتميحس بد. دست و پا زدم. خانه خبر نداشت
 .وجدان
اگه باردار . ي بوددهیواسم نقشه کش.  بودنی همتتین. نجای اي منو کشوندیبا قصد قبل.  تو بودریتقص -        
 ؟یشم چ

 .صورتش سخت شد        
 !شتری از منم بیحت. یخودتم خواست.  رفتار نکن که انگار بهت تجاوز کردمي طورهی -        
 :داد زدم.  حرفش آتشم را تندتر کردنیا        
 نیدی بعد که به خواستتون رسن،ی کنیشما مردا اولش جلز و ولز م.  شگرد همتونهنیا. خوبه واال -        

 ؟يدی چقدر گفتم بسه؟ اصال صدامو شنم؟ی برشیانقدر پمن خواستم . ی خودت خواستنیگیم
 . اش نبض گرفته بودیشانی پياز شدت دلخور        
 . تاراي بچه ایلیالحق که خ -        
 میهورمون ها. دمی سرم کشيهمان طور نشسته لحاف را رو. دیبغضم ترک. برخاست و به سمت در رفت        

 رابطه را به نی ای اگر از بچگدی شادم،ی ترسی پدر و مادرم نمیفکرات سنت اگر از تدیشا.  بودختهیبه هم ر
 اگر پدرم دی کرد، شای آگاهم مشتری بدنم منع کري اگر مادرم به جادی نکرده بودند، شای معرفمیعنوان گناه برا

 شتر،ی بيریادگی شد و مطالعه و ی ها کمتر ميری اگر سخت گدی و دوستم بود، شای خانواده حامسیی ريبه جا
 که عاشقش بودم و عاشقم بود و ی رابطه با کسنی بعد از اولی خارجي هالمی فيآن وقت من هم مثل زن ها

 طور بترسم و نی که انینه ا.  بردمیداشتم و از تک تک لحظاتم لذت م محرمش بودم و شوهرم بود، آرامش
 .احساس شرم و گناه کنم و اشکانم را از خودم برانم

 و وادارم کرد سرم را دیبرگشت و کنارم دراز کش. اشکان نرفته بود. دمی باز و بسته شدن در را نشنيصدا        
 : گفترلبی را نوازش کرد و زمیموها.  اش بگذارمنهی سيرو

 باشه؟. گهی نکن دهیگر. من اشتباه کردم. حق با توئه. زمی عزدیببخش -        
.  مردنی همشی اتاق پنی هميتو.  جا بمانمنی خواستم همیم.  توانستم به آن خانه برنگردمیکاش م        

 .بدون ترس و دلهره و عذاب وجدان
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 خودم جوابشون رو دنی بفهمه؟ اگرم فهمی کسدیچرا با. تو صورتت که ننوشته.  نشدهيزیاالنم چ -        
 خوبه؟.  کننتتی ذارم اذینم. دمیم

 .ا چنگ زدم رشیبازو        
 ؟یاگه باردار شم چ -        
 .دیسرم را بوس        
 . درست نکنالی واسه خودت فکر و خيخودیب. من حواسم بود. ی زندگی شینم.  خوشگلمی شینم -        
 . را پاك کردممیاشک ها        
 . کشهیوگرنه بابام منو م. خدا کنه -        
 .هر دو دستش را دورم انداخت        
 ! باباتیحت.  انگشت بهت بزنههی تونه ی کس نمچیتا من هستم ه -        
 . کردندینی عقب نشمی آمد و اشک هانییآن قدر نوازشم کرد تا ضربان قلبم پا. کم کم آرام شدم        
 ؟یاالن خوب -        
 . کردمنیی اش باال و پانهی سيسرم را رو        
 ؟یستی از دست من ناراحت نگهید -        
 . تو نبودریتقص! نه -        
 کرده بودم، مهی سال و نهی نی کنم تو اي خواستم کاریاگه م. ی بودم زندگدهیمن واست نقشه نکش -        

 .بس که دلم واست تنگ شده بود. ي شده بودیبس که خوردن. رمی خودمو بگي امشب نتونستم جلویول
 . آغوشش جمع کردميخودم را تو.  شدنیگزیآهسته آهسته با کنار رفتن ترس، شرم جا        
 نیا.  گشنمهيچون بدجور.  خورمی وگرنه باز تو رو می سراغ ماکارونمی کنم که بری مهیاالنم توص -        

 ؟... ای ی ماکارونه؟ینظرت چ.  تو شکمت نکارمی نی نهی دم که ی نمنیبارم تضم
 .دستم را دور گردنش انداختم.  خواستم از دستش بدهمینم.  خوب بودمیجا        
 .می دراز بکشگهی کم دهی.  خوامینم -        
 . زدمهی تنم خيدستم را از گردنش جدا کرد و رو        
 .می کنی رو گرم می ماکارونگهی بار دهی تشینها. جهنمو ضرر -        
 . چشمانم نگاه کردي و تودیگردنم را بوس. دیی بود و منتظر تاي او جد امادم،یمن خند        
 ؟ياری باز از دماغمون درش مای يدیاجازه م -        
 .میای برونی دستش بری کردم از زی و سعدمشیمن هم بوس        
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 ما و بچمون ی وضع وام، احتماال عروسنیبا ا. ي ترسم کار دستم بدیم.  بهترهیهمون ماکارون -        
 .شهیهمزمان انجام م

 . بر زبان آورد و مرا در خودش ذوب کردي "به درك". دینخند        
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شور و شوق آغاز سال نو به من هم .  زمستان، دلم گرم شدهيدر سرما.  روزها حالم خوب استنیا        
.  دهدی مادمیزبان .  بار در روزکی از شتری بی گاهکیپاتر. ندی آی هر روز مامی و تکیپاتر.  کردهتیسرا
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 ي هایآب.  کنمیالتماس م.  آورمینفس کم م.  بدومخزدهی ي پارك هاي کند گرمکن بپوشم و تویمجبورم م
 ی قدم مامی شب ها با تیبعض.  کند که همراهش شومی کشد و مجبورم میدستم را م.  خندندی ماهشیس
.  خوردی زنم و او غصه میمن حرف نم.  دهمی زند و من گوش میاو حرف م.  ساعت، دو ساعتکی. میزن

عشاق در آغوش هم .  زدهجانی شاد و هتیجمع انی مابان،یوسط خ. میشب سال نو را هر سه نفر کنار هم بود
دست هر دو را .  راگرمی دست دکیپاتر.  دستم را گرفتامیت. فرو رفته و به ساعت سنترال چشم دوخته بودند

باور . محکم ترند.  انگشت ها قابل اعتمادترندنیاما انگار ا!  دانم چراینم.  را محکم ترکیدست پاتر. فشردم
آسمان آز .  شدی قطع نمي لحظه ای و شادمانغی جيصدا.  زدندادیهمه فر. دی رسزدهساعت به دوا. رترندیپذ

صورتم را .  محکم در آغوشم گرفتامیت! گرم و پرحرارت مردم ي از نگاه هانی بود و زمی ها چراغانيآتش باز
 شی پاحتماالً.  کرد و رفتی گفت و بعد هم عذرخواهکی تنها دست داد و با لبخند مهربانش تبرکیپاتر. دیبوس

 !زی همه چیهمان دختر ب
 فکر کردن يبرا ی فرصتگری کنم که دی منی خوانم و تمریآن قدر زبان م.  روزها حالم خوب استنیا        
.  شده اندیسی هم انگلمی خواب هایحت.  کند نه گذشته رای را مرور میسیشب ها مغزم لغات انگل. نمانده

 را نفهمم آن قدر به روش ي اله اگر جمیحت.  زندی حرف نمی با من فارسگرید. ستی راضشرفتمی از پکیپاتر
 هر طور شده منظورم را دیبا.  حرف بزنمیمن هم اجازه ندارم فارس.  کند تا متوجه شومی مانشی مختلف بيها

 در به در میدهای خري که برانی روم، ای مرونی استرس از خانه بی که بنیا. بفهمانم و تا امروز موفق بوده ام
حاال .  فوق العاده ست شوم و آدرس دهمی توانم سوار تاکسی که منی اگردم، ی نمیرانی ايدنبال فروشگاه ها

چند روز اول همراهم .  اعتماد به نفسم را باال بردهکیپاتر.  دارمزهی رفتن و ارتباط برقرار کردن انگرونی بيبرا
 ازمی اما او هم ند، زنی و سر مدی آیمرتب م.  زندیمرتب زنگ م.  هنوز نگران استامیت. آمد و بعد آزادم گذاشت

 ها را نی اي دانم که همه ی گذارد و می احترام ممی و به خواسته هارفتهی و پذدهی را فهمییبه استقالل و تنها
 که یکیپاتر.  نشستهی ام نشسته و از کی زندگي و کجاستی دانم کی که هنوز نمیکیپاتر. کمی پاترونیمد

ب است و حال  خوشی که با تمام رمز و رازهایکیپاتر. هم ندارد  را نگفته و انگار قصد گفتنشیهنوز ناگفته ها
 . مرا هم خوب کردهي روزهانیا

 نه کیساعت نزد.  دهمی ممی به گردن و دست های بندم و کش و قوسی را مالنی مک ميکشنرید        
 بدهم لتسی امتحان شبه آکیامشب قرار است . دی آی من مي به خانه مارستانی معموال بعد از بکیپاتر. است

 !اگر بتوانم. رمی بگرا  مدرك زباننیاگر بتوانم ا.  شرکت در آزمون کالج زبان آماده شوميو بعد برا
 خورم و ی را ممیچا.  فرصت هستکیهنوز تا آمدن پاتر.  کنمی دم مي خودم چاي و برازمی خیبرم        

.  دارمزهیانگ مرتب بودن هم ي روزها برانیا.  کنمی مشی آرای پوشم و کمی میلباس مرتب. رمی گیدوش م
 دی گوی مکیپاتر.  بازگردانممیوها را به می و درخشندگی براقدیبا.  به پوستم برسمدیبا.  به اندامم برسمدیبا
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 ام بردارم ی مالری دست از سر ذخادی بادی گویم.  استازی امتکی بای کار کردن مرتب بودن و ظاهر زي برانجایا
 ی افتادگيبرا. دهی صورتم کرم روشن کننده خري روي لکه هايبرا.  مشغول شومي تر به کارعیو هرچه سر

 و تعداد ی صبحگاهي هاي روادهی پيرو.  پرسدی از زبان مشتریکردنم را ب احوال ورزش. دهی دمبل خرمیبازوها
 را میداروها.  کندیهر روز پوستم را چک م.  حساس استلتسی از نمره آشتری روزانه ام بيدراز و نشست ها

راست هم .  اعصاب استي دارو برانی ورزش بهتردی گویم.  را کم کردهمیدوز آرام بخش ها. د کنیعوض م
 به ی است که وقتنی فشرده و سنگختهی رمی که برايشب ها آن قدر خسته ام، آن قدر برنامه ا. دیگو یم

 . شومی مهوشی روم بیرختخواب م
 یکی مخصوص مکزي را با روغن هامیموها.  کنمی آغشته مدهی که خریی خوش بوونیبدنم را به لوس        
.  زنمی مي کنم و اسپری مشی آرایکم.  به وجود آوردهییبای زی متضاد لباسم هارمونيرنگ ها.  کنمیچرب م

 و با ياز سر اجبار و ناچار. دمی رسی سرزنشگرانه اش به خودم مي کردن از نگاه هادای به خاطر نجات پلیاوا
 لی م،ییبای به زلیم.  شدداری زنانه ام بالی کرد تا باالخره امدای اصرار و اجبار و اکراه ادامه پنیاکراه، اما آن قدر ا

 ! به زن بودنلی به جذاب بودن و ملی من،ی پر تحسي به جذب نگاه هالی م،ی به زنانگلیبه خوش بو بودن، م
 نداشته ي مردچی به بودن با هیلی تماگری ددیشا.  نباشد که مرا بخواهدي مردگری ددیشا. درست است        

 دمی ترسی مکی از پاترلیاوا.  شدهدایگم شده بود، اما حاال پ. هنوز زن بودنم نمرده.  زنمکیباشم، اما هنوز من 
 ی و از راه به در مکی زن ها هم تحري موار تکی با ی از هموطنانم، مردها حتياریچون در باور من و بس

زن اگر خوب لباس .  شودی مکی کند مرد تحرشیزن اگر آرا.  شودی مکیحرزن اگر عطر بزند مرد ت. شوند
 شدن ها به گردن زن کی تحرنی شود و گناه ای مکی شود و زن اگر راه برود مرد تحری مکیبپوشد مرد تحر

 شناختم که ی را میی که من مردهانجاستیجالب تر ا.  کنندی مزانشیو با همان موها آامتی قياست و فردا
 ی زن مي نشستند و دست به پای می تاکسيتو.  شدندی مکی هم تحردهی و پوشي زن چادردنی با دیحت

 کی بود تحرظی آن پوشش غلری که زی رفتند و با تجسم اندامیپشت سرش راه م.  شدندی مکی و تحردندیکش
 آب از نندیاگر زن مطلقه بب.  شدندی مکیبا خنده زن تحر.  شدندی مکی زن تحريدن صدایاز شن.  شدندیم

 سرش ي هی خواهند سای شوند و می نه، تمام نامردها مرد مای آن زن بخواهد ستیمهم ن.  افتدیدهانشان راه م
 باشند و چهل اشته دي دهد چهار زن عقدیقانون و شرعشان اجازه م!  داشته باشند، نهي بدتینه که ن. باشند

 یم. فتدیممکن است به گناه ب.  داردازین. مرد است. ستی نازیازه زن اول هم ن به اجی که حتغهی صيبرا! غهیص
 و ي نبوده ای که بتواند اعتراض کند؟ حتما تو زن خوبستیک!  نود و نه سالهای ساعته بخواند کی ي غهیتواند ص
 مرد ستیدر کشور من کاف.  با مرد استشهیحق هم. ییتو شهیمقصر هم. ی کنی شوهرت را راضینتوانست

 . کندی متی خوش بودنت کفاي خود خدا همه مردند؛ برای و حتامبرانی که قانون گذران، پنیهم. یباش
 . رومی بندم و به سمت در می را ممی موهاعیسر.  شنومی زنگ را ميصدا        
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 ی را نمتمانی هست تفاوت جنسیوقت.  نه کمترشتری نه بم،ی و دوستمیگفته دوست.  فرق داردکیاما پاتر        
 خودش ي باش، عطر بزن، برابای خوب بپوش، زدی گوی میوقت. ستی نیفهمم، چون نگاهش به من جنس

 خواهد مطمئن شود یفقط م ، افتندی به شماره نمشی کند نفس های نگاه مقی موشکافانه و دقیاو وقت. ستین
.  از مردها داشتميگری دفی تعر شک داشتم به سالم بودنش، به مرد بودنش، چونلیاوا.  خوب استزیهمه چ

 طنتیش.  دهدی قرار ممی اش حد و حری دوست اجتماعيبرا.  استتشی منش و شخصنی دانم ایاما حاال م
 ،ی لغزشچی بدون هدی آی من مي بعد به خانه و  گذاردی اش جا می همان دوست دختر اشتباهشی را پشیها

 سقف تنها کی ری گفت اگر مرد و زن زیمادرم م! یلی دلی تماس بچی بدون ه،ي داری حرف معنچیبدون ه
. میاراده و عقل دار. میی ما آدم هاطانی دانم شی است، اما حاال مطانی شود شی که وارد میبمانند نفر سوم

 طانیش.  استهی توجطانیش.  بهانه استطانیش. می قدم بردارریکدام مس  درمیری گی ممی که تصممییما
 که خودمان را ی آرامش موقت وجدان است وقتطانیش.  استمانی ضعف ها و غلط هايسرپوش گذاشتن رو

 !طانی شچارهیب.  اندازدی آدم ها لنگ مشی داشته باشد پی اگر واقعا وجود خارجی حتطانیش. می زنیگول م
 یاهی با س خوشرنگاهی سي های آبي کنم، اما به جای کشم و در را باز می منیی بلوزم را پاي لبه یکم        

 . شومیمطلق رو به رو م
 

          تشکرامی پنیپاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول   نقل قول چندگانه ا    
 . تشکر کرده انددی پست مفنی به خاطر ازیعز P*E*G*A*H کاربر مقابل از 556    
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دو !  دو هفتهیعنی. وز شدامروز چهارده ر.  سر خوردم و کف حمام نشستمواری دي رویچارگیدر اوج ب        
 یاز شدت استرس دلم به هم م.  ام گذشته بود و مطمئن بودم که خاك بر سرم شدهانهیهفته از زمان ماه

 به دیچی پی که در دلم مي با دردبار هر.  دادیرنگ زردم خبر از حال نزارم م. بوستی ای اسهال بودم ای. خورد
به زحمت لباسم .  نشدي خبرچیچهارده روز گذشت و ه! اما نه. منی بي بردم بلکه نشانه ای مورشیسمت حمام 
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 و زی اش تی چشمری زينگاه ها. دی پرسیمرتب حالم را م. مادرم شک کرده بود. را درآوردم و دوش گرفتم
به خودم .  آتش بوديتنم کوره . آب سرد را باز کردم.  گفتی پدرم مبه اگر. دندی فهمیاگر م. مشکوك بودند

 . دادميدلدار
 .اشکان شوهرمه.  مگه؟ خالف شرع نکردم کههیچ.  باردار باشمتشینها -        
 .دمی پدرم بر خودم لرزی برزخي افهیو باز با تجسم ق        
با .  برهیبابام بفهمه سرم رو م.  تو خونواده ما سابقه نداشتهيزی چنیهمچ.  بشهي ايزیچه آبرور! يوا -        

 ی عروسگهید.  حامله بودشیدختره روز عروس. شمی ملی فاميانگشت نما. رمی خونه منی از ايخفت و خوار
 عروس خاله يوا.  عمه رضوانيوا! بفهمه  اگه زن عمويوا. گنی متلک مننی هر بار مامان رو ببه؟یگرفتنش چ

 مامان رو ينایآه و ناله و نفر. رهی گی نملمونی بابا تحوگهید. هم من هم اشکان. می افتی ماممیاز چشم ت! رباب
 ! خداي کار کنم؟ وایچ

 تنم میموها.  پدر را شنیدميدر حمام را که باز کردم صدا. با حوله خودم را خشک کردم و لباس پوشیدم        
 را گرفتم و بعد از عبور از راهرو و میآب موها.  هراس داشتمشیاز رو به رو شدن با او و اخم ها.  شدندخیس

 اش سرگرم بود و باز ی با بافتنشهیمادر مثل هم.  لب جوابم را دادریاو هم ز.  لب سالم کردمری به هال زورود
 مادر را يصدا. زمیقدم تند کردم تا از مهلکه بگر.  بافتی شال و کاله و لباس مامی تي براشهیهم مثل هم

 .شنیدم
 .واسه شام ایبعدشم ب. يزود موهات رو خشک کن تا سرما نخورد -        
 : که نگاهشان کنم گفتمنیبدون ا        
 . خوام بخوابمیم. ستمیمن گشنه ن -        
 را لمیموبا. در اتاقم را بستم.  دارترشان را حس کردمی معني و نگاه هادمی دارشان را شنیسکوت معن        

 دنیبه محض شن. ن را گرفتم اشکاي سرم انداختم و شماره ي و پتو را رودمی تخت دراز کشيرو. برداشتم
 .دی خسته اش بغضم ترکيصدا

 !اشکان -        
 ؟ی خوبم؟یجونم زندگ -        
 .دی آهسته ام لرزيصدا        
 ؟ییکجا -        
 .چند لحظه مکث کرد        
 چطور؟.  خونمیدارم درس م. خونه -        
 . نتوانستم حرف بزنمگرید        



 135 

 ؟ی کنی مهی گري شده؟ داریتارا؟ چ -        
 . را بشنوندمی صدادمی ترسیم        
 .تارا؟ حرف بزن تا سکته نکردم -        
 . حالت ممکن نگه داشتمنی ترنیی را در پامیصدا        
 .اشکان بدبخت شدم -        
 . شدت گرفتندمیاشک ها        
 .باردارم -        
 . آمدنیی اشکان هم پايآگاه صداناخود        
 ه؟ی منظورت چ؟یچ -        
 . کنمی خواست حرصم را سر او خالیدلم م. دوست داشتم سرش داد بزنم        
  برداشت کرد که من خبر ندارم؟شهی هم مي اگهی باردار منظور دياز کلمه  -        
 .دی کشیقینفس عم        
 ؟يدیاز کجا فهم -        

 .دمی تبدارم کشیشانی پيدستم را رو        
 . فهمهی مي اگهی که هر زن دییاز همون جا -        
 !محکم و قاطع. انتظار داشتم راهکار بدهد. سکوت جواب من نبود        
  بکنم؟دی کار بای چی بگشهیم -        
 : جواب داديبا خونسرد        
 ... يبه جا.  واممون آماده ستگهیتا دو ماه د. یچیه -        
 . توانستند در مقابل صدا مقاومت کنند، داد زدمی موارهای که دییتا آن جا        
 ادی بایبچه دن.  من سه ماهمهگهیدو ماه د.  االن مامانم شک کردهنیهم.  حاال تهوع دارمنیمن از هم -        

 يآره؟ فکر کرد.  و سالم بودهحی ماهه کامل و صح نهي بچه هی مثل ی اومده ولای ماهه دنشی شم؟ی بگیچ
 جماعت خرن؟

 . بودیاو هم کالفه و عصب        
 می سال و نهی گن ینم.  تابلوترهیلی که خرمی گی نمی کار کنم؟ اگه االن بگم عروسی چیگیخب م -        

 بعدشم جواب ست؟ی تابلو نادی بای دنی که هشت ماه بعد از عروسي بچه ا؟ی که چيدختر ما رو عالف کرد
 اد؟ی کوتاه م؟يدی می رو چالشیمادرت و فک و فام

 . دهدی کند و ادامه می میپوف        
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 ...  تارایول.  خواد بگهی می هر چیهر ک.  به کنار، اصال گور پدر حرف مردمنای ايهمه  -        
 . نفسش قطع شديصدا        
 .ی دونیخودت که بهتر م. می بچه دار شدن نداریادگما آم. هی اگهی دزیمشکل چ -        
 می دندان هاانیپتو را م.  در بدنم نماندی آبگریآن قدر که د! زار زار.  خواستی مي هاي هاي هیدلم گر        

 . توانستم فشار دادمی که مییگذاشتم و تا جا
با کدوم پول؟ با . می بچه رو نگه دارنی امی تونی نمی دونم چقدر فکر کردن بهش سخته، ولیتارا؟ م -        

. يتو خودت هنوز بچه ا.  دارهتی مسئولیکل.  دارهنهی هزیکل. ستی نیکدوم امکانات؟ بچه دار شدن که الک
.  ساختی زندگشهی که نمي مترجدهی هق اتاهیبا . میتو خونه پدرم مستاجر. ستیکارم ثابت ن. من درس دارم

 .می رو ندارطشیشرا
 . هوایکم.  پتونی اری هوا بفرست زیکم! ایخدا        
مگه قرار نبود تا چند سال فقط ! ؟ي خوای بچه رو منی نگو که ا؟ی زنیچرا حرف نم! یزندگ! تارا -        

 یمن م.  به خداشهی تباه ممونی کار؟ جوونی چمی خوای ها؟ بچه مم؟ی و خوش بگذرونمی باشییخودمون دو تا
 نهی اما من تو هز،ی که تو مامانش باشمیمن عاشق بچه ا. نه که بچه نخوام. خوام حاال حاالها با تو تنها باشم

 . هم موندمی عروسي
 . پتو برداشتم و طعنه زدميدندانم را از رو        
 ؟يای از پس اون برم؟ی سقط رو چي نهیهز -        
 . خسته تر بودشهی از همشیصدا        

 .زمی ری تو سرم می خاکهی. گهی بکنم دشی کارهی دیبا -        
 ! داديا. پوزخند زدم        
 ؟يدلخور. حرف بزن.  بگويزی چهی ؟یزندگ -        
 ها و دردها و رنج ی که تمام بدبختنی به امی هم بود؟ ما زن ها عادت کرده اي دلخوري براییدلخور؟ جا        
 از یاشکان به راحت.  دردناكي دوم بودن هانی به امی کنیاز همان روز اول تولد عادت م.  ما باشديها برا

 آن فکر نکرده بودم، چون بچه به  لحظه همکی که من يزیچ.  خودشياز کشتن بچه .  زدیسقط حرف م
 .دمیرس تیچون از سقط و عوارضش م.  از وجودم بودیچون قسمت.  ام را دوست داشتممهی نصف و ني

 شهی مرد؟ چرا زن همي زن است و تمام حق و حقوق ها براي چرا تمام دردها براست؟ی چه خلقتنیا        
 جلو است و زن شهی دوم؟ چرا مرد همشهی اول است و زن همشهی فاعل؟ چرا مرد همشهیمفعول است و مرد هم

 توانست یبچه بود م نیپدر ا اشکان چون س؟ی رئشهی مرئوس است و مرد همشهی عقب؟ چرا زن همشهیهم
  و منِ مادر مجبور به اطاعت بودم؟ردی به قتلش بگمیتصم
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 دارد و گرسنه یی من هم خداي دانستم بچه یم. دمی ترسی نمندهی کردم چه؟ من از آیاگر اطاعت نم        
 پدر و مادرم، يتحمل سرزنش ها.  را نداشتمکاری جماعت فضول و بي هاثی ماند، اما تحمل حرف و حدینم

 .آن هم به خاطر گناه نکرده را نداشتم
 . ترکهیقلبم داره م.  سکوت نکني جورنیتارا، تو رو خدا ا -        
 . را پاك کردممیاشک ها        
  بگم؟یچ -        
 شی خوایاگه م. ی تو بگیاصال هرچ.  بغض نکني جورنیا.  قشنگت برمي قربون اون صدایاله -        
 .ی عزا گرفتي طورنی که استیحرومزاده ن.  حرف مفت مردميگور بابا. می داری منگهش
بزرگمهر .  انداختمی گوشنی به اسکرینگاه کوتاه.  داشتمیپشت خط. دمی چند بوق کوتاه را شنيصدا        

  داشت؟ی چرا دست از سر من بر نمنیا! اوف. بود
 . کم آروم شمهیبخند تا . به خدا داغونم.  خوشگلمگهیبخند د -        
 .حالم خراب بود.  کردیسرم درد م. دی کشی مریدلم ت        
  فعال؟ي نداريکار. حوصله ندارم -        
 . و درمانده بوددیلحنش ناام        
 جا یکی نی واسه اگهید. از هزار طرف. منم تحت فشارم. ي تو بخوای هرچگمیبابا م. گهیقهر نکن د -        

 که می داردی خریکل.  نامم رو دستم موندهانیپا.  پوشک هر ماهش به اندازه نصف حقوقمهي نهیفقط هز. ندارم
 نی خوام بچه م تو بهتریمن م.  کرداب که بشه روش حسي نه درآمد،ینی نه ماش،ينه خونه ا. میانجام نداد

 يبه اندازه . شهی تونم و نمی کنه بهش بگم ندارم و نمی چشم باز می خوام از وقتینم.  کنهی زندگطیشرا
 .بسمه به خدا.  تو هستمي شرمنده یکاف

 .می کردیکاش عجله نم.  کردمیکاش عجله نم. کاش ازدواج نکرده بودم        
 ی دارم مفتهی سقط واست بنی که ممکنه حیخودمم از تصور اتفاق. ي تو بخوای هرچگمی بازم میول -        

 .به خدا موندم.  دونم تاراینم. رمیم
 از شی را بای کار دننیسخت تر. میما ازدواج را ساده گرفت. ستی نیتنها عشق کاف.  گفتی راست میمان        
 .می ساده گرفته بودتشیفیحد ظر
 .ریشب به خ -        
بازش .  زدی چشمک م صفحهي رویاس ام اس.  بزند و دکمه قطع را فشردميگریمهلت ندادم حرف د        
 .کردم

 " فنچ متاهل؟يری پولت رو بگيای بي خواینم"        
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 روم و یکنار م.  کشمیحاال راحت تر نفس م.  شودینگاهش از چشمانم جدا م.  گرددینفس رفته ام برم        
 شانه يهنوز هم دلم برا.  لرزاندیقامتش هنوز هم دلم را م.  کاودیهال کوچک را م.  دهم وارد شودیاجازه م

 . رودی پهنش ميها
 .يخوش اومد -        
 اهی قدر نگاهش سنی ایاز ک.  شودی ام مرهیدوباره خ. انگار حضور مرا فراموش کرده بود.  چرخدیم        
 شده؟

 ؟ینی شیچرا نم -        
 ی به آشپزخانه ممی پرت کردن حواسِ اشک هايبرا. رمی می سر فرو افکنده اش مي و من براندی نشیم        

.  آورمی مرونی کنم و با خودم بی را بغل موهیظرف م.  رنگ استیی تازه دم و آلبالوياشکانم عاشق چا. روم
 دسته مبل و ي دست روکیو   از هم بازی فقط کم،یپاها کم.  دهمی نشستنش جان میشگی ژست هميبرا

 . تاج مبلي روگریدست د
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 .ومدمی نیواسه مهمون. نی بشایب -        
  روح و خش دار کجا؟ی خشن و بي صدانی کجا و انی نرم و دلنشيآن صدا.  عوض شدهشیاما صدا        
 . دم کردميچا -        
 .کند ی مخی چشمانم مي حوصله اش را توینگاه ب        
 .نیبش.  خورمینم -        
 ي را رومیکف دست ها. نمی نشی مشی است رو به روخی که درسش را نخوانده و منتظر توبيمثل بچه ا        

 اشکان نیاما ا.  بهتر و جذاب تریحت. ظاهرش همان اشکان است.  شومی مهمی گذارم و منتظر تنبی ممیپاها
 وجب کی آن يروزگار.  ماندی مجا اما دلم آنرم،ی گی مشی دو بازونی بيکجا و اشکان من کجا؟ چشم از فضا

 ی را خم ممی نگاهش شانه هاینیسنگ.  اشتباه از آن رانده شدمکی که به خاطر یبهشت. فضا، بهشت من بود
 او هم ای از دست رفته اش؟ ی زندگي افسوس براای گذرد؟ نفرت؟ ی دانستم در فکر او چه میکاش م. کند

 .ختی ررونی مالقاتمان عق زد و همه را بنیآخر  که دری کند؟ خاطراتی را مرور مخاطراتمان
 نیا.  آورمیطاقت نم!  مطلقاهیس.  استاهیهنوز س.  کندیهنوز در سکوت براندازم م.  کندیهنوز نگاه م        

 . من استي شب هاي کابوس زنده شده گانهینگاه تلخ و ب
  عوض شدم مگه نه؟یلیخ -        
 . کشدی اش باال مینی بقی اطرافش را از طريهوا        
 از چه نظر؟ -        
 . توان حواسشان را پرت کردی نمی راحتنیبه ا.  باهوشندمیاشک ها        
 درسته؟.  شدمریپ -        
 . دهدی مرونی را که فرو داده محکم بییهوا        
 . دونمینم -        
 . خلدی ممی در گلوین ماهباز هم استخوا        
 .یپی خوب و خوش تيهمون طور. ي نکردرییاما تو اصال تغ -        
 ی روم و کنارش می ماری اختیب.  همه زهرنی شود از ایدلم گس م!  تلخیلیخ. تلخندش تلخ است        

 ی کردم آرام مینوازشش که م.  گذاشتی ممی پاي بود سرش را روی قدر درهم و عصبنی ایوقت. نمینش
 ی که تارا زندگستی اشکانآن گریچون نه او د.  نروندراهی کنم که بی بار دستانم را در هم قفل منیگرفت، اما ا

 يکاش تو.  زندی منی را تخمنمانی بيبا نگاه فاصله .  بوداری که صبر شکستنش بسییاش بود و نه من تارا
!  آوردمی شدم از دلش سر در می لحظه خدا مکی کاش!  توانستم ذهنش را بخوانمیکاش م! مغزش بودم

 !؟"پر" تارا یعنی تنگ نشده؟ شی گفتن های زندگيبرا  دلشیعنی را ندارد؟ دنمی او حسرت در آغوش کشیعنی
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 ؟ی گرفتامی رو از تنجایآدرس ا -        
 يدلم برا.  دهدی محی اما هنوز هم سکوت را ترج،ی چند سانتي فاصله ي کند از تماشایباالخره دل م        

 .صدا زدنش تنگ شده
 اشکان؟ -        
باز اشک .  کشد که انگار صد ضربه چاقو را همزمان در تنش فرو کرده اندیچنان صورتش را در هم م        

 ی زند و بلند می را چنگ مشیموها. هنوز خشک است.  کشمی گونه ام ميدستم را رو.  آورندی هجوم ممیها
 دهند که ی فرمان ممیاهاپ.  حرکت و صامتمی اسکلت بکی يمثل استخوان ها.  رودی در مشود و به سمت

 . کندی صادر نمی فرمانچی اما مغزم هنگ کرده و هر،ی را بگشیجلو. برو
 .ی کنی تنها زندگستیدرست ن. امی تشیبرگرد پ -        
 خودم را گول بزنم؟ ی شود کمی، اما چه م فرق داشته باشدی با آن زندگی زندگنی ادیشا! ؟یگفت زندگ        

 . آمدینم!  آمد؟ نهیم.  آمدیاگر نگرانم نبود که نم
 .رندی گی جان ممی مالم، پاهای مرهی که بر سر عقلم شنیهم        
 اشکان؟ -        
 دی دهد که نگوی هم فشار مي را روشی او هم دارد دندان هادیشا.  شودی مشت مرهی دستگيدستش رو        

  !"جان اشکان؟"
 زم؟یبر.  آماده شدهيچا -        
چشمان .  شوندی تر می تندتر و عصبشینفس ها.  زنندی مرونی بیکی یکی تشی قابل رويتمام رگ ها        

 :دی گوی دوزد و میخون گرفته اش را به صورتم م
 !مدی کشی عذاب نمنقدریکاش همون موقع کشته بودمت و ا -        
دست او . رمی گی مواری خودم دستم را به دالی هم در خدی شاای خورم و ی مي سکندرستادهیهمان طور ا        

 . شودی رها مرهیاز دستگ
 . کردمی همه درد رو تحمل نمنی کشتم و ای بهتر بود خودم رو مدمیشا -        
 . شودینگاه او دوباره سخت م.  فشاردی دلم را بغض ميگلو        
 کالهمم تو یاومدم بهت بگم من اگه حت. ی کنه به خاطر من از اون خونه رفتیفکر م.  نگرانتهامیت -        

 . و مشکل دارهرهی درگی کافي به اندازه امیت. برگرد.  رمی اونجا نمگهی دفتهیاون خونه ب
 ری تقی نفس عمکی مکث و ید از کمبع.  آمدهامیبه خاطر ت. ستینگران من ن.  اندازمی منییسرم را پا        

 . زندیآخر را م
 . که دوستت دارن دست بردارییاز عذاب دادن کسا.  برادرته و دوستت دارهامیت -        
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نگاهم با نگاهش .  چکدی شود و از قلبم می خون ممی شکند و اشک های مشیبغض دلم از بغض صدا        
 عشق يهمان گرما را دارد اما به جا.  شودی چشمانش همان چشمان اشکان مهی چند ثانيبرا.  کندی میتالق

 يدلم برا.  شدهگ لمس صورتش تنيدلم برا.  خوردیحسرت است که غل م.  زندیافسوس است که موج م
 تواند از آن اشکان ی و خشونت نمي همه سردنیا.  تنگ شدهمشی مالي صدايدلم برا.  تنگ شدهدنشیبوس

 شی هالهی که هنوز هم تستی چشماننیاشکان هم.  تفاوت باشدی رحم و بی قدر بنی تواند ایاشکان نم. باشد
 و رفته باشند، دهی نگونبخت پرکشي مثل تاراا احساس هدی نباشد، شای عشقگری ددیشا.  رقصندی من مدنیبا د
.  برمیدستم را به سمت دستش م. ستی کردن را بلد نياشکان بد.  تواندی تارا بد باشد، اما اشکان نمدیشا
 دست ها اگر نوازش نکنند، شالق نیا. ستندی هم بلد ني مرا در آغوش نکشند، اما تندگری دست ها دنی ادیشا

 . زنندیهم نم
 یفقط عقب م.  زندی شود و نه شالق مینه تند م.  کندی مبی را تعقرشیمس. ندی بیحرکت دستم را م        

 ي افتادن به پانی اگر ایحت. ستیافتادن کاف. فتمی بستیقرار ن. فتمی زنم که نی مواریشانه ام را به د. رود
 . خواهمشیباز هم نم. اشکانم باشد

 اشکان؟ -        
 . شودی مدی تشدیگاه.  پردی میگاه.  شودیبا هر بار اشکان گفتن من رنگ صورتش عوض م        
 .به خصوص تو رو.  رو خراب کنمی کسی که زندگنجای اومدمیمن ن -        
 ! شود؟ی م؟ی هم حرف بزن،ی هم نفس داشته باش،یفتیهم ن        
 .یینجایدر واقع اصال خبر نداشتم که ا -        
 .صورتم خشک است.  محدود شده اند به چشمان قلبممیاشک ها        
 . خواهش دارمهی اومده ازت شیاما حاال که فرصتش پ -        

 :می گوی کند خودم ميادآوری را می که او حد و حدودهانیقبل از ا        
 ! دونمیم.  دونم حقش رو ندارمیم -        
 ! اعصاب و روان و جسم خرابنی دارند، نه ااجی اسب بخار احتيروی به نستادنی اي برامیپاها        
 ... میبه هم داشت که ی به حرمت عشقم،ی که با هم بودیاما به حرمت مدت -        
 . کندی لبش کار را سخت تر ميپوزخند رو        
 !منو ببخش -        
.  خنددیم. ندی نشی مبهی مرد غرکی نی خشمگي نگاه هاشی کشد و جایباز اشکان از آن چشم ها پر م        

 . و بلندکیستریه
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 که ما به ی تارا؟ از کدوم عشق؟ عشقی زنیحرمت؟ عشق؟ با هم بودن؟ از کدوم حرمت حرف م! هه -        
 از ي مشخص کن دارقای دق؟ي تفش کردی خلط چرکهی که من به تو داشتم و تو مثل ی عشقای م؟یهم داشت

  داشته که به خاطرش ازت بگذرم؟ی حرمتنمی تا ببی زنی حرف میچ
 ي شانه هاي رونشیآه سنگ. ود خارج نشانشانی از می تا حرف نامربوطرمی گیگاز م. رمی گیلبم را گاز م        

 .ندی آیوجدانم فرود م
 وقت چیاما ه. يدی برمی از زندگ،یمنو از زندگ. ي جدا کرداتمیبند ناف منو از منشاء ح. یتو منو کشت -        

خبر دارم که . رهیمبادا آهم دامنت رو بگ.  دادم که آه نکشمی هم فشار ميدندونامو رو.  کنمنتی نفرومدیدلم ن
 کنه، ی کنه، اگه خوشحالت میدن من راحتت میاالنم اگه بخش.  رو نخواستمتی اما من بدبخت،يبدبخت شد

.  حاللتی که ازم گرفتییزای خنده هام، آرامشم، اعتمادم و همه چدم،ی عشق و امم،ی زندگم،یجوون. باشه
 !دمتیبخش

 نی زميرو.  دزددی رود طاقتم را می اندازد و می مری که سر به زي در لحظه اشی مژه هایسیخ        
. زارمی جسم بنیاز ا.  خواهمی جسم را نمنیا. دوست دارم تنم را بشکافم و از تارا جدا شوم.  زنمیچمباتمه م

 نفر روحم را آزاد کی.  خواهمینم  جسم رانیمن ا.  کندی که اشکان را کنارش ندارد خجالت زده ام میجسم
به ! يبه آزاد.  دارماجیمن به هوا احت.  کشدی زندان آخر مرا منیا.  باشمی تن لعنتنی اری خواهم اسینم. کند

 . بدن باشدنی اي خاکسپارمتی اگر به قیحت! اشکان
 یب. ندی نشی ممیرو به رو.  شودی مکی زند و به من نزدی باز را کنار ممهی تند در ني با قدم هایکس        

.  زنندی دو دو مشی هايسورمه ا.  کندی و دقت صورتم را جستجو می و با نگرانردی گیحرف سرم را باال م
 . و نگران شدهدهی همه ترسنی که ادهیحتما اشکان را د

 تارا؟ -        
 . کندی سر باز ميدیبغض جد        
 .اشکان دست بزن نداره. من خوبم. نترس -        
 .ردی گیغم تمام صورتش را م        
  کرد؟تتیاذ -        
 ی شدت ممیاشک ها.  و رفتدیبخش. فقط حاللم کرد!  شود؟ نهی آزارتر هم مگر می از اشکان بت؟یاذ        

 .رندیگ
 .لطفا حرف بزن! تارا -        
 یب.  کشمی مرونی براهنشی پری را از زبشی برم و صلیدست م.  کندی توجهم را جلب مرشیبرق زنج        

 . کندی ممی ماند و تماشایحرکت م
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 ح؟ی به مسای ؟يتو به خدا اعتقاد دار -        
 .ردی گی دستانش منی کند و بیدستم را از گردنبندش جدا م        
 .اوهوم -        
 :می گوی چسبانم و می گره کرده مان مي ام را به دست هایشانیپ        
 ... بتی صلنی به احت،یخدات، به اون مس به اعتقادات، به اون دمیپس قسمت م -        
 . اما آراماهی سي های شوم به آبی مرهی کنم و خیسر بلند م        
 .اشکان رو بهم برگردون -        
 . شوندی متالطم ماهی سي هایآب        
 ؟یچ -        
 . زنمیهق م        
 هی. ارهی بی که فراموشیی داروهی.  بهش بده که حافظه ش رو پاك کنهیی داروهی ؟یستیمگه تو دکتر ن -        

 که یی داروهی.  کس رو نشناسهچی هگهیکه باعث شه د.  رو از خاطرش محو کنهزی بهش بده که همه چییدارو
 خوام از نو وارد یم.  ببرهادشی از رو  هاشبتی رو، مصدهی که کشیی گذشته رو، دردهايهمه گذشته رو، تارا

 دی و امی تونم دوباره جوونیم.  تونم دوباره عاشقش کنمیمن م.  بشمشی خوام دوباره زندگیم.  بشمشیدگزن
 کنم تا یبعد اون قدر بهش محبت م. شمیمثال پرستارش م. می کنیاز نو شروع م. و عشقش رو بهش برگردونم

 .یدوباره بهم بگه زندگ
 . کشدی را مدمی امينگاه غم زده اش کورسو        
 . داروهیفقط .  دارو به اشکان بدههیتو فقط .  تونم پاتیمن م -        
 یمن همچنان ادامه م.  چسباندی اندازد و سرم را به کتفش میدستش را دور شانه ام م. ندی نشیکنارم م        

 .دهم
 ی راههیحتما . نی کنی مبی و غربی عجي همه کارانیا.  کردهشرفتی همه علم پنیا. شهینگو که نم -        

 مگه نه؟.  آدما هم هستيواسه پاك کردن حافظه 
 . شودی منیی کشد باال و پای که میقیسرم همراه با نفس عم        
 تارا؟ -        
 چسبد و ی را ممی بازوگرشی آورد و با دست دی منیی کمرم پايدستش را تا رو. منگم. خرابم! جمیگ        

 :دی گوی و مردی گیچانه ام را با انگشت شست و اشاره اش م.  کند به صورتش نگاه کنمیوادارم م
 ؟ي برنجای از اي خوایم -        
 . کشمی ام را باال مینیب        
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 کس تو رو چی که هیی جاي بر؟ي کشور برنی از ای شهر و حتنی از اي دوست داری گفتادتهی -        
 نشناسه؟
 . کندی می را حالجشیذهن درمانده ام حرف ها        
 کجا؟ -        
 . داردییبای زي اش جلوه رهی در پوست تشی دندان هايدیسف.  زندیلبخند م        
 .کیمکز -        
 :دی گوی آورد و می مکیسرش را تا کنار گوشم نزد.  پردی پلکم مي روند و گوشه ی باال ممیابروها        
 )sweetie. ( یتییدر موردش فکر کن سو -        
 جمجمه ام ي خاك خورده ياز پستوها "یتییسو".  افتدیذهنم به تکاپو م.  شودی مشتریپرش پلکم ب        

 !؟یتییسو.  زندی کشد و چشمک میسرك م
درد دست به دست استرس و . دمیتمام شب نخواب.  را تجربه نکرده بودمی حال وحشتناکنیبه عمرم چن        

 پناه یی آمدم و به دستشورونیبا تهوع وحشتناك از رختخواب ب. ادیهم داده بودند و نگذاشتند خواب به چشمم ب
انگار . چشمانم سرخ بود.  هراسم افزودبر  چشمانمری زاهی سي و حلقه یشانی پي درشت عرق رويدانه ها. بردم

بلوزم . ند مشت آب به صورت و گردنم زدم و به اتاق برگشتمچ.  خشکم را تر کردميبا زبان لب ها. تب داشتم
 کرم پودر یظی غلهیاز ترس لو رفتن حال و روزم ال.  عوضش کردمي خنک ترشرتیبا ت.  بوددهیبه تنم چسب

 روشن را يرژ لب قهوه ا.  کردمدی زدم و رژ گونه ام را تشدهی را سامی هاپلک.  چشمم نشاندمری پوست و زيرو
 با ای من دچار توهم بودم ای.  شدمرهی خودم خری و به تصودمی کشمی پوست ترك خورده لب هايچند بار رو

 مادرم از و  دادم بدون رو در رو شدن با پدری محیترج.  بودضی ام نزار و مرافهی باز هم قشی همه آرانیوجود ا
 زیهمه چ. زل به آشپزخانه رفتم متزليبا قدم ها.  زدمیخانه فرار کنم، اما به محض گشودن در اتاق مادر صدا

 ظرف ي شده را تومرویمادر تخم مرغ ن. دی نوشی مي خواند و چایپدر روزنامه م. دی رسی به نظر ميعاد
 را یصندل.  کار خود بودند جوابم را دادندم که سرگریهر دو در حال. سالم کردم.  گذاشتزی مي و روختیر
 : به چهره ام انداخت و گفتی چشمری نگاه زکیپدر .  و نشستمدمی کششیپ

  شده؟يزیچ. ی رسی حال به نظر میب -        
 :قبل از من مادر جواب داد        
 !ال؟یخیآدم انقدر ب.  نباشه؟ طفل معصوم رو دو ساله پا در هوا نگه داشتنحالی بي خوایم -        
 .امروز نه.  توانمیاما امروز نم.  خدا باز شروع شديوا        

 نیتو ا. هنوز دو هفته نشده عقد کردن. باستی فری گفت آخر ماه عروسیم.  زن داداشم زنگ زدروزید -        
 هی شمی تازه واسه عروسن؟یدی که سر عقد بهش دادن دیسیسرو.  نکردنبای که واسه فرییمدت چه خرجا
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اون وقت داماد ما . رنی گیم  نکنن تاالردایاگرم پ. گردنی گفت دارن دنبال باغ میم.  گرفتنگهی دسیسرو
 ی ندونه فکر میهرک.  از خجالت آب شدمدی حال تارا رو پرسیبه خدا وقت.  موندهینیری و شوهی ملوی کهیواسه 

 .می شوهرش دادي جورنی رو دستمون مونده بود که اای میکنه ما دخترمون رو از سر راه آورد
 تا پشت چشمانم آمده بودند و با شی هاشهیر.  در سرم در حال رشد استی کردم سرطانیاحساس م        

 . آوردندیتمام قدرت به حدقه ام فشار م
تا دلت ...  ماشاای ول،ی و اندامکلی داره نه هي اافهی و قختیدختره نه ر!  کجا و تارا کجابایتازه فر -        

 . القبا شدهی آدم نی ابی کم داشت که نصی من چي  دختر مادر مردهنی دونم اینم. بخواد بخت و شانس داره
پدر چشم .  بند آمده بودمیگلو.  شدی درون دهانم را فرو دهم نمي کردم تا بتوانم لقمه یهر چه تالش م        

 : به مادر رفت و رو به من گفتيغره ا
 . بستشهیدهن مردم را نم.  رو روشن کنههی قضنی افیبه اشکان بگو زودتر تکل -        
 . فرو دادميلقمه را به زور چا        
  کار کنه؟ی چدی نداره بای کار کنه؟ وقتی چنیگیم -        
 .مادرم براق شد        
 یبل م. می کنیال م. می کنی متشی گفت حمایمگه پدرش نم.  نداره غلط کرده زن گرفتهیوقت -        

  شد؟یپس چ. میکن
 . طور حرف زدن در مرود اشکان را نداشتمنیطاقت ا. زداشک در چشمم حلقه         
 جشن نیشما هم که واسه ا.  خودش باشهيدوست داره رو پا. رهی خواد از خونوادش پول بگینم -        

 و دهن رهی بگکی کوچی عروسهی گرده که بتونه ی می وامهیداره در به در دنبال . نی دادری بهش گیکوفت
 زنه از ی حرف اول رو میارت همه جا پول و پیوقت. ادی قدر از دستش برمنیهم. بنده محترم ما رو بيالیفام

  کنه؟ خالف بره؟ي مردم بره باال؟ دزدواری ساخته ست؟ از دياشکان چه کار
 . نازك کردی زد و پشت چشميمادر پوزخند        
 . اونم ندارهيعرضه .  خوادیخالف کردن عرضه م -        
 ؟ی پولی به خاطر بنی و توهری همه تحقنیا.  کردنددنی به طور همزمان شروع به لرزمیچانه و دست ها        

 : دوشم انداختم و با بغض گفتمي را روفمیبرخاستم و ک
 یاز شما که س. نی داماد سالم و مستقل دارهی که نی کردی حرف خدا رو شکر منی اي کاش به جايا -        
 اول ن؟یدی نکشی پولی وقت بچی هن؟ی داشتیخودتون از اول همه چ.  کنمی تعجب منی سقف بودهی ریسال ز

 تا حاال حرف مردم از ی کاز  مرد؟هی اقتی تا حاال پول شده مالك لی بود؟ از کفی ردی همه چتونیزندگ
 ن؟ینی دخترتون واجب تر شده؟ آخه چرا انقدر دهن بی و خوشبختتیرضا
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 : کنترل شده گفتیپدرم روزنامه را بست و با خشونت        
 .با مادرت درست حرف بزن.  دخترنیی پااریصدات رو ب -        
 . آوردنیی وقفه، کرم پودر و خط چشمم را شست و پای بياشک ها        
 ی و نگاش منهی شی حرف بزنه، مامان ساکت مي طورنی پشت سر شما ای منه؟ اگه کسریمگه تقص -        

 . کنهرشی تحقي جورنی دم ای کس اجازه نمچیدوستش دارم و به ه. کنه؟ اشکان شوهر منه
 : بلند شد و گفتزی از پشت میمادرم با ناراحت        
 من ؟ی زنی حرف مي جورنی بابات اي جلوی کشیخجالت نم.  کنه واسه منی ميچه شوهر شوهر -        

 ! شد به بابات بگم شوهرمیبعد از دو تا بچه بازم روم نم
 . شدیانجیپدرم م. به هق هق افتادم        
به . احترامش رو نگه دار. نگرانته.  به خاطر خودتهگهی ميزیمادرت اگه چ. نیتمومش کن. گهیبسه د -        

 يبه اندازه . میما هم آبرو دار.  نداره همه فس فسنی تومن اونیلیده دوازده م. اشکانم بگو دست بجنبونه
 تا اون اتاق دی مدت طول کشهی. میبود  درس خوندنش واسه ارشدری مدت درگهی. می هم باهاش مدارا کردیکاف

 پاك و سالم بودنش قبول نیمنم واسه هم. هیدرسته که پسر خوب. میاالنم معطل وامش. رو رنگ زد و آماده کرد
 . ما هم باشهي به فکر آبرودی بای ولن،یکردم که ازدواج کن

 ی مردم مي که به حرف ها و قضاوت هاییآبرو.  سره جانش در خطر بودکی که یی آبرونی از ايوا        
 که به ییآبرو.  شدی ها خدشه دار مبتی ها و غنی که با قضاوت ها و تهمت ها و توهییآبرو.  آمدیرفت و م
 باردارم خودش را از همان پرتگاه ن که مدی فهمی بود و اگر مستادهی در لبه پرتگاه امانی شدن عروسریخاطر د
 کشتم تا جان ی انسان را مکی دیبا.  انداختمی بچه را منی ادیبا. حق با اشکان بود.  مردی کرد و میپرت م

 .آبرو را نجات دهم
 توانستم منتظر ینم.  زدمرونی خانه ب بد ازی مرموز و حالي گرسنه، دردی اشکبار، شکمیبا چشمان        

 تر پول سقط را جور عی بزرگمهر را دادم تا هر چه سرشگاهیدربست گرفتم و آدرس نما.  و اتوبوس بمانمیتاکس
 دانست چه ی مشبیبچه ام از د. دیکش ی مری دلم تریز.  شدی نمندیای بند بمی کردم اشک های ميهرکار. کنم

لبم را محکم گاز گرفتم و .  که هنوز ضربان هم نداشتيبچه ا.  قرار شده بودی و بمی ادهی کششی براينقشه ا
 .خم شدم

 خانوم حالتون خوبه؟ -        
 . برده بودی از پدر و مادرم به وخامت حالم پشتریاو ب.  کردی نگاهم منهی از آیراننده با نگران        
 .ستی نيزیچ. بله -        



 149 

دستمال را با آب دهانم مرطوب کردم و رد خط چشم را از .  آوردمرونی بفمی از کي انهیدستمال و آ        
. اشکان بود.  نگاه کردمنیبه اسکر.  خوردی ام زنگ میگوش.  شده بودزی ام رقت انگافهیچقدر ق. صورتم زدودم

 .اس ام اس داد. جواب ندادم.  توانستم حرف بزنمینم
 ؟ی زندگیخواب -        
 ی تمام نشدني و دست اندازهانیحرکات ماش.  کردمدیرژ لب پاك شده را تجد.  کردملنتیرا سا یگوش        

 دادم و چشمانم را هی تکیی جلوی ام را به صندلیشانیپ.  کردی مشتری مداوم راننده، تهوعم را بيجاده و ترمزها
 . هم فشردميتا مقصد رو

 يحوصله .  کردی میی شهر خودنماي نقطه نی بزرگمهر با ابهت هر چه تمام تر در بهتری مانشگاهینما        
 یبه منش.  و وارد شدمدمی در هم کششتری در همم را بياخم ها.  را نداشتمشی هاي ها و تخس بازطنتیش
 :دمیپرس. جوابم را داد.  سالم کردمشیبایز

  بزرگمهر هستن؟يآقا -        
 : انداخت و گفتمیر تا پا به سینگاه        
 شما؟ -        
  شناخت؟ی بود که مرا نمرانی قدر ظاهرم ونی ایعنی        
 !روزنامه نگار.  هستمیفیشر -        
 . را برداشت و به بزرگمهر اطالع دادی گفت و گوشی تفاوت آهانیب        
 . باالنییبفرما -        
 لبخند زد و به احترامم برخاست و دعوتم دیمرا که د. و مرد مشغول صحبت بودبا د. از پله ها باال رفتم        

 ی رنگیی بزرگ و طالياز جعبه . گاو صندوقش را باز کرد.  کنار دستش نشستمی صندليرو. نمیکرد که بنش
 : از آن دو نفر داد و گفتیکی طال در آورد و به دست يچند سکه 

 . که کار رو تموم کردی ش باشه واسه وقتهیبق.  کنهری رو بهش بده تا دندونش گنایفعال ا -        
 : گردانش را به سمت من چرخاند و گفتیصندل.  گفتند و رفتندیچشم        
 احوال فنچِ زشتِ متاهل؟ -        
 : گفتمي و به سرددمی ام را باال کشینیآب ب        
 ن؟یشما خوب. ممنون -        
 . به سمتم خم شدیلبخندش را جمع کرد و کم        
 ده؟ی چرا انقدر رنگت پره؟ی اافهی چه قنی تارا؟ ایخوب -        
 . شدی مشتری و بشتری اعصابم بيتشنج ها. دی رحمم ناخن کشي وارهیباز هم بچه ام بر د        
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 .ستی نی مهمزیچ.  کم ناخوشمهی -        
 : نگاهم کرد و گفترهی خهیچند ثان.  زدشی اش صدای که منشخواست حرف بزند        
 .امیاالن م. دیببخش -        
 که همچنان درش یی طاليچشمم به گاو صندوقش افتاد و به جعبه .  جا به جا شدمی صندليرو. رفت        

 سکه ها مال نیپانزده تا از ا- شد دهیبا خودم فکر کردم چه م.  کردندی میی که خودنماییباز بود و سکه ها
.  بچه نبودنی هم به کشتن ايازین. می رفتی ممانی و سر خانه و زندگمی گرفتی می عروسعیمن بودند؟ سر

 پدر و مادرم هم ياز زخم و زبان ها.  شدیآخ که چقدر خوب م.  آمدهای چند روز زودتر به دنمی گفتی متشینها
 .میدی کشیبعد از مدت ها نفس م.  دادی را به مادرم نمبایپز فر هم ییزندا.  کردمی مداینجات پ
 ی مغزم فشار مي جمجمجه ام به تک تک سلول هاياستخوان ها. باز هم اشک در چشمم جمع شد        
 ندی خوشاي ام را به آن منظره ی صندلی کماری اختیب.  ام شده بودجهی باعث ضعف و سرگی خوابیب. آوردند

 . کردمکینزد
 ی شد پسش می داد؟ وام اشکان که جور می ها را به من قرض منی شد اگر بزرگمهر چند تا از ایچه م        

 تا آنجا که از چ،ی کرد هی قبول که نم؟ی همچون ماني گفتم؟ آن هم به آدم سواستفاده گریاما چطور م. میداد
 قرض نی به دادن ای شرمانه اش راضی بشنهاداتی هم در برابر پدیشا.  کردی مرمانی آمد تحقیدستش بر م

 ...  همدیشا.  شدیم
 اش نشستم تا بتوانم ی صندليبلند شدم و رو.  آمدی منیی بزرگمهر و چند مرد از پاي خنده يصدا        
 نی ا؟ي بهار آزادي همه سکه نیا!  مني خدايوا. نمی را بهتر ببیی طالي درون گاو صندوق و جعبه اتیمحتو

 کردم ی سع؟ي دادی و شوهرم ممن  را بهنهای از ای شد کمی همه تراول خوشرنگ؟ چه منیهمه پول و سند؟ ا
 فهمد؟ به خدا بعدا پسش ی کم شود منهایاگر چند تا از ا. تعداد سکه ها را برآورد کنم، اما قابل شمارش نبودند

 خواستم فقط نگاهشان یم.  را برداشتمی بانکي شده ومی وکيدستم را جلو بردم و چند عدد سکه . می دهیم
 مقابل چشمم ی نازك و کم حجم و دوست داشتني آن کارت هاز را هم پر کردم اگرمیدست د. کنم

.  بسمان استشی کمتر؟ دوازده تاای ون؟یلی مکیسکه چقدر است؟ .  تماميسکه . همه تمام بودند. گرفتمشان
 ؟يچرا نداد!  خدايا

 آمد، اما سرش رو یداشت باال م. با وحشت سرم را بلند کردم. دمی ام شنی در چند قدم بزرگمهر رايصدا        
.  برگرداندن سکه ها به صندوق نبودي برایفرصت. تمام تنم به لرزه افتاد.  زدی حرف میبا کس. به عقب بود

 قدم دورتر از گاو صندوق کی برخاستم و و  بزرگم فرو بردمبی جي هر دو دستم را به همراه سکه ها توعیسر
 که از تانک ییقلبم مثل توپ ها. دی چشمش دي مرا از گوشه عیحس کردم بزرگمهر حرکت سر. ستادمیا

 : زد و گفتيلبخند.  بودي زد، اما رفتار بزرگمهر کامال عادی ام ضربه منهی و به سدی جهی شوند، میپرتاب م
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 .نی بش؟يستادیچرا ا -        
 .دی لرزی می کممیصدا.  خشک شده بودمی قسمت گلونی دهان تا انتهاترياز ابتدا        
 ... شهیاگه م.  برمدیبا. من عجله دارم... من  -        
 : به سرعت گفتیمرد همراه مان        
 . رفتمی بزننای اری امضا زهی.  شم داداشی مزاحمت نمادیمن ز -        
.  جا به جا شده بودی کمیی طاليجعبه . دییتمام تنم چشم شد و حرکاتش را پا.  رفتزشی پشت میمان        

لبه .  دادی ها پوست دستانم را خراش مومی وکزیلبه ت.  زانوانم را به هم چسباندم تا کمتر بلرزندد؟ی فهمی میعنی
مرد هم .  رفتيکمد کی بعد برخاست و نزدو  چند امضا زدیمان.  بوددای پبمی جي از گوشه شانی چندتاي

 انداختم فمی کي توانستم سکه ها را توی که می سرعت عملنی ترعیبا سر. پشتشان به من بود. همراهش رفت
.  را راحت کرده بودالمی خی اش کميرفتار عاد.  نشستشی برگشت و سر جایمان.  کنددمی تهديتا خطر کمتر

 مناسب ی در فرصتدیبا.  آمدی تا به چشمش نم چندنی کم شدن امطمئنا  آن جعبه سکه بود کهيآن قدر تو
 ... ای گذاشتم ی مشانیسر جا
 .دمی کشیقینفس عم        
 و به صاحبش دمی خری و بعد که واممان را دادند سکه ها را ممی گرفتی می سکه ها عروسنیبا پول ا        

 و دیای بای توانست به دنیم.  شد به مردنی من و اشکان محکوم نميبچه .  کردمیسقط هم نم.  گرداندمیبرم
 .داشت اتی بچه حق حنی بر باز هم انهیهر چقدر سخت، هرچقدر هز.  کندیزندگ

 ؟یفیخانوم شر -        
 .به خودم آمدم        
 . تنگ شده بودیچشمان مان        
 .ستی حالتون خوش نادیانگار ز -        
 .دمی به صورتم کشیدست        

 .شمی و بعدا مزاحمتون مرمیمن م. شما هم انگار سرتون شلوغه. عجله هم دارم. ادینه ز -        
 .چشمانمش تنگ تر هم شد        
 .نیهرطور راحت. باشه -        
نفس .  رفتمرونی بشگاهی کردم و از نمای خداحافظعیسر. دمی که از کمان آزاد شود از جا پريریمثل ت        

قلبم .  شدمی چسباندم و منتظر تاکسمی را به پافمیک.  کردمقی تهران تزري آلوده يحبس شده ام را به هوا
همراه با . دمی کشفمی کيدستم را رو. ستادینا.  بلند کردمی تاکسنی اوليدستم را برا.  زدی وار موانهیهمچنان د

من چه کار کرده بودم؟ تمام صحنه ها را .  بردمیجعه پآهسته آهسته به عمق فا. دیهوا خون هم به مغزم رس
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 خواستم ی ميبا پول دزد.  اجازه از من عقبگرد کردندی بمیپاها. من دزد نبودم.  نبوديقصدم دزد. مرور کردم
 ییصدا. "يدیپسش م" گفت یاهی سي صدااورم؟ی بای بچه را به دننی خواستم ای ميزد با پول درم؟یجشن بگ

 اهی سي صدا؟ي پول را از کجا آوردنی ادی گویاگر اشکان بفهمد چه؟ نم ".حرومه. هی دزدنیا! نه" داد زد گرید
 یکس  خواست ازیاون اگه م" جواب داد دی سفيصدا ". قرض کردمیگیم.  از دوستم گرفتمیگیم"گفت 

 بزرگمهر ی اگر مانیحت. ستمیمن هرچه باشم دزد ن! نه.  رومیعقب عقب م ". گرفتی از پدرش مرهیقرض بگ
 یباز هم نم.  باشدازی نی سکه ها هم بنی اگر به صد برابر ایحت. دیای پول به چشمش ننی اگر ایحت. هم نفهمد

همه رو .  رو بهش بگوتی بشه واقعری دکه نیبرو و قبل از ا" غلبه کرد دی سفيکم کم صدا.  توانمینم. شود
 کار ی چی بگستیاصال الزم ن.  کنهی درك می کنفیاگه واسش تعر. یستی دونه تو دزد نیاون م. پس بده

 ".فقط برو. ی کندای واسه برگردوندن سکه ها پی فرصتهی تا نیاون قدر اونجا بش. يکرد
تمام چهل چراغ چلچراغ چشمانش . سرم را باال گرفتم.  برخورد کردمي مردي نهی و محکم با سدمیچرخ        

 گوشم ي توشی که خودم را جمع و جور کنم صدانیقبل از ا. به تته و پته افتادم.  زدندیروشن بودند و برق م
 :دیچیپ

 .میکجا تارا خانوم؟ ما حاال حاالها با هم کار دار -        
 .سرش را جلوتر آورد. آب دهانم را قورت دادم. زانوانم تحمل وزنم را نداشتند        
 ... متاهل بودن، به جز زبون دراز و از خود متشکر بودن دونستم فنچا به جز ینم -        
 ! کُشَدمیمکثش م        
 . تونن باشنیدزد هم م -        
 "!ي واي وايوا!  تارايوا!  تارايوا!  تارايوا".  سقوط نکردنم دستم را به کت او بند کردميبرا        

 
 : پرسدید و م دهی کف کرده را به دستم مينوی کاپوچيماگ حاو        
 ؟يبهتر -        
.  انداخته اممی پاهاي را رومی ام و پالتودهی کشنیی بند انگشتانم پانی تریی ام را تا ابتدای بلوز پشمنیآست        

  شود؟ی سرما تمام منی ایک
 .ممنون -        
 .ندی نشی گذارد و می میلی مستطزی مي را روینیس        
 هنوز سردته؟ -        
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 چنان سرما را تا مغز ک،ی پاتریشگی به پاتوق محبوب و همدنی رسي برا،ی طوالني روادهیآن پ        
 دی کنم شایانگشتانم را دور ماگ حلقه م.  بستهلی کنم خونم قندیاستخوانم نفوذ داده است که احساس م

 . گرمم شودیکم
 .یلیخ -        
 :دی گوی اندازد و با لبخند می من مي شانه هاي آورد و رویر مکاپشنش را د        
 .یشیاالن گرم م -        
 نوی کاپوچي جرعه نیبا فرو دادن اول.  کندی را رها مشی موي دارد و حلقه های اش را برمیکاله بافتن        

 تمام چوب ونی کوچک و دنج با دکوراساری بسيبار.  شودی روشن ممی بار براری شکند و تصوی چشمانم مخی
.  هم در آنجا حضور دارندگریزوج د به جز ما دو.  کندی را القا می کوچک جنگلي کلبه کیکه حس بودن در 

 ی مزمانی در تضاد با پوستشان بسته اند به سمت مدای و شددی کامال سفيشبندی که پیاهپوستیزن و مرد س
 . کندی می معرفکیپاتر. ندیآ

 . منیمی و صمیمیاز دوستان قد. يتوماس و تر -        
 . کنمی دستم را دراز ممانهی و در برابر لبخند گرم و گشاد آنها، صمزمی خیبر م        
 !تارا -        
زن .  شناختنمیانگار م.  بودی آن دو کافي برانیو انگار هم "تارا" را گفت نی کردن من همی معرفيبرا        

 : انداخت و گفترونی ببای زی و مرتبش را با تبسمفی رديدندان ها
 . ما هم هستندي دوستاکی پاتريدوستا.  تارايخوش اومد -        
.  بودمدهی ندضی فراخ و عري سوراخ هانی با ای بزرگنی به ایتا کنون دماغ.  فشاردیمرد هم دستم را م        

 : پرسمیم.  شوندیه کارشان مشغول م کنند و بی به ما رد موستنی پي را براکیدعوت پاتر
 نجا؟ی ايای مشهیهم -        
 :دی گوی دهد و می گردش مواری در و ديبا لذت چشمانش را رو        
 .دهی که بهم آرامش مهیی تنها جانجای خودمون ايبعد از خونه . آره -        
 دهی نپرسيزی ام چی شخصی که هرگز از زندگیدوست دارم از خانواده اش بدانم، اما در برابر آدم        

 . زنمی را دور ممیراه مستق.  کردن سخت استيکنجکاو
 ه؟یکشور قشنگ.  دونمی نمیچی هکیمن از مکز -        
 . کردهرهی رنگ چشمانش را تزدی خی که از ماگ برميبخار        
 .استی دني جانیواسه من قشنگ تر -        
 . خاراندی را مشی ابروي گوشه یکم        
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 و خودت قضاوت يای بستی تورهی به عنوان ی تونی می اونجا باشی واسه زندگیحاال اگه نخواست -        
 .یکن

 . بپرسمی شدن به اهدافم مجبورم سواالت انحرافکی نزديبرا        
 درسته؟. هیتی سکوی مکزتختشیپا -        
 . دهدی تکان مدیی تايسرش را به نشانه         
 ن؟ی کنی میشما هم اونجا زندگ -        
 .یتیکوسی مکزکی بزرگ نزدي دهکده هی بهتر بگم ای کی شهر کوچهی. نه -        
 . زنمی مایدل به در        
 ؟ی کم در مورد خونوادت بگهی شهیم -        
 :می گویو به روش خودش در ادامه م        
 . کنهی نداره و ناراحتت نمیکالالبته اگه اش -        
 . که از اعماق دلش نشات گرفتهستییاز آن لبخندها.  پوشاندیلبخندش تمام چهره اش را م        
اگه تا .  کنهیحرف زدن در موردشون حالم رو خوب م. مهی قسمت زندگنی من قشنگ تريخانواده  -        
 .ی نداشته باشدنشی به شني تو عالقه ادی کردم شای بوده که فکر منی نگفتم به خاطر ايزیحاال چ
 . آوردی خوش رنگ و بو می شکالتکی دو تکه کمانی برايتر        
 ي دامدارهیپدرم .  ترکی کوچای از من بزرگ ترن، بعضاشونیبعض. من سه تا خواهر و سه تا برادر دارم -        

 ی و بچه ها مرشهی که مادرم مدمی هم داریروث موي غذاخورهی. کوچولو و چند تا گاو و گوسفند داره
 ازدواج کرده که البته خواهرام  ازیکیفقط .  هم ندارني کنن و درآمد بدی درست می محليغذا. چرخوننش

 . ماستشی با شوهر و بچه هاش پشهیهم
 . برد از فکر کردن به آنهای میچه لذت.  کندی صورتش را ترك نميلبخندش لحظه ا        
 و وونای به حیدگی و رسي کشاورزينای زمي تودنی عاشق چرخهیبق. بچه درسخون اون خونه من بودم -        

دلم .  بودميولوژی بی سلولماتی و تقسزكی فنی و قوانیاضیرستورانمون بودن، اما من از اول عاشق معادالت ر
 رو از گهی دي ها و کشورهاهنگ خواست فریدلم م. نمی رو ببای خواست از اون دهکده خارج شم و دنیم

 که پدر و مادرم بهم ی شونزده سالم که شد با پولنیواسه هم.  بکشم و لمسشون کنمرونی بونیزی تلويصفحه 
 از کالج یکی و بعدش واسه کای رو امریچند سال.  بودمیتیکوسی دو سال مکزیکی.  زدمرونیدادن از دهکده ب

 ا،یاروپا، آس.  داد سفر کردمی تونستم و وقتم بهم اجازه می که مییاون جا  تانی بنیدر ا.  کانادا اقدام کردميها
 نی حاال تو ای کردم، ولدای پقی دوست و رفی کلي هر قاره ايتو.  آشنا شدمایلیبا خ. دمی جاها رو دیلیخ. قایآفر

 .ستی ننه اون دهکده و اون خوی به قشنگای دني جاچی کنم که هی تو نشستم و اعتراف مشی پنجایسن، ا
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 :می گوی کشم و با حسرت می ماگ ميناخن رو        
 . خوبهیلیمعلومه رابطه ت با خواهر و برادرات خ -        
 . زندی منهیدستانش را به س        
 یکی واسه ما چهار تا پسر، یکی. سه تا اتاق داشت.  بودکی کوچیلی ما اول اولش خيخونه . اوهوم -        

 اتاق و یبا کل. می ساختگهیبعدش که وضعمون بهتر شد دو طبقه د.  هم واسه پدر و مادرمیکیواسه دخترا، 
 ي خونه رورمیهر موقع م. هیتخت منم خال.  اتاقهی اتاق دخترا تو هیپسرا تو . تهیامکانات اما هنوزم همون حکا

 و کی رو به رومون ننیی تخت پایمن تخت باال تون.  خوابمی با برادرام می و اشتراکي سربازيهمون تختا
بالش و پتوئه که پرواز . ادی داد و دعوا از اتاقا ميهرشب صدا. شلی و می و کلوئنای هم واسه نیاتاق بغل. آرون

 اتاقش رو جدا کنه و مستقل ستی کس حاضر نچی بازم هی خوره، ولیطرف حمله م  کنه و تو سر و چشمیم
 .باشه

 نی ايدل من هم برا.  دهدی را در خودش جا مای دنيام حسرت ها شود و تمیدل گرفته ام باز م        
 ! به حال اوي شود وایدهکده و خانه و خانواده تنگ م

 اون خونه چون يمن تو.  از اونجا رو نداشتیی ارزش جدازی چچی کنم هی با خودم فکر میی وقتاهی -        
چون خوشبخت .  شه، خوشبخت بودمی شب و روزم چطور سر مدمی فهمیشاد بودم، چون تنها نبودم، چون نم

 ... اما خب.  داشتمزیبودم همه چ
 . شودی و متوجه من مدی آی مرونی خودش بيایباالخره از دن        
 نه؟.  کردمی پر حرفیلیخ -        
 !نیتلخ و غمگ.  زنمیو لبخند م. نه از حسادت، از حسرت.  کشمیآه م        
البته مدرسه .  داشتی تازگدمی رو نچشی روابط گرم خانوادگنی وقت اچی که هیواسه من. جالب بود. نه -        

همون .  شدیهمون موقع هم غصم م.  کردنی مفی گفتن و تعری دوستام مشهیهم.  دانشگاهای رفتم یکه م
اما خب زود ازدواج ! سرد و ساکته شهی ما هميچرا خونه ! م؟ی کردم چرا ما با همه فرق داریموقع هم فکر م

 یکی اون یاون قدر که مادرش ط. پدر و مادرش بهم محبت کردن.  خال داشتم پر کردیکردم و اشکان هرچ
 و چند سال عمرم بهم ستی بي و گلم و دخترم صدا زد، مادر خودم توزمی ما منو عزيدو سال دوران نامزد

 ي فاصله گرفتن و جدیعنی و حرمت و احترام می و حرحد  کردن حفظ کردنی دونم چرا فکر مینم. نگفت
 و گوش به نهی دست به سدی از پادگان ارتشه و همه بای کرد خونه هم قسمتی دونم چرا پدرم فکر مینم. بودن

 ور و اون نی متر ایلی مهیاگه .  زدنی رو سانت مزی خط کش دستشون بود و همه چهی شهیهم. فرمانش باشن
 .الی شد واویور م

 . لرزدی لبم مي زنم، اما گوشه ی بغضم لبخند مدنی نترکيبرا.  کندی در سکوت نگاهم مکیپاتر        
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خونه . خونه بارها منو طرد کرده.  رنجوندهیلیخونه منو خ.  به خونه ندارميمن برخالف تو عالقه ا -        
 سرپوش گذاشتن يبه جا.  جمع کردن اشتباهاتم بهشون دامن زدهيخونه به جا.  نکردهتی وقت منو حماچیه

 .رو خطاهام جارشون زده
 . سوزاند و بسی حرف ها دل و زبان خودم را منیداغ ا. بهتر است ادامه ندهم. رمی گیزبانم را گاز م        
.  کنهیو خوب م فکر کردن بهش حالت ری که حتي خونه دارهی.  تونم بگم خوش به حالتیفقط م -        

 .خوش به حالت
کف دستانش رو به باالست و دستان مرا .  کندی دراز مزی مي زند و دستانش را رویماگ ها را کنار م        
 . کندیطلب م
 لی دلياگه تا االن از داشتنش محروم بود.  طورنی خوب هم هميخونواده . هیخونه خوب ساختن -        

 ی می رو؟ تا کدی جدي خونواده هی ای ی رو تجربه کندی جدي خونه هی ي خوایا نمچر. ی باشنمی بعد از اشهینم
 دست از سرت ی اونا رو رها نکنتو تا. ولشون کن بذار برن.  و خاطرات داغون گذشتهی به زندگی بچسبيخوا
.  ها روهی گرنی الیبنداز دور دل. ادی خنده به لبت نمی داشته باشلی دلختنی واسه اشک ریتا وقت.  دارنیبرنم

 تموم ستیقرار ن. شتری بیحت. ي تاوانش رو پس دادي که کردییتو هر خطا.  که بوده گذشتهیگذشته هرچ
 .ي اشتباه ببازهیعمرت رو به خاطر 

 
 . کنمی بندم و باز می را مسمی خيپلک ها        
 . پاتکی مکزامی تونم بیمن نم -        
 . دهندی خبر متشید اش از جیشانی پي توي هانیچ        
 و یی االنشم تنهانی داره؟ تو همی با کانادا چه فرقکی کنه؟ مکزی داره که پابندت می چنجایچرا؟ ا -        

 .کی چه مکزی باشنجایچه ا. ی کنی می مستقل زندگيدار
 .ندی نشی در گوشم ميشتری با لطافت بشیصدا.  اندازدی منییسرم را پا        
 یم.  ناراحتت کنمامیی با رك گوای ام ی رحمی من آدم بی فکر کندیشا.  کنمتتی خوام اذیمن نم! تارا -        

. گمی دوست بهت مهیفقط به عنوان .  هم ندارمي قصدنیهمچ.  رو ندارمماتیدونم حق دخالت در مورد تصم
 !ی در اشتباهی اشکان دل بستياگه به برگشتن دوباره 

 .ی غرقند در مهرباناهشی سي هایآب.  کنمیدانه نگاهش مدردمن        
 . هم اون روی سوزونی هم خودت رو ميزیاگه روش نمک بر. هی زخم عفونهیاشکان  -        
عق زدنم .  گشتندی آمدند و برمی ام تا گلو می داخليتمام اندام ها. دمی تهوع را تازه فهمی واقعيمعنا        

خدا .  کردنشی و مرا سوار ماشدی را کشمی بازویمان.  نداشتي اجهی نتچی همی روشی پيای کردن دناهیبه جز س
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 آب شهی شکی میاز صندوق عقبش برا.  مردم خالص شده بودمری متحيرا شکر که حداقل از شر نگاه ها
 :دمی دادم و نالهی تکیسرم را به صندل.  آوردجانی به هشتری ام را بیآبِ معده خال.  آوردیمعدن

 .ستمیمن دزد ن -        
 . دو لبه فرق سرم را شکافتری همچون شمششیصدا        
 .دنی طور نشون منی که انایدورب -        
 .دی آی منیی خورد و پای چشمم سر مياشک از گوشه         
داشتم نگاشون .  برداشتن سکه ها نبودتمیاصال از اولم ن. ارمشونی خواستم بیم.  گشتمیداشتم برم -        

 . گشتمیبه خدا داشتم بر م. بمیهول شدم گذاشتم تو ج.  کردمیم
 . کالمش کامال واضح استيطعنه         
 . دنی نشون نمنوی انایاما دورب -        
 .ختمی و هرچه التماس داشتم در نگاهم ردمیچرخ        
 . بر نداشتمی کسي کاهم بدون اجازه هی تا حاال من.  نبوديبه خدا قصدم دزد -        
 . بردم و سکه ها را درآوردمفیدست در ک        
 .نجاستی برداشتم ایهرچ. نییبفرما -        
 . را به سمتش گرفتمفمیک        
 .نینیخودتون بب. ستی توش نیچی هگهید -        
 . جعبه داشبورد انداختيسکه ها را گرفت و تو        
 بار چندمته؟. ي بودم کل گاو صندوق را بار زده بوددهی جنبرید. ستیاشتهاتم کم ن... ماشاا -        
 . رفتی شد و در تنم فرو میحس حقارت سوزن م        
 . نبودنینی بی که مینی امی من اگه دزد بودم االن وضع زندگن؟ی کنیچرا حرفم رو باور نم -        
 . زندی زل مابانی کشد و به خی فرمان ميدست چپش را رو        
 به من ياگه قرار باشه هر بچه ا. ي به کاهدون زدی درسته؟ ولي شدکیاز اولشم با نقشه به من نزد -        

 . خورمی جرز مي رسه تلکه م کنه که به درد الیم
 . زدی مدنی خودش را نشنای دی شنیرا نم می حرف هاای.  هم فشار دادمي را رومیدندان ها        
 . من برمنیتو رو خدا بذار!  بزرگمهريآقا -        
        -...  
 .دمی دنده گذاشتم و خودم را جلو کشيدستم را رو        
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.  کردمي کارنی همچشهیخودمم باورم نم. تو حال خودم نبودم.  شدی چدمیاصال نفهم. اشتباه کردم -        
 .دیببخش.  خوامیمعذرت م. نی حق دارنی بگیهرچ

 . نشدجادی ارشی سخت و نفوذناپذکیمی در ميریی تغچیه        
 . من برمنی بذارنی پرستی میبه هرچ.  برمنی کنم بذاریالتماستون م. غلط کردم -        
 .دی لبش را جويگوشه         
 ه؟ی دونه شغلت چیشوهرت م -        
 ! خدايا!  خدايا        
  دونن؟ی م؟ی شوهرت چي خانواده ؟یخانواده ت چ -        
 :با وحشت گفتم. استارت زد. نفسم آهسته آهسته بند رفت        
 ن؟یریکجا م -        
 : جواب داديبا خونسرد        
 ؟يایم. يکالنتر -        
 . کردی کردن راه خروج تقال مدای پينفسم برا. دمی را چسبنشیآست        
 . چرا؟ من که همه رو پس دادميکالنتر -        
 . را باال دادشی ابروي تاکی        
 و ی گذاشتفتی کي که سکه ها رو تودنی واضح نشون میلی خنای دورب؟ی ثابت کني خوایچطور م -        

 مالم رو نیمن ع. یت ازم کش رفونیلی دوازده مکینزد.  بهم پس داده باشهيزی چی کسادی نمادمیمنم . یرفت
 . خوامیم

 . شدمیداشتم خفه م. دی رسی منی به زمگری شد و هوا از کرات دی ازن سوراخ مي هیکاش ال        
 من به خاك نی کنتی اگه شکان؟ی ساقط کنی منو از هستنی خوای چرا من؟ی کنی کار رو منیچرا ا -        

 .نمی شی ماهیس
 . زدمشی به بازويضربه ا        
 چرا؟ -        
 .همچنان خونسرد بود        
 ی زندگي سکه ها تونیصد برابر ا.  کنه و دور بزنهاهی که بخواد منو سی نشده کسدهییچون از مادر زا -        
 ي هالهی پشت می رفتیوقت. رمی گی کنه بد می رو که از اعتمادم سواستفاده می من حال آدمی ولچه،یمن ه

 و ستی چون حالت خوش نيری گی مادی. ی گاو صندوق مردم سرك نکشي توگهی که ديری گی مادیزندون 
 .ي ندوزگرانی چشم به مال دي و مشکل داريگرفتار
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 . زنمیزار م        
نابود .  افتمیبه پاتون م! تو رو خدا.  شهي جورنی خواستم ایبه خدا نم.  شدی چدمیبه خدا نفهم -        

 . کار رونی انینکن. شمیم
 . کندی نگاهم نمیحت        
 نی خواستم اینم.  شدی چدمینفهم. گنی منوی رو دار همرهی کشن و سرشون می که آدم ممییاونا -        

 قانون، ده؟ی چه فای ولستم،یمن قاتل ن.  لحظه کنترلم رو از دست دادمهی. تو حال خودم نبودم.  بشهيجور
. رهی رو به عهده بگشتباهش اتی مسئولدی بایهرکس. ستی نشیبود حال و نخواستم و حالم خوش ندمینفهم

 شه؟ی مي دزدلیحالم خوب نبود دل.  رهی دستشون به خطا نمی از تو گرفتارترن ولایلیخ
 .رانی لحظه بمنی از آسمانت بفرست و مرا در همیبرق! خدا        
 ی طالقت داد، وقتیابی شوهرت غی ها دستبند به دستت زدن، وقتهی اومدن و جلو چشم همسایوقت -        

 کل ي خانواده ت انگشت نمای وقت،يری سرت رو باال بگی نتوستگهی و دي شد و سابقه دار شداهیپرونده ت س
 . دارهي بزرگمهر چه مزه ای کلک زدن به مانی فهمیتهران شدن اون موقع م

 
 که اشکان بفهمد نیپدرم قبل از ا. تمام شده بودم. دی دی جا را نمچی هچشمم. دستم افتاد. تنم لمس شد        

 گذشت محال بود خانواده اش مرا یاشکان هم م.  گذشتی گذشت اشکان نمیپدرم اگر م. ختی ریخونم را م
جمع . دمیبه در چسب. محال بود!  نهشان؟ پسر نابغه و سر به راهيعروس سابقه دار و دزد؟ آن هم برا. رندیبپذ

 .تمام. تمام شده بودم. شدم
 ی مرمی جا دستگنیاگر هم.  زدمشهیسرم را به ش. می بوددهی رسيحتما به کالنتر. توقف کرد. راهنما زد        

 ی ترکد و صدا می مثل توپ مزهای چنیهرچند که ا.  رفتی پدر و مادرم بر باد ميکمتر آبرو. کردند بهتر بود
 شک سکته خواهد یپدرم که ب.  جمع کندند توای را خدا هم نمیی آبروی بنی اآن وقت.  فهمندیهمه م. دهد
 .اشکان! يوا!  شد؟ اشکانی مادرم چه مفیتکل. کرد

 . وجود داشته باشهدنتی واسه بخشی راههی دیالبته شا -        
 . رمقم را به صورتش دوختمی بيناباور چشم ها        
 .زت بگذرم باشه که ای راههی دیشا -        
 .دی تنم دويخون تو. سرش را جلو آورد        
 ؟یچه راه -        
 .باز چلچراغ چشمانش روشن شده بود. دی کشمی اشک هايدستش را رو        
 . خواستمتدمتی اول که دياز لحظه  -        
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 .دیتا به قوس کمرم رس.  بردنیینگاهش را پا        
 .ارمی رو بخوام و به دستش نيزیعادت ندارم چ -        
 . شدی بود وحشستادهی از طپش اشی پي که تا چند لحظه یقلب        
 .ي کردم سرسخت تر بودی که فکر ميزی واسه تصاحبت بودم، اما تو از چی راههیدنبال  -        
 .دمی شنیا م رشیبه زحمت صدا.  زدی لب حرف مریز.  جمع شدمشتریب.  رانم گذاشتيدستش را رو        
 . تلهي توي خودت اومدي شدم که خودت با پای مدی داشتم ناامواشی واشی -        
 . زدمخی دستانش یاز داغ        
 .هر وقت که بخوام. ی خوام مال من باشیم -        
 . و چشمانش را بستدی تر آورد و صورتم را بو کشکی اش را نزدینیب. ستادیقلبم از تکاپو ا        
 . کنهی موونمی تنت ديبو -        
.  پسش زدممیروی نيبا ته مانده .  نتوانستم تحمل کنمگرید.  ام باال آوردنهیدستانش را به سمت س        

 .دیبرخالف انتظارم خند. چشمانش را باز کرد
 . کنهی بودنت حالمو خراب تر میوحش -        
 . تکان نخوردشی گذاشتم و هلش دادم، اما از جاشی شانه هايدستانم را رو        
  ام؟ی وحشيبهت گفته بودم من عاشق رام کردن دخترا -        
 . در عذاب بودمدنی نفس کشي برای واقعيبه معنا. دمی دی ام میمرگ را در چند قدم        
 . من شوهر دارمن؟یگی میمعلوم هست چ -        
 .دستش را پس زدم.  ام کنار زدنهی سيام را از رو مقنعه یکم        
 شه و ی ناز کردن و االن وقت ندارم و االن نميحوصله . ادی شوهر دار خوشم نمياتفاقا منم از زنا -        

.  لمست کنهي اگهی مرد دیاز اون مهم تر خوش ندارم تا با من.  رو ندارمای لوس بازنیاالن شوهرم هست و ا
 که شدم پس مونده ریس.  مال خودمهرم شکاي قسمتانیبهتر. رمیمن ش. ستمیشغالم ن. ستمیمن آشغال خور ن

 .هی به بقدمیش رو م
 يدستم را باال بردم و با تمام قدرتم تو.  کنمی چه مدمیباز هم نفهم. باز هم کنترلم را از دست دادم        

 .دمیصورتش کوب
 اندازم و قاشق ی منیی سر پاندی ام را نبی که آشفتگنی ايبرا.  شودی تر مرهی دور قبلم تاهی سيهاله         

 . چرخانمی ماگ ميکوچک را تو
 ...  بدمحی اگه واسش توضدیشا.  خبر ندارهزای چیلیاشکان از خ -        
 . کندی را زخم ممی شکند و گلوی مشهی مثل شمیصدا        
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 ... ی اگه تو کمکم کندیشا -        
ملتمس .  کنمینگاهش م.  دهدی نجات مهودهی بدنی گذارد و قاشق را از چرخی دستم ميدستش را رو        

 !يمصمم و جد.  کندینگاهم م. و خسته
 کنه، اون قدر محکم هی تونه کارت رو توجی که میلی که اشکان ازش خبر نداره، اون دالییزایاون چ -        

 اعتماد ی حرفات اون قدر قانع کننده هست که بتون؟ي مستحکم رو، روش بسازي رابطه هی یتونهست که ب
 ؟یدوباره ش رو جلب کن

 . گفتن ندارمي برایحرف        
 چرا همون موقع براش ؟ی محکم رو همون موقع به اشکان نگفتلی دالنیو از همه مهم تر، چرا ا -        

  شده باشه؟ری دیلی خگهین د االی کنی فکر نم؟ي ندادحیتوض
 . کشدیآه م.  برمی لباسم فرو مي قهی يسرم را تو        
 . هست، من باهاتميدی راه امی کنی اگه واقعا فکر منای ايبا همه  -        
 . زنم تا از خودم دفاع کنمیدست و پا م        
 ... من. ستی ننی کنی که شما فکر مي اون جوریچیه -        
 . گذاردی لبش ميانگشت اشاره اش را رو        
 خودت رو واسه من ستیالزم ن.  تو ندارمي گذشته دنی به شنيعالقه ا. قبلنم گفتم.  تاراسیه -        

  داره؟ي ادهی شدن به اشکان فاکی نزدی کنیفکر م. دمی سوال پرسهیمن فقط . ي بدحیتوض
 . کشمی میقینفس عم        
 . کم از عذاب وجدانم کم بشههی ي جورنی ادیشا.  خوام شانسم رو امتحان کنمی می دونم، ولینم -        
 .نگاهش متفکر شده        
.  رو خودم واسه خودم ساختمی سگی زندگنیا. ستیقابل شمارش ن.  کردم پاتيادی زيمن حماقتا -        

 واسه از دست دادن يزی حاال چی ولنم،یکمتر ضرر بب. کمتر از دست بدم.  زدم تا کمتر ببازمیاون موقع زور م
 رابطه م با گهی ددیشا. ستمی نیچی شناسه، نگران هی کس منو نمچی که هیی کشور، جانی تو انجا،یا. ندارم

 .میشیآروم م. شهیآروم م. شمیاشکان مثل قبل نشه، اما مطمئنم با حرف زدن آروم م
 .دیدستانش را پشت گردنش قالب کرد و تنش را کش        

 ی کسي دست و پاي قصد ندارم خودم رو روگهید.  کنمیی گدای رو از کسيزی که چنجای اومدمیمن ن -        
 اگه اون یحت.  اگه اون آدم اشکان باشهیحت.  باشمی کسی زندگزونی خوام آوی نمگهید. بندازم و التماس کنم

 ! خوام خودم باشم و خودمیم.  باشهامیآدم ت
 . پررنگ ترندشهی نور کم بار از همنی در اشی هايسورمه ا        
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 . دارمازیچقدر به دور بودن از آدما به خصوص مردا ن.  دارماجی احتیی چقدر به تنهای دونینم -        
 . کنمی محی حرفم را تصحعیسر.  کندیچشمانش را تنگ م        
 دوست دارن به من و ی که هر کدومشون به شکلهییمنظورم مردا. یستیمنظورم تو ن. بد برداشت نکن -        

 ...  کهییمردا.  کردنتمی رنجم دادن و اذی که هر کدوشون به شکلییمردا. جسم و روح و افکارم حکومت کنن
 .ونت ها خفه اش کرده اندخش.  خواهدی من هم نوازش ميگلو.  کشدی مشی گلويدستش را رو        
 . کرد و خوشبخت بودی زندگشهیبدون شوهر و دوست پسر و پدر و برادر هم م -        
 . کنددمییدوست دارم تا        
 مگه نه؟ -        
 . کندی نمدیی اما تااست،یمیک. لبخندش نوش داروست        
 ی رو مزی دونم که همه چی که میدر حال. ی بدونيزی من چي از گذشته ي دونم چرا دوست ندارینم -        

 چه ام،یچه با جدا شدن از ت.  مستقل شميکمک کرد. ي دونم مسبب نجات من از اون جهنم تو بودیم. یدون
 که مال امروز و یشناخت. سمت شنای کنم که می احساس مشتری گذره بی مشتریهر روز که ب!  زبانسیبا تدر

 ی دونی در مورد من مییزای چهی. ي من بودی زندگيانگار تو از مدت ها قبل تو. تسی دو سه ماه ننی و اروزید
 طعمه نی بهترشهی مثل من همییزنا.  کس نشناختهچی که هی منو شناختي طورهی.  دونهی نماممی تیکه حت

 سقف هی ری زی زننی ساعت ها با همچيکدوم مرد.  کرد و رفتتفاده ازشون اسدی که فقط باییزنا. واسه مردان
 مثل من اون قدر درهم شکسته و یی گذره؟ زنای می زننی از همچي کنه؟ کدوم مردی مونه و خطا نمیم

 یکی نیا. گهی باشه که می همونیکی نی که انی ادیبه ام. دنی وا مزی محبت آميداغونن که با چند تا جمله 
 نگه داشتن اون مرد، تنش رو هم ي و به هوادهیدل م. شهی مشی مرد زندگیکی نیا. هی واقعاه گهیهمون تک

آفتاب . دست نخورده.  خوانی مبیزن نج.  کننی نمشونی رو وارد زندگی زننی وقت همچچیاما مردا ه. دهیم
 . از شوهراش جدا شدهر بار بلکه دو باهی که نه ینه زن...  کرده و انتی که به شوهرش خینه زن. دهیمهتاب ند

 . ادامه بدهمدی آمده ام بانجایال که تا احا.  دهمیبغضم را قورت م        
 دختر هم کمتر با من هی از یحت. ی شکی دوست به من نزدهی از شتری بی وقت نخواستچیاما تو ه -        

شب .  بدهتی کردنم رضای که به جدا زندگيوادارش کرد. نجای اارهی که منو بي رو وادار کردامیت. یتماس داشت
 که يدی مشنهادی االنم پی زنی مي درهر  بهشهیحالم که بد م. ي بدادی به من زبان  تایو روزت رو بهم دوخت

 که ممکنه از راه یی خواهراشیپ.  که ممکنه گمراهشون کنمیی برادراشیپ.  خونواده تشی خونه ت، پي توامیب
 !چرا پات؟ چرا؟. ممکنه اغفالش کنم. شوهر خواهرت رو بگو. به درشون کنم

 . زنندی قهقهه مزی چشمانش نیحت.  شودی ملی ممتد تبديلبخندش به خنده ا        
 ؟ی زنی مهی حرفا چنی تارا؟ اي شدوونهید -        
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 وبا، یعنی جذام، یعنی زن ها هی بقي داند در کشور من زن مطلقه برایاو که نم.  شودیدستانم مشت م        
 کی ي وهی منی در دسترس تریعنی شکار، یعنی مردها ي مطلقه برا داند همان زنیاو که نم!  طاعونیعنی

 ! درنگ کرددی که در خوردنش نبایی غذایعنیدرخت، 
 !ی خطرناکنقدری دونستم اینم -        
 . تواند حالم را خوب کندی نگاهش هم نمطنتیش        
بر اساس !  منو نهي اما حرف ها،يدی رو شنامی اشکان و تيتو حرف ها.  ندارم پاتی شوخيحوصله  -        

 .یستی نزاری اما ازم ب،ی شناسی اونا منو ميحرفا
 . کشمی جلو مزی مي ام را رونهیس        
 لحظه هم باهاش همذات هی ؟ی اشکان نذاشتي لحظه هم خودت رو جاهی ی حتی بگي خوایم -        

 ومده؟ی لحظه هم از من بدت نهی لحظه هم دلت به حالش نسوخته؟ هی ؟ي نکرديپندار
 :دی گوی کند و میهر دو دستش را مشت م.  ماندی می باقیاز خنده اش تنها رد کمرنگ        
 ! سراغش نروگهی دگمی اشکان تصور کردم، به تو مياتفاقا چون بارها خودم رو جا -        
 !نی هم از انیا.  شودی می زنند و هر چه باد دارم خالی در پوستم میسوزن        
اون روزا من با اون .  داشت، مثل االن تواجی اون به کمک احتی وقتهی. اشکان دوست منه، مثل تو -        

 شد ینم.  کشهی می چدمی فهمیم. منم مرد بودم.  کردمیحالش رو درك م.  که با توامیی روزانیبودم، مثل ا
 شد که از تو ی نملی دلنای از ام کدوچیت، اما ه اون حال خرابش چشم بسي شد روینم. واسش دل نسوزوند

 که ستی که ازت متنفر باشم؟ قرار ني به من رسوندیبیآخه تو چه آس.  مشکل مال تو و اشکانهنیا. ادیبدم ب
به من چه .  که باد نبرهرمی گی هنر داشته باشم کاله خودمو میلیخ.  عالم رو من زنده کنمي مردايحق همه 

 رم؟ی کارم که بخوام انتقام اشکان رو بگچه  گذشته؟ منی تو و اشکان چنیکه ب
 . شودی دوزد و ساکت میمنتظرم ادامه دهد، اما چشم به انگشتانش م.  کندی تازه مینفس        
 .ي رو جواب دادشیکیتو فقط . دمی سوال پرسی ش؟ من کلهیخب؟ بق -        
 .د پوشی و کاپشنش را مزدی خیبرم        
 . خوام نشونت بدمی هست که مگهی جا دهی هنوز میپاشو بر -        
 . فهممی را منیا.  کندیفرار م        
 . کنمیخواهش م! پات -        
 . کندی گوشم زمزمه مری را بپوشم و در همان حال زمی کند پالتویکمکم م        
 ی خواستی و حال جفتمون خوب بود هر چمی مزرعه نشسته بودي روز که توهی کی مکزمی رفتیوقت -        
 قبوله؟. گمیبهت م
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 . کوبمی منی زميپا رو        
 .امی نمکیمن مکز -        
 :دی گوی اندازد و میدستش را دور شانه ام م.  براق ترندشهی از هماهشی سي هایآب        
 !يایم). Mi dulce(  دولسهی ميایم -        

 یکنارش م.  آوردمی و هوا کم مدمی کشی سرم ميپتو را رو. دمی لرزیتنم غرق عرق بود و باز هم م        
 یهر چه عضله و استخوان و عصب داشتم درد م.  شدندی هم بند نمي رومیدندان ها.  شدیزدم و سردم م

 کرد، اما خبر نداشت یام م هیپاشو.  گرفتی تب صورتم را مسیبا دستمال خ.  آوردی سوپ ممیمادر برا. کرد
 کی جنگل را آتش بزند با کی توانست ی خاست و می که از روحم برمیحرارت.  نداردی تب منشاء جسمنیکه ا

 . شدیتشت و دو تشت آب خاموش نم
 .دمی پدر را شني صداانی وهم و هذانیم        
 .نیی پاارشی کنم بی رو روشن منیتا من ماش -        
رقص . سرما کوران کرد. پتو را کنار زد. دی کشیمرتب آب دماغش را باال م.  کرد انگاریم هیمادر گر        

 . شدشتری بمیدندان ها
. زمی عزنی بش؟ي شدیآخه تو چرا همچ. دردت به جونم.  تا مانتوت رو تنت کنمنیتارا جون، مادر، بش -        

 .آها
 ؟یمان. ختی گوشم ري داغ شد و توری قلیبا زنگ مويصدا. دی کشیآتش از همه طرف زبانه م        
 .رهی تارا داره از دست م؟ياشکان، مادر، کجا موند -        
 از تب ی ها همه ناشنی ادیشا.  بودبیچقدر عج.  زدی حرف مفیچقدر لط. چقدر مادر مهربان شده بود        

 .توهم است. نمی بیخواب م. است
 . اونجاایتوام ب. مارستانی بمشی بریما م. آره -        
 .ي آتش بسوزنی خواهم تو هم در اینم. ینی خواهم سوختنم را ببینم. ایاشکان ن. اینه ن        
  جانسوزیخانه ام آتش گرفته ست، آتش"        
  آتشنی سوزد ایهر طرف م        
 پرده ها و فرش ها را        
 تارشان با پود        
 که دی چرخیزبانم نم.  نا نداشتندمیپاها.  شانه اش انداختيدستم را رو. دیچیا دور گردنم پمادر شالم ر        

 . خواستم تمام شومیم.  خواستم خاکستر شومیم.  خواستم بسوزمیم.  خواستم برومینم. می آی نممیبگو
 انی دوم گریمن به هر سو م"        
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  آتش پر دودبیدر له        
  تلخمی خنده هاانیوز م        
  ام ناشادهیو خروش گر        
  سوزانياز درون خسته         
 ادی کنم فریم        
 "!ادی فريا        
کجا .  آغوش پدرانهيمتعجب شدم از گرما. دی جانم را در آغوش کشمهیتن ن.  مادر آمدياریپدر هم به         

 رم؟ی می واقعا دارم مضم؟ی قدر مرنی ایعنیرو نکرده بود؟  پس چرا تا امروز ؟ی همه عطوفت و نگراننیبود ا
 .رمی می شکرت که دارم مایخدا. دمی خنداریخت ایب!  طور دستپاچه و نگرانندنی دو انی که ارمی میحتما دارم م

  رحمی بیخانه ام آتش گرفته است آتش"        
  آتشنی سوزد ایهمچنان م        
  را که من بستم به خون دلیینقش ها        
 واریبر سر و چشم در و د        
 "! ساحلی بيدر شب رسوا        
 .دمی اشکان را شني صداي خبری خواب و بانیدر م        
 ! امام هشتمای -        
 .مادر ضجه زد        
 .نی بکني کارهی. رهیدخترم داره از دستم م -        
 ینم. نفسم را قطع کردم.  انداخت و بلندم کردمی زانوریدست ز. پدر را هم. ه عقب رانداشکان مادر را ب        

 ینم.  شدی می قاطی کز و سوختگي خاست و با بوی که از تنش برمی خوشيبو.  بو را بشنومنیخواستم ا
.  شده بودمیکی شی که با اتم هاییبو.  هم خو گرفته بودمشی که با ملکول هاییبو.  بو را بشنومنیخواستم ا

 . راقمی در حردهی خوابيخانه و کاشانه . کاشانه ام را.  که با آن خانه ام را ساخته بودمییبو
  بر مني بر من وايوا"        
  را که پروردمییسوزد و سوزد غنچه ها        
 يبه دشوار        
 در دهان گود گلدان ها        
 "يماری سخت بيروزها        
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 تا دمیسرم را باال کش.  همراه نباشددنی که با نفس کشیآن هم حرف زدن.  حرف زدن نداشتمي برایرمق        
.  بترکددی که بایدل. ردی بمدی که بایدل. شیدلم رفت برا.  برخورد کردششی ريصورتم با زبر.  گوششکینزد

 . اشکان، اما زبانم سوختمی خواستم بگویم
 . خوام بفهمن حامله مینم. انیابام بنذار مامان ب -        
 .سوختم. بوسه اش از تب من هم داغ تر بود. دی ام را بوسیشانیپ.  مفهوم نبودشی برامیاما انگار حرف ها        
 از فراز بام هاشان شاد"        
  فتح شان بر لبي خنده هاانهیدشمنانم موذ        
 بر من آتش به جان ناظر        
  مشبک شبنیر پناه اد        
 انی دوم گریمن به هر سو م        
 ادی کنم فری مدادی بنیاز ا        
 "!ادی فريا        
 نی اوليبرا. خانواده ام کنار هم بودند. پدر هم جلو نشست.  گذاشتشی پايسر مرا رو. مادر عقب نشست        

 ی رفت، برنمی که می نفسنیکاش ا.  مردن بودي برایچه وقت خوب. تی و گله و شکاهیبار بدون گوشه و کنا
 !گشت

  بر منيوا"        
  آتشنی سوزد ایهمچنان م        
 وانی و دفتر و دادگاریآن چه دارم         
 "وانیو آنچه دارد منظر و ا        
 پلکم را باال یکی.  به سمتم حمله آوردنددپوشیچند مرد و زن سف.  کردی سرم حرکت ميسقف رو        

 که یانتقالم دادند به تخت. لرزشم کم شد.  در پوستم حس کردمیسوزش. داد زد. دمی تارش را دریتصو. دیکش
.  بودستادهی اياشکان گوشه ا. دمچشمان دردناکم را دور اتاق چرخان.  سرم وصل کردندمیبرا. کنار پنجره بود

 !آخ! آخ اشکان. دمی دیصورتش را خوب نم.  فشردی اش را مینی بغهیت
 من به دستان پر از تاول        
  کنم خاموشی طرف را منیا        
  آن روم از هوشبیوز له        
  به گِردش دودزدیزان دگر سو شعله برخ        
 ؟! داند که بود من شَود نابودیتا سحرگاهان که م        
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 که مهلت ی و چهار ساعتستیبه ب. دمیشی و به فردا اند دوختماهیچشم از اشکان گرفتم و به آسمان س        
 ی خواستند بسته شوند و من نمی ممیپلک ها.  را انتخاب کنمیکی خداحافظی با اشکان و زندان نیداشتم تا ب

 سپردند به ی ماندند و تن می مداری بدیبا. دندی دی سحر را می شب بنی اانی ماندند و پای باز مدیبا. خواستم
 ماندند و ی باز مدیبا.  دادندی ماندند و تاوان حماقتشان را پس می مداری بدیبا. شین و گرگ هاصبح تهرا

 ی اشک ندامت مي ندانم کارنی ماندند و تا ابد بر ای باز مدیبا.  دادندیخاکستر تن سوخته ام را به دست باد م
 پلک نیا! نه. دندی گزی را برمیکی با ذلت ی زندگای مرگ با عزت ی دو راهنی ماندند و بی مردای بدیبا. ختندیر

 است و شهر در امن و امان داریامشب همه بخوابند که تارا ب.  خواب نداشتندي برای و خسته وقتنی سنگيها
 !است

  شاد در بسترگانی مهربان همسانیخفته اند ا"        
 صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر        
  کنند از خوابیر م سر بچی های آيوا        
  امدادی از پگانمیمهربان همسا        
 ادی گر بندادی آتش بنیسوزدم ا        
 ادی کنم فریم        
 "!ادی فريا! ادی فريا! ادی فريا        
 و دنی که دویی وقت هانیهم.  خوردی وقت ها منیبال به درد هم. دمی دونیی پایکیپله ها را دو تا         

 را در حال صحبت با امی چرخانم و باالخره تی و چشم مستمی ای پله ها ميپا.  دهدی جواب نمدنیجه
 روم و مقابل چشمش باال و ی مش دهم و دوان دوان به سمتی فرمان ممیدوباره به پاها.  کنمی مدای پلشیموبا

 و زمی آویردنش ماز گ. دی گشای و آغوشش را مندی نشی لبش مي به دست، خنده رویگوش.  پرمی منییپا
 کشند و در عمق آسمان ی پر ممی هايآن قدر خوشحالم که تمام دلخور.  کنمیصورتش را غرق بوسه م

 ی هر دو دستش جا مانی گذارد و مرا میم بشی جي را تویگوش.  شودیصحبتش تمام م.  شوندیمدفون م
 :دی گویدهد و م
 .قربون خواهر باهوشم برم من -        
 . کندی را تار مدمیاشک شوق د        
 . کردم محاله قبول شمیفکر م.  شهی باورم نمامی تيوا -        
 . کندی و با دقت نمره ها را نگاه مردی گیکارنامه را از دستم م        
 ی عال که در مجموع نمره تنهیمهم ا.  هم خوبهنگتیتیرا. هی عالنگتیسنی و لنگیکینمره اسپ! اوم -        

 .شده
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 يقبل ترها برا.  را دارمکی حرف زدن با پاتریحاال اعتماد به نفس تلفن.  درمی آورمبمی را از جلمیموبا        
 گری دانم که دی اما حاال مد،ی گوی تا بفهمم چه منمی را ببشی داشتم حرکات لب هاازی نشی حرف هادنیفهم

 . سر شدهی کر و اللي دوره گریکه د.  توانمیم
 ؟ی زنی زنگ مکیبه پاتر -        
 . گذاردی می گوشيدستش را رو.  دهمیسرم را تند تکان م        
 ؟ي اهیپا. شهی خوشحال مشتری بیرو در رو بهش بگ. ششی پمیریم. زنگ نزن -        
از مدت ها بعد . يهر کار.  هستمزی هر چي هیامروز من پا.  فرو می برمبمی را در جمیبا لذت دست ها        

 ي شود بدون حس فرو دادن تکه هایم. هوا هم بهتر شده انگار!  بودندیاحساس مف. احساس زنده بودن دارم
 .دی نفس کشخی

 ه؟یخب؟ حاال برنامه ت چ -        
 . شودیهنوز از هجوم بادها مور مورم م.  کنمی رو به جلو خم می را کممیشانه ها        
 . وقتشه دنبال کار بگردمگهید -        
 . دهدی را باال مشی پالتوي قهی        
 ی مدیبع. می نکرددشی واسه تمديهنوزم فکر. ي موقت داريزایتو و.  باشهی کنم کار راحتیفکر نم -        

 . بهت کار بدنییدونم جا
 . نزده بودی مورد حرفنی در اکیپاتر.  خوابدی ماقمیاشت        
  شه؟ی نمیعنی -        
 :دی گوی زند و می مشی پاي به سنگ جلويضربه ا        
 . کننی مپورتتی تموم شه دزاتی چون اگه وم،ی به حال اقامتت کني فکرهی اول دیبا -        
حال .  رفتن ندارمي برایی کنند؟ به کجا؟ من که جای مپورتمید. ردی گیوحشت تمام وجودم را در بر م        

 . کنمی خواستم زندگیتازه م.  شودی ملیبد هم زا.  شودی ملیخوشم زا
 شه؟ی میحاال چ -        
 :دی گوی گذارد و می کمرم ميدستش را رو.  آوردیچشمان گرد شده از ترسم، لبخند بر لبش م        
 .می کنی مشی کارهی. ی رو نگفتم که بترسنایا -        
 . امدهیاما من ترس        
 یی جاهی که بتونم رمی به من نگفت؟ همش اصرار داشت مدرك زبانمو بگیچی هکیچرا پاترپس  -        

 . نگفتزای در مورد ویچیه. مشغول به کار شم
 . کشدیمرا به سمت خودش م        
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وگرنه اون بهتر از من از . ي و درس خوندن رو کنار بذاری خواسته نسبت به زبان سرد شیحتما نم -        
 . مهاجرت خبر دارهنیقوان

 . شودی مدی ناامدمیام        
 ست؟ی نی راهچی هیعنی -        
 :دی گوی دهد و در همان حال می دست تکان می تاکسي بوسد و برایسرم را م        
 .تو نگران نباش. می کنی درستش ممیری گی ملیچرا نباشه؟ وک -        
 . زنمیخموده و دلخسته زخم م! فیتکلاز سر رفع . ستی سرسرشی هايدلدار        
 راحت التی خرانی کنن به اپورتمیاگه د. امی من بی خواستیاز اولم نم.  واسه تو بد نباشهدیالبته شا -        

 .شهی شونه هات برداشته مي از روتی مسئولنی بار سنگنیا. شهیم
 زنم و یپوزخند م.  به رو به رو دوختهی حسچی هیاما نگاهش را ب!  حداقل تعجبایانتظار دارم انکار کند         

 .دی آیآرام به حرف م.  گردانمی کشم و رو برمیآه م
 رونمی بتیاز زندگ. يریاز خونه م م. ی اشتباه گرفتتیمنو با دشمن خون.  رفته که من برادرتمادتیکال  -        

. ی کنی و مستقل عمل ميری گی ممیبدون من تصم.  ندارمیگاهی جاچی اعتمادت هي رهی دايتو. يندازیم
 نصفه شب تا دم خونت اومدم بارها. ي کشم خبر نداری که من مياز درد.  دارمی من چه حسستیبرات مهم ن

درس و . ی تا مطمئن شم خوبدمیی روشن و خاموش خونه ت رو پايچراغا. ستی نیکه مطمئن شم مشکل
 ی طرف مهیاز . ی کنی کار میچ. يریکجا م. ي خوری میچ.  توئهشیفکرم همش پ. دانشگام مختل شده

 ی روحتی طرف نگران قرص و داروها و وضعهی زا. ارهی سرت بیی به تورت بخوره و بالي آدم ناجورهیترسم 
واسه . ی به نفعته مستقل باشگهی مکیپاتر. نی منو حذف کردنی دست به دست هم دادکیخودتم، اما تو و پاتر

 تونم ینم. ستی ني جورنی حرف راحته، اما واسه من انی دونه ای برادر نمهی تری از تعصب و غیچی که هیاون
 رو ول کنم و تا اون مارستانی تونم مرتب بی چون نم،ی کنی و جدا از من زندگیاش شهر بنی ايقبول کنم تو

به . ی از وجودمي اکهیت. ی تونم باشم، چون خواهرمی هم نمالی خیب.  به تو سر بزنمامیسر شهر بکوبم و ب
 . واسه جفتمون بهترهرانی اي کنم اگه برگردی خاطر فکر منیهم

 !آخ        
 از اون جهنم ي جورهی دی کنه، اما خب بای رو حل نمی اومدنت مشکلنجای دونستم ایمن از اولم م -        

به .  نبودری تقصی وسط بنی هم اکیپاتر.  نشدی داشتم که عملي اگهی ديمایمن تصم. دمتی کشی مرونیب
 . رو تحمل کنمطی شرانی تونم ایهر حال من نم

 !درد. درد دارد        
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اونجا .  خودموني خونه ي گردیبرم. دمی متی برمت و با بابا آشتیمشکل طالقت که حل شد خودم م -        
 کم سخت هی لشی اوادیشا.  درس بخوني خوای کار کن، مي خوایم. ي انجام بدی تونی می خواستيهر کار

 .ي دارتی همه راحته که امنالیباشه، اما حداقل خ
 لیحاال دل.  ترسناك بودشنهادی پنی گفت خودت را بکش بهتر از ای داد و می دستم مریاگر هفت ت        

 . فهممی مکی رفتن به مکزي را براکیاصرار پاتر
. ي دادگاه و جنگ و دعوا نبودریدرگ. شد ت عوض هیروح. ياز اون فضا دور شد.  مدتم بد نبودنیا -        

 . تر شدعیروند درمانت سر
 صورتم حس ي را روامیدست ت. می رویهمه در هم فرو م.  شوندی خودشان جمع مي و درونم تورونیب        

 . کنمیم
 . خوامی و صالحت رو مریمن خ. گهی اخم نکن دي جورنیا -        
 . افتمیزودتر از او راه م. می شوی مادهیپ.  کندی توقف میتاکس        
 ؟يقهر. صبر کن! تارا -        
 . دهمیمحکم نفسم را تو م        
 !نه -        
 . دهدی مرونیمحکم نفسش را ب        
  از من دوست داره؟شتری تونه ادعا کنه که تو رو بی میک. آ قربون خواهر خوشگلم -        
 یبا آرامش کنارشان م. زدی ری صورتم مي را تومیباد موها.  خوردیگونه تکان مگوشه لبم تلخ و زهر        

 .زنم
 .می خوب به پات بديقراره خبرا.  بخندگهیحاال د -        
 ! توي هم برای لبخند زورکنی زور است؛ ازیحاال که همه چ.  زنمیلبخند م        
. ستی کردم نی که فکر میی جاک،ی فهمم مکان مالقات با پاتری طوفان خودم غرقم که نميآن قدر تو        

 مشابه ستیرستوران.  کنمیبه اطرافم نگاه م.  کشدی مرونی سالسا، مرا از گرداب درونم بيبای زکیموز
 ی به زبانرای گییبا صدا. واند خی سن مي رويخواننده ا. زیهم تخت دارد و هم م. رانی ای سنتيرستوران ها

 ها هم مثل يرنگ پوست گارسون ها و مشتر.  زدی شناختم حرف می که من نمی با کسانیقت وکیمثل پاتر
هنوز .  کندی متمی هداییبای زی سنگي به سمت پله هاامیت.  بودی و جنوبي مرکزيکایمثل مردم آمر. کیپاتر

 و دهیبه سر از ته تراش. شیبای و زدهیچی عضالت در هم پبه،  تنشدی سفیبه رکاب. نگاهم به خواننده است
 . و خش دارشی زخميبه صدا.  خوش آهنگشيبه چشمان بسته و حال و هوا. براقش



 171 

 ي سن کوچک براکی بزرگ دوازده نفره و زی مکیبا .  داردي و کوچک تری خصوصي باال فضايطبقه         
 کیا بسته اند به جز  چشم هيهمه .  فرو رفته اندکی موزي بسته در خلسه ی با چشمانشیرقص که اعضا
 دنیمحض د  بهدنش،یبه محض د.  خندندی درخشند و می من مدنی که به محض داهی سیجفت چشم آب

 ی مامیترسم از ت.  شوندی تمام ممی محکم و استوارش، دلهره هاي قدم هاي صدادنیخنده اش، به محض شن
 ی دستان بزرگ و گرمش منی و دستم را بدی آیجلو م!  اويمحکم مثل ساق پاها.  شودیدلم قرص م. زدیر
 :دی گوی بزرگ تر و گرم تر مي و با لبخندردیگ

 . تاراي غرب خوش اومديایبه دن -        
 . کندی متی قلب است که به من هم سرامیلبخندش آن قدر صادقانه و از صم        
  خبر داد؟امی قبول شدم؟ تيدیاز کجا فهم -        
 . اندرهی بدون لرزش به چشمانم خشیمردمک ها.  فشاردیمدستم را         
 . دارممانی به خبر نبود، چون من به تو ايازین! نه -        
 زی اعتنا به همه چی که بستی دانم او تنها کسیم.  داردمانی دانم که ایم. دی گوی دانم که دروغ نمیم        

 :دی گوی کشد و آرام مینبال خودش م مرا به دمتیبا مال.  داردمانیو همه کس به من ا
 .می رو بزرگ تر کنتی روابط اجتماعي رهی وقتشه کم کم داگهید. می دادبی جشن کوچولو واست ترتهی -        
 برادر و امِی تنیچقدر فرق هست ب.  کنمی که در حال بگو و بخند با دوستانش است نگاه مامیبه ت        

 رونی تمام تالشش بيگری داند و دی مینی و خانه نشتی تنها راه نجات مرا محدودیکی. یکی مکزکِیپاتر
 . من از حصار زندان استدنیکش

 ! معروفميِبایتارا، همون دوست ز.  کنمی میمعرف. دی موعود فرا رسيباالخره لحظه ! انیخانم ها، آقا -        
در .  آورندی کشند و به سمتم هجوم می هورا مدو دختر و سه پسر.  چرخندینگاه ها به سمت من م        

 ی دخترها را نشانم مکیپاتر! انگار واقعا معروفم.  شناسندیانگار واقعا مرا م. نمی بی مییچشمان همه رد آشنا
 .دهد

 .نیری و شمیمر -        
 . کندیو بعد به پسرها اشاره م        
 ! سجاد، پرستوثم،یم -        
 به پشت گردن ی محکميپسر ضربه .  ترکدی خنده ميسالن کوچک از صدا.  شوندیچشمانم گرد م        

 :دی گوی زند و می مکیپاتر
 . لطف کن و خفه شوی رو بگی فارسی چرخه اسامی زبونت نمیوقت.  حرف زدنتنیتو اون روحت با ا -        
 :دی گوی کشد و می به گردنش می با خنده دستکیپاتر        
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 !ارسطو معروف به پرستو.  کنمی میمجددا معرف. اشتباه شد.  خوامیعذر م -        
 :دی گوی مامیارسطو رو به ت.  دهمیبا بچه ها دست م.  خندمی مکی پاتری بار من هم از بدجنسنیا        
 .ي رو تو آب نمک خوابوندي خواهرنی همچينگفته بود -        
 . شودی تند مامیت        
 .مواظب حرف زدنت باش! يهو -        
 و ارسطو به امیت.  رقصندی دور با هم مکیهمه . شلوغ و شادند. ستیمیجمعشان صم.  خندندیباز هم م        

 گرفتنش ادی ي براي بلدم؟ مگر هرگز فرصت و اجازه ادنیمن مگر رقص.  کنمیقبول نم.  دهندی مشنهادیمن پ
دستانم را در هوا تکان . دی آی من مت کند و به سمی را رها ممی مرکیپاتر.  شودیم می مالکیداشته ام؟ موز

 :می گوی دهم و میم
 !نه. ستمیمن بلد ن. کینه پاتر -        
 :دی گوی گوشم مری کشاند و در همان حال زی کند و به زور مرا به وسط سن می نمیتوجه        
 . من حرکت کنيفقط بدنت رو شل نگه دار و پا به پا.  خوادیبلد بودن نم -        
 همه نیاز ا.  کمر منيهر دو دست خودش را رو.  گذاردی خودش مي شانه يهر دو دست مرا رو        

.  کندی گرمم مشی هاي سورمه ايگرما. هرچه باشد او مرد است و من زن.  شومی معذب مکی به پاتریکینزد
 . آوردی منییسرش را پا. زم اندای منییسرم را پا

 .راحت باش! ؟ی منقبضي جورنیچرا ا -        
 که از ابتدا نیری و شامیبه ت.  کنمی پرت کردن حواسم به دور و بر نگاه مي دهم و برای مرونینفسم را ب        

.  شنوندی ميزی و نه چنندی بی را می لحظه هم ننشسته اند و چنان در آغوش هم فرو رفته اند که نه کسکی
 ست؟ی چامی عکس العمل تچسباند طور لبش را به گردن من بنی اکی کنم اگر پاتری لحظه فکر مکی

 پات؟ -        
 )بله( ؟یس -        
 . دهمی اشاره منیری و شامیبا ابرو به ت        
 ه؟یخبر -        
 :دی گوی کند و می اشاره ام را دنبال مریمس        
 .حواست رو بده به من.  اوناالی خیب -        
از افکار خودم .  کندی دستش را شل میالی خیبا ب. ندازمی فاصله بمانی تن هانی بی کنم کمی میسع        

 تفاوت نسبت به دور یب.  مسائل در فرهنگ غرب استنی پا افتاده ترشی رقص ها پنیا.  کشمیخجالت م
 : پرسدیگرفتنم م
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 مدرك شب و روزت رو به هم نی تو واسه ا؟یستی که انتظار دارم خوشحال نين قدرتارا؟ چرا او -        
  شده؟یچ.  کنهی ت رو عوض مهی کردم به دست آوردنش روحیفکر م. یدوخت

 . کنمی نگاه مامیدوباره به ت        
 ران؟ی خواد منو برگردونه ای مامی که تیتو خبر داشت -        
 . کنمی شانه اش سفت مي را رومی اراده انگشت هایب.  دهدی افتد، اما جواب نمی گره مشی ابروهانیب        
 ؟ی نکنن بهم نگفتدی تمدزاموی که ممکنه ونی اای کنم دای تونم کار پی که نمنی در مورد ايزیچرا چ -        
. ي خبر دارزای چیلیز خ ایگی تو که م؟ي زدی مدی جدی زندگهی چرا حرف از کار و درس و ؟ي کرددوارمیچرا ام

 تونم ی که من نمی دونیم.  رو دارهدار ي واسه من حکم چوبه ي پدري برگشتن به خونه ی دونیپس حتما م
 . برگردمیبه اون زندگ

 . شودی تنگ تر مکی بازوان پاتريحلقه . ردی گینفسم م        
 گردم ی بر نمگهی دی کنم، ولی بندم و بازم شبونه فرار میاگه شده چمدونم رو م.  تونمیپات من نم -        

 . گردم به اون جهنمی بر نمگهید. رانیا
 ی و مستدی ایم.  کندی گذارد هوا راهش را طی آورد و نمی فشار ممیبه گلو.  کشمی لباسم را مي قهی        

 :دیگو
 م؟ینی بشي خوایم -        
 . دهدیمهلت حرف زدن نم.  زنمی را چنگ مشی بار بازونی شانه، ايبه جا        
 یمی کشور نه قنی تو ا؟ی ترسی مامیچرا از ت. ی زن مستقل و آزاد و بالغهی بار هزارم، تو يتارا برا -        

 .يری گی ممیخودت واسه خودت تصم! یسیی نه ر،ياری نه صاحب اخت،يدار
 . دهمی هم فشار ميفکم را رو        
 . دونمیم -        
 . شوندیکف دستانش خشن م        
 ی نمگهی کس دچی نه اون، نه من، نه هزه؟ی با حرفاش اعصابت رو به هم برامی تيدیپس چرا اجازه م -        

  بگم؟دی رو چند بار بانایا. می بکني تو رو وادار به کارمیتون
 . کوبمی مشی را نامحسوس به قوزك پامیپا        
 .شنوهیم. واشی! سیه -        
 . دهدی و سرش را تکان مردی گی خنده اش می خشم و ناراحتانیم        
 بهم ی که دست کسیی چمدونم رو بردارم و برم جانهی اتشیگفتم که، نها.  ترسمی نمامیمن از ت -        

  شم؟پورتیچقدر احتمالش هست د.  تونم فرار کنمی از قانون که نمینرسه، ول
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  مونده؟زاتیچقدر از و. رهی گی داره سخت میلی خدایکانادا جد. ب احتمالش که هستخ -        
 . ماهشیحدود ش -        
 .پس هنوز وقت هست. خوبه -        
 . تابدی در دلم مدینور ام        
  هست؟ی راهیعنی -        
 . شودی ثابت مامی تي چند لحظه نگاهش رويبرا        
 ؟ي طالقت خبر داريد پرونده از رون -        
 .زدی ریدلم م        
  داره؟یچه ربط. نه -        
 . شوندی مطانیچشمانش ش        
 .کای آمرای کی رو، اقامت مکزنجایالبته نه اقامت ا. يری اقامت بگی تونی میخب اگه با من ازدواج کن -        
 . خورمیجا م        
 ؟یچ -        
 مگه نه؟.  ارزهیخرج داره واست، اما م -        
 شی های از شوخی حتکی خوانم، اما پاتری را از صورتش مطنتی و شیشوخ.  کندی تنم افول ميگرما        

 .هم هدف دارد
 .گهی دی کنی می شوخيدار -        
 . خنددیم        
 راه واسه نی ترعی سر،ی و نه تخصصي داری چنداني هی تو که نه سرماطی با شرای واسه کسیآره، ول -        

 . موجودمي نهی که من تنها گزادی و متاسفانه به نظر مزنهیتی سهیاقامت ازدواج با 
 .فتمی چاه بي و تومیای مانده که از چاله در بنیهم.  کنمی میپوف محکم        
 به خاطر اقامت یگیبعد تو م.  خودم رو از دست مردا نجات بدمي جورهی زنم که یمن دارم زور م -        

 ازدواج کنم؟
 :دی گوی اندازد و می را باال مشیابروها        
 . راه ممکن رو گفتمنی ترعی و سرنینگفتم ازدواج کن، فقط راحت تر! نه -        
 :می گوی کوبم و می مشی به پهلویمشت. مرا دست انداخته.  خندندی مشیهنوز هم چشم ها        
 .رمی می می من دارم از نگران؟ی باشي لطفا جدشهیم -        
 . خنددیبلندتر م        
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 . ام تارايباور کن من کامال جد -        
 . کنمیباور نم.  شودیباورم نم        
 ؟ی کنی در گوش خواهر من پچ پچ می چي ساعته دارهی -        
 . دهدی جواب مکیپاتر. میری گی از هم فاصله مامی تي صدادنیبا شن        
 . کنمی ازدواج ميدارم ازش تقاضا -        
 و به سمت ردی گیدست مرا م.  خنددی شود و می هم باورش نمامیلحنش آن قدر شوخ است که ت        

 :دی گوی کشد و میخودش م
 . برسزتیخواهرمو ول کن و برو به دوست دختر عز -        

 که انعطاف یی اجازه از من تا جایگردن من هم ب.  چرخاندی کند و سرش را می بالفاصله اخم مکیپاتر        
 . شومی مرهی به نرده ها زده خهی تکنه،ی که دست به سي گردد و به دختریدارد بر م

 ي مطبوع تر از هواییبا هوا. شهی درخشنده تر از همیبا آفتاب!  عمرميزودتر از تمام صبح ها. صبح آمد        
 خالص را استشمام ژنی شد راحت اکسیم.  نبودي نفس هم خبری و تنگاهی از دود و آسمان سیحت! هر روز

.  نبوداهی سزی چچیه.  بد نبودزیچ چیه. دی ها محکم هوا را بلعهی از خراب شدن ری شد بدون نگرانیم. کرد
 . نکرده بودییودنما خبای گاه انقدر زچی من، هی روز زندگنی بدتردیخورش

 را بسته میچشم ها! هی ثانکی ی از حتغیدر! نه که خوابم برده باشد، نه.  را باز کردممیباالخره پلک ها        
 که تا خود صبح کنار تختم یاشکان. تا مجبور نشوم با اشکان حرف بزنم. نمیبودم تا مجبور نشوم اشکان را بب

چشم باز .  هنوز زنده بودممیبرخالف آرزوها. گشودم رد، اما باالخره چشم کی را نوازش ممی بود و موهاستادهیا
 لبخند زد دنمیبه محض د.  آشفتهیی سرخ و موهای خسته و چشمانیبا صورت. دمیکردم و بالفاصله اشکان را د

 : و آرام زمزمه کرددی ام را بوسیشانیو خم شد و پ
 ! شکرتایخدا -        
 :دمینگاهم را چرخاندم و پرس.  اش به هم خوردی تمام نشدنيدلم از محبت ها        
 مامانم کو؟ -        
 : چسباند و گفتشیکف دستم را به لب ها        
 .رنی گیمجبور شدن برن، اما مرتب تماس م.  نفرهیگفتن فقط . اجازه ندادن بمونن -        
 :د کرد ادامه دای که گونه ام را نوازش میو در حال        
 ؟ياالن بهتر. ی زندگيتو که منو جون به سر کرد -        
 . نداشتیی لغات من جاي رهی در داگریخوب و خوب تر و بهتر، د        
  کنن؟ی مرخصم میک -        
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 : اش انداخت و گفتی به ساعت مچینگاه        
 .ي شدفیضع. يم که بخور واست بخريزی چهیفعال من برم .  کنهتتیزی ودیاول دکتر با -        
 . را چنگ زدمنشیآست        
 . خوامینم! نه -        
 . کردم و قورت دادمدایبه زور چند قطره بزاق پ. دهانم خشک بود        
 دن؟ی نفهممی از حاملگيزی چنایمامان ا -        
 . تختم نشستي کرد و لبه یپوف.  نگاهش مشهودتر شدیخستگ        
خودم امروز بهشون .  موضوعه، نگران نباشنی حال و روز تو به خاطر انی اگه ای ولدن،ینفهم! نه -        

  تونه از گل نازك تر بهت بگه؟ی می کنمی خوام ببیم. گمیم
 . شدمزی خمین. استرسم سر به فلک گذاشت        
 .قطش کنم کن که زودتر سدای دکتر پهیفقط .  نگویچیه. اینه، نگ -        
 . اش نشستیشانی پي تویفیاخم ظر        
 هم یهر اتفاق. ی اجازه بدم سقط کنفتی بدن ضعنی درصد فکر کن با اهی.  کردم و تمومی غلطهیمن  -        

 . کنمی نمیسکی رنی همچفتهیکه ب
 . را کم داشتمنیهم!  خدايا        
 سرت یی کردم که مبادا بالی عاصغمبرهی خدا و پیهرچ.  تا حاال هزار بار مردم و زنده شدمشبیاز د -        

 هر ي که مردم حرف مفت نزنن؟ گور بابا؟ی خطر بندازم که چي جونت رو توی دستی دستامیحاال خودم ب. ادیب
 . دهن مفتهیچ

 . نشودریلبم را گاز گرفتم که اشکم سراز        
 .ي چه نديچه تو اجازه بد.  کنمیسقطش م.  خوامی بچه رو نمنی من ایول -        
 . را تنگ کردشیچشم ها        
 مگه دست خودته؟.  خوشگل خانومی کنی مجایشما ب -        
 .با پشت دستش گونه ام را نوازش کرد        
 .زنم یخودم باهاشون حرف م. اونا با من. گفتم که نگران مامان بابات نباش -        
 و اقتدار را حس تی حمانی اروزیکاش د!  بودمدهی حرف ها را شننی اروزیکاش د.  را برگرداندممیرو        

 ! و چهار ساعتستیفقط ب!  گشتی و چهار ساعت به عقب برمستیکاش زمان ب! کرده بودم
 بزنه با من کیهر کسم بخواد ج.  خودمشی پيای و بعدش ممیری مسافرت مهی. میری گی نمیعروس -        
 .ی کنی خواد خودت رو قاطیتو نم. طرفه
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 . درد مبتال بودمنی من به همم؟ی قلب داردنی بنام ترکیمرض        
 ؟ی فهمیچرا نم.  خوامشی نمگمیم -        
 . شده بودندظی و غلي جدشیاخم ها. چانه ام را گرفت و صورتم را چرخاند        
  شد؟یپس چ.  بچمونه، قتله، گناههی گفتیم. شی خواستی که مروزیچرا؟ د -        
 پدر ی بي شدم با بچه یاگر جدا م.  آوردمی مای زندان به دني بچه را تونی ادی ماندم بایاگر با اشکان م        

  شود؟ی قدر دور و سخت منی مردن ایچرا گاه! آخ خدا!  کردمیچه م
 .می رو ندارتشیموقع. سنم کمه.  تونمی االن نمدمیچون فکر کردم و د -        
 . دادرونی فرو برد و کالفه و خسته نفسش را بشی موهانیانگشتانش را ب        
 . ازت نمونه خون گرفتني به دکترت گفتم احتماال باردارشبید. هی چشتی جواب آزمامینیفعال بذار بب -        
 . و بلند شددیشمان سرخش را مالچ        
 . راحت شهالمی ت کنه که خنهی معاادیزودتر ب.  دکتره کجا موندهنی انمیبذار برم بب -        
اشکان سالم کرد و رفت .  وارد اتاق شدنديهنوز قدم از قدم برنداشته بود که در باز شد و دکتر و پرستار        

 . را چک کرداتشیز دست پرستار گرفت و محتودکتر پرونده را ا. ستادی ايو گوشه ا
 ؟ي نشدودیچند وقته که پر -        
 .کاش پزشکم زن بود. با خجالت به اشکان نگاه کردم        
 .شونزده، هفده روز -        
  بوده؟ی کی که با شوهرت داشتي رابطه انیآخر -        
 . دستم مشت کردميپتو را تو        
 .شی روز پستی ببایتقر. همون حدودا -        
 . گشتی رفت و بر نمینفسم م        
 متخصص هی دیبا. ی داشته باشستی کدمیاحتمال م. هی پاطی قاطي اما هورمونات بدجور،یستیباردار ن -        

 ی ول،ي بری تونیم. ستی نیدر کل مشکل.  بودهی عصبشتریب.  نداشتهیتبت هم علت عفون.  ت کنهنهیزنان معا
 . سونو بدههیحتما 

 .اشکان جلو آمد! نبودم. باردار نبودم! آخ        
  خطرناکه؟نیگی که میستی کنیا -        
 .دکتر پرونده را بست        
 ستی متخصص زنان و سونولوژدی رو بای نظر قطعی ولشه،یمعموال با دارو برطرف م.  کنمیفکر نم -        

 .نی کنيریگیزودتر پ. بدن
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 .دمی نفس راحت اشکان را شنيصدا        
  بود؟ی که داشت، اونا به خاطر چیی اون درداشبش،یپس اون تب و لرز د -        
 : داد گفتی قلبم را گوش مي که صدایدکتر در حال        
 ؟ي شدی عصبروزید.  خبر بد باشهای از شوك ی تونه ناشیم -        
 . را تکان دادمبا بغض سرم        
به .  زنم باشهی که حدس میستی از همون کی تونه ناشیم. ی کنی بررسدی دلت رو هم باری زيدردا -        

 تی خوني و فاکتورهایاتی حمی کنه، اما چون تبت قطع شده و عالی رو مشخص مزیهرحال سونو همه چ
 .ستی نی نگرانيجا. هیعیطب

 . کس، به جز روحم راچیه.  را بکشمیقرار هم نبود کس. رمیمقرار نبود ب. پس سالم بودم        
 .دمیبا کمک اشکان لباس پوش        
 به سر یی چه بالخودی شک بهی به خاطر نی بب؟ي جفتمونو عذاب دادی چقدر الکيدی د؟ی زندگيدید -        

 به تو دست ی غلط بکنم تا قبل از عروسگهیمن د.  گذشتری حاال بازم خدا رو شکر که به خ؟يخودت آورد
 .بزنم

 ی گذشتند و به اتمام می و مدندی چرخی کردم که می فکر میقیبه دقا. دمی فهمی اما نمدم،ی شنیم        
 .دندیرس

بذار .  متخصص زنانشی پمی کم استراحت کن که عصر برهی. ری بگی دوشهی.  خودموني خونه میبر -        
 . زنگ به مامانت بزنمهی

 ی گفته بود اگر تا ساعت شش بعد از ظهر خبرش نکنم با مامور به سراغم میمان. دمی را پوشمیکفش ها        
 .دیآ

 با نی خوایم. خوبه! نه! نه.  خودموني برمش خونه یم. مرخصش کردن. نیاینه مادر جون، ن" -        
 "ن؟یخودش حرف بزن

  اشکان؟ پدر و مادرم؟ پدر و مادرش؟رفت؟ی پذی مرا می شد؟ بعد از زندان کیفتم چه م ریاگر زندان م        
. باشه. می درست کن که اومدی صبحونه مشتهی. یمرس.  خونهامی ممیدار. خوبه. آره. سالم مامان" -        

 ".حواسم هست
 : را برداشت و گفتفمیک        
 . بوددهی ترسی کلچارهیب. توسل خوند ي مامانم تا صبح واست دعاشبید -        
 که هر ی زنرد؟ی پذی خواند عروس دزد را می توسل مي که دعایزن.  ام را سفت کردمي روسريگره         
 ی خانه اش راه مي عروس خالفکار و سابقه دار را تورد،ی گی اندازد و ختم قرآن می خانه اش سفره ميماه تو
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 دهد؟ با زخم زبان ها و انگشت دامه با من ای به زندگییدهد؟ اشکان چه؟ چطور سرش را بلند کند؟ با چه رو
  کند؟ی روند چه می که مرا نشانه مییها

 .می خراب شده برنیپاشو زودتر از ا.  متنفرمنجایاز ا. یپاشو زندگ -        
 :آرام گفتم        
  کجاست؟لمیموبا -        
 : جواب دادالی خی را مرتب کرد و براهنشیپ        
 .فتهیحتما تو ک.  دونمینم -        
 . اس ام اس داشتمکیفقط .  آوردمرونی ام را بی را باز کردم و گوشفمیک        
 "حواست به ساعت هست دزدِ کوچولو؟"        
 ي پاهاي صبحانه را روینیس.  بدهمهی تخت تک و وادارم کرد به تاجدیچی پمی دور موهاياشکان حوله ا        

 و کوتاهش، به پوست رهی تيبه موها.  کردمیبا ولع نگاهش م. خودش گذاشت و مشغول لقمه گرفتن شد
 هم فشرده اش، به ته به ي اش، به لب هاینی نه چندان پرپشتش، به قوس کوچک بيگندمگونش، به ابروها

 و گردو را ری پنيلقمه .  دادمی از دستشان مدی که باییزهای درشتش، به تمام چي قشنگش، به دست هاشیر
 . فواره بزندمی دهان باز کنم و اشک از گلودمی ترسیم.  صورتم آوردکینزد

 .يری کم جون بگهیبذار . گهیبخور د -        
 :لقمه را از دستش گرفتم و در دهانم چپاندم و به زور گفتم        
 .خودتم بخور -        
 : بر گونه ام نشاند و گفتيبوسه ا        
 .يایخوشمزه به نظر م.  خورمی شما رو منیاگه اجازه بد -        
 .کنارش زدم        
 .حوصله ندارم. ولم کن اشکان -        
 : گرفت و گفتيگری ديلقمه         
 .شما امر کن. چشم -        
 .لقمه را هم پس زدم        
 . خوام دراز بکشمیم.  خورمینم -        
 .معترض شد        
 .ي نخوردیچیه.  شه کهینم -        
 . و دراز شدمدمی کشرونی تنه ام بریپتو را از ز        
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دستش را دور شکمم حلقه . پشت کردم.  گذاشت و کنارم آمدي را گوشه اینیاشکان هم برخاست و س        
 :ردنم فرو برد و گفت گيکرد و سرش را تو

 ؟ی ناراحتی از چگهید.  شدی که منتفي باردار؟ي چرا انقدر پکر؟یچته زندگ -        
 . گذاشت به فاصله داشتن از او خو کنم؟ خودم را تکان دادمی کرد؟ چرا نمیچرا ولم نم        
 .بذار بخوابم. انقدر نچسب به من -        
 .دی را بوسمیگلو        
 .ستی ني چته از خواب خبریتا نگ -        
 ؟يداری بایخدا        
  برقصم واست؟يانتظار دار.  بودماي بسترشبید -        
 .شانه ام را گرفت و به سمت خودش چرخاندم        
  اونم به من؟؟ی گندگنیدروغ؟ اونم به ا -        
 . گرفتي را به بازمیتار موها        
 که در مورد بچه زدم؟ چون گفتم سقطش کن؟ یی به خاطر حرفا؟ياز من دلخور. ی دمغ،یتو ناراحت -        

 درسته؟.  صبحتم همه طعنه بوديحرفا
به لبخند پر . دمی بوسی گردنش را مي کردم و رگ برجسته ی بود سرم را بلند مگریاگر هر وقت د        

 . شدمرهیمهرش خ
 هست در موردش یهر چ. يری گی نملمیتحو. ي جواب تلفنامو ندادروزمید. یگو زندگ بيزی چهی -        

 . شهی سوء تفاهما رفع نمیتا نگ. حرف بزن
 . نگاهش شدميمسحور گرما        
 .ستمیاز دست تو دلخور ن -        
 . به سمت الله گوشم سر دادیشانیانگشتش را از پ        
 ؟یپس چ -        
 .نتوانستم در مقابل وسوسه لمس صورت مردانه اش مقاومت کنم        
 ...  بودمی دوران مدرسه م، اسمش نسي از دوستایکی -        
 . گرفتی در اطرافش بود گاز میقلبم باز هم هار شده بود و هر چه رگ و پ        
 . دوستم بودنیبهتر. می بودیمی با هم صمیلیخ -        
 . شدیاش حرکات دستش متوقف مک        
 خب؟ -        
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 . ام را مالش دادمنهی قفسه سیکم        
فقط .  کنهی کار می چنمی کنم و ببداشی بودم که پی راههیهمش دنبال .  خبرمی وقته ازش بیلیخ -        

 . دونستم شوهر کردهیم
 خب؟ -        
 .رفت نظر گریتمام تنم چشم شد و حرکاتش را ز        
 . زندانهدمی شنروزید -        
 .چشمانش گرد شدند        
  چرا؟؟یچ -        
 . التهاب صورتم پرده از رازم بردارددمی ترسیم        
 رو که برداشته نگاه يزیفقط داشته اون چ.  نبودهي خودش گفته قصدش دزدگنیم. يبه جرم دزد -        

 خواسته سر فرصت یم. فشی تو کندازدشی مشهیهول م.  شنوهی رو ملهی صاحب اون وسي صداهوی.  کردهیم
 رو بهش لهیوس. زندون ندازدشی کنه و می متیخالصه طرف ازش شکا.  بودهنینگو اونجا دورب. برش گردونه

 . پول نداشته جبران خسارت کنه االن تو زندانهنمیا. رشی زنه زی مارویپس داده ها، اما 
 .در هم فرو رفته بودند بدجور شیاخم ها        
 .تازه از اون بدتر، شوهرشم طالقش داده -        
دل . حرف بزن اشکان.  مکدی خونم را مي به جانم افتاده و قطره قطره یی کردم زالویاحساس م        

 .بگو. بگو. به شوهرش لعنت بفرست.  دوست بدبختميبسوزان برا
 : سرش قالب کرد و گفتریهر دو دستش را ز. دیطاق باز خواب تنم برداشت و ي اش را از رومهیخ        
 . بودهیعجب آدم احمق! یچه افتضاح -        
 :ذوق زده گفتم        
 ؟یگیشوهرش رو م -        
 :همان طور که به سقف زل زده بود جواب داد        
 ! کردهیتیچه خر. گمینه بابا، دختره رو م -        
 .به تالشم ادامه دادم.  نشدمدیناام        
 .ولش کرده به امان خدا.  تو شوهر نامردشو بگویاشتباه کرده، ول. آره خب -        
 .از گوشه چشم نگاهم کرد        
اصال از کجا معلوم راست بگه . ستی نیهی توجچی هيجا. تشیثی دختره گند زده به آبرو و حه؟ینامرد چ -        
 که مال خودش نبوده دست زده؟ از اون بدتر انداخته تو ي الهی به وسي به چه اجازه ا نداشته؟ اصاليو قصد
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از کجا معلوم .  کردمی نگاش مداشتم دی کلمه به صاحبش بگه ببخشهی تونست یم.  و با خودش بردهفشیک
سم داده  پمیریحاال گ.  تهمت بزننی به کسی رو پس داده باشه؟ مردم که مرض ندارن الکلهیواقعا اون وس

 چارهی کرد؟ اون مرد بی اون همه خالفکار مونده زندگنی که زندان رفته و بی با زنشهی مگهی مگه دیباشه، ول
.  گردن زن اونندازنی هم که گم بشه همه مي خوروهی کارد مهی.  بذارهیون مهمهی جرات نداره پاشو تو گهید

 . فکر کردن بهش وحشتناکهیحت. فکر کن مادر بچه هات دزد و سابقه دار باشه. دمیمن که بهش حق م
.  کردی خالزی شد مرا شست و از همه چختهی دستم ري که رویآب پاک. ی از هر حسیخال.  شدمیخال        

 . خودمي او، براينه برا. زمزمه کردم
 که از زنتون نی اي چرا به جان؟ی رحمی انقدر ب چرا شما مردان؟ی رحم باشی انقدر بنی تونیچطور م -        
شما چه .  بخشهی مشیی خدا به اون خدانه؟ی اشتباه انقدر سنگهی تاوان یعنی ن؟ی نگران حرف مردمنیدفاع کن

 ن؟ی بخشی که نمنیکاره ا
 . شکم من گذاشتي و دستش را رودیبه پهلو چرخ        
اگه .  کرد و در افتادی که بشه باهاش شوخستی نيزیآبرو چ. زمی عزنهی سنگیلی کارا خي سرهی يبها -        

 خودش و بچه هاش و اون زن ي ندهی آی زندگنیاون مرد ب. ي اجتماع نداري تویی جاچی هگهی بشه دختهیر
 جامعه و دی اگه قیتازه حت.  نندازرشگناه دوستت رو گردن شوه. مجبور بوده انتخاب کنه.  رو انتخاب کردهیکی

 .مطمئن باش. ادی تونه کنار بی که خودش داره نمي ش رو هم بزنه با احساس بدخانواده
 . اوي خودم، بلکه براي بار نه برانیباز هم زمزمه کردم، اما ا        
 ؟ي کردی کار رو منی همي اون بودي اگه تو هم جایعنی -        
 :محکم مرا به خودش فشار داد و گفت        
.  خانوم من مثل گل پاکه؟ی کنی میکی منو با اون دختر خر ی آخه؟ زندگهی احمقانه اسهیقا چه منیا -        

 رو به خاطر کتیاون دل کوچ.  بهش فکر نکنگهی تو هم د؟ياری میی زنانی اسمشو کنار اسم همچستی نفیح
 . ارزش عذاب ندهی بيزای چنیا

 هم به رشی تنی در خاك دشمن، که آخريمثل سرباز. با درد، با افسوس، با حسرت، چشمانم را بستم        
 .خطا رفته

 که دست دوست دخترش را با خشونت يچهار روز بعد از آن روز.  خبرمی بکیچهار روز است که از پاتر        
 دانم یم.  استبی و عجدی بعکی از پاترنیو ا زند یسر نم.  را خاموش کردهلشیموبا. گرفت و با خودش برد

 بار ساختمانش کی. ستی از من دور ندایز.  اجاره کردی خودش آپارتماني جدا شده و براامیکه مدت هاست از ت
 نی دعوت کردن من نشان نداده، اما اي برایلیاو هم هرگز تما. را نشانم داد، اما هرگز نخواستم آنجا بروم
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 ی و طوالنی ناگهاني شدن هابی مشهور است به غکی پاتردی گوی مامیت.  زندی دلم شور مستی که نییروزها
  بکنم؟دی شود چه بابی غیاگر طوالن.  کندی نگران ترم منی هماما ،ستی نی نگراني جادی گویم. مدت

 رهیش تآن قدر رنگ.  شومی مرهی رنگ خاهی آورم و به ساختمان بلند سی چرمم را در ميدستکش ها        
 یبی به شکل عجیکی نی دارند اما ااهی همه سنگ سابانی خنی ايخانه ها.  در خاطرم ماندهیاست که به خوب

 پرسم و مردد به سمت یم  واحدش راي که در اتاقک اطالعات نشسته شماره ياز مرد.  زندی ذوق ميتو
 بودن نجای ادیشا.  باشدي در وضع بددیشا.  خانه نباشددیشا.  نهای دانم کارم دست است ینم.  رومیآسانسور م
 . بخواهد تنها باشددیشا.  مست باشددیشا.  با دوست دخترش خلوت کرده باشددیشا. مرا نپسندد

به سمت .  شودی نميخبر.  کنمی پا و آن پا منیا.  دهمی گذارم و فشار می زنگ ميدستم را رو        
 یلبم را م.  استسی خشیموها.  شودیر چهارچوب ظاهر م دکی و پاتردی آی در ميصدا.  گردمیآسانسور برم

 .بد موقع آمده ام. گزم
 .يتارا؟ خوش اومد -        
 :می گوی چپانم و می مبمی جي را تومیدستکش ها        
 . شمی مزاحم نمشتهی پیاگه کس -        
 . کندیدر را کامل باز م        
 . توایب. نه تنهام -        
 دانم چرا امشب از ی تنها بوده ام، اما نمکی خانه ام با پاتري توشهیمن هم.  کنندی نمی همراهمیپاها        

 . ترسمیتنها بودن م
 .گهی دای ب؟ی هستیمنتظر چ -        
 زیبر خالف انتظارم همه چ.  گذارمی شوم و پا به خانه اش می بر خودم مسلط مقی نفس عمکیبا         

 را فمیپالتو و ک. ستی نی افسردگای يماری ب،ی حوصلگی ب،ی از آشفتگيخبر. هم ظاهر او، هم خانه. تمرتب اس
 :دی گوی و مردی گیاز دستم م

  طرفا؟نیا -        
.  ازدواج ندادهشنهادی به من پی خنده و شوخانیانگار م. فتادهی نی اتفاقچی کند انگار که هی رفتار ميطور        

انگار نه انگار که .  نکردهمی از بهت رهاییای با دوست دخترش نرفته و در دنشی های بعد از شوخقهیانگار پنج دق
 . اس ام اس هم نفرستادهکی یچهار روز است که حت

 خبرم؟ی چند روزه ازت بی دونیم. نگرانت شدم -        
 . اش چشمانش متالطمندي و آرامش ظاهري خونسردرغمیعل.  زندیلبخند م        
 قهوه؟ -        
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 . رودیاز جواب دادن طفره م        
 . خوام برمیم! نه -        
.  کنمی براندازش مقیدق. ندی نشی ممی و رو به روزدی ری خودش قهوه مي کانتر براياز قهوه ساز رو        

 شی چند روز برانیپس ا. ستی هم نی از مستياثر.  مرتب، الغر هم نشدهي لباس هاده،ی تراشي هاشیر
 . خنددیغش م سرش را عقب انداخته و غش.  خورمی مکهی بلند خنده اش ياز صدا. سخت نگذشته

 ؟ي خندی میبه چ -        
 :دی گوی زند و می را کنار مشیموها.  گذاردی مزی مي شود و فنجانش را رویخم م        
 ؟ی کنیجب منو نگاه م که انقدر با تعی مواجه بشی با چیانتظار داشت -        
 . شومیدستپاچه م        
 . بد نگذشتهادمی انگار زی ولست،ی کردم حالت خوش نیفکر م. یچیه -        
 . آوردی شود که تنها گوشه لبش را کش می مي به لبخندلیخنده اش تبد        
 دم و تا خرخره مشروب ی گند عرق نمي بلند نشده و بوشامی خوش گذشته؟ چون ری دونیاز کجا م -        

 نخوردم؟
 . اندازمی منییسرم را پا.  کشمی که زدم خجالت میاز حرف        
 ؟ي رو خاموش کردلتیچرا موبا -        
 . بردی لبش مکی دارد و نزدیفنجانش را برم.  دهدیجواب نم        
 شم؟ی پيومدی چرا ن؟یبه من نگفت یچی اگه حالت بد بود چرا هم؟یستیمگه ما دوست ن -        
 :دی گوی که نگاهم کند منیبدون ا        
 . خوام تا آخر ماه جمع و جورش کنم و برگردم خونهیم.  کنمی تزم کار ميدارم رو -        
 . کشدیتنش را م        
 . خستمیلیخ -        
 .زدی ریدلم م        
 شه؟ی واسه هم؟يبرگرد -        
 . رودیچهره اش در هم م        
.  خوامی کم آرامش مهی.  اونجا کار کنمی چند سالهی خوام ی می وجود نداره، ولي اشهیواسه من هم -        
 . تونه بهم بدهی که فقط خونه میآرامش

اما  "پس من چه؟" می که بگودی آی ماه؟ امروز چندم است؟ به زبانم منی اانی خواهد برود؟ تا پایم        
 . دهمیحرفم را قورت م
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  چند روزه؟نی تو اي کار کردیتو چه خبر؟ چ -        
 . کشمی ممی پايکف دستانم را رو        
 .تو خونه بودم همش. یچیه -        
 . دوزدی را به من مشی هاي کند و سورمه ایپلکش را بلند م        
 ؟يفکراتو کرد -        
 . کندیعرق دستانم شلوارم را مرطوب م        
 در چه مورد؟ -        
 :دی گوی متیبا جد        
 . منشنهادیدر مورد پ -        
 . اندازمی ام میشانی بر پینیچ        
 ؟يری زن بگي خوای چطور م؟يتو مگه دوست دختر ندار -        
 . ماندی باز می روند و دهانش کمی ممکن باال مي فضانی تریی تا انتهاشیابروها        
 . بود، نه ازدواجکیمنظور من اومدنت به مکز -        
 . زندی خنده مری شود و زیو بعد از شوك خارج م        
 .ی گرفتي اون روزم رو جدينگو که حرفا -        
 :می گویآرام م. وم شیآب م. چدی پی که درد تا چشمم مرمی گیچنان لبم را گاز م        
 . کردمیمنم شوخ. هی دونستم شوخیم! نه -        
 گذارد و انگشتانش را در ی زانوانش مي را روشیدست ها. ندی نشی کشد و لبه مبل میخودش را جلو م        

 . کندیهم قفل م
 ی من مشکلم،یور کن اقامتت رو جمی نتونگهی دي برسه و از راه هایی جانیچیالبته اگه کار به هم -        

 .ندارم
.  دهمی نمصی اش را تشخی و نارحتيشاد.  دهمی نمصی آدم را تشخنی اي و جدیمن شوخ! ایخدا        

 کدام حرفش را باور کنم و کدام حرفش را مزاح بدانم؟.  دهمی نمصی و غصه اش را تشخیخوش
 . باشهی کنم راه خوبیفکر نم.  دونمینم -        
 . کوبدی را به هم مشیدست ها        
 گهیمنم د.  اما اقامت کانادا سخته تارام،ی رو امتحان کنگهی دي اول راه هادمی محیمنم ترج. یاوک -        
 .يری بگلی وکدیبا. ستمی ننجای ايادیمدت ز
 .می بگودیگفتنش سخت است، اما با        
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 . بکنمي فکرهی زودتر دیبا.  خورمی مبی که اومدم دارم از جیقتاز و.  واسم نمونده پاتيادیپول ز -        
 . اش متفکر شدهافهیق.  مالدیمچ دست راستش را م        
 .ادی از دستم برنميادیکار ز.  مبهی غرهی نجایمنم ا -        
تصور تنها بودن، تصور .  هم جا بزند که حسابم پاك استکیاگر قرار باشد پاتر.  رومی مبل فرو ميتو        

 . لرزاندی پناه، پشتم را مکی نبودن یحت
 می تونیم. دنی که به درد کشورشون نخوره اقامت نمیی به کسانایا. شهیبدون پول کار سخت تر هم م -        
 ی و کار منتفي گذارهی سرمایت قبول نکنن، اما خب وقایممکنه طول بکشه . می اقدام کنیلی تحصيزایواسه و

 .خرهی موقته، اما برات زمان ملمیتحص يزایالبته و.  مونهنهی گزنی آخری و ازدواج و پناهندگلیباشه، تحص
 .چانه ام با گردنم در تماس است        
 پای با تدهی به دو نرسکیترم . من اعصاب درس خوندن ندارم.  خوره پاتی به دردم نمیلیتحص -        

 .رونی بندازنمیم
 . کشدیآه م        
 و بتی و مصی بدبختیبا کل.  خورهی نمي دردچی به هیستی توريزایو. ي کار اومده بوديزایکاش با و -        

 ی خواستیالبته اون موقع که م. میری ساله بگهی ماهه واست شی شي به جامی تونستامی بودن تزنیتیبه خاطر س
 .می بکشرونیرو از اونجا ب  تومی خواستیفقط م. می کردی فکر نمزای چنی به اامی من و تيایب

 . کوبمی مبل مي دسته يمشتم را رو        
  کار کنم؟ی چدی حرفا بگو بانی ايبه جا -        
 :دی گوی بندد و میچشمانش را م.  کندی مبل رها ميخودش را رو        
 ؟ینی اشکان رو ببي خوای میک -        
 : پرسمیکالفه م        
  داره؟یچه ربط -        
 :دی گوی که چشمش را باز کند منیبدون ا        
مشکل حله و با هم . یاگه قبولت کنه که اوک. ی کنی دل نمنجایتو به خاطر اونه که از ا. ادهیربطش ز -        

 ... اگه هم ردت کنه. رانی انی گردیبرم
 . مبل استی پشتيد، اما سرش همچنان رو کنیچشمش را باز م        
 که دست من واسه یی جايایاون موقع م. ی موندن داشته باشنجای واسه ایلی دلگهی کنم دیفکر نم -        

 .کمک کردن بهت باز باشه
 . تفاوت و توداری خونسرد و بیکی مکزنی اي درك شدن از سوست،ی اهودهیچه انتظار ب        
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  پات؟ي وقت عاشق شدچیتو ه -        
 . خنددی که منمی بی دهد، اما می نمریی سرش را تغتیموقع        
همون . همون که اون روز اومد رستوران. ی هستی دختر اشتباههی عاشق یگفت. یخودت گفت. يشد -        

 گم؟یدرست م. يکه به خاطرش چهار روزه خودت رو حبس کرد
 .ند زی منهی را به سشیدست ها        
 ؟ي منو ندارطی مگه تو هم شرا؟ی کنی که درکم می گی چرا نم؟ی زنیچرا در موردش حرف نم -        
. چشمانش پر از خنده اند. نمی نشی مبلش مي دسته ي روم و رویم.  کند در عذابمی که نگاهم نمنیاز ا        

 .ردی گیحرصم م
 ؟ی کنی نگام مي جورنیچرا ا -        
 . کندیباز هم سرش را از تاج مبل جدا نم        
 .ي خوایرفاقت هم نم. ي خوایکمک هم نم.  تاراي خوایتو از من اقامت نم -        
 . کندی اش را لمس میشانیپ        
 .ی ترسی هم نمرانی از برگشتن به ایحت. یستی نامیتو نگران ت -        
 . کندی چشمانم نگاه مي تومیتق و مسندی نشیباالخره راست م        
 . و واسطه بشم که تو رو ببخشهفتمی اشکان بي من به پايتو انتظار دار -        
 . زندی من مي نهیبا انگشتش آهسته به س        
 .ی خواسته ت رو بهم بگمی که مستقي تارا، اما متاسفانه اون قدر صداقت نداري خوای منویتو ا -        
 . خوابدیطوفان چشمانش م.  اندازدیدستش را م        
 .ی زنی خودت رو گول مي داردیشا. ي خوای می که واقعا چی دونی خودتم نمدی شاای -        
 . مبلي دسته يهمان جا رو. خشک شده ام        
 ی چای بشه ی که راضی حرف بزني تونم بهت بگم چه جوریم.  کنمی نمي کارنیاما تارا، من همچ -        

 منتظرت بشم نی کنم تا دم خونه ش و تو ماشتی تونم همراهی میحت.  روش داشته باشهيشتری که اثر بیبگ
 . زنمی که دوباره تو رو قبول کنه باهاش حرف نمنی اما واسه ا،يتا برگرد
 فمیک.  پوشمی را ممیدستکش ها.  بندمی میکی یکی را شی پوشم و دکمه های را ممیپالتو. زمی خیبرم        

 . کندی متوقفم مشیصدا.  رومی حرف به سمت در می اندازم و بی دوشم ميرا رو
اشتباه خودم رو تموم .  من بودیعشق اشتباه.  منههی عشق اشتباهيدی که دياون دختر. حق با توئه -        
 . اشتباه تو باشميازم نخواه که شروع کننده . کردم
 . دهدی به دستم مي و کاغذردی گی را ممیبازو.  کشمی منیی در را پاي رهیدستگ        
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 .واست آماده ش کرده بودم. يای روز دنبالش مهی دونستم یم.  اشکانهي آدرس خونه نیا -        
 . کنمی و در را باز مرمی گی اش نگاه کنم، کاغذ را می دوست داشتناهی سي های که در آبنیبدون ا        
 تارا؟ -        
 . کنمیمکث م        
 . چرخاندی و به سمت خودش مردی گی را ممیشانه ها        
 .نگام کن -        
 . فارسجی خليمثل شب ها. آرام آرام است. ستی غصه ني و دلخوری از ناراحتيخبر.  کنمینگاهش م        
 هیفقط کاف. ی کندای منو پی تونی می که فکرش رو بکنیاون راحت تر از ی داشتازیهر وقت به کمکم ن -        

 .يبخوا
 : زنمیبه زور لب م        
 .يری ميتو که دار -        
 . زندی را پشت گوشم ممیآرام موها        
 . دولسهکهی کوچیلی خایدن -        
 نی بغض به خاطر رفتن انیود ا شیباورم نم.  قدر سخت باشدنی اکی شود جدا شدن از پاتریباورم نم        

 . دوستنیبه خاطر از دست دادن ا. مرد باشد
 نمت؟ی بی نمگهی قبل از رفتنت دیعنی -        
 .نمتی بی حتما می اما واسه خداحافظاد،یوقتم کمه و کارم ز -        
 توانم ی نمیحت.  رومی شود به سمت پله ها مری که سرازنیقبل از ا.  کنمیجوشش اشک را حس م        

 . به بعد خودم هستم و خودمنیاز ا.  برسمابانی دوم تا به خیتمام پله ها را م.  آسانسور صبر کنمدنی رسيبرا
 محقرتر ينما. کی مقابل آپارتمان پاتريدرست نقطه . فی است اما کثدی آپارتمان اشکان سفيسنگ ها        

 ی می تاکسياز راننده . کی تارابانی سرد و خيشب و هوا.  داردیترس برم م.  داردي پست تريو محله 
. ستی و نگهبان هم نالعات از اطيخبر.  باز استمهی نيدر ورود. خواهم صبر کند تا من داخل خانه شوم

اشکان .  طبقهکیچهار واحد در .  رسمی روم تا به طبقه دوم می باال میکی یکیپله ها را . آسانسور هم ندارد
 در دستش دارد ی مشروبشهی که شی برهنه در حالمهی ني شود و پسری باز مي خواند؟ دری درس منجایچطور ا

 ی اشکان باشد مي متعلق به خانه دی که باي چند ضربه به درشتبا وح.  کشدی ممی برای و سوتدی آی مرونیب
شکان چهار تا شده چشمان ا.  اندازمی اشکان خودم را داخل مدنیبه محض د.  کشدیانتظارم طول نم. کوبم

 . کندی و نگاهم مستادهی اریمتح. اند
 تو؟ -        
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 اندازد ی میی به واحد رو به رویاشکان نگاه.  دهمی مرونی گذارم و نفسم را بی ام منهی سيدستم را رو        
داخل خانه مرتب تر . نمی کنم دور و برم را ببی فرصت مدی آینفسم که جا م.  بنددی در را میو با پوف محکم

 . زنمی از سر استرس ميلبخند.  کندیاشکان همچنان نگاهم م.  استرونشی تر از بکیو ش
 نم؟ی تونم بشیم -        
 ی دارد و می مبل تک نفره را برمياو هم کتاب باز رو. نمی نشیم.  دهدی حرف به مبل اشاره میب        

 .ندینش
 ؟ی کنی کار می چنجایا -        
 .ی کننی فنی و فهی به حالت اگر گريوا.  به حالت تارايوا        
 .اومدم باهات حرف بزنم -        
 .کامال مشهود است. حوصله ام را ندارد        
  بهت داد؟ی رو کنجایآدرس ا -        
 . دارمیشالم را از دور گردنم بر م.  شومیدارم خفه م        
 .کیپاتر -        
 . کندی و سکوت مدی گوی می لبریز "هه"        
 ؟ی کنی می محل زندگنیچطور تو ا. هی جورهی نجایچقدر ا -        
 :دی گوی بندد و با طعنه می را مراهنشی باز پي زند و دکمه های ميشخندین        
 یهرچ.  کردمی برات فراهم می باغ،ییالی و،ي قصرهی ي دادیخبر م. ستی که در شان شما ندیببخش -        

 .ي عادت نداررانهی فقيای جور زندگنیباشه به ا
 برنده ي شود و هر تکه ی تکه تکه ممی گلويبغض تو.  کندی را وارد منی سهمگي ضربه نیمتلکش اول        

 . دهدی را خراش ممیاش گلو
 . نبودنیمنظورم ا -        
 . کندی گوشم را کر مشخندشی آرام نيصدا        
 .زود حرفت رو بزن و برو.  تاراستیمنظورت واسم مهم ن -        
 رونمی ام که بامدهین.  شومری که تحقنجای ام اامدهین.  شوندی دچار اسپاسم منمییعضالت کمر به پا        

 .ندازندیب
 .شهی حرف زدن سخت می گارد گرفتي جورنی تو ایوقت -        
 . اندازدی مزی مي با صدا رو دستش رايکتاب تو        
 .ي مهمون نواز،ییخوشرو.  خوادی میدلت مهربون. ی حرف بزنی تونی که گارد گرفته نمیبا آدم! آها -        
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 . شودی بلند مشیاز جا        
 . وجود ندارهی آدم مهربونچی هنجایا.  خانومياشتباه اومد -        
 .ی کنیغلط م. ی آه و ناله کنی کنیغلط م.  تارايزی اشک بری کنیغلط م        
 .ومدمی من واسه دعوا ن؟ی آروم باششهیاشکان م -        
 .ندی نشی کاناپه مي بار رونیا.  و گر گرفتهیعصبان        
 يبه اندازه .  امتحان کورسم رو دارمنیمن فردا مهم تر. ستی امشب وقتش ني که اومدیواسه هر چ -        

 . هستختهیاعصابم به هم ر یکاف
 . نکردنهی گري داشتم از خودم براییجایچه توقع ب        
 . اشکانزمی خوام اعصابت رو به هم بریمن نم -        
 :دی گوی کشد و می صورتش مي هر دو دستش را روصالیبا است        
 ؟ي ذاری تارا؟ چرا راحتم نمي خوای از جون من میچ -        
 .خفه شو. خفه شو تارا.  شوندی مدهی کشنیی به پامی لب هاي لرزد و گوشه یچانه ام م        
 ؟ی به حرفام گوش کني خوای حرف بزنم؟ چرا نمي دیچرا اجازه نم -        
 کند و ی را از چشمانش به سمتم پرتاب منی آتشي دهد و شراره هایبا خشم دستش را در هوا تکان م        

 : زندیداد م
 مظلوم نمات ي افهی قنیچون ا.  کنهی حالمو بد مختتی ردنیچون د. دهی صدات عذابم مدنیچون شن -        

مگه . کلمه به کلمه شون رو حفظم.  و تمومی گفتشی دو سال پی گفتی مدی رو که باییزایچ. چندش آوره
.  خدا هم نتونسته سرپام کنهوز امرنی که تا همي زدنمی زميطور. مردن بتونه اون حرفا رو از ذهنم پاك کنه

 یتازه داشتم خوب م.  خواب و خوراکم حروم شدهیینجای ادمی که فهمي از روز؟ی که چنجای ايحاال اومد
 تو ي اومدی زانوام گذاشته بودم که بلند شم، اما از وقتيتازه دستم رو رو.  کردمیتازه داشتم فراموش م. شدم

.  شدهنیباز دم و بازدمم سنگ.  باز نفسم گرفته،ی کشی هوا نفس منی او تي داردمی که فهمی شهر، از موقعنیا
 .باز طاقت و صبرم رفته

 . دهدی کند و آرام تر ادامه می تازه می خشمش نفسی کردن باقی خاليبرا        
 چی با هي زد که توياون گند.  ندارمدنتی به ديعالقه ا.  حرفات ندارم تارادنی به شنيمن عالقه ا -        

 ي زباله کهی تهی مثِ کهی حاال که اون مرتی گفت؟ي فکر کردیبا خودت چ. شهی پاك نمیهی و توجحیتوض
 خره که نقدری اشکان ایعنی ؟يرد منو احمق فرض کنقدری ایعنی اشکان؟ شی پرمی دورم انداخته باز میعفون

 ببخشمت، ی رو بخوره؟ گفتی اشکي چشمانی گردن کج و انی بازم گول اي که سرش آوردییبعد از اون بالها
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.  منی به زندگی و دوباره گند بزني برگردی تونی که مستی ننی اشی اما معندمت،یبخش. منم گفتم باشه
 .يو دست از سرم وردار يبر. ی نشداتی و دور و برم پي که بردمتیبخش

فقط .  دهمیاجازه نم. ندیای بنیی دهم پایاجازه نم.  خردم کنندنی از اشتری اشک ها بنی دهم ایاجازه نم        
 ... اگر.  برافروخته مهلتم دهدي چهره نی صورت سرخ و انیاگر ا

 ... اشکان -        
 . زندی مادیفر        
 . خوام اسمم رو از زبونت بشنومینم. ببند. ببند دهنت رو تارا -        
 . تواند فکم را از هم بشکافدی زلزله منیا.  شدهشتریلرزش چانه ام ب.  برمیدستانم را باال م        
 خوام دوباره برگردم ینم.  کنمفی واست تعري که خبر ندارییزایمن فقط خواستم از چ. دیببخش. باشه -        
 .بذار بگم. ي خبر ندارزی چچیتو از ه. ی کم آروم شهی دی که شایبدون. ی خوام بگم که بدونیفقط م. تیتو زندگ
 را دهینعره اش آپارتمان کهنه و پوس.  چسبانمی پرد که با وحشت خودم را به مبل می از جا ميورط        
 . اندازدیترك م
 چرا اون موقع که به پات افتادم و ؟ی چرا اون موقع نگفت؟ی آرومم کني خوایاالن؟ تازه االن م -        

 که منو نی داره؟ به جز اي ادهی داره؟ چه فای گفتن االنت چه ارزش؟يالتماست کردم خفه خون گرفته بود
وقتش که .  دارهی وقتهی يزی چهر  کنه؟ی دوا مي چه دردي عذابم بدشتری که بنیبه جز ا. ی خورد کنشتریب

 . خوام بشنومی نم؟ی فهمیم.  تو هم ارزش خودش رو از دست داده تارايحرفا. شهی ارزش می بگهیگذشت د
 شد ی می که هر وقت عصبانیهمان رگ.  زدهرونیرگ گردنش ب.  رومی جلو ماطی و با احتزمی خیبرم        
خشم از نگاهش .  کنمی داند دارم به چه فکر میم.  شودیمتوجه نگاهم م.  گرفتی و آرام مدمشی بوسیمن م

 . دهدی را به هراس مشی رود و جایم
 .برو.  لجن رو به هم نزننی اشتری بگهید.  برونجایتارا لطفا از ا -        
.  دارمیچشم از گردنش بر نم.  پس زدنم باشدمتی اگر به قیحت. می بگودیبا.  را بزنممی حرف هادیبا        

 . از خشم خش گرفتهشیصدا
 .نذار دستم روت بلند شه.  کنم برویخواهش م -        
 رونی دستش هم بيرگ ها. ش را مشت کردهدستان. می بگودی اگر کتک هم بزند باز بایحت. ستیمهم ن        

 .دمی بوسی رگ ها را هم منیمن ا. زده
 .می جفتمون آروم شدیشا. بذار بگم.  کنمی بار زندگنی تونم با ای نمگهید.  بدمحی واست توضدیمن با -        
 . زندی را چنگ مشیموها        
 . برواوردمی سرت نیی بالهیتا . برو. تارا -        
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 .می بگودی بااوردی اگر باز هم عق بزند و باال بیحت.  شودیاز عق زدن بدتر که نم        
 .ي حرفامو بشنودی بکن، اما بای بکني خوای ميهر کار -        
 کیاز نزد.  کندی را سست ممی چشمانش پاهايانزجار تو. ستمی ای مشیرو به رو.  چسبدیبه کانتر م        

 ی تنم حالش را به هم مي بودی شاای هنوز هم دوستم دارد؟ یعنی. ترسد خودش را ببازد یم.  ترسدیشدنم م
 زباله؟ ای ام ی اشکان؟ من زندگت کدام اسد؟ی آی لمسش کند بدش می عفوني زباله کی که نی از ادیشا. زند

 کدام؟
 برم که دستش را یدستم را م.  گذاردی اپن می سنگي لبه ي کند و روی را از دو سو باز مشیدست ها        

 نگاهم به يزیبه طور غر. دی آی می افتادن جسم کوچکيصدا.  کشدیدستش را به شدت کنار م. لمس کنم
.  شومی مرهی چشمان اشکان خرناباور د.  رودی زبانم بند منمی بی که ميزی شود و از چی مدهیدنبال صدا کش

.  خواهم باور کنمینم. رمی گی مشت مي کوچک را توي فلز شوم و جسمیخم م.  تر هم شدهظیاخمش غل
 یسرم را باال م.  کندی می من دهان کجيرنگ قرمز و تند رژ لب به دهان بازمانده .  دارمیکاورش را برم

 زنم به حال و روز یلبخند هم م. ردی گی خنده ام ماما،  دانم چراینم. نمی بی در اشکان نمی حسچیه. رمیگ
 ی میکم. زمی خیبرم. کمک کن زانوانم نلرزد.  نرومجیکمک کن گ.  کمک کن بتوانم بلند شومایخدا! خودم

 که کم کم یی بار به رگ هانیا.  زنمیباز هم لبخند م.  گذارمی کانتر ميرژ را رو. لرزم، اما قابل اغماض است
 مست تر از يبا دختر. ستپسر مست هنوز تو راهرو.  رومی می حرفچی هی دارم و بی را بر مفمیک.  خوابندیم

 چی هی زنم و پله ها را بی را باال ممی پالتوي قهی. رمی گی که ساخته اند چشم می مستهجنریاز تصو. خودش
 يمرد.  شوندیم آشفته میموها.  وزدی میباد وحشتناک. در ساختمان همچنان باز است.  رومی منیی پايعجله ا
 ی هم به گوش مگری چند مرد دي مستانه ي حرف زدن و قهقهه يصدا.  جمع شدهی کارتوني روابانیکنار خ

 قدم از یی هوا به تنهایکی گذاشت در تاری که نمستی اشکانیحواسم پ.  حواس تر از آنم که بترسمیب. رسد
حتما جا . ستندی نمیدستکش ها.  می کنمبی جي تورا دستم!  کندی بدرقه ام هم نمیقدم بردارم و حاال حت

. اگر تکه پاره ام نکنند.  کوچه را طی کنمنی هر طور شده ادیبا.  برمی ام فرو مقهی يم را توسر. مانده اند
مثانه ام .  کندی را لمس ممی بازویدست.  خندمی مرد؟ی گی قدر خنده ام منیچرا ا.  شوندی تر مکیصداها نزد

 . چرخمی معیسر.  شودیم از ترس منبسط
 .منم. یتیینترس سو -        
 . غم دارندشی هايسورمه ا.  خندمیم        
 .نگرانت بودم. ستی نی خوبيمحله . نجایحدس می زدم بیاي ا -        
 . کشدیدستم را م. زمی ری خندم و اشک میم        
 . ندارهتی امننجایا. می برایب -        
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 . چسباندیمرا به خودش م.  گذارمی دهانم ميدستم را رو        
 .ادهی زهیوقت واسه گر. زود باش. شیه -        
 :دی گوی آورد و می را در مشیدستکش ها. ستدی ای افتم خودش میراه که م        
 . زدنخیدستات . بپوش -        
 را گرمیدست د.  پوشاندی بزرگ را مي و دستکش هاردی گیدستم را م. زمی ریفقط اشک م.  توانمینم        

 یم.  کندی پنجره گذاشته و نگاهم مشهی شي که اشکان دستش را رونمی بیم.  کنمیسرم را بلند م. ردی گیم
 .ست چشم من هنوز به پنجره.  با مالیمت رو به جلو هلم می دهدکیپاتر. خندم

 پات؟ -        
 ؟یس -        
 ده؟ی به من اقامت مکیمکز -        
 . کندی را تندتر مشیقدم ها        
 تونه نده؟ یمگه م -        
 . خندمیم        
  کنن؟ی نمرونمیب -        
 . رودیاما هنوز دستم را رها نکرده و تند راه م.  کندیتنش را سپرم م        
  کنن؟رونتی تونن بیمگه م -        
 .اشکان هنوز پشت پنجره ست.  خندمیم        

 
 . زنمی لبخند مکیبه نگاه نامفهوم پاتر        
 .من حالم خوبه -        
 . دهدیجواب لبخندم را با تنگ کردن چشمانش م        
 . دونمیم -        
 . کشمی اندازم و عضالت خسته ام را می پا ميپا رو        
 ؟ی کنی نگام مي جورنیپس چرا ا -        
 . شودی کند و خم میانگشتانش را در هم قفل م        
 و گمینظرم رو م. ستمی کردن نحتی دونه که اهل نصی شناسه می که منو میهرکنه تنها تو، بلکه  -        

 .ي بشنویالبته اگه دوست داشته باش.  خوام نظرم رو بگمیاالنم م.  کنمیتمومش م
 . خوشرنگش رقصاننديمردمک ها.  دهمیسرم را تکان م        
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 ی که اون قدر گفتنشون واسم مهم بود نمیی حرفاالی خی رژ لب بهی تو بودم به خاطر يمن اگه جا -        
 .شدم

 . کنم تا ادامه دهدیسکوت م        
. اشکان همخونه داره.  دادمی نمیانقدر راحت جا خال.  کردمی نميری گجهیانقدر راحت قضاوت و نت -        

 متعلق دیشا. شه بای دوست اجتماعهی متعلق به دیشا.  اون رژلب متعلق به دوست دختر همخونه ش باشهدیشا
 . کنهی مزی و خونشون رو تمرهی باشه که هر هفته ميبه خدمتکار

 . شوندی تر مکی به هم نزدشیابروها. دی آی کش ميلبم به پوزخند        
 هیی اون رژ لب مال دوست دختر اشکان بوده، به نظرت انتظار به جارمی دوست دختر داره، گرمیاصال گ -        

 !؟ي ازدواج کردي اگهی که تو با مرد دیطیکه اشکان تا آخر عمرش تنها بمونه؟ اونم در شرا
 . فشارمی مشتم مي مبل را تويدسته         
 .به خاطر رژ لب نبود پات -        
 نی را فشار دهم تا ای صوتي خواهد تارهایدلم م.  بردی را به حالت استفهام باال مشی ابروي تاکی        

 .همه نلرزند
. من واسه اشکان همون اشکم.  افتادهگهی دفتهی از چشم بی اما وقتزه،ی چشمه عزي تویاشک تا وقت -        

 . چشمش جا داشتم و االن از چشمش افتادمي توي روزهی
 . دهمی مرونی سخت و دردناك بی نشسته با بازدمشی که روی ام را همراه با سنگنهیس        
.  اون باالن،ییمن پا.  که نشسته بودم تا رژ رو بردارم و به دستش بدم، سرم رو باال گرفتمیشب، وقتام -        

 جز دمی ندیچیتو چشماش ه. ستی شناختم نی که می از اشکاني اثرچی که هدمیو د. ستادهیمن نشسته، اون ا
 ی بگی خواد بشنوه هرچی که نمی واسه آدما گم حق نداره، حق داره، امینم. ی تفاوتی جز ب،ينفرت، جز سرد

 از تعجب و بهت من به دمی دی کنه، وقتی انقدر فاتحانه به من دلشکسته نگاه مدمی دیوقت.  ستدهی فایب
 واسه یی جادمی کنه اون رژ انتقامش رو گرفته، فهمی حس میی جوراهی دمی دی بره، وقتیخاطر او رژ لذت م
 حرف یمتی خواستم به هر قیاما من م.  کردرونمیب. ه کتک زدن کرد بدمیهدقبل از اون ت. حرف زدن نمونده

 چشم و ي به باال نگاه کردم، تفاوت اشک تونیی از پای دلش رو نرم کرد، اما وقتشهی کردم میفکر م. بزنم
 .دمی خاك رو فهمياشک رو
 . زنمیپلک م.  شوندیچشمانم تار م        
من .  صورتش روکیمیک تک حاالتش رو، طرز نگاهش رو، مت.  شناسم پاتیمن اشکان رو خوب م -        

 برهه نیحرف زدن تو ا.  واسش ندارهی ارزشچی من هي حرفاگهی دونم دیاون قدر از برم که م. همه رو از برم
حرف نزدم که آبروم حفظ شه،  اگه اون موقع.  کنهی که هستم مینی از ارتریاز زمان، فقط منو خوارتر و حق
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 دهی دادم فای درصد احتمال مهیهرچند اگه فقط .  نشکنهنی از اشتری نگم تا غرور نداشته م بیچیاالنم بهتره ه
 دهیفا.  نداره پاتدهیاما فا.  کم از عذابش کم شههی کردم تا ی مشکشی داره، غرور که سهله، جونم رو هم پيا

 .نداره
 نیی زانوانش گذاشته، سرش را پاي رو اش رادهیچی که انگشتان در هم پیهمان طور خم شده، در حال        

 . کندی پنهان مدمی چهره اش را از دشی مويحلقه ها.  اندازدیم
 ه؟ی چمتی تصمطی شرانیخب با ا -        
 . کنمی آمده پاك منیی لبم پاي را که تا رویاشک        
 شده که باز من ی گفت تازه داشته خوب میم.  شهر در عذابهنی کشور، تو انیاشکان از بودن من تو ا -        

 .دور و ورش نباشم.  چشمش نباشميجلو. ازم خواست نباشم. شیاومدم و گند زدم به زندگ
 . کنم تا نفس برگرددیصبر م.  شودی بسته ممیگلو        
 اقامت ییا جهی که بتونم یفقط تا وقت.  بودن خستمزونیاز آو.  بشمتی خوام سربار تو و زندگینم -        

.  اقامت گرفتشهی دونم چطور مینم. ستمی رو بلد ني کارچیمن راه و چاه ه.  و مستقل شم کمکم کنرمیبگ
 کار ی چدی بارمی بگادی. آشنا بشم طیبهم فرصت بده تا با شرا.  کردی زندگکی مکزای کای آمري توشهیچطور م

 زود یلی رو خی همه چدمیقول م. ی من بشری خوام اسینم. یستی جا موندن نهی دونم آدم یم. بعدش برو. کنم
 .نیفقط هم.  کنتمیفقط تا اون موقع حما. رمی بگادی

 . آرامنداهشی سي های آبشهی اما مثل همست،یصورتش جد. ردی گیسرش را باال م        
اه برگشتت بسته  اشکان، ری خونواده ت و حتام،ی با وجود تفکرات تيای تارا؟ اگه با من بیمطمئن -        

به .  ماجرامنی اي پاهی چون خودمم ست،ی ساخته ني از دست منم کارگهی بار اگه طردت کنن دنیا. شهیم
 ؟ي فکر کردناشیا

 . دهمیسرم را تکان م        
 از همشون دور شهی که میی خوام تا اونجایم.  واسه برگشتن ندارمیی االنشم جانیمن هم.  دونمیم -        

 تی پاسپورت و هوهی خوام با یم.  خوام گذشته مو پاك کنمیم. کجا بودم.  بودمی بره کادمی خوام یم. شم
.  شده خسته مدهی تار و پودش از هم دره کییاز تارا.  باشم پاتگهی آدم دهی خوام یم.  از اول شروع کنمدیجد

 . خوام تارا باشمی نمگهید
 . کندی تر به من عوض مکی نزدی را با صندل کشد و مبلشی قطورش مری زنجي رویدست        
 . مشخص شهدی وسط بانی ايزی چهی فی کنم، اما تکلی استقبال مدی جدی زندگهیمنم از . باشه -        
 . و راسخنديحاال چشمانش هم جد        
 ؟ي خوام بدونم تا چه حد به من اعتماد داریم.  اعتماد تو به منهزانیو اونم م -        
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 . کنمیگنگ نگاهش م        
 :دی گوی کشد و می مشیچند بار، تند و پشت سر هم پنجه در موها        
 که بهت یی مرد مثل اوناهی نه به عنوان ،ی که هستم شناختي خوام مطمئن شم که منو اون جوریم -        

 .زخم زدن
 . رودی مجیسرم گ        
 .ت شم پایمنظورت رو متوجه نم -        
 .ردی گی از صورتم نمي اهی ثاني براینگاهش را حت        
تو مدت !  تندهینگران مالت، نگران جانت، نگران آ. ی که نگران باشدمی من کامال بهت حق من،یبب -        

 اگه از اومدن يحق دار. ی بترسبهی مرد غرهی اگه از سفر کردن با يحق دار. ی شناسی که منو مستی نيادیز
اما منم . ی هراس داشته باشيندار  ازشونی شناختچی که هیی آدمانی ب،ی دونی ازش نمیچی که هیطیبه مح

 مرد داغ هی با من، با ی شب مجبور شهی خوام بدونم اگه یم.  چقدرهی ترس و نگراننی ازانیحقمه که بدونم م
اگه ازت بخوام پوالت رو در . ی کنی مدای پی چه حسی تخت بخوابهی ي روای اتاق هی يو پر شر و شور تو

 که تو رو در ی چقدر مطمئن؟ی اعتماد کنی تونیچقدر م.  دونمی مح طور صالنی چون من اي من بذاراریاخت
 ی سوء استفاده نمطتی از تو و شرای دونی ذارم؟ از کجا می شبانه نمي خالفکار و کلوب هاي باندهااریاخت

 کنم؟
 . شودیدهانم رفته رفته باز م        
 . زندیلبخند م        
 درسته؟. ي فکر نکرده بودنای کدوم از اچیبه ه -        
 چند لحظه صورتم را کنکاش يبرا.  شودی بلند ممی از گلوی خشکيصدا.  دهمیبزاقم را که قورت م        

 :دی گوی پوشد می را مشی که پالتوی و در حالزدی خی کند و بعد برمیم
 نی خواستم تو ادیشا. دمی من واست نقشه کشدی فکر کن شانیبه ا.  فکر کننای اي همه امشب به -        

 که از طرف یبه خطرات.  که نشون دادمستمی نی اوندیشا. چند ماه اعتماد تو رو جلب کنم و به مقاصدم برسم
 . کنه خوب فکر کندتیمن ممکنه تهد

 . آوردی مرونی ببشی را از جلشی کشد و موبای مشی موهاي اش را رویکاله پشم        
 نیخط من از هم.  خبرم کنی بهم اعتماد کنی تونی که ميدی رسجهی نتنیاگه به ا... و در آخرش  -        

 .لحظه روشنه
 یتمام تنم م.  توانستم انگشتانم را تکان دهمی نمیحت.  گذاشته بودندخی از یانگار دستانم را در تشت        

 نیهم.  بودنیهم.  اس ام اس شده بود نگاه کردممی که برایبه آدرس.  زده بودمخیهم تب داشتم و هم . دیلرز
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 کردم بلکه کمتر بلرزند و به من اجازه مشت  خم شدم و زانوانم رايلحظه ا. دهی و سر به فلک کشمیکاخ عظ
 نی زميحض بسته شدن در رو بود خودم را به آسانسور رساندم و به میبه هر زحمت. قدم برداشتن بدهند

 نی گرفتم و برخاستم و بدون اواریدست به د.  صد سال گذشتمی دانم چند طبقه باال رفتم، اما براینم. دمیغلط
 می گلوي معده ام تا تواتیمحتو.  بوددهیتهوع امانم را بر.  در را به صدا درآوردمنگ زرمی را بگمیکه خاك مانتو

 . دادمی آمدند و به زور قورتشان میم
 . گرفتمی تماس ملمی داشتم با وکگهید. ي کردرید -        
 مانی اما پشاورمیخواستم نام خدا را بر زبان ب. کنار رفت تا داخل شوم. مسخ و خشک نگاهش کردم        

 . ساخته نبودياز دست خدا هم کار. شدم
 .گهی تو دایب -        
 آه کی به جز يزی چقمیپس با چه زنده بودم؟ نفس عم.  کردمی از قلبم حس نمی طپش و ضربانچیه        

 .وارد شدم.  نبودفیخف
 .نیبش. چرا ماتت برده -        
 .دمی را از دور شنشیصدا.  مبل رها کردمياز خدا خواسته خودم را رو        
 ؟ي خوری میچ -        
 کردم لرزشم یاگر دستم را بلند م.  شربت آوردیانوی لمیبرا.  توانستم جواب بدهمینم.  بودنیزبانم سنگ        

 . نشستمی گذاشت و رو به روزی مي را رووانیل. دی فهمیرا م
 .ادی کم حالت جا بهیبخور تا  -        
 . داشتمیحس خفگ.  کوتاه و کم عمق شده بودندمینفس ها        
 ...  بزرگمهريآقا -        
 . بچه گنجشک بودکی ي ناله هی شبشتری بمیصدا        
 .شربتت رو بخور. ی بگیچی خواد هیفعال نم -        
 : گفتيشتریبا تحکم ب. چشمانم را بستم        
 .گهیبخور د -        
رطوبت . دمی و خوش طعمش نوشنیری شعی از مای هر دو دستم جا دادم و کمي حلقه ي را تووانیل        

 . شدشتری بمیگلو
 . کنمیمخواهش  -        
 . هوا تکان دادي دستش را تویبا کالفگ        
 ... ی که بازم التماس کننجای اياگه اومد -        



 198 

 . انداختمشی پاي حرکت خودم را روکیبا . اجازه ندادم حرفش را تمام کند        
 يزیچ. رمی میبدون اشکان م.  من شوهرم رو دوست دارمدم،ی قسمتون مزتونیبه جون عز! تو رو خدا -        

  که شوهر دارم؟یچرا من؟ چرا من. ارتوننی خودشون در اختلی همه به منیاراده کن.  دخترهختهیکه واسه شما ر
 .دمیشلوارش را چسب. دی را عقب کششیپا        
.  کنمی واستون کار میمجان.  کنمیم خونتون رو یکلفت.  کنمی جبران منی بخوايهرجور. غلط کردم -        

 نی پرستی که مییشما رو به اون خدا. نیفقط منو از اشکان جدا نکن. دمیذره ذره پول همه سکه ها رو پس م
 .نیزیآبروم رو نر

 . مرا هم گرفت و بلند کرديبازو.  را آزاد کرد و برخاستشیبا خشونت پا        
 ... شییرای هال و پذنیا. خونه ت باشه قراره ؟ي رو دوست دارنجایا -        
 .به دنبال خودش کشاندم.  در فغان بودشی از فشار پنجه هامیبازو        
 . آشپزخونهنمیا -        
 .میاز چند پله باال رفت        
 . و اتاق خواباسیسرو. ی هم قسمت خصوصنجایا -        
 . از اتاق ها را گشودیکیدر         
 . کنمیهر وقت خونه باشم به عنوان اتاق کارم ازش استفاده م.  اتاق منهنجایا -        
 . شدمی مدهی کشنی زمي روبایتقر        
 .ی ازش استفاده کنی تونی مستمی نیوقت.  تونه اتاق تو باشهی منمیا -        
 . اتاق را هم باز کردنیدر آخر        
 تا یونیلی خواب چند ده مسیاز سرو. ی که فکرش رو بکنیشترکمونه، با هرچ اتاق خواب منمیا -        

 و سونا يجک کوز.  جداگونه ست واسه خودشتیی سوهیدر واقع . ی بهداشتسی و سروونیزی و تلوخچالی
 .می ازش استفاده کنمی تونی ممیهر وقت دوست داشت. می هم داریاستخر اختصاص. داره

 .میبه سمت کمد رفت.  کردمی کرد سقوط می ممیاگر رها. ختندی ری محابا فرو می بمیاشک ها        
 ی مياگرم دوستشون ندار.  خواب،ی مهمون،ي تو خونه ا،یرونیب. انواع و اقسامش.  هم لباسهنجایا -        

 .ی کندی خري خوای که خودت می هرچیتون
 . اشاره کرديگریبا انگشت به سمت د        
 من یتا وقت. شهی تموم نمیهرچقدر خرج کن. شهی نمی وقت خالچی گاو صندوق هست که ههیاونجا  -        

 .ی تصورش رو بکنی تونیاون قدر پر که نم. بخوام پره
 . توانستم تحمل کنمی نمگرید.  آوردمیداشتم باال م        
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 نی ترکی غذاها، شنی هتال، بهترنی بهترا،ی دني کشورانیبهتر. يهرجا که تو بخوا. میریسفر هم م -        
 ! نامحدودحی تفرد،یمراکز خر

 .صورتش مثل سنگ سخت بود.  زدمی کوتاهغیج.  سرم برداشتيبا خشونت شالم را از رو        
 نشم ری که ازت سی تا وقت،ی خوام باشی که من مي اون جوری تا وقت،ی مثل آدم رفتار کنیتا وقت -        

 درست و ي جاهیتو . ی کنی که تا آخر عمرت راحت زندگدمی نخواستم اون قدر بهت مگهیبعدشم که د. نهیهم
 نی بگو، تو زندان رو به اودتحاال خ!  اصطبل اشکان جونتای بابات ي مثل خونه ي الهی طوهی نه یحساب
 ؟يدی محی ترجتیوضع

 .زار زدم        
 منو بدبخت نی خوای زن اومده؟ چرا می مگه قحطن؟ی خوای از جون من میچ! تو رو خدا، تو رو خدا -        

 ن؟یاری بال رو به سرم بنی انی خوای چرا من؟یکن
 گردنم قفل ي را روحشینگاه وق.  شدی مشتریصورتش هر لحظه قرمزتر و برق چشمانش هر لحظه ب        

 .سرش را جلو آورد. کرد
 صبر کنم، اما به نظرم یشی از شوهرت جدا میوقت خواستم تا یم. ستی نتینه انگار حرف حساب حال -        
 .القمی من از همه لحاظ سرتر از اون مردك دی تا بفهمینی تخت ببي چشمه از کار منو توهیبهتره 
با تمام قدرت پسش زدم، اما .  در آوردانی زده ام را به غلخی خون دی که پوست گردنم را مکی لبیداغ        

 شیبا پاها.  شدری دستش اسکیهر دو دستم در .  افتادمری و تنش گواری دنیب. قدرت من کجا و قدرت او کجا
.  را گشودمی مانتوي آزادش دکمه هادست  را خفه کرد و بامی صداشیبا لب ها.  سلب کردمیحرکت را از پاها

نتوانستم .  کردمی شدم رهامی که تسليدرست در لحظه ا.  شدانی پای بیف به عجز و ضعلیخشم و وحشت تبد
 . زدمغی وار جوانهی سر خوردم و نشستم و دواری ديرو. وزنم را تحمل کنم

 . گذاشت و نوازشم کردمی موهايدستش را رو.  نشستشی زانوهايرو        
 !آروم. ي شدی ادب مدی باي کردمیعصبان.  کنمتتی خواستم اذینم! آروم. آروم خوشگلم -        
 . و بلند شددی کشیآه.  گوشم گذاشتمي را رومیدست ها. دمی دستش کنار کشریسرم را از ز        
 . رو به من بگوتیی نهامی تصمگهی ساعت دمی تا نی بزن، ولغاتمیج.  هاتو بکنهی گرنجای انیبش -        
 را برداشت و دکمه ونیزیکنترل تلو.  دنبالش کردمکیستری هیبا نگاه. دمی شنی را مشی قدم هايصدا        

 .اش را زد
 . بندازنی ام به ای نگاههی هات هی و گرغیفقط وسط ج -        
 . انداختفشی کي توی که با دستپاچگییتارا بود و سکه ها.  شدمونیزی تلوخیم.  رفترونیب        
 . آوردی گوشم را به درد مي پرده امی تادی فريصدا        
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 .ی من رد شي جنازه يمگه از رو -        
 . کنمی مد است نگاه مي مشغول ورق زدن مجله ي که با خونسردکیمستاصل به پاتر        
 خوام با پات یم.  مونمی منجای نه اران،ی گردم اینه برم.  رو گرفتمممیمن تصم. امیشلوغش نکن ت -        

 ؟ي دارهی قضنی با ایکلتو چه مش. برم
 . زنندی مرونی بشتری اش هر لحظه بیشانی پيرگ ها        
 ینی زمبی خونواده ت س؟يری بگمی خواد تصمی دلت مي که هرجوري صاحب موندیمگه تو ب -        

 جم؟ی هونجای دارن؟ من افیتشر
 . شومی مسلط ممی بر لرزش صدایقیبا نفس عم        
. رمی بگمی تصممی تونم واسه زندگیم. مثل تو!  آدممهی.  که صاحب الزم داشته باشمستمیمن سگ ن -        
واسه ت احترام قائل بودم که بهت گفتم .  امثال تو راحت باشمي که از دست بکن نکنانجایاومدم ا. مثل تو
 .رمی من مون حرص نخور، چنی از اشتریاالنم ب.  رفتمی ذاشتم و می خبر میوگرنه ب

 . رودی باالتر مشیصدا.  کندیدستانش را گره م        
.  کنهی بابا اگه بفهمه سکته مم؟ی تو بکشيای خودسرنی از دست ادی بایتا ک. بسه.  تاراگهیبسه د -        

 هی با ي خوای مي به چه اعتماد؟ی شناسی رو مکی اصال تو چقدر پاتر؟ي بدي خوای میجواب مامان رو چ
 به؟ی کشور غرهی به ي بریخارج

 . اندازد و همچنان با مجله اش سرگرم استی پا مي پا روکیپاتر        
 .من به پات اعتماد دارم -        
 .دی گوی ميبلند و سرشار از تمسخر "هه"        
  چقدره؟کی اطالعاتت از پاتر؟ی دونی می چکی همه اعتماد از کجا اومده؟ تو از پاترنیجدا؟ ا -        

 . کندتمیانتظار دارم حما. دیای به کمکم بکیانتظار دارم پاتر        
 . زنهی مبی خودم بهم آسياون قدر هست که بدونم کمتر از خانواده  -        
 .نی خشمگ،یعصب.  خنددیم        
 و در یانگار عامل بدبخت. می ما بوديزیانگار باعث اون همه آبرور. ي ام طلبکاريزی چهی! خوبه! خوبه -        

 . خانوم خانواده ش بودنيبه در
 . رودی را نشانه مکی بار خشمش، پاترنیا        
 ی و به هرکس و ناکسشهیزود خر م.  خواهر من خامهنی ا؟ي خوندی ها؟ چ؟ي گوشش خوندری زیچ -        

 ی وحشهی تو شی ببري خوای که مهیچ تتی ن؟ي دادشی که از من و پدر و مادرم فراری گفتیچ.  کنهیاعتماد م
 ک؟یخونه مثل مکز
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 و یمیبه خواهرش و به دوست صم.  کندی منیمسلسل وار توه.  شدهوانهی دامیت. رمی گیلبم را گاز م        
 :می گوی و مرمی گی مکیمضطرب چشم از پاتر! ششی پقهیمعتمد چند دق

 !امیت -        
 . زندیداد م        
 ی دونم تارا هم میاون قدر که من از تو م. اری مظلوم رو در ني آدمايادا. کیحرف بزن پاتر. تو خفه -        
 دونه؟

 . گذاردی مزی مي بندد و روی مجله را مکیپاتر        
 ؟ی هستیرتی غیخبر داره تو چه ب -        
 شتری لبخندش را بکیگ هم بدتر است، اما پاتر از مریرانی مردان اي فحش برانیا.  کشدی مریگردنم ت        
 . دهدیکش م
  دونه چرا دولت کانادا بهت اقامت نداده؟یم -        
 . شودی تر معی وسکیلبخند پاتر        
 ؟ي داريفری کي و سابقه ي بودی دو سال به جرم خشونت زندانیکی دونه یم -        
 . بزنندرونیاالن است که چشمانم از حدقه ب        
 قالت ي و اون چطوري شهر بودنی دختر انی دونه عاشق بدنام تری خبر داره؟ متیاز عشق زندگ -        

 گذاشت؟
هنوز لبخند بر .  شودی مرهی خامی به تی واکنشنی زند و بدون کوچک تری منهی دستانش را به سکیپاتر        

 . چرخدیسمت من م دوباره به امیت.  خندندیهنوز چشمانش م. لب دارد
 ؟ی دونی آدم منی از ایآخه تو چ -        
 چند يمن به اندازه .  تاراستیاالن وقت جا زدن ن.  کنمی بندم و بعد باز می چشمم را مهی چند ثانيبرا        

 . بدهکارمکیجمله به پاتر
 کرد ی میکه خواهرش زندگ ي آدم اعتماد داشت که تو خونه انی دونم که برادرم اون قدر به ایم -        

 دوستش اسم نی و قابل اعتمادترنی آدم به عنوان بهترنیاز ا.  ذاشتی آدم تنها منیخواهرش رو با ا. راهش داد
 ست؟ی نیبه نظرت کاف.  دونمی رو منایفکر کن من فقط هم.  بردیم

 .ستمی ای مامی تي نهی به سنهی شوم و سی بلند ممیاز جا        
منو باهاش . ي که منو باهاش آشنا کردیی تورتی غی بد و خطرناکه، پس بیگیاگه پات، انقدر که م -        

 .یمنو باهاش تنها گذاشت. يهمخونه کرد
 . چرخانمی مکیسرم را به طرف پاتر        
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 وقت، مرتب و یشب و نصفه شب، وقت و ب.  کنهی من رفت و آمد مي آدم به خونه نیچند ماهه که ا -        
 خونه يتو!  متعهدتریلیخ!  مسئوالنه تریلیخ. شهی مرتتی غي و ادعای که برادرمیی از توشتری بیلیخ.  وقفهیب

 اما ،ی بشدهی به انحراف کشیادرم که برییخودمون من حق نداشتم راحت لباس بپوشم، چون ممکن بود تو
 وقت نه منحرف شد و نه کج رفت و چی هیول! رتی غی بهی!  متهم سابقه دارهی ست، بهی غری خارجهی کیپاتر

 شهر به حال ي محله نی بدتري شب، تویکی تاري منو تورتم،یاشکان، شوهر سابق و خوش غ. نه خطا کرد
.  سوءاستفاده رو کردنی من بدترطی از شرامیشوهر فعل.  بمونمتنها اما پات دنبالم اومد و نذاشت! خودم گذاشت

 ی و بیی تنهاياما پات چشمش رو رو.  اومد از جسم و روحم سوءاستفاده کردیبر م که از دستش ییتا اونجا
 . زنهی آدم نگاه کرد نه هی من بست و به من به چشم یکس

 نی در کمری مثل شامیت. زدی خی هم بر مکیپاتر.  دارمی مبل بر مي را از روفمی کنم و کی تازه مینفس        
 :دی گوی زند و می شانه اش مي روی دستکیپاتر. دی سای زند و دندان به دندان میتند تند نفس م

 .قی رفي که انقدر رازدار و قابل اعتمادیمرس -        
 . زندی با خشونت دستش را پس مامیت        
 .توننمی خوام ببی نمگهید. نیجفتتون گم ش. رونی من گمشو بياز خونه . رتی غیدستت رو بکش ب -        
 :می گویبا حرص م        
 .می حس رو دارنیاتفاقا ما هم هم -        
 ی را حصار سرم مفیک. دیای صورتم فرود بي رود تا تویدستش باال م.  داردی بر مزی به سمتم خامیت        

 . بازگشتهایطوفان به در.  خنددی نمگرید.  چسبدی راه ساعدش را مي انهی در مکیکنم اما پاتر
 رتیاز نظر تو غ. رتهی متفاوت من و تو از غفیمشکل تعر. ستی من نیرتی غیمشکل ب. نیبب! آها -        

 رو دوست داشته باشم، چه خواهرم باشه، چه مادرم، یمن اگه کس.  حفاظتیعنی رتیاز نظر من غ.  اسارتیعنی
فقط و فقط .  کنمی نمفین تکلییتع.  کنمی نمیامر و نه.  سازمیواسش قفس نم.  کنمی نمرشیچه زنم، اس

 اگه اون دوست یحت.  راز دوستم رو نگه دارمیطی تحت هر شرایعنی از نظر من رتیغ. نیفقط هم. مواظبشم
 . روز دشمنم بشههی

هر دو با هم به چهره .  کندی باز ممانی را برای دهد و در خروجی را هل مکی با تمام قدرتش پاترامیت        
 تلنگر کیابرها اخمو و منتظر . هوا نمناك است. میی آی مرونی و از خانه بمی زنی پوزخند مامی تي گر گرفته ي
 برم ی مبمی جي را تومیدست ها. ردی گی را ممیبازو  وستدی ای مکیپاتر. می زنیکنار هم قدم م. دنندی باريبرا

 :دی گویآرام م.  کنمیو نگاهش م
 ... من... تارا  -        
 . گذارمی لبم ميشاره ام را روانگشت ا        
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 که بهم ی و تا وقتیتو دوستم. ستی که هست واسه من مهم نی تو هرچيگذشته .  نگویچیه. شیه -        
 .ی مونی دوستم می نزنبیآس

 . زندی زند و غل می زند و موج می هم برق ماهی سی آبيایهمزمان با آسمان، در        
.  ام لرزاندنهی اشکان، دل در سی سالم و احوالپرسيصدا.  محض نشسته بودمیکی تاري تخت، تويرو        

 از هم گشوده و سپس بسته شهی از همشتری بیدر با شدت.  دادمهی تکواری شکمم جمع کردم و به دي را تومیپاها
 از کی چیه.  تر بودنددیاز صورتش سف شیلب ها.  کردم نگاهش نکنم، اما نتوانستمیسع.  برق را زددیکل. شد

 . را جلو آورديدست لرزانش کاغذ.  توانستم در صورتش ببینمی را نماتیعالئم ح
  تارا؟هی چنیا -        
 . اشکانم تا شده بوديقد رعنا        
 ده؟ی می چه معنای مسخره بازنی اه؟ی چنی اگمیبهت م -        
 . آمدیبا زجر باال م.  کردینفسم درد م        
 . خوامیمن طالق م -        
 ! مو از سرش کم شودکیاگر سکته کند، اگر !  چهفتدیاگر پس ب.  از حد صورتش ترساندمشی بيدیسف        
 .ستیاصال قشنگ ن. ی زندگستی نی قشنگیشوخ -        
 .د، سرد، سرد ملو از غم، مثل زمستان سرزییمثل پا. مثل تابستان پر از تب. مثل بهار پر از ابرم        
 . کنم اشکانی نمیشوخ -        
 .با دو قدم بلند خودش را به تختم رساند و نشست        
 چرا؟ -        
 .نپرس. نپرس چرا        
 .فقط تمومش کن. ستیچراش مهم ن -        
 . کردی نگاهم مریمات و متح. فروغ از چشمان قشنگش رفته بود        
 و ی گرفتلی که به خاطرش وکمی با هم داری تو چت شده تارا؟ ما چه مشکلست؟یمهم ن ی چیعنی -        

 کار کردم؟ کدوم خبط؟ کدوم خطا؟ کدوم غلط؟ ی مرتکب شدم؟ چی من چه اشتباه؟يری طالق بگي خوایم
 . جا نکشتمنیبگو تا خودمو هم.  نشدموونهیبگو تا د
. رندی می شود و می پرت مشانی آب به گلویبعض!  تربیخدا از آن هم عج. ستیبی موجود عجلیعزرائ        

 لی پر است از قندمیگلو.  مانندی کشند و زنده می درد میمی عظیلی ترنی چني چرخ هاری مثل من زیبعض
 .زی نوك تيها

 .ستیمشکل از تو ن -        
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 در شتریقندیل ها ب.  گذاشتمی بازويدستش را رو. سرفه زدم.  ام را به هم دوختندي و مريقندیل ها، نا        
 .گوشتم فرو رفتند

  خودت؟ ها؟ي مامان باباای زدن که ناراحتت کرده؟ ی حرفنای مامان اه؟یپس مشکل چ -        
 .زدی نشود و از چشمم فرو نرعی به مالی گاز تبدنی خواستم بغضم را فرو دهم تا ایم. دمی را مالمیگلو        
 . کنهی رو درست نمیچیطالق ه. می هست با هم حلش کنیبذار اگه مشکل. یحرف بزن باهام زندگ -        
 . گذاشتممی پايسرم را رو.  آمدلیپلک زدم و س.  ها را آب کردلیلرزش دستش قند        
 .تیبرو دنبال زندگ.  کنمیخواهش م. برو اشکان -        
 .در آغوشش ماوا داد مرا میایتا به خودم ب        
 . جاستنی من همیکجا برم؟ زندگ -        
 زد ی که از بس تند می قلبد؟ی رسی تاب خودش می به داد قلب بی خواست آرامم کند، اما چه کسیم        

 خواست یانگار م.  دادیفشارم م!  وقفهیب. دی کشی و بو مدی بوسی را ممیموها.  بودستشیهر لحظه امکان ا
 . فرار نداشته باشمي برای مجالگری خواست من را در تن خود جا دهد تا دیم.  کندیکیمرا با خودش 

 اگه تاراش رو رهی میاشکان م. نمیمن طاقت ندارم اشکت رو بب. می نکن زندگهیگر. زمی نکن عزهیگر -        
 .نهیغصه دار بب

 !از تو متنفرم! لیعزرائ        
 ی و مفصل صحبت منمی شیبعد م. می تا هر دو آروم شمی کنیصبر م. می زنیاالن حرف نم. باشه -        

 خوبه؟. میکن
 .دی ام را بوسیشانی و پدی کشمی اشک هايدستش را رو. سرم را بلند کرد        
. گمیمن از طرف خودم م. می نداريما که مشکل حاد. دمیبهت قول م. شهی هست درست میهرچ -        

 باشه؟.  تکرار نشهدمی خوام و قول می ناراحتت کرده ازت معذرت می هست، هرچیهرچ
 :با هق هق گفتم.  بخشش، دلم را روشن کردنانی آغوشش، محبتش، کالم اطميگرما        
 ... من. من اشتباه کردم. مقصر منم. یستیتو مقصر ن -        
 : اش فشرد و گفتنهیسرم را به س. فت ام شدت گرهیگر        
 .آروم باش.  نگو فعالیچیه. باشه. شیه -        
 .به نوازشم ادامه داد.  ها کوچک و کوچک تر شدندلیقند        
 ه؟ی دونه اشتباه چی مثل تو چه مي فرشته اهیآخه .  کردهي اشتباه انگار قتل و دزدگهی منیهمچ -        
مغزم فلج شد و تنم ! کرخت.  حس شدمیب.  حجم گرفت و به قلبم رسیدلی جمله قندکیباز با همین         

 . هنوز زنده بودندمی اما گوش هات،ی خاصی تکه گوشت بکی
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 ینم.  کار کنمی چي که به دلم زدی زخمنی دونم با ای بخشم، اما نمی هست من میاشتباهت هر چ -        
.  گرفتملشیخدا رحم کرد خونه بودم و خودم تحو.  شدمی کاغذ رو به دستم دادن چه حالنی از صبح که ایدون

 که نیبه خاطر ا! ؟ي چقدر بچه او شد؟ آخه تی می بودند چه افتضاحدهی دنوی بابا اای اگه مامان ی دونیم
 یساب که بغلت کنه حنی اي من بود به جاي جاي هر مرد؟يدی درخواست طالق ميریآبنباتت گم شده م

 . دادتیگوشمال
 .دی را بوسمیباز هم موها        
خدا مرا به فراق تو " ي که روز بعد از عقدمون اس ام اس دادي مگه تو نبود؟یچطور دلت اومد زندگ -        

 هفته ست از من هی ه؟ی بچه بازی مگه زندگ؟ی فکر کنی حتيزی چنی به همچی؟ پس چطور تونست"مبتال نکند
  دارم؟الی کم فکر و خرم؟ کم فشار و استرس دااد؟ی آخه خدا رو خوش من؟ی و آخرشم ای کنی ميدور

 . درونم خشک شدنديتمام چشمه ها.  نبودی اشکگرید.  چانه ام گذاشتریدستش را ز        
 باشه؟. يری گی درخواستت رو پس ممیریفردا م -        
 . و از او فاصله گرفتمدمیترم کش مهی به صورت نیدست.  آمدمرونیاز آغوشش ب        
 ؟یباشه زندگ -        
 . کندمی را مهی قضنی قال ادیبا.  شدمرهی چشمانش خيتو        
 . خوام اشکانیمن طالق م -        
پدرم قبلترها .  که خوردمیی و کتک هادمی که شنیی به جز فحش هاستی نادمی يزیاز آن روزها چ        

 سگکک ي تمام ضربه هاری کرد و من زی عمل مي حرفه ابی بار عجنیداشت، اما اهرچه بود دست بزن ن
اگر زندان بروم . شوم ی طور مواخذه منی که نه جرم است و نه حرام ای طالقي کردم که برایکمربند فکر م

 اگر دی چرا؟ شادی پرسی کتک مي اگر به جادی کرد شای تر رفتار می منطقی اگر پدرم کمدی شود؟ شایچه م
.  آمدمی کرد، آن وقت به زبان می گرداند و طردم نمی اگر رو بر نمدی و نوازشش داشتم، شاتی به حمايدیام

هنوز !  به جراتدهی پدر هرچه داشتم کشت چه رسورد داشتم که برخازی جرات نی حرف زدن به کميمن برا
 ! عفتی خودسر، باقت،ی لیب ،ی سرافکندگي هی ننگ، ماي هی آبرو، مایب.  گوشم استي توشیادهایفر

 پاره بود تا به آن سمانی رکیتارا خطا کرد و منتظر .  بوددهیترس. بچه بود.  آن روزها تنها بوديتارا        
 ي که نکرديبارها تکرار کرد قتل و دزد.  بخشدی گفت مرا میاشکان م. چنگ بزند و خودش را نجات دهد

 از پست ،ی آن هم نه از هرکسيدزد.  شرفمی همان دزد بقای دانست که من دقیو نم! یپس چرا انقدر نگران
 . شناختمی که مي مردنیتر

.  خانواده اش به من پشت کردندی وقتیحت.  پدرم کوتاه آمدی وقتیحت.  شدی نمیاشکان به طالق راض        
درش گفت که اگر به دست و  مای وقتیحت.  که دادگاه رفته همان بهتر که برودی پدرش گفت زنی وقتیحت
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 میرو به رو.  آمدیهر روز م. دیش ها اشکان عقب نکنی ايبا همه .  کنندی مرا قبول نمگری دفتمی هم بشانیپا
 دی بوسیدستانم را م.  کرد که حرف بزنی زد و التماس می تختم زانو ميجلو.  گفت نکن تارای نشست و میم

 و ذره ذره فرو دمی پوسی زده، از درون مانهی و من مثل ساختمان مورری ام را از من نگی کرد که زندگیو ناله م
 .ختمی ریم

. ستی گفت مشکل من نی دهد؛ می گفتم طالق نمیم.  گرفتی روز به روز شدت می مانيدهایتهد        
من .  توانستم خودم را راحت کنم، اما نتوانستمی فشار خونش ميبا قرص ها.  پدر رفتميچند بار سراغ داروها

 ی وقت قطعا پدرم مرا مآن.  زنده بمانمدمی ترسینه که از مرگ بترسم، م.  هم نداشتمی جرات خودکشیحت
 تلنگر از دست پدر از صد ترکش خمپاره هم دردناك تر است، چون کی ی کس نداند که حتچی هدیکشت و شا

 ! اما از دست پدر انتظار نوازش،ياز ترکش خمپاره انتظار مرگ دار
 ي روشی هاشگونی نيهنوز جا.  کشدی مغی در سرم جشی مرده گفتن هالی ذليهنوز صدا! آخ! مادر        
 از غیدر! ی همدلي از ذره اغیدر.  دانمی ممی هادنی ندریرا مسبب خ "شی هاینی نبریخ"هنوز .  سوزدیتنم م
 آورد و با ی ممی که براییغذا  شد دری خالصه مشیتمام مادرانه ها!  محبتي از ذره اغیدر! تی حمايذره ا

 ی پولی اگر به خاطر بدیشا.  هم با او نداشتمیهرچند که حرف چندان.  رفتی گذاشت و میغضب مقابلم م
 اگر کمتر به من و روح دی کرده بود، شاسهی مقاگرانی اگر کمتر مرا با ددیاشکان کمتر سرکوفت زده بود، شا

 !آخ.  شدیم ننازل  بال بر سرمنیکوچکم فشار آورده بود، ا
 که پول دارد، مقام ي خواهم با مردی گفتم میوقت.  و چهار ساعت نظر مادر برگشتستیاما در کمتر از ب        
 يباالخره برا.  شل شدشی کنم، دست و پای دارد زندگیونیلی چند صد منی و ماشالی دارد، خانه و وتیو موقع

 قرون دو قرون اشکان رو هی حساب ی کتا. حق داره خب" بار در عمرش مقابل پدر قد علم کرد و گفت نیاول
 دخترتم ادی باشه؟ خوشت می آدم درست و حسابهی خواد با ی کنه؟ بده می آدم زندگنی خواد عیبکنه؟ بده م

 رگ شی از پشیو پدر که ب " قسط رو هم بذاره و نگران پول آب و برق باشه؟يمثل ما تا آخر عمرش دفترچه 
 . مادر هم بلند کرد و دهانش را بستي بار دست رونی اولي شده بود براي بازشی باد کرده و با آبرورتشیغ

 شیصدا.  بودمداری تختم بيمن رو. دینصفه شب رس.  توانست کمکم کندی او مدیشا.  بودامی به تدمیام        
.  را تند کردشیقدم ها. چند کلمه با پدر حرف زد.  ذوق زده از جا برخاستم و گوش به در چسباندمدمیرا که شن

هنوز درد دماغم ساکت نشده .  گفتمیفی ضعيآ.  ام خوردینیدر با شدت باز شد و به ب. من هنوز پشت در بودم
 ...  هم آمد وامی تیلیبود که س

آمد و .  دهمی نگفت طالق نمگری دیحت. ه کتک زد، نه فحش دادن.  واکنش را اشکان داشتنیآرام تر        
 :دیپرس. دمی ندیچی سرش را بلند کرد در چشمانش هیوقت.  بود ورق زدزمی مي را که روينشست و کتاب شعر

 به خاطر پول؟ -        
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 اشکانم ي که به لب هايلبخند.  زدیلبخند تلخ.  برگرداندزی ميکتاب را رو.  کردمنییسرم را باال و پا        
 . آمدینم

 . خورهیحالم داره به هم م -        
 زمی قطره اشک برکی ی که حتنیبدون ا.  هرگز بازنگشتگری و ددی دوییو عق زد و به سمت دستشو        

 . بلند خواندمي را که باز گذاشته بود با صدايبرخاستم و کتاب را برداشتم و صفحه ا
 برو اي روح من آزرده از تو ترك کن ما را        
 که من در باغ تنهایی        
 ببویم عطر گل هاي رهایی را        
 برو اي ناشناس آشناي من        
 که در چشمت ندیدم آفتاب آشنایی را        
 تویی از دودمان من        
 ولی دود از دماغ من برآوردي        
  روشنایی رايم تیره کردي روزهابه چشم        
 من از آغاز میالد تو همراهت سفر کردم        
 پس از یک عمر دانستم        
 سفر با مردم نامرد دشوارست        
 سفر با همره نامهربان تلخست        
 برو اي بد سفر اي مرد ناهمرنگ        
 که می گویم مبارك باد بر خود این جدایی را        
 تو از این سو برو در جاده هاي روشن و هموار        
 من از سوي دگر در سنگالخ عمر می پویم        
 که در خود دیده ام جان سختی و رنج آزمایی را        
 جدا شد راه ما از یکدیگر اما        
 منم با کوله بار دوره ي پیري        
 کباريتو در شور جوانی ها سبکبال و سب        
 تو را صد راه در پیشست        
 ولی من می روم با خستگی راه نهایی را        
 برو اي بدترین همراه        
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 تو را نفرین نخواهم کرد        
 سفر خوش خیر همراهت        
 دعایت می کنم با حال دلتنگی        
 که یابی کعبه ي مقصود و فرداي طالیی را        
 نمی دانی نمی دانی        
 که جاي اشک خون در پرده هاي چشم خود دارم        
 اگر در این سفر خار بال پاي مرا آزرد        
 سخن هاي تو هم تیري شد و بر جان من بنشست        
 بود مشکل که از خاطر برم این بی صفایی را        
 رفیق نیمراه من        
  همراهتسفر خوش خیر        
 تو قدر من ندانستی        
 درون آب ماهی قدر دریا را کجا داند        
 شکسته استخوان داند بهاي مومیایی را        
 . آدم نبودمگری چون داوردم،یمن هم عق زدم، اما باال ن        
 از يام و سالم است، اما وا خوب و آرزی همه چرونیاز ب.  شدهییای که مرده اما مومیزن! تارا!  منمنیا        
 !يوا! يوا. درون

 
 به گری دی که پدر گفت طالق که گرفتيروز.  گرفتمادیبستن چمدان و فرار کردن را از همان روزها         

 ینم. اوردی خواسته مرا سر عقل بیم.  بودهدی تهدکیبعدها مادر گفت حرفش فقط . ي گردی خانه بر نمنیا
 که خفه ام نی ادی ام را به اميروسر گره. چمدانم را بستم.  که سر و ته داشته باشد ندارمیدانست که من عقل

 نگاه را به نیچشم گرداندم و آخر.  توجه ماندمی شد بی وارد ممی که به گلويکند محکم تر کردم و به فشار
 نیمادر اما جلو آمد و آخر.  خواندی مبل نشسته بود و با اخم روزنامه ميپدر رو.  دادم و رفتمهیاتاقم هد

 گوشه چشم کی یپدر حت.  ام را محکم تر کردميو من گره روسر ".نرو.  نکنهک". التماسش را به کار گرفت
 آمد را با نیی و پادی که لغزیاشک.  تنگ خواهد شدشی کردم که دلم برای و من فکر منداختیهم به من ن

 را دستم.  پدر نبوددی در معرض دگری که دیی جا،ی به در خروجدهیرسن. مادر دنبالم آمد. سرانگشت پاك کردم
 . مشتم جا دادي اسکناس تویگرفت و مشت

 . الزمت بشهدیشا.  پس اندازمهيهمه .  داشته باش مادرنویا -        
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 قدر سرکوفت پول را به من و نی کاش ايا! هه.  و چرك اسکناس ها نگاه کردمدهی پريبه رنگ ها        
 ...  کاشيا!  مادري مادر بودی کاش کميا!  مادرياشکان نزده بود

 .الزم ندارم! ممنون -        
 . چپاندبشی جي چمدان را باز کرد و پول ها را توپیز.  شدت گرفتشیاشک ها        
 .ی شناسی بابات رو که می اومدم، ولی خواست باهات می دلم میلیخ -        
 . بودنی شناختم که حال و روزم ایم. دمیآه کش        
 .مراقب خودت باش. باشه -        
 .دستش را دور گردنم انداخت. دمی را سرد بوسسشی خيگونه         
 . خبر نذاریمنو از حال خودت ب -        
 ! مادر خنده دار بوديآخ که چقدر حرف ها. دمیخند        
 . به بعدم نباشنیااز . يتا امروز که نگرانم نبود -        
 :دیبهت زده نال.  گشاد شدندشیچشم ها        
 !تارا؟ -        
 .دمشیدوباره بوس        
 .خداحافظ -        
 ی اصلتی شخصی روز زندگنی بدترشهی ها، هملمی فيتو. دی لرزیچانه ام همچنان م. و در را بستم        

 تکه ابر کی ی داستان من، حتياما تو.  استکی زند و تاریآسمان رعد و برق م. ستی و بارانيداستان هوا ابر
 ی شاد بودند و آواز مشهی از همترشی پرنده ها هم بی خوب، قشنگ، حتزیهمه چ.  شدی نمدهی آسمان ديهم تو

اراده کرده بود مرا کامل از چشم اشکان .  اش منتظرم نشسته بودي دالرونیلی منی ماشي تویمان. خواندند
 . شد و چمدان را از دستم گرفت و داخل صندوق گذاشت و کنارم نشستادهی پدنمیبه محض د. ندازدیب

 کدوم محضر؟ -        
 تهران به ي هاابانیخ.  حرف راندیآدرس را گفتم و ب.  که آنفوالنزا دارد گرفته بودی به شدت کسمیصدا        
 که به یی شدند و آدرس هاهی ثانند،ی آی کش مشهی که همییساعت ها.  روستا شدندکی ي کوچه هایکوچک
 گرفتم و رهی را به دستگدستم. میدی چشم به هم زدن رسکی شون سرراست شدند و به سرعت ی مدای پیسخت

 : گفتميدی ناامتیدر نها
 . خوام تنها باشمی من؟یای خواهش کنم شما نشهیم -        
 : باال انداخت و گفتيبرخالف انتظارم شانه ا        
 .ی هر طور راحت،یاوک -        
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 توانستم ی توانستم خفه اش کنم، که می گذاشت که می دستانم ميکاش خداوند آن قدر قدرت تو        
. انگار که معلقم.  حس نکردميزی آسفالت گذاشتم چي را که رومیپا! بکشمش، آن هم نه راحت، با زجر، با درد

نه که فقط حس باشد، واقعا . شد  خممی محضر افتاد زانويچشمم که به تابلو.  شدمادهی پنیبه کمک ستون ماش
خدا را شکر کردم که محضر پله ! زودتر از من. آنجا بود. دیچی معده ام به هم پدمی اشکان را که د206. خم شد
 . شدممانی اشکان پشدنی و رفتم و به محض ددمی کشنی زمي را رومیا به شکمم زدم و پاهیچنگ. نداشت
.  داده و چشمانش را بسته بودهی تکواریسرش را به د.  اصالح نشدهشی و ردهی تکیبا صورت. نشسته بود        

تا .  مردشیدلم برا.  حال خراب اشکان رفتيدلم برا.  زدندی قدم می از دوستانش با کالفگگری دیکی و امیت
مثل کره .  بوددهی فای نزند، اما بنی زمبه  شود و مراشتری گذاشتم بلکه تحملش بمیشدم و دستم را پشت زانو

ضربه .  دوست اشکان بوددی که مرا دی کسنیاول. دندی لغزی و مدندی لرزی ممی آمده پاهاای که تازه به دنیاسب
.  شدندی فروغ باز نمی سرخ و بيگز آن چشم هاکاش هر.  کاش نزده بودي اشکان زد که اي به شانه يا

آن قدر سرزنش بار، .  نگاهم کردهی چند ثانيبرا. دمی دی چشمان اشکانم نمدر کاش آن حجم درد و افسوس را
سرم .  هم نشانديمحضر دار ما را رو به رو.  را برگرداندممی و رواوردمی آن قدر خسته، که دوام نن،یآن قدر غمگ

. می که امضا کنمیتبرخاس.  کردي را جارغهیص.  کردمي دستم بازي توي زرد و ساده نگیم و با ر انداختنییرا پا
 ی که مدمید. خواست امضا کند. دی لرزی دستم ميخودکار تو. دی تشنج در تمام تنم دوستادمیکنارش که ا

 غلط کردم، میتا آمدم بگو. دستم را جلو بردم. چند بار محکم تکانش داد. خودکار خط ننداخت. خواهد امضا کند
 زی ميحلقه اش را درآورد و رو.  شدرهی خشیو به رو به رو ستادیراست ا.  اشکان نه، امضا کردمیتا آمدم بگو

 .فت ری و به سمت در خروجدیگذاشت و بعد هم در جهت مخالف من چرخ
 بزرگمهر در کمتر از ی کشد تا به انجام برسد، با پول و نفوذ مانی ماه طول منی که چنديکار. تمام شد        

.  گرفتمزی مي را به لبه میدست ها.  کنمی کجا هستم و چه مدمی فهمینم.  بودمجیگ.  ماه تمام شدکی
 :دیمحضردار پرس

 خانوم حالتون خوبه؟ -        
 .دمی اشکان را شنيصدا. دمی لرزی مرونی سوختم و از بیاز درون م. ره به سراغم آمده بودتب دوبا        
 .رمیمن خودم م.  خواهرت بمونشی تو پامیت -        
. تحمل کن تارا. دمی را مالمیباز خم شدم و پشت زانو.  نگرانم بودمی از همخون هاشتریهنوز هم او ب        

 .تحمل کن
 . جمعش کنهادی بستادهی ارونی چاکش که بنهیهمون عاشق س.  به اسم تارا ندارمي خواهرگهیمن د -        
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الك پشت .  باشدنهای دور از چشم ایی جارمی دادم اگر قرار است بمحیترج.  بودامی ترحمی بي هم صدانیا        
 آمد و ی دهانم مي تا تو روده امی معده و حتاتیمحتو.  رفتمی ماننیوار از محضر خارج شدم و به سمت ماش

 . انداختمی صندليبه زحمت خودم را رو.  گشتیبرم
 ؟ي شدیختی رنی چرا ا؟یتارا؟ خوب -        
 !؟ی انقدر احمق باشیتارا چطور توانست! ؟ی مرد را از کجا به دامان من انداختنی اایخدا        
 . برونجایفقط از ا. برو -        
 اما دلم فقط ند،ی بی مرد منی که اشکان رفتنم را با انمیدوست داشتم چشمم را ببندم و نب. استارت زد        

 نگاه به ما پشت فرمان یاشکان هم ب.  بودندنی و دوستش سوار ماشامیت! نگاه آخر.  خواستی مگری نگاه دکی
 چسباندم و باالخره به اشک ی صندلیپشت سرم را به.  دور شددمی از مقابل دی آف وحشتناککینشست و با ت

 امیپ. قلبم را به ارتعاش درآورد "یزندگ" اسم دنید.  کردیفی تق تق خفلمیموبا.  فواره زدن دادمي اجازه میها
 .را باز کردم

 من شکستم تا تو را عاشق کنم"        
 بعد من باران فقط آب است و بس        
 ا گرفتهر که بعد از من سراغت ر        
 "! فقط خواب است و بسبای زایزشت         
 را باز کنم نی خواست در ماشیدلم م.  بکوبمواری خواست سرم را به در و دیدلم م.  ام شدت گرفتهیگر        

 .دی را از دستم قاپی گوشیمان. ندازمی بي عبوري هالی اتومبي چرخ هاریو خودم را ز
 ه؟ی کنمیبده بب -        
 : گفتیالی خی پرت کرد و با برونی را به بی داد و گوشنیی را پاشهی شيخواند و بعد با خونسرد        
 .ي نداريازی خط ننی به اگهیتو د -        
 . پخش شده بود نگاه کردمابانی آسفالت خي که رولمی موباي برگشتم و به جنازه ریناباور و متح        
 ؟ي کار کردیتو چ -        
 : لبش جواب دادي روي به چشمانم نگاه کرد و با آن پوزخند مسخره میمستق        
 .ی مال منگهیتو د. اشکان مرد خوشگلم -        
 .دمی کشغیبه سمتش حمله کردم و صورتش را چنگ انداختم و ج        
 !ازت متنفرم. متنفرم ازت.  بزرگمهری مانیوونی حهیتو  -        
 ی را گرفت و بمیدست ها. ستادی من به زور فرمان را کنترل کرد و اي مشت هاریز.  منحرف شدنیماش        

 يآن قدر تقال کردم تا انرژ.  کردی میی پوستش خودنماي من روي ناخن هايجا. حرف و محکم نگهم داشت
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. خودم زار زدم یچارگی ببر  شکمم جمع کردم وي را تومی و پاهادمیبه در چسب.  کردمیرها. ام تمام شد
 : و گفتدی کششی زخم هاي برداشت و رویدستمال
 ! بودنتمیعاشق وحش! جـــون -        
 نمی بی را مکیهر بار که پاتر. رندی گی جان مشتری بمی ترس هامی شوی تر مکیهرچقدر به رفتن نزد        

 خندد به جرم ی فقط میطی که در هر شرایکیپاتر.  شوندی بر سرم آوار ميشتری با شدت بامی تيحرف ها
 تواند خشن شود و ی شدت مهمان  تواند خونسرد باشد بهی مرد همان قدر که منی ایعنی.  بودهیخشونت زندان

 ! مردانه تا کجاستي داند که وحشت تارا از خشونت هایخشونت کند و فقط خدا م
. ستی استخوان سوز نگرید.  اش دلچسب شدهیا خنک سرد است، امیهوا هنوز کم.  کنمیپنجره را باز م        

 . آورمی را به خاطر مشی کنم و حرف های را مجسم ماهی سي های گذرانم و آبی شهر را از چشم مينما
 یمی تصمنیاگه خواهرم همچ.  کنم، چون خودمم خواهر دارمی رو درك مامی دفعه تهی نیاستثنا ا"        

 ی اما قطعا تموم تالشم رو واسه منصرف کردنش مرم،ی نتونم جلوش رو بگدیشا.  کنهی نگران می منو کلرهیبگ
 "! تاراهی بديایدن. کنم

عمق چشمانش آن قدر زاللند که .  قدر بد باشدنی تواند ای نمکی زنم که پاتری مبیو باز به خودم نه        
 ی مرد نمنیا.  شناسمشیخوب م.  کرده امی زندگطانیمن مدت ها با ش.  بودنشان را باور کنمدی توانم پلینم

و باز  "؟ی دونی می آدم چنیتو از ا"کند  ی گوشم را پر مامی تيو باز صدا.  باشدسی ابليتواند از خانواده 
 " دونم؟ی می چکیمن از پاتر".  اندازدی مهی بر دلم سادیترد

.  نشدهریهنوز د.  کنمینگاهش م.  استزی مي روکی مکزيزایو.  بندمیپنجره را م.  شودیسردم م        
 بمانم؟ نجایاگر نروم چه کنم؟ ا.  دهمی هم فشار ميچشمانم را رو.  شدن فرصت هستمانی پشيهنوز برا

 برگشت بگذارم؟ حاال که ی باه چمدانم را بردارم و قدم در رای برگرداندن من نقشه دارد؟ ي که برایامی تشیپ
 اتاق اجاره کنم، بروم؟ نروم؟ کی ای بخرم چی ساندوکی خودم ي توانم برای دانم، حاال که حداقل میزبان م

 . دانمینم
 کنم ی در را که باز مدی آی موقع منی همشهی شده، اما همدایکم پ.  استکیحتما پاتر.  زنندیزنگ م        

 . شومیشوکه م
 پات؟ -        
 . شودی حرف وارد خانه میب        
 ه؟یو وضع چه سر نیا -        
 . شودی مشتریهراسم ب.  داردیبرش م.  داده استسبالی را به کاله لبه دار بشی جا،یکاله بافتن        
 ؟يپات؟ دعوا کرد -        
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 . کنندی میی خودنماشتری چشمش بری گونه و زيکبود.  زندی را باال مشی دست موهاکیبا         
 .ستیمهم ن -        
 . کشدی مرونی را بی کاپشن بهاره اش پاکتبیاز ج        
 .میری مگهی ديهفته .  آماده ستطامونیبل -        
 .فشی به حال حري طور لت و پار شده وانی اکی پاتریوقت! دی قدر شدنیآن هم ا. دعوا کرده        
 . من حالم خوبه؟ییتارا؟ کجا -        
زندان رفتن .  که خورده، زدهیحتما دو برابر مشت.  کردهيرکتک کا.  شوندی حس میدستانم کم کم ب        
همان .  گفتی مامی که تستی همان خشونتنیا.  اش کرده اندی زند که زندانی چطور منیبب. ستی نیکه الک
 . فرار کردمن که از آیهمان خشونت.  که شوهرم داشتیهمان خشونت.  که پدرم داشتیخشونت
 ؟ي دعوا کردیبا ک -        
 :دی گوی نظر گرفته مری که به دقت مرا زی کند و در حالی مبل رها ميخودش را رو        
 .امیبا ت -        
 :می گوی دوم و در همان حال می ام می به طرف گوشاری اختیب.  جوشدی مامی تي زده ام براخیخون         
 ؟ي سرش آوردییچه بال -        
 .نگران نباش.  حالش خوبهامیت -        
 .ستی ندای از چشمانش پیچی دلخور باشد، اما هدیبا.  تفاوت استی بشیصدا        
 .شینی ببي بری تونیم.  نزنهنی از اشتریفقط دستش رو گرفتم که ب.  خراشم برنداشتههی یحت -        
 . کنمیاز قضاوت عجوالنه ام احساس شرم م        
  بال رو سرت آورد؟نیبه خاطر من ا -        
 . کندیدر سکوت نگاهم م        
 . بگم پاتی دونم چیمن نم -        
 .لبخندش سرد است        
 .ی بگيزی چستی نازین -        
 . پرمیاز جا م.  شومی گذارد و بلند می مشی زانويدستش را رو        
 .د بذارم واستکجا؟ بذار کمپرس آب سر -        
 . کشدی دست مشی هاي کبوديآهسته رو        
 .فعال.  ندارهي ادهی فاگهیاالن د -        
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 هم نمی و بدبماریروح ب.  خسته امیفی و بالتکلی همه سردرگمنیاز ا. نمی نشی مبل مي رویبا درماندگ        
 نی کنم که علت ای و خودم را لعنت مرمی گی دستانم منیسرم را ب.  دهد هم تنها دوستم رایخودم را عذاب م

 . خودم هستم و خودمی کسی و بيهمه در به در
 بار به سمت نیدستم چند.  زنمی مخی کنم و ی نگاه میاز چشم.  شودیدوباره زنگ در نواخته م        
دست .  کوبدیر م بار به دنیا.  را خبر کنمکی پاتردیبا.  زندیدوباره زنگ م.  گرددی رود و بر می مرهیدستگ

 . کنمی کشم و در را باز می صورتم ميعرق کرده ام را رو
 لبخند میبه رو.  که از ابتدا شناختمستی بزرگمهر، بعد از گذشت سال ها هنوز همان مرد با جبروتنیمب        

 : دهدیمحکم جواب م.  کنمی لب سالم مریز. ندی آی کش نممی کنم لب های میهرچه سع.  زندیم
 اجازه هست؟ -        

 :دی گوی اندازد و می خانه ام مي به چهارگوشه ينگاه تند و فرز.  شودی روم و داخل میکنار م        
 ومدم؟یبدموقع که ن -        
 . بلندتری برادرش، فقط کمیکپ.  کنمیاز پشت به قامتش نگاه م        
 .دییبفرما! نه -        
 ی عرقي برم و قطره ی ممی موهاری گردن به زيدستم را از رو.  درشتش ترسناك استبتیه. ندی نشیم        

 . کنمی رود پاك میرا که به سمت لباسم م
 .نی بشای ب؟ییچرا سرپا -        
 . کشمی منیی بلوزم را پایکم        
 .امی و بارمیبرم قهوه ب -        
 . کندی از هم باز می را کمشیو پاها گذارد ی مبل مي دسته هايدستانش را رو        
 .اومدم دو کلمه حرف بزنم و برم.  خواد باباجونینم -        
 و با دست نمی نشیم.  بردی من به کار مي براشهی چهل ساله همنی که مبیاصطالحات! دخترم! بابا جون        

 :می گوی معی که بخواهد حرف بزند سرنیقبل از ا.  کنمی دامنم را از هم باز مي هانیچ
 .نی اجازه نددمی ترسی گفتم، ولی بهتون مدیبا.  خوامیبابت فرارم عذر م -        
 . استنی ام سنگنهی سيقفسه         
فکر کردم . دمی ترسیلی خدمتونی دامی تي خونه ياون روز که تو.  تونستم تحمل کنمی نمگهید -        

 ... ی ولن،ی منو برگردوننیاومد
 . دهمی فشار ممی دندان هانی زبانم را بیکم        
 . نشدداتونی پگهی و دنی رفتیول -        
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 .رمی گیسرم را باال م        
 قصدم ناراحت کردن شما نی باور کنی ولنی دونم دلخوریم.  دادمی محی واستون توضنیاگه مونده بود -        

 ... فقط. نبود
 . کندیحرفم را قطع م. ستی توان گفت عصبانی اما نمست،ی نشی لب هاي از لبخند روي اثرچیه        
 ! کمتر از حقتیلیتازه خ.  حقتهادی که سرت میی کنم هر بالی وقتا فکر می تارا؟ بعضی دونیم -        
 . شنومی را مقشی نفس عميصدا. رمی گیلبم را گاز م        
 .تموم شد.  گرفتمیطالقت رو از مان -        
 شود ی مهیانگار تمام تنم ر.  کندی مدای پانی بدنم جري سلول هاانیو باالخره، بعد از مدت ها هوا در م        

 حلقه کنم و صورت مردانه اش را ببوسم اما تنها نی را دور گردن مبمیدوست دارم دست ها.  کشدیو نفس م
 . استفیخف "يوا" کیواکنشم 
کل تهران رو .  کردتیازت شکا.  شدوونهیبعد از رفتنت د.  اومدی جوره کوتاه نمچی هیمان. راحت نبود -        

 . راحت بود که تو جات امنهالمی خب من خی کنه، ولداتی زد که پشیبه آب و آت. دنبالت گشت
 . شودی نفسم تنگ می همه هوا، هنوز هم گاهنیبا ا        
. نی کردی می و با هم زندگنی اون بودشی مدت پهی گفت امی تنجام؟ی من انی دونستیکجا مشما از  -        
 ...  وامیشما و ت
 . رودینفسم بند م        
 !اشکان -        
 :دی گوی زند و می شنود موشکافانه به صورتم زل میاسم اشکان را که م        
 .میختی رکی و پاترامی فرار رو من و تنی برنامه ایی جوراهیخب  -        
 . شودی دهند گشاد می که عصب ها و عضله ها اجازه مییچشمانم تا جا        
 ...  شمایعنیشما؟  -        
 . گذاردی لبش مي آورد و گوشه ی مرونی ببشی از جيگاریس        
 یمن م!  مفصله، اما آرهانشیجر.  بماندمی کرددای چطور با هم ارتباط پامی شد و من و تی که چنیا -        

 یی و بالی بفهمه که دنبال طالقدمی ترسیم. دمی ترسی میخواستم که تو رو از اون خونه دور کنم، چون از مان
 یم.  رو بکنمهی قضنی و بدون دغدغه قال ار از تو راحت باشه تا بتونم سر صبالمی خواستم خیم. ارهیسرت ب

 گفتم تو رو بفرسته امی به تنیواسه هم. ي رو نداری مانيای بازیه و دعوا و وحشدونستم که تو کشش دادگا
 دونستم که یاون روزم نم. ی دونی ش رو هم که خودت مهیبق...  و ي خودم که بهش وکالت بدلی وکشیپ

 . زود رفتميدی ترسدمیچون د قصد نداشتم بترسونمت و. يخونه ا
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 ضرب دو در دو را حساب کنم، اما االن کی توانستم یحداقل م.  کنم قبال باهوش تر بودمیاحساس م        
 نی را بگارشی فهمد که سی هم منیمب.  که مغزم هنگ کردهستی مجهول و چند معادله ازیآن قدر همه چ

 . خنددی و بلند مردی گیانگشتانش م
 . کنمی رو درست می همه چمن که بهت گفته بودم.  نگام نکن دختري جورنیا -        
 ی کند و با افسوس ادامه می دستش خاموش مي بشقاب جلوي را توگارشیس.  رودیخنده از لبش م        

 :دهد
.  سراغمي اومدی می بکششی رو به آتتی که زندگنی کاش قبل از ايا...  کاش يا...  کاش يفقط ا -        
 ؟ي شدمیچرا انقدر راحت تسل. ي رو بلد بودمیمحل کار و زندگ.  برادر دارههی ی مانی دونستیتو که م
 .دی آی در مشی بار هزارم به نماي ام برای ترسناك زندگلمی رود و فیدوباره پرده باال م        
.  سرم آوردیی چه بالی کردم و مانی من چه غلطنی دونیشما که م. نی خبر داریشما که از همه چ -        

 .نی خبر داری که از همه چنی هستیما تنها کسش
 . دهدیسرش را با حسرت تکان م        
 بزرگ تر از برداشتن یلی ختی اشتباهات بعدگمیخبر دارم که م. ي شدمی زود تسلگمیخبر دارم که م -        

 دینبا. ي کردی مفی رو تعری و همه چسی پلشی پی رفتی مای من شی پي اومدی مدیبا. اون چند تا سکه بوده
 و ی ساکت بمونی که تو چطور تونستممن هنوزم در تعجب. ي آوردی بال رو سر خودت منی ادینبا. ي دادیوا م

 !ی تحمل کنیی همه غصه رو تنهانیا
 . تا از شدت بغضم بکاهمرمی گیپوست و گوشت انگشت اشاره ام را به دندان م        
 یچیمن ه. قدرت داشت. پول داشت.  داشتلمیاون ف.  نداشتمیک مدرچیمن ه.  داشتلمیازم ف -        
 کردم یفکر م. دمی ترسیاز زندان م.  کنمهی که بهش تکي کنن، نه پشتوانه اتمی که حماينه خانواده ا. نداشتم

 کردم به نفع اشکانه که زنش یم فکر.  خواستم از اشکان محافظت کنمیم. شهی حفظ مشتری آبروم بي جورنیا
 ... من.  زن دزد و سابقه دار رو تحمل کنههی با ی زندگیی آبروی عمر بهی تا رهیازش طالق بگ

 .رمی گی را ممیتند و تند و با پشت دست اشک ها        
 شتری هر روز ب کهیاز بابام، از اشکان و خانواده ش، از مان. دمی ترسیاز همه م.  بودمدهی ترسیلیمن خ -        

به حرف زدن با شما فکر هم نکردم، چون مطمئن بودم شما هم .  ذاشتی کرد و تحت فشارم می مدمیتهد
 .ارهی کنه به دست بی که اراده مرو ی هر چدی خبر که بای پولدار از خدا بهی.  مثل برادرتوننی هستیکی

 . کوبمی ام منهی سي کنم و رویدستانم را مشت م        
 .دمی ترسیمن از شما هم م -        
 . همچنان مقتدر استشی غم، اما صدا،یترحم، شرمندگ.  هستزیدر چشمانش همه چ        
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 . کنهتتی به نظرم اون قدر دوستت داشت که همه جوره حما؟یبه اشکان چرا نگفت -        
 .خواهد شد وقت خوب نچیداغ اشکان ه.  دهدی را به ناله مشی ام جاهیگر        
 خواد یگفتم شوهرش م.  کردهي کارنیگفتم دوستم همچ.  گفتم بهشمی مستقری بار غهی. نتونستم -        

گفت اگه با اون زن بمونه .  کردی زن دزد زندگهی با شهیگفت نم. اون حق رو به مرده داد. طالقش بده
.  کردهین اشتباهی که همچین بچه هاش رو بده دست زستی وقت حاضر نچیگفت ه. شهی تباه مشیزندگ
 مدت همه هی و اونم بعد از رمی و مرمی گیگفتم طالق م.  تباه شهشی بگم و اشکان با من بمونه و زندگدمیترس

 یمردنم رو راحت تر تحمل م.  خودم رو کشته بودمنای اي همه ي کاش به جاي کنه، اما ای رو فراموش میچ
 ! خائن بودنم روایکرد تا دزد 

 : کنمی خودم نجوا مي آرام براییبا صدا.  شودی چشمم ظاهر مشیچهره اشکان در روز طالقمان پ        
 ی راهچیمن ه.  افتادمیدر هر دو صورت از چشمش م.  شدیدر هر دو صورت اشکان ازم متنفر م -        
 .نداشتم
 . کشدی هم آه منیهمزمان با من مب        
 شی پتی خوب واسه زندگي فرصتایکل. ي نداریتو هنوز سن.  که شدههیکار.  نکنهی گرگهید. باشه -        

 .کی مکزي برکی با پاتری گرفتمی تصمدمی طورم که شننیا. ادیم
 . زندیلبخند م        
 .هی از دستت شاکي بدجورامیت -        
 .رمی گی ام را مینی کشم و آب بی مرونی بزی رو مي از جعبه یدستمال        
 کم هی خواد ی می برادر من کنی دونم ایمن نم. امروزم زده صورت پات رو داغون کرده.  دونمیآره م -        

 . گرفتهادی با دخترا رو دنی رفتن و رقصسکوی کانادا فقط دي تویاز زندگ. متمدن بشه
 :دی گوی کند و با محبت می را باز مراهنشی پیی بااليدکمه         
 . کم بهش حق بدههی. نگرانه. رادرتهب -        
 : دهمیبا حرص جواب م        
 دونه زد تو هی داشت، ی هوامو مدی که بایاون موقع.  نگران بودنش گذشتهيدوره .  دمیحق نم -        

االنم که اراده کرده منو برگردونه .  به اسم تارا ندارمي خواهرگهی صورتم و گفت من ديگوشم و تف انداخت تو
 . شر منو از گردن خودش باز کنهخوادیفقط م. رانیا

 : پرسدی می واکنشچی هیب        
 ران؟ی اي برگرديخب تو دوست ندار -        
 : زنمی و از سر وحشت داد ماری اختیب        
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 که دو بار مهر طالق ی واسه زنرانیتو ا.  خوام برگردم تو اون جهنمی نمگهید. معلومه که نه! نه -        
واسه . ی مثل مانیی لقمه چرب و نرم واسه مرداهی طعمه، هی شمی هست؟ مییخورده تو شناسنامه ش چه جا

 که با وجود زن و ییکارمندا. فتمی مثل منه که به گناه نیی زناي سر شدن براي هی که آرزوشون ساییایحاج
 . پناه و تنهای زن بهی بال و پر گرفتن ریبچه دلشون لک زده واسه ز

 . کندی حرف، با چشمان نافذش نگاهم میب        
!  بودنفی بودن، از لطفهیاز جنس دوم بودن، از ضع. نی اون کشور خسته م آقا مبيمن از زن بودن تو -        

من از . زارمی برسنی و به بدنم مدنی چادرا رو هم شکاف منی ترمی ضخی که با چشماشون حتییمن از مردا
 ی که خودشون رو برتر مییمردا من از. ادی کنه بدم می اندامشون مشخص مزی که ارزش زناش رو سايکشور

 از یمن حت.  کنن متنفرمی سازن و مسخره مون می جک ممونی و ما رو احمق و واسه اثبات کم هوشنینیب
 دیی ارزش بودن خودشون رو تای ب زنن وی جور حرفا دامن منی از همه به اشتری کشورمون که خودشون بيزنا
 . خورهی کنن حالم به هم میم

 .ستی بار از سر حس خفگنیاشک ا.  اندازدی خشکم مرا به سرفه ميگلو        
 به ی کسنجایا.  طالق گرفتهای که من باکره م ستی مهم نی واسه کسنجایا.  خوبهکیپاتر.  خوبهنجایا -        

 نجایا.  زنهی ده و پشت سرم حرف نمی منو با انگشت نشون نمی کسنجایا.  ندارهي من کارتیگذشته و هو
از خونه شون . هوامو داره.  کنهی مت رفاقیی ادعاچی هیب.  خوبهکمیپاتر.  کنهی نمزی واسه من دندون تیکس

 ترس، بدون بدون.  تونم از صفر شروع کنمی مگهیم. شمی اونجا آروم مگهیم.  کرده، از خونواده شفیواسم تعر
من که .  واسش سخت شدهدنی کشور نفس کشنی من اومدم تو ای از وقتگهیم. واسه اشکان هم خوبه! ینگران

مامان . نیشیشما هم راحت م. تونی سر زندگنیریشما هم م. شهی محت هم راامیت. شهینباشم اونم راحت م
 سنگه که رو دوش هیتارا . شنیهمه راحت متارا که نباشه . شنیاونا هم راحت م.  کنن من مردمیبابامم فکر م

.  خالفکارهگهیم.  شناسمی رو نمکی من پاترگهی مامیت. شنی بره همه سبک میوقت.  کنهی مینیهمه سنگ
 ي رفتم زندان آدم بدی مثال اگه من اون موقع مه؟ی آدم بدرهی که زندون می مگه هرکی بوده، ولندان زگهیم

 یآخه من فکر م.  خواستم بچه مو سقط کنمیمن فقط نم.  از هم بپاشهمی خواستم زندگیبودم؟ من فقط نم
 ي خواستم قاتل بچه ینم  اما منم،ی بچه رو نگه دارمی تونی نممی گفت پول نداریاشکان م. کردم باردارم

 ... من. خودم باشم
. ردی گی کنم در آغوش می مفی وار کلمات را پشت سر هم ردوانهی و دکیستری و مرا که هدی آی منیمب        

 به جز اصوات یی و صداردی گی قرار منی مبراهنی پي حرف زدن دارم، اما دهانم روي برای وحشتناکلیتما
 . شودی خارج نممینامفهوم از گلو



 219 

.  کنمی متتیمن حما. رانی ايبهتره که برنگرد. ي برنجایبهتره از ا. حق با توئه! آروم. آروم دخترم -        
اصال با هم .  اعتماد دارمکی تو به پاتريمنم به اندازه .  شناسمی بهتر از تو میلی رو خکیرم، چون پاترهواتو دا

 باشه بابا جون؟. ی ترسی تو هم کمتر مي جورنیا.  گردمیهر وقت مطمئن شدم اونجا جات خوبه بر م. میریم
! آخ. امتمیمنتظر روز ق! آخ. جور دلم گرفته خودم بدی کسی بنیاز ا.  اندازمی پدر جوانم چنگ مراهنیبه پ        

 ...! کنمی به پا مامتی قامت،یآن وقت در ق!  که خدا بپرسد چرا؟ آخيعاشق لحظه ا
 ستیمرگ وقت!  که قلب نزند و مغز بخوابد؟ نهستی گفته مرگ وقتیچه کس! يمردن، مرگ، خواب ابد        

 به قلبت یوقت. ستی بسته ات ني پشت پلک هاییای روچی و هي بندی که چشمت را میوقت. ي آرزو شویکه ب
 ی سای و دو ساله ستی بنمثل م. ی چند ساله باشستیمهم ن. ستی تهی از هر حسینی بی و می کنیمراجعه م

 ،ی آرزو نکنی وقت،ي عشق بورزی نتوانی وقت،ی کنهی گری نتوانی وقت،ي بخندی نتوانیوقت.  شصت سالهایساله 
 !ییایمثل موم! ي مرده ا،ی آرزو نداشته باشیوقت

 من چقدر است؟ چند نفر؟ چند ده نی سرزمي شده ییای کنم تعداد زنان مومی روزها با خودم فکر منیا        
 و زنانه شان فی که مثل من با دستان ظری نفر؟ تعداد زنانونیلینفر؟ چند هزار نفر؟ چند صد هزار نفر؟ چند م

 ينفر است؟ در سال چقدر ازدواج اجبار  بزرگ و کوچکشان را دفن کردند چنديو آرزوهاخاك را کنار زدند 
 جرات ی که حتیی آن هارند؟ی گی کنند و طول درمان می مراجعه می قانونی در روز چند زن به پزشکم؟یدار

 ما چقدر يه ها دارند چقدر است؟ دادگای و قانونی که مهر شرعیی تجاوزهازانی هم ندارند چند نفرند؟ متیشکا
 که نام همسر به خود ییوالهای تا از دست همی بدودی کنند؟ چند سال بایم حق و حقوق زنان ما را پرداخت

. رندی گی از آب و گل درآمدند آن ها را از ما میوقت. رندی گی فرزندانمان را از ما مم؟ی کندایگرفته اند نجات پ
 ی را مبچه  کهمی شوی مدی تهدمی بزنکیج.  مردهاشتری هرچه بیی حکمفرماي شده براياصال فرزند حربه ا

 کنند چقدر است؟ از زن ی را تحمل مشانی که به خاطر بچه، جهنم زندگیتعداد زنان.  دهمیبرم و طالقت م
 و ي بسازدی بایمتی به هر قندی گوی که مییخانواده ها. می گوی نميزی فرار ندارند چي برایی که جاییها

 ی که مثل ما نسل در نسل قربانیی مادرهاو  را بلدندیی خشونت و فرمانرواي که از پدرییدرها پ،یتحمل کن
 شانی شوند و از دوست دخترهای میرتی خواهرشان غي که فقط برایی کنند و برادرهایشده اند و سکوت م

 . بودن دارندیی و اروپايتوقع روشنفکر
 چاه حماقتش چقدر دیتازه فهم.  بردی تازه به عمق فاجعه پی ماني احمق به محض ورود به خانه يتارا        

 . مرد خونخوارنی کاخ و زندانبان هرچه باشد بهتر است از انی که زندان شرف دارد به ادیفهم.  استقیعم
 . خودتهي خونه گهی دنجایا! نی بشزم؟ی عزيستادیچرا ا -        
 نی اوليخودم را رو.  سرپا ماندن نداشتمينا. نمیوانستم بب تیچشمانم آن قدر ورم داشت که به زحمت م        

 . گذاشت نگاه کردمواری که چمدانم را کنار دی انداختم و به ماندمی که دیمبل
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 ارم؟ی برات بي خوری ميزیچ -        
 زن از آغوش خانواده و همسرش روزمره کی دنی کشرونی کرد انگار بی رفتار ميآن قدر خونسرد و عاد        

 ! کار روزانه اش استنیتر
 .ي کردهی از بس گريکور شد.  آب به دست و صورتت بزنهی پاشو ای -        
 . از ته همان چاه حماقتم در آمدمیصدا        
 اد؟ی مرتی گیچ -        
 . را باال بردشیابروها        
  داره؟ی ست چه لذتگهی نفر دهی که عاشق یبودن با زن -        
 . آتش گرفته کرديلبخندش را سخاوتمندانه نثار تارا        
 ي طورهی.  از اشکانشتری بی حتیشیعاشق من م. ی به جز من باشی عاشق کسستی قرار نگهیتو د -        

 .که خودتم باورت نشه
 .پوزخندم را سخاوتمندانه نثار چلچراغ چشمانش کردم        

 ی تونیتو فقط م.  مونمی خونم عاشق اشکان مي قطره نی نفسم، تا آخرنیمن تا آخر عمرم، تا آخر -        
 . اما روح من مال اشکانه،یصاحب جسم من بش

 .فکش منقبض شد اما لبخندش را حفظ کرد        
 .ادهیمن صبرم ز. يای سر عقل مواشی واشی. ی نداره فنچیبیع -        
 می به سودواری نشست و انگشتش را تهدمیرو به رو.  کردزی را لبرادشیبلند و پر طعنه ام صبر ز "هه"        

 .نشانه گرفت
 که ي اون جوردی با؟ی فهمیم. ی منو دوست داشته باشيتو مجبور. يای به نفعته که سر عقل بیعنی -        

 یحت. ي من رو هم بخوای خواستی که اونو ميون جور ادیبا. ی عاشق منم باشي بودتیعاشق اون شوهر زپرت
 محبت ی هرچدیبا. يدی دیرو م  که فقط اشکانيهمون جور. نهی خوام چشمات فقط منو ببی مته؟یحال! شتریب

چشمات رو از .  کنمی مغزت رو منهدم می کنی به اون مرد فکر مياگه بفهمم دار. يزی من بري به پايدار
 ؟یگرفت.  کشمتی مخیبه چهار م. ارمیکاسه درم

 . بودوانهی شک دی مرد بنیا        
 ؟يدیفهم -        
.  نگاهش وحشت داشتمغیاز ت. دمی ترسیاز برق چشمانش م.  تر آورده بودنیی را پاشیاتفاقا صدا. داد نزد        

 . کردی کشت و راحتم می کردم مرا می اش می اگر وحشدیشا
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 تونه مهر ی کدوم نمچی هداتی خونه، نه تهدنینه تو، نه پولت، نه ا.  بزرگمهریمن دوستت ندارم مان -        
 من بازم عاشق ی ول،ی چرخ گوشت و چرخم کني توي منو بندازی تونیم.  کنهرونیاشکان رو از دل من ب

اگه االن .  اشکان بوديخاطر آبرو اگه طالق گرفتم به.  کردم به خاطر اشکان بودياگه دزد.  مونمیاشکان م
 .ي واسم ارزش ندارزمی پشهیتو .  به خاطر اشکانهنجامیا

 .انگشت شستم را به انگشت اشاره ام چسباندم        
 .ي هم واسم ارزش ندارنقدری ایحت -        
 پسش با نفرت. دی گونه ام کشيلبخندش را گسترش داد و دستش را باال آورد و رو. سبعانه نگاهم کرد        

 .دیبا صدا خند. زدم
 ه؟ی وحشيگفته بودم تخصص من رام کردن دخترا -        
 .دیچی و دور دستگاه پدی را کشمشیس. برخاست و به سمت تلفن رفت        
 .شهی چندشم مشنی ممی که زود تسلنیاز ا. ادی سهل الوصول بدم مياز دخترا -        
 .داشت را هم برزی مي رومی سی بیگوش        
 يادی زامیدور و بر. ارهی سر حالم بی که حسابیکی.  خوادی می گرفتن درست و حسابی کشتهیدلم  -        

 .کسل کننده ن
 . گشتی میدکی و خط ی کنم دنبال گوشیفکر م. ختی رنی زمي را روفمی کاتیبا دست آزادش محتو        
 .ی سرگرمم کنی تونی می مدتهیحداقل .  گذرهیاما مطمئنم با تو خوش م -        
 را ی و کارد بزرگدی کشرونی از کشوها را بیکی کانتر آشپزخانه گذاشت و ي دستش را روي تولیوسا        

 و ونیزی توجه به من به سمت تلوی اراده بدنم را جمع کردم، اما بیب. خون در عروقم منجمد شد.  آوردرونیب
تلفن .  آمدرونی ماند و لپ تاپ به بغل بم اتاق خواب هي توي اقهید دقچن. دی را برشانی هامیماهواره رفت و س

 : به اطرافش انداخت و گفتیقی گذاشت و نگاه دقی ساك کوچکيها را تو
 کن که بهم خبر دای پی راههی ي شدیهر وقت دختر خوب. ی تا آدم شی مونی منجای ای چند وقتهی -        

 . گذرونمی و من با خوشگل تر از تو خوش می پوسی میی تنهايتا اون موقع تو تو. يبد
 : را برگرداندم و گفتممی کردم روی وجودم حس مي که تویبا تمام نفرت        
 .ي و برنگردي بردوارمیام -        
 .دیبلند خند        
 .زمی عزیشی زنده به گور منجای چون اگه من برنگردم تو اگردمیبرم -        
 . زدمغیج.  نشاندمی موهاي روي و بوسه اجلو آمد        
 .ریبرو بم. یگمشو عوض -        
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 . رفت و در را پشت سرش قفل کردرونیخندان از خانه ب        
 

 .ندی نشی دهد و کنارم می ملی را تحومانی بارهاکیپاتر        
 . و چهار ساعت تموم بخوابمستی تونم بی خسته م که منقدریا -        
 . کشدیبدنش را م        
 . واسم مثل قفسهنجای خونه؟ امی برسشهی میک -        
 .کامال برعکس.  من برعکسي و غربت قفس و براستی او خانه آزاديبرا        
  دونن من همراهتم؟یپات؟ خونواده ت م -        
 . کشدی مازهی مالد و خمیچشمانش را م        
 .آره -        
 . کنمی هم قفل ميانگشتانم را تو        
 ست؟یزشت ن -        
 : پرسدی کند و میبا تعجب نگاهم م.  فهمدیمنظورم را نم        
 ؟ی چیعنیزشت؟  -        
 ؟ي بری رو همراه خودت مبهی غرهی که نی از اشنی ناراحت نمیعنی -        
 . زندی لبخند ممیبه رو.  خسته و کدرنداهشی سي هایآب        
 . تارایستی نبهیتو غر -        
 ی ها نمبهیبا غر.  عاطفه و سردندی ها بی ام غربدهیشن.  ترسمی شناسم می که فرهنگشان را نمنیاز ا        
 .دی آی ها خوششان نمي اانهی ها و خصوصا خاورمییایاز آس. جوشند
 ن؟ی زنی حرف میشما اونجا به چه زبان -        

 . شومی متوجه مشیاز طرز نگاه و لبخندها.  استرس دارمدهیفهم        
 . شمارانی داره، مثل ای و محلی بومشی گوی اما کله،ییای اونجا اسپانیزبان رسم -        
 . شماردی میکی یکی کند و ی فکر میکم        
 گم؟یدرست م. ی عرب،ي کرد،ي لر،یترک -        
 . برمی لذت مشهی اش همی و زبان شناسیاز اطالعات عموم        
 . زنمی رو هم به زور حرف میسی انگلنی ارتباط برقرار کنم؟ من همدی بايخب چه جور -        
 :دی گوی می کند و به آرامیدستانش را بغل م        
 .نگران نباش.  تونن حرف بزننی دست و پا شکسته مهیبق. ستی بلد نیسیفقط مادرم انگل -        
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  کار؟طی محرون؟ی ب؟ی جاها چهیبق -        
 . خنددیم        
 .يری گی مادی ییایخب اسپان -        
 . شومیتند م        
 !ای منو با خودت اشتباه گرفترم؟ی بگادی رو گهی زبان دهی از نو نمی دوباره بش؟یچ -        
 . گذاردی هم مي کشد و چشمانش را روی مازهیدوباره خم        
 .شهی درست میهمه چ. ی باشزای چنی نگران استیالزم ن -        
 !ست؟ی چه سرنوشتنیا!  خدايا        
 . رفتهادمی فکر نکن ي به من بدهکارحی عالمه توضهیپات تو .  کردهرید. ومدی هم ننیآقا مب -        
 . دهدیبا چشمان بسته سرش را تکان م        
 .ومدهی هم نی واسه خداحافظیحت. معرفت رو بگو ی بامیت -        
کاش . باز هم کف دستان و پشت گردنم عرق کرده اند.  زنمی قدم میکی و در همان نزدزمی خیبرم        

 !رند؟ی نگلمیاگر تحو!  پات مثل خودش باشنديخانواده 
 ؟ی واسم اجاره کنکی خونه کوچهی شهی کنم؟ می من مستقل زندگشهیپات م -        
 . کندی و با دقت نگاهم مدی گشای بار چشمانش را کامل منیا        
 . زبانیسی کشور انگلهیکاش برم .  خدا بازم مشکل زبانيا.  کنمدای کار پدیبا -        
 . کشدی و به سمت خودش مردی گی کند و دستم را می جدا می صندلیتنه اش را از پشت        
 .نجای انیشب -        
 .نمی توانم بنشینم.  کنمیمقاومت م        
 . لطفانیتارا؟ بش -        
 :دی گوی گذارد و می ام میشانی پيدستش را رو. نمی نشیم.  شکندیفشار دستش مقاومتم را م        
  تونم ضربان قلبت رو بشنوم؟یم -        
 . کنمی فکر مهیچند ثان        
 ؟یبا چ -        
 . دهدیکف دستش را نشانم م        
 .نیبا ا -        
 . کندی نگاهم متیهمچنان با جد.  رومی شوم و عقب میاز تجسمش شرمزده م        
 .گهی می نبضت چمینیپس سه تا نفس عمق بکش تا بب. یاوک -        
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 .ود ری در هم مشیاخم ها. ردی گینبضم را با انگشتانش م.  کنمیاطاعت م        
  من؟ي از خونواده ای ی ترسی مکی تارا؟ از مکزهی همه استرس واسه چنیا -        
 . گذاردی ممی هاقهی شقي کند و چهار انگشت هر دو دستش را رویمچم را رها م        
 هم ییای آموزش بدم پس اسپانیسی اگه من تونستم به تو انگل؟یاوک. یستیاونجا تنها ن.  تارانیمنو بب -        

 ی کانادا زندگي تویاگه تونست. ی تونی هم مییای پس اسپانيری بگادی رو یسی انگلیتو اگه تونست.  تونمیم
 ی هم مایبا خونوادم، مردم کشورم و تموم دن ی با من ارتباط برقرار کنیاگه تونست. ی تونی اونجا هم میکن
 . کم خودت رو باور کن لطفاهی. یتون

 الشیو مادر به خ "یشی نمیچیتو ه" گفت ی می به شوخشهی هممی که بچه بودیوقت. فتم ای مامی تادی        
 کنکور جی نتایو پدر که وقت " که بلد باشه شوهرش رو جمع و جور کنه بسشهنیدختر هم" کرد ی متمیحما

 ي هاقیاگر تشو "!دستم  خرج نذار رويخودیب. ي بچه بشوري کهنه دیآخرش که با" گفت تیآمد با جد
 . گرفتمی را هم نمیاشکان نبود همان مدرك کاردان

 . کنمی چکد را حس می که می اشکی زنم و داغیپلک م        
 اشکان خبر داره؟ -        
 . کشدی مقی دفعه او سه بار نفس عمنیا        
 .نهیپس مشکلت ا -        
 . دهمیجواب نم        
 تارا؟ -        
 ستی رنگنی اغراق منحصر به فردتریب. عاشق رنگ چشمانش هستم.  گذاردیانه ام م چریدستش را ز        

 از زی شوم که همه چی مزشی انگرتی حییبای کنم آن قدر مجذوب زی نگاهش میوقت.  امدهیکه تا کنون د
 . آرامبخش استبی بودن، عجاهی سرغمی چشمانش علیآب.  شودیخاطرم محو م

 ؟ی فهمیم. ی کَنی تا ابد جون میاگه االن دل نکَن. ی که از نو شروع کنکی مکزيای ميدار -        
 . زنمیباز پلک م        
  تونه راحت نفس بکشه؟ی دونه که از امروز میم.  رو بگونی دونه؟ فقط همیم -        
 :دی گوی زند و با محبت می را پشت گوشم مپسی رها شده از بند کليموها        
 . دونهیم!  دولسهیس -        
 نخواست ی خواهد که حتی رفتن را منی داند و ایم.  خواهدی رفتن را منی داند و ایم.  داندیپس م        

 !ستیچه درد.  خواسته نشدنستیچه درد. ندی بار آخر مرا ببيبرا
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پدرانه . می شوید مبه احترامش بلن. نفسش به شماره افتاده.  رسدی عرق کرده و گر گرفته از راه منیمب        
 . بوسدی را ممیموها

 . برسمری بود دکینزد -        
 . زنمی کنم و لبخند می را پاك ممیاشک ها        
  چرا؟؟ی کنی مهیگر -        
 . اندازمی منییسرم را پا        
 . کم دلم گرفتههی. یچیه -        
 . غم داردشیصدا        
 نیدعا کن ا. ي اومد محال بود اجازه بدم تنها بری نمشیاگه عمل ساحل پ. شرمندت شدم باباجون -        
 از ساحل راحت شه المی که خنیبه محض ا... شاایا. زیالی رگ نداره واسه دگهیبچه م د.  رو قبول کنهوندیدفعه پ

 . زنمی بهت سر مامیم
 .رمی گی دستانم منیدستان بزرگش را ب        
 جون بای فري شرمنده ی کافيبه اندازه .  بهتون بدهکارمی جا هم کلنیمن تا هم. دشمنتون شرمنده -        

 به نیاز ا.  بسهگهید.  به امون خدانی رو به خاطر من ول کردتونی وقته که زندگیلیشما خ. و بچه ها هستم
 .نینگران نباش.  هستکمیپاتر.  تونمیبعدش رو خودم م

 . گذاردی مکی پاتري شانه ي کشد و روی مرونیدستش را از دست من ب        
 .زهی چقدر واسم عزی دونیخودت م.  سپارمیتارا رو به تو م -        
 ی کوچکيدفترچه .  بردی دورتر می کشد و کمی دستم را منیمب.  دهدی تنها سرش را تکان مکیپاتر        

 . دهدیستم م آورد و به دی مرونی ببشیاز ج
 .کی معتبر مکزي از بانک هایکی حساب واست باز کردم، تو هی -        
 . کنمیبه سرعت دفترچه را رد م        
 ... شما.  تونم قبول کنمینم! نه -        
 . بنددی گذارد و انگشتانم را می مشتم ميدفترچه را تو        
اگه . ی دغدغه پول داشته باشای دراز باشه بهی خوام اونجا دستت جلو غرینم. تعارف نکن باباجون -        

تا . نگران پولشم نباش.  رو واسه خودت اجاره کنیی جاهی گذره ی بهت سخت منای اکی پاتري تو خونه يدید
 . نباشیچی کشم نگران هی من نفس میوقت

 .ردی گیمحکم در آغوشم م. زمی ریفقط اشک م! ی حرفچیه.  گفتن ندارمي برای حرفچیه        
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کاش .  تاراستی نیدلم به تنها رفتنت راض. رمی گی مشی آتی کنی مهی مظلومانه گري جورنی ایوقت -        
 . بردمتی می خواستیهر جا که م. می گشتیبعد از عمل ساحل با هم بر م.  تهراني اومدیبا من م
 . زندی ممی صداکیپاتر        
 .می بردیتارا با -        
 .می آی مرونی بنیاز آغوش مب        
 همه نی روز برسه که بتونم اهی دوارمیام. نیبچه ها رو هم ببوس. نی خانوم سالم برسونبایبه فر -        

 . رو جبران کنمتونیخوب
 . باردی از تمام وجناتش مینگران        
 باشه بابا؟. یقول بده که مراقب خودت -        
 زند و شانه ی لبخند مکیپاتر.  دوزدی مکینگاه پر التماسش را به پاتر.  دهدیبغض مهلت حرف زدن نم        

 :دی گوی دارد و می کوچکم را بر میساك دست.  فشاردیاش را م
 .شهی مریداره د -        
 ستی که نی کسي لب براریز. ستی از اشکان ني اثرچیه.  کنمی نگاه می بار به در خروجنی آخريبرا        

 : خوانمیم
 " اثرم راینی شهر نبنیرفتم که در ا"        
 ي هالمیف.  کردی که آن وقت ها شبکه سه پخش میی هالمیدرست مثل ف. ستی شهر جالبیتیکوسیمکز        

 یبعض. دی سرخ و سفيدو رگه . کندیاکثر مردم همرنگ پاتر.  سرخ پوست خالصای دو رگه یوسترن با مردمان
 ژاکت ابانیک همان جا کنار خیپاتر.  کننده استتی دما به شدت مشهود و اذرییتغ.  روشن تری تر، بعضرهیت

 : پرسدی به من می اندازد و با نگاهی دستش مي آورد و رویبهاره اش را در م
 ست؟یتو گرمت ن -        
 . استنی شلوار جکی بلند و نه چندان خنک با نی بلوز آستکیلباس من         
 . کنمی که بشه عوض کرد تحمل میی جاهی می برسیتا وقت -        
 . چرخاندینگاهش را م        
 نجای شب رو امی تونی مياگرم خسته ا. می رسی مگهی دو ساعت دیکی طرف خونه تا میاگه االن بر -        

 .می و فردا حرکت کنمیبمون
 .دازم انی را باال ممیشانه ها        
 .ی خونوادت عجله داشته باشدنی نداره، اما فکر کنم تو واسه دیواسه من فرق -        
 .ندی آی از دو طرف کش مشیلب ها        
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 . اتاق خودم بخوابمي شب رو تودمی محی ترجیستیاگه تو خسته ن -        
 بشی و غربی با آن زبان عجکیپاتر. می شوی می گذارم و سوار تاکسی به نظرش احترام ميبا لبخند        

 .ردی گیخنده ام م.  دهدیآدرس م
 ؟ي خندی میبه چ -        
 : دهمی خنده جواب مانیم        
 داد ی نشون ملمای که تو فیی آدمخواراادی ها هم طرز حرف زدنتون من رو افهی هم قی ولا،یناراحت نش -        

 .ندازهیم
کاله لبه .  خنددی بلند مي ماند و بعد با صدای به همان حالت مهی چند ثانيو برا شود یچشمانش گرد م        

 . کندی کشد و خنده اش را کنترل می مشی به موهای دارد و دستیدارش را برم
 .می شام سِروِت کني و برامتی حرفت بپزنیحقشه به خاطر ا -        
 ی بسته و بومبا بومبا مشی تنه به پامی نکی که فقط یحال در زه،ی با نکیاز تجسم پاتر.  خندمیهنوز م        

 .ردی گیکند خنده ام شدت م
 . و نتونستم نگمدی لحظه به ذهنم رسهی.  زدميحرف بد. دیببخش -        
 : دهدی کند پاسخ می اش را عوض می گوشمکارتی که سیدر حال        
 .هم من هم تو. میدیبعد از مدت ها از ته دل خند. ي نزديحرف بد -        
باز . دهیاو هم مدت هاست که از ته دل نخند.  کنمی نگاه ممرخشیبه ن.  شودیکم کم خنده ام جمع م        

 آدم مرموز نی همه به انی است که ابی دانم و چقدر عجی نمیچی مرد هنی رسم که من از ای مجهی نتنیبه ا
 . آورمی را به زبان مفکرم. اعتماد دارم

 ای اروپا دیشا.  بشمکی مکزمی روز مقهی کردم ی فکرشم نمیحت. نجامی شه که ایهنوزم باورم نم -        
 !کی مکزیول.  محتمل تر بودکای آمری حتایکانادا 

 . زنمیتلخ پوزخند م        
 . حدنیدر هم. دمی شنونیزی دو بار اسمش رو از تلویکیفقط  -        
 ی بردارد ملشی موباي که چشم از صفحه روشن شده نیبدون ا. دی آی اش می روشن شدن گوشيصدا        

 :دیگو
 ه؟یخب، االن حست چ -        
 یی بلند و استواي شود و درخت های محو ميکم کم بافت شهر.  کنمی را نگاه مرونی بنیاز پنجره ماش        

 . پوشاندیمانند اطراف جاده را م
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 داره بهم یی که هفده ساعت تا تهران فاصله هوانیفقط هم.  دونمی کشور نمنی از ايادی ززیاالنم چ -        
 .هی واسم کافنیهم. دهیآرامش م

 . گرداندیصورتش را به سمتم برم        
 ؟يزاری انقدر از کشور و مردمت بیعنی -        
 سرسام آورش را، مردمش را مجسم ی را، شلوغشی را، کوچه هاشی هاابانیخ.  کنمیتهران را مجسم م        

 . دهمی کنم و بغضم را قورت میم
 دل تنگ اون قدر دلخوره، اون قدر نی همیول! یلیخ.  دلم تنگ شدهیحت. ستمی نزاریاز کشورم ب -        

. ی و دوستي دورگهی م کهمی داری ضرب المثلهیما . دهی محی رو ترجی که دلتنگدهی اون قدر عذاب کشده،یترس
 کشورم ي تا دلت بخواد از مردهاونچ!  تپه، اما از دوریدلم واسش م.  ضرب المثلهنی من و کشورم همتیحکا

اگه انقدر .  مردا نبودي و خواسته هالی تماي در راستازشی اگر انقدر همه چهی کشور قشنگرانیا. ادیبدم م
 ي مردهامی اون کشور محدود و وابسته به تصمياگه انقدر زن تو. مرداش پر توقع و از خود متشکر نبودن

 . نبودشیزندگ
 . کندی را پشت گردنش قالب مشی کشم و او دست هایمن آه م        
 ی دلم واسش پر زد و مشتریدم ب حس رو به کشورم داشتم، اما هر بار که دور شنی روز منم همهی -        

 ی روز برمهیتو هم .  بود که ازش فرار کنمنی آرزوم اتی روز نهاهی که یی که بازم برگشتم به همون جاینیب
 هاش ي با بدی تونی مکشورت ي های که به خاطر خوبي شدي اون قدر قوی روز که احساس کنهی. يگرد

 اما در مورد ،ي گردی برمي که دوستش داریی روز به جاهیمن مطمئنم که تو هم . ياری و دووم بیمبارزه کن
 حد اشکان رو نی تا ایدرسته؟ اگه انقدر بدن چطور تونست. ي از همون مردا بودیکیتو عاشق . یرانی ايمردا

 !؟یدوست داشته باش
 : دهمی فکر جواب میب        
 .اشکان استثنا بود -        
 : پرسدیمان سرعت مبه ه        
 ؟ی چنیمب -        
 :می گوی مکث می بار با کمنیا        
 .اونم استثناست -        
 . جنبدی می لبش کميگوشه         
 فقط و حداقل دو رانی اي توی هر زنياگه برا.  دو نفر آدم استثنا هستینی که انقدر بدبییدور و بر تو -        

 . خوب چقدرهي تعداد مردانیاشه حساب کن ببتا استثنا وجود داشته ب
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 . خواندی با منطق نمتی واقعی اما گاهست،یحرفش منطق        
 .ي وقت نفر آخر بودن رو تجربه نکردچیه.  کشمی می چی که بدونيتو مثل من زخم نخورد -        
 . زندیفقط لبخند م.  دهدیجواب نم        
 ی دونینم. نی راحت بودي و بنددیاز هر ق. نی مطلق داشتي آزادشهیهم خودت، هم خواهرات، هم -        

 .ی چیعنی قفس ي تویزندگ
 . شودی تر معیلبخندش وس        
 .هی چه حالی خفگی دونینم.  سرت که صدات رو خفه کنهي نزده تویکی دهی از راه رسیهر ک -        
 . دهدی اندازد و تکان می منییسرش را پا        
 و شی به خاطر آسای دونینم.  کشور من چقدر سختهي زن بودن توی بفهمی تونی وقت نمچیتو ه -        

 رو به جون ی چه حقارتنی به اسم دی دونینم.  کننی که واسه ما وضع نمینی و آخرت مردا چه قوانای دنیراحت
 ی تونن شرعی که بخوان میهر چند تا زن مردا با.  بندازرانی اي چند همسري به قانونای نگاههی ایب. ما انداختن

 چون دستور ست،ی زن اول اون مرد نتی وسط به فکر غرور و شخصنی ایکس.  رابطه داشته باشنیو قانون
 .میدی رو پس مشی سال پ1400 تاوان میما هنوز دار. نهید

 دارد؟ دهی نکرده چه فای زندگیطی شرانی که هرگز در چنيد مري حرف ها برانیگفتن ا.  کشمیباز آه م        
  کند؟ی دوا مي چه دردبهی غرکی ي از خاکم براتیشکا

 ي ازهی انگهی ی اون کشور واسه هر زنيتو.  ازش دور باشمدمی محی رو دوست دارم، اما ترجرانیمن ا -        
 ،ي اگهی دزی هر چای یلی و تحصی شغلتی موقع،ي شوهر،ي بچه ا،ي پدر و مادرهی باشه، دی ادامه دادن بايبرا
 . ازش دورمیی ساعت هوافده و واقعا خوشحالم که به اندازه هستی نیچی واسه من اونجا هیول

.  شودیحواسم جمع م. ستدی ای و راننده مدی گوی ميزی زند و به راننده چی تنها لبخند می حرفچی هیب        
 .ستی مشخص نيادی ززی چکی تاريالبته با وجود هوا.  شدهییفضا کامال روستا

 م؟یدیرس -        
.  کشمشی مشی چرخ هاي کنم و رویدسته چمدانم را آزاد م. می شوی مادهیپ.  کندی مدییبا سر تا        

بعد از چند .  زندی و زنگ مستدی ای ميمقابل خانه ا. ردی گیاسترسم اوج م. دی آی شانه به شانه ام مکیپاتر
 به سرعت رعد يپنج ساله ا  چهاري شود و دختر بچه ی که به چشم من چند ساعت است در باز مقهیدق

 فشارد و ی کند و دختر را در آغوشش می چمدانش را رها مکیپاتر.  اندازدی مکیخودش را در آغوش پاتر
 :دی گوی بوسد و رو به من میصورتش را م

 !سارا، دخترم.  کنمی میمعرف -        
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 را دوام آورد، تا ی خوابی و بیی غذای که بدنم بی بودم، تا وقتاری که من هوشیحداقل تا وقت. امدی نیمان        
 یی و چقدر خوب بود که در تنهاامدی ننم،ی توانستم ببی عفونت نکرده بودند و مهی چشمانم از شدت گریوقت

 . مردمیخودم ذره ذره م
.  برخاستن هم نداشتمي نای حتگرید.  رفتی ملیبدنم کم کم رو به تحل. انم چند روز گذشت دینم        

چشمانم به .  شکم جمع کردمي را تومی و پاهادمی تخت دراز کشيرو. دمی دی خودم میمرگ را در چند قدم
 چشمم ظاهر شی پی اشباحمکم ک.  و خودم را رها کردمدمی کشیآه.  سوختندی بودند و به شدت مدهیهم چسب

 .شناختمش.  آمدکمی جدا شد و نزدهی از جمع بقیکیتنها .  بودندستادهی که همه دور ایاشباح. شدند
 تا حال و هوات عوض می بزني دورهی رونی بمیبر. زمی پاشو عز؟ي شدي جورنی چرا ا؟یتارا؟ زندگ -        

 .شه
 .مبه زور اسمش را بر زبان راند.  بوددهی خشکمیلب ها        
 !اشکان -        
 . گونه ام گذاشتيدستش را رو. کنارم نشست        
 ؟ي به روز خودت آوردیچ. ی زندگيتب دار -        
 شی گفتن هایزندگ.  نمانده بودییروی هم نختنی اشک ري برای کردن داشتم، اما حتهی به گريادی زلیم        

 . کاستی تنم مياز گرما. سرد بوددستش .  کردم بلکه به جانم توان دهدیرا مزه م
 .تو هم پاشو لباسات رو بپوش.  رو آماده کنمنی ماشرمیمن م -        
 يجان کندم بلکه رو.  را به هرچه که دور و برم بود قالب کردممیدست ها.  نرو رفته بودمیتا آمدم بگو        

 . شداهی سزی و همه چدمی را شنی زنغی جي و صدادمی را دی آنها ماننیب.  جلو آمدندگریاشباح د. ستمی بامیپا
دوباره .  دادی آزارم مدینور شد.  گذاشته امگری ديای چشم گشودم احساس کردم مرده ام و پا به دنیوقت        

 .چشمم را بستم
 .يدی خوابی هرچگهی خوشگل خانوم؟ بسه دی شداری بي خواینم -        
 ی و خالکوبی با چادر و شال عربیزن. دادم و سرم را به سمت صدا بر گرداندمآب دهانم را به زور قورت         

 !شی ابروهانی بیآب
 .یونی شو عداریب.  خوشگلتيقربون اون چشما! آها -        
 . کندی خواست او و حضور ناهمگونش را حالجیمغز خسته ام م.  داشتی جنوبدی شديلهجه         
 ؟ی حرف بزنی تونیحالت بهتره دخترم؟ م -        
 . مطمئن شدمدمی دستم ديسرم را که تو.  بودمارستانی بهیشب. نگاهم را دور اتاق چرخاندم        
  خدا؟ای ي دختر جان؟ با خودت لج کرده بودی خودت رو بکشی خواستیم -        
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 . چکاندمی لب هاي آب رویو کم کرد سی خيپنبه ا. دمی لبم کشيزبانم را رو        
 .دمیاگه اجازه داد بهت آب م. ادتتی عادیبذار دکترت ب -        
 . کردی نمياری اما حنجره ام ؟ی هستی خواست بپرسم تو کیدلم م        
  ما؟می صدات رو نشنو؟یونی عی زنیحرف نم -        
 . زن عربکی از ی کاملينمونه .  کنمی سرمه دارش نگاه ماهیبه چشمان س        
 ن؟ی هستیشما ک -        
 .نمی دهانش را ببي توي که زد توانستم دندان طاليبا لبخند        
 .هیتو هم بگو دا.  زننی صدام مهیبچه هام دا. ست "صهبا"اسمم  -        
 . توانستم تحمل کنمینور را نم.  چشمانم گذاشتميدستم را رو        
 بودم که دهی مونه؟ اگه من سر نرسی قوت زنده می دختر؟ مگه انسان بي کار رو کردنیچرا با خودت ا -        

 .يزبونم الل از دست رفته بود
 . هل دادي روسرری را به زمیموها.  هم فشردم و جواب ندادمي روشتریچشمانم را ب        
 .شهی خوب خوب مگهی دو روز دیکیتا . ولش بهتره هااز ا.  دارن مادری کنه؟ قیچشمات درد م -        
 :دی درهمش پرسيبا اخم ها.  وارد شدی به در خورد و متعاقب آن مانيضربه ا        
 ؟یخوب -        
 . پرت کردرونینفسش را محکم به ب.  را برگرداندممیبا نفرت رو        
 ه؟ی داي الزم نداريزیچ -        
 . بچهنی پوست و استخون شده اهی.  بخري مقوی کم خوراکهی -        
 . بار پر از حرص بودنینفس صدارش ا        
 .نداختی مخچالی به ی نگاههی داد و ی زحمت به خودش مهی بود یفقط کاف.  تو خونه هستیهمه چ -        
 . پر از سرزنش استهیلحن دا        
 و پسته و بادوم بخر که اگه دکترش اجازه داد بخوره پاهاش جون وهی م کمهیبرو .  گمیخونه رو نم -        

 .رهیبگ
 . شنومی نمیی صداهی چند ثانيبرا        
 .گهی برو د؟ي موندرهی خیبه چ -        
 : که با خشونت گفتي و متعاقب آن تذکر پرستاردمی شدن در را شندهی کوبيصدا        
 . مثالمارستانهی بنجایا. چه خبرته آقا -        
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 ! منيخدا        
 ی که نمی کند و به زبانی و مودبانه دستش را به سمت من دراز مدی آی مرونی بکیدختر از آغوش پاتر        

 ی فرش نگاه مي و موهای با آن چشمان درشت و مشکمیبه موجود کوچک رو به رو.  زندیشناسم حرف م
 ...  به حالي اطالعم، وایب  است که از آنکی پاتری زندگي مسئله نی پا افتاده ترشی پنیاحتماال ا. کنم

 . صحبت کنیسیبا تارا انگل -        
 . کندی می و روان خودش را معرفسی سلاری بار بسنی اندازد و ای میدختر بچه به پدرش نگاه        
 . خوشبختمتونییاز آشنا. من سارا هستم. سالم -        
 دهم و یسالمش را جواب م. رمی رود دست دراز شده اش را بگی مادمیبهوتم و جا خورده که آن قدر م        
 کیپاتر.  شودی ممی اندازد و پشت پدرش قای منییدخترك سرخورده دستش را پا.  شومی مرهی خکیبه پاتر

 .دمی فهمی گفت نمی هم می اگر فارسی حتدیشا.  فهممی که نمدی گوی ميزیچ
 

  شده؟يزیتارا؟ چ -        
 : پرسمی میبه فارس.  بچهنی ای مشکل کوچک به بزرگکیفقط ! نه        
 ؟ی و به من نگفتیتو بچه داشت -        
 : دهدی جواب میسی زند و به انگلیلبخند م        
 . داخلمی برایب -        
 ترس، ینوع.  دارمي بچه حس بدنیاز وجود ا. ندی آی و دخترش پشت سرم مکیپاتر.  رومیجلو م        

 شوم و ی خشک ممیسر جا.  چند دختر و پسرادی شنوم و متعاقب آن فری را می بلند زنيصدا!  هراسینوع
. دی گوی ميزی و چردیگ یمادرش قبل از او مرا در آغوش م.  کنمی را نگاه مکی پاتريهجوم افراد خانواده 

 و برادرها با مشت به جانش زانندی آوکیخواهرها از گردن پاتر.  چسباندیپدرش هم محکم مرا به خودش م
 ی در آغوشم میکی یکی کنند و ی مرا محاصره مشی بار خواهرهانیا.  خندندی بلند بلند میافتاده اند و همگ

تا .  زنمی کر و الل فقط لبخند ميهمچون موجود  دهند و منی دست مشیبرادرها.  بوسندی و مرندیگ
 .دی آی به زبان مکیره پاترباالخ

 .نی صحبت کنیسی انگلدی به بعد همه بانیبه خاطر تارا از ا -        
 تمام دنی کشند که واقعا فهمی آن قدر هر کلمه را می شنوم آشناترند، ولی مرحله منی که در ایجمالت        
 . کندی می معرفکیپاتر. ستی جمله کار مشکلکیکلمات 
 .مادرم -        
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.  به او رفتهکی و حالت دار پاتري و حلقه ای مشکي شک موهایب. ستیمادرش زن چاق و کوتاه قد        
 و فرقش را از وسط باز دهی بلند پوشی بسته با دامنقهی ي تنه امین.  داردیصورت گرد و چشمان درشت مشک

 بازوانش جا انی مرا مبی عجیمحبت  کند و باز بایآغوشش را باز م.  تر استرهی تکی از پاتریپوستش کم. کرده
 . کنمی بودن کالمش را درك مزی محبت آمی فهمم ولیدرست است که زبانش را نم.  دهدیم

 .ییبای زیلی و معتقده که تو خگهیمادرم بهت خوشامد م -        
 . کنمی و تشکر مزمی ری لبخندم ميتمام احساسم را تو        
 !پدرم -        
 و نکته کیدرست مثل پاتر.  قامتش استی و راستي خورد بلندی که در پدرش به چشم ميزی چنیاول        

برادرها و . کی چشمان پاتريبایهمان رنگ خاص و ز.  استشی مردمک هااهی سي های آبگری دری چشمگي
البته . در پهیپسرها شب  مادرشان هستند وهی شبشتریدخترها ب.  کندی میخواهرها و شوهر خواهرش را هم معرف

 ي دهی پوشيلباس ها.  هستندی همه چشم مشکهی دارد بقی عسلي که چشم هاشی از خواهرهایکیبه جز 
 ساده و یلی را خشانی بلند بر تن دارند و موهاي بلوز و دامن هاایهمه بلوز و شلوار .  جالب استمیدخترها برا

به .  داردي کوچک شکم برآمده اي آن جمع، با وجود دو بچه ل تنها عضو متاهناین.  بسته اندیشی آراچیبدون ه
 :دی گوی و مردی گی چمدانم را ميخود او دسته .  هم در راه استی سومدی آینظر م

 . تا اتاقت رو نشون بدمایبا من ب -        
ان را از دستش  چمدعیسر.  را نداشتمیمی استقبال گرم و صمنیانتظار ا. ستی نی باور کردنشانیخونگرم        

 .رمی گیم
 .ارمیخودم م. ممنون -        
 ی رود و در اتاقی پله را باال منی به زحمت چندناین.  کندی ممانی شتابد و همراهی ام مياری به کیپاتر        
 :دی گوی می کند و با مهربانیرا باز م
 ؟يدوستش دار. می آماده کردکی رو واسه تو و پاترنجایا -        
 .دهدی و سرش را آرام تکان مزندی می چشمککی چرخانم، اما پاتری سرم را معیسر! ک؟یمن و پاتر        
 .هی اتاق قشنگیلیخ.ممنونم-        
 .راستی واقعا گنایلبخند ن        
 .زمی به خودم بگو عزی الزم داشتیهرچ-        
 . کندی مکیسپس رو به پاتر        
 .نی کم استراحت کنهی که ذارمین ممن تنهاتو-        
 : کنمی مکی رو به پاتررودی که مناین        



 234 

 .خانواده ت رو به زحمت انداختم -        
 !از ته دل.  دهمیادامه م.  گذاردی در مرهی دستگي دستش را روکیپاتر        
 . خونگرم و مهربوننیلیخ. همه شون رو.  دوستشون دارمیلی خیول -        
 .همچنان لبخند به لب دارد        
 . ازم استقبال بشهي جورنی کردم ایفکرشم نم -        
 . کندی را که پشت گردنش رفته مرتب مبشیصل        
 ؟ی ترسی هنوزم مای م؟یستی راحت شد که ما آدمخوار نالتیخ -        
 . اندازمی منیی خندم و سرم را پایم        
 .لطفا اون حرفمو فراموش کن.  نداشتم پاتيمنظور -        
 . شودی تر مکی به در نزدیکم        
 .وقت شامه. نیی پاایلباسات رو عوض کن و ب -        
 من ي اگر او جادیشا.  رومی شوم و به سمتش میبلند م. ستدی ایم.  زنمی مشیصدا.  خواهد برودیم        

 . توانمی اما من نمد،ی پرسیبود هرگز نم
 ؟يتو زن دار -        
 . کندی ام اخم ميبه کنجکاو        
 .بعدا. بعدا تارا -        
 :می گویمعترض و کالفه م        
 .شهی کننده متی داره اذگهی موضوع دنیا.  دونمی از تو نمیچی پات؟ من هادی می بعدا کنیا -        
 . کندی مشتری چشمانش را بیاهی سش،یاخم ها        
 ست؟ی من واست مهم ني گذشته یمگه نگفت -        
        -...  
 ... هرچند که.  شوالی خی من رو بيپس گذشته . ستی مهم نیگفت -        
 . اندازدی به راهرو می نگاهمین        
 ... اما.  مونهی نمی مخفيادی مدت زیچی هنجایا. ی مني خانواده ي اعضانیتو االن ب -        
 . حرف زدن به زحمت افتادهيبرا        
 .نگران نباش. می زنی حتما حرف مشهی که مربوط به تو میدر مورد مسائل -        
 . شودیاز اتاق خارج م        
 .ایزود ب. میواسه شام منتظرت -        



 235 

 
 . قاشق سوپ سرباز زدمنیبه زور و التماس از خوردن آخر        

 .شهیحالم داره بد م.  تونمی نمگهیبه خدا د -        
 . و کاسه را کنار گذاشتدی کشی آههیدا        
 ؟ی که با هوا زنده بمونیاهیمگه گ.  بچه هم کمترههیتو که غذات از  -        
زها  و رودی خوابی تختم منییشب ها پا.  نگذاشتمی لحظه هم تنهاکی هی که مرخص شدم داياز روز        
 که تعادل نداشتم لی آن اوایحت.  زدی را شانه ممیموها.  کرد لباسم را عوض کنمیکمکم م.  نشستیکنارم م

 از تو خوشگل ترش رو م جوون بودیمن وقت" گفت ی و مدی خندی و مدمی کشیخجالت که م. حمامم داد
بالفاصله سرم را در .  کردمی مهیگر.  زدمی مغیج. دمی دی شب ها، نه تمام شب ها کابوس میبعض "!داشتم

 ادمی!  قرآنای دعا بود دیشا.  خواندی در گوشم مییزهای چیبه عرب. دی بوسی را ممیموها.  گرفتیآغوش م
 کرد که چه ی مفی تعرشیاز جوان.  زدی حرف ممیروزها برا.  خواباندمی کرد و می اما هرچه بود آرامم مست،ین

 . شدهوهیزود ب
 ماه بعد از هی.  بودابونیراننده ب.  بچه واسم درست کنههی فرصت نکرد ی حتزمامریشوهر خداب"        
 "!اون موقع پونزده سالم بود مادر.  چپ شد و در جا مردنشی ماشمونیعروس

 . همه سال حس کردنی را بعد از اقشی شد حسرت عمی سوز بود که منهیآهش آن قدر س        
بعد از اون، خانواده شوهرم چو انداختن که من نحسم و از پا قدم من بوده که پسرشون جوون مرگ "        

 شد آقام اولش با محبت و بعد با ادی اومد اما کم کم که خواستگارام زی کس سراغم نمچی مدت ههی. شده
 گالن هی روز هی!  رو نهوهیب  کنه اما زنی دختر رو قبول متی گفت مسئولیم.  خواست شوهرم بدهی مدیتهد
عموها و .  و کوتاه اومددیآقام ترس.  زنمی مشیگفتم اگه مجبورم کنن خودم رو آت.  رو خودمختمی رنیبنز

 هی از بقشتریمنم دختر آخر بودم و حرفم ب.  بوددهی چشم آقام ترسی موش ول کردن اون وسط، ولیلیداداشام خ
 دو سال بعدش مادرم و منم که تنها یکی که آقام مرد و نی تا ان شدالمی خیخالصه ب. خواهرام برو داشت

 دست رخواری بچه شهی بودن و خانومش با بی زن و شوهر که تو اهواز غرهی شیمونده بودم واسه کار رفتم پ
بعدها .  نداشتمیبانی پشتگهی فرار کردم، چون بعد از مردن مادرم دیی جوراهی يالبته راستش رو بخوا. تنها
 تهران می زود اومدیلی گذاشتن و عموهام در به در دنبالمن، اما خدا رو شکر ما خزهی برادرام واسه سرم جامدیشن

 ".دیو دست اونا بهم نرس
 .دی باز هم آه کشدی که رسنجایبه ا        
 هوامو ری شهی نی بود عیتا وقت.  داشتی و بداخالق بود، اما دل مهربونیعصب. خدا رحمت کنه آقامو"        
 ". کفتار به جونم افتادننی که رفت همه عیوقت. داشت
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 : کرد ادامه دادی قاچ مبی سمی که برای اش پاك کرد و در حالياشکش را با پر روسر        
.  هم موناشیآخر. ی مانشیبعد.  بودنی مبشیاول.  سه تا بچههیجونم بگه واست اومدم تهران و شدم دا"        

همش خارجه بود و . دنیدی دیپدرشون رو سال به سال نم.  بگم کم گفتمی سه تا بچه هرچنی اتیاز مظلوم
 یالبته خانوم خودش م.  رفتی ذاشت تو دامن خانوم و می بچه مهی اومد و ی بار مهی یسال. یاشی عیپ

 میاد سوی و بیمن با همه بچه سال.  دلگرم کنهی تونه مردش رو به زندگی کرد با بچه میفکر م. خواست
 با ،یرانی و ای جور به جور و از همه رنگ فرنگي که عادت کرده به زنايمرد.  گفتم نکن خانوم جونیبهش م

 یمی بهش خبر دادن آقا با دوست صمی وقتی داشت، ولدیام اوال. خودت رو بدبخت نکن.  گردهیبچه بر نم
 نی االشیبه خ.  شوهرشيلنگه  شد یکیاونم . بدم دل کند.  ش کرده دل کندغهی رو هم و صختهیخودش ر

 تو یاگه رفت. بازم گفتم نکن. بهی غري و الس زدن با مردای و پارتیبا مهمون. رهی خواست انتقام بگی ميجور
من موندم و سه تا بچه .  کالم گفت تو دخالت نکن و منم دخالت نکردمهی. ستی نی اومدنونری بگهی لجن دنیا

 "! بودنمیتیکه پدر و مادر داشتن و 
 .دی زانوانش را مالی به دستم داد و کمبی سيتکه ا        
 یاگه جنبه شو نداشته باش.  بهش پول بده مادری هر آدميکاش خدا به اندازه جنبه . هی بدزیپول چ"        

 ". بودتاشی حداقل دست با ظرفایکاش پول نبود . یشی بدتر موونمیاز ح. ي ذاری پا مریحرمت خدا رو هم ز
 !اتییبا ذکر جز! نیریبا لهجه و ش.  کردنش قشنگ بودفیتعر        
خودم . هی گفتن دای جون، به من مي گفتن نادیبه اون م.  خواستنی از مادرشون مشتریبچه ها منو ب"        

خدا رو شکر که آرزو به دل از . هی خودم بهم بگه داي روز بچه هی که آرزو داشتم يهمون جور.  دادمادشونی
 " گفتم؟ی میداشتم چ. ی رو نچششدن  و لذت مادری بده زن متولد بشیلیخ.  مادری دونینم.  رمی نمایدن

 .دی در هم کشی را کمشیابروها        
 . بزرگ بودشی از همون بچگنیمب. ارمی بارشون بمونی و انی با دفی کثطی کردم تو اون محیسع! آها"        
 چشم ی نشست که کسی رفت تو اتاقش تنها میم.  نههی گری کرد ولیبغض م. رفتارش مردونه بود. آقا بود

 ،ی بار نافرمانهینه .  گردن اونهبه ي مردفهی و وظستی نيباورش شده بود که تو اون خونه مرد. نهیترش رو نب
 ریاالنم بزرگه، مرده، دست خ.  نکرد و بزرگ شدیبچم بچگ. ی بار بچگهی خارج از حد، نه طنتی بار شهینه 
 ".شهیحالل و حروم سرش م. داره

 . بار به عالمت افسوس تکان دادنیسرش را چند        
 رفتم مدرسه و جواب پس ی مدیهر روز با.  شدی دعواش میکیهر روز با .  کردمیعاص.  نهی مانیول"        

از . زارهی بی بچه از همه چنی کردم ایاحساس م. و به ارث برده بود باباش رینیخشونت و خودبرتر ب.  دادمیم
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نتونستم . نتونستم عوضش کنم. دستور بده. حکومت کنه.  کنهاستیهمش دوست داشت ر. ادیآدما بدش م
 . کس نتونستچیه. مونا هم نتونست.  بدهرشیی هم نتونست تغنیمب. رو داره) ژن( بدم، چون جنش رشییتغ

 . و نشانم داددی کشرونی بی لباسش عکسبیاز ج        
 ". موناستنمیا"        
 .چشمانش پر از اشک شد        
 "!یلیخ. دلم تنگشه! نی پارچه خانوم، مهربون، متهی. مادر به فداش"        
 .باالخره من هم زبان گشودم.  شودی مدهی دری در تصوي همراه مرد قد بلندی و کوچک اندامبایدختر ز        
 ست؟ی ننجایمگه ا -        
 .دیعکس را از دستم گرفت و بوس        
 ". آشنا شد و ازدواج کردی پسر خارجهیهمون جا هم با . رفته واسه درس. خارجه! نه"        
 .دی چشمانش کشيعکس را رو        
 ". مادری بخت باشدی سفیاله"        
 . را کنار گذاشتشی پاي قلبش بازگرداند و بشقاب روي روبیکس را به جع        
 بچه ها رفتن و تنها موندم، نه که همصحبت ندارم، دلم یاز موقع. سرت رو درد آوردم خوشگل خانوم -        
 . نقل دل گفتمواریمردم از بس با در و د.  زنه واسه حرف زدنیلک م

 . ام زدیشانی بر پيبوسه ا. شت و بلند شد زانوانش گذايدستش را رو        
 . کم بخوابهیتو هم .  آماده کنميزی چهیبرم واسه ناهار  -        
  خانواده طرفم؟کی فرد نیوالتری دانم با هیخواب؟ آن هم حاال که م        
 به ي زنم و شانه ای به دست و صورتم میآب.  کنمی عوض می نخي را با بلوز و شلوارمیلباس ها        

 .می پای منهی خودم را در آری و تصومی آی عقب میکم.  کشمی ممیموها
 "!من عاشقشونم. ی موهات رو باز بذار زندگشهیهم"        
 ي بندم و صندل های مي را با کش ساده امیموها. ستیاالن وقتش ن.  کنمیچشمانم را باز و بسته م        

 ي وجود صدانیبا ا.  و خمچیبزرگ و پر پ. ستی بزرگيخانه .  شومی مریها سراز پوشم و از پله یتختم را م
سر کوچکش را باال گرفته و .  مقابلشش و دخترستادهی پله ها انیی پاکیپاتر. چدی پی مشیایخنده در تمام زوا

 کنم از لحظه یاحساس م.  دهدی تنها سرش را تکان مب،ی دست در جکی زند و پاتریتند و پشت هم حرف م
 کی در پاتريزی چم،ی خانه شده انی از آن وارد اشتری دهکده و بنی از آن وارد اشتری کشور و بنی که وارد ايا

 ی قدر سرد و گرفته به نظر منی برگشتن به خانه اش داشت پس چرا ايکه برا یاقیبا آن همه اشت.  کردهرییتغ
 !د؟یآ
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 ؟يمنتظر من بود -        
 کیپاتر. برخورد اولم دلش را شکسته.  گرداندی را برمشی چرخد و سارا با اخم روی به سمتم مکیپاتر        

 :دی گوی هر چند از سر اجبار مي اندازد و با لبخندی ممی به سر تا پاینگاه
 . شامزی سر ميای سختت باشه تنها بدیگفتم شا. اوهوم -        
 رمی گی در آغوشش منهی ترش دختر دست به سي توجه به روی دهم و بیجواب لبخندش را از ته دل م        
 يبا قهر و لجباز.  بوسمی آفتاب سوخته اش را ميلپ ها.  زندی دست و پا میکم.  کنمی بلندش منیو از زم

 ی بار کمنیا.  بوسمشیم  خندم و دوبارهیم.  کندی بوسه ام را پاك مي کشد و جای صورتش دست ميرو
 ی گوشش مریآهسته ز. ردی گی سوم خنده اش مي شود و باالخره با بوسه ی اش مي لجبازي آغشته طنتیش
 :میگو

 . اول شوکه شدمي که لحظه ی خوشگلنقدریا -        
 . شودیچهره اش پر از شوق و لذت م        
 ؟یگیراست م -        
 . کندی پدرش کلمات را تلفظ میبه روان.  استبی حرف زدنش عجیسیانگل        
 .زمیآره عز -        
 :دی گوی آورد و پچ پچ کنان می مکیسرش را نزد        
 .ی خوشگلیلیتو هم خ -        
 کمر کیپاتر.  بوسمی گونه اش را مکی و پاتری مشکي دهم و موهای ام فشارش منهیمحکم به س        

 . ترندرهی تشهیچشمانش از هم.  کندی مشی و از من جداردی گیدخترش را م
 .منتظرن. گهی دمیبر -        
 نگاه کی به پاتریرچشمیز.  کنمیدستم را دراز م.  سوزدیدلم م.  اندازدی به من میسارا با حسرت نگاه        

 ی که می و محبتی بچه، از خونگرمنی اعیاز اعتماد سر.  گذاردی دستم مي کند و دست کوچکش را تویم
 دهی دهی که توسط بقنیاز ا  قبلز،یچند قدم مانده به م. ستی وسط درست ننی ايزی چکی فهمم یطلبد م

با ورودمان نگاه ها به دستان ما .  دستانش سرد استشهیبرخالف هم. ردی گی دست آزاد مرا مکی پاترم،یشو
 کنم اما یمشت م کی دست پاتريدستم را تو.  کشمیخجالت م. ندی نشی لب ها مي خورد و لبخند رویگره م

 . کندی مادرش را ترجمه مي هاحبت صناین.  داردی خودش نگه مکیبا سماجت مرا نزد
 .ی خانواده هستنی از اياز امشب تو هم عضو. زمی عزيبه جمع ما خوش اومد -        
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 شی بی صورت نقابنی اریدر غ.  دلت بخندد تا لب ها بجنبنددی باست،یلبخند فقط کش آمدن لب ها ن        
 دو یکی نی دانم چطور، اما در عرض همینم.  کشندی مرونی لبخند را از دل من بکیخانواده پاتر.  بودینخواه

 . نشده استریب من تعي که هرگز براستییایخانواده رو.  استدهیساعت بارها دلم خند
 من و نی که بدی آیان مسارا ورجه وورجه کن.  کشدی مشی را پي ای صندلمی براکیپاتر.  کنمیتشکر م        

 . زندی تشر مکیپاتر. دی بنشکیپاترر
 .نی خودت بشيلطفا سر جا! سارا -        
 شود ی ذوقش زده مي که مرتب توي توانم از دختری نمتی همه جدنی و ادی جدکی پاترنیدر مقابل ا        

 ی کس نمچی که همچنان هی نگاه سرزنشگر است و جوابم باز و بسته شدن چشمانکیتنها واکنشم . دفاع کنم
.  داردتی خانواده ظرفي اعضاز اشتری بیلیخ. ستی بزرگزیم. نمی نشیکنارش م. تواند حس درونشان را بفهمد

 سر پدر.  نشستن داردي برای خاصي هرکس جادی آیبه نظر م.  آورندیدخترها غذا را م.  شده انددهیظروف چ
 . حدس من استنیالبته ا.  سنبی هم احتماال به ترتهی سمت راست و بقکی و مادر سمت چپش، من و پاترزیم

 تیهمه به تبع.  بنددی چسباند و چشمانش را می شوند مادر کف دستانش را به هم می مریهمه که جا گ        
 :دی گوی کند و می سرش را به سمت من خم مکیپاتر.  دهندی کار را انجام منیاز او هم
 .ي انجام بدستی الزم نياگه اعتقاد ندار. هی شکرگزاريدعا -        
 ی منی خواند و همه آمی مییمادر دعا.  بندمی کوبم و چشمانم را می را به هم ممیبالفاصله دست ها        

 و نی دی بي های غربنیامان از ا"زنم  ی و در دل با پوزخند به خودم طعنه ممی گویمن هم م. ندیگو
 "!خدانشناس

 :دی گوی و در همان حال مزدی ری سوپ ممی براناین        
 ما رو هم ي غذای تونی مي اما اگه دوست دارم،یواسه تو جداگونه درست کرد.  تندهیلی ما خيغذاها -        

 .یتست کن
 : کندی مدی تاککیپاتر.  داردی کوچک تر مرغ را بر مسید.  خنددیباز هم دلم م        
 .تارا رون دوست داره -        
 شهی ما ران مرغ هميدر خانه .  کنمی شود نگاه می بشقابم گذاشته مي که سخاوتمندانه تویبه ران        

 آمدم پدرم رونی ب که از خانهي روزنی تا آخردی داند من ران دوست دارم، اما شای مکیپاتر.  بودامی تيبرا
 . دهمی مرو و بغضم را فرمی گی را که به سمت تکه دوم رفته منایدست ن. دینفهم

 .هیکاف. ممنون -        
 :دی گوی که همه بشنود مي گذارد و بلند، طوری من مکی و نزدردی گی منای را از دست نسی دکیپاتر        
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 لی که می ندارم در حاللی قهوه مگنیم.  که گشنشونهی در حالرمی سگنیم.  هستنی تعارفیلی خایرانیا -        
 . که نشدهی صرف شده در حالوهی مگنیم. دارند

. زدی ری ممی مخلفات برای گذارد و کمی بشقابم مي تويگری ران دکیپاتر.  شودینگاه همه متعجب م        
 :می گویمعذب م
 . ندارملیواقعا م. تعارف نکردم پات -        

 : دهدی جواب میبه فارس        
 تعارف رو کنار بذار، چون یینجای ایتا وقت... گفتم که هوات رو داشته باشن و لطفا تارا . ناراحت نشو -        
 .ی مونیگشنه م
 که به خاطر من و مخصوص من درست شده ییهمان غذا.  شومی اندازم و مشغول می منییسرم را پا        

 کنم صورتم گر یاحساس م.  نوشمی قلپ آب مکی و تند است که بعد از هر لقمه بیآن قدر طعمش عج
چپ من نشسته و   که در سمتناین.  کنمی زنم و دور دهانم را پاك می را پس ممهی نصفه و نيغذا. گرفته

 : پرسدی کند می از همه به توجه مشیب
 ؟یشی متیتنده؟ اذ -        
 : دهمی جواب معیسر        

 . گشنه نبودمادی خوشمزه ست، اما من زیلیاتفاقا خ! نه -        
 . شنومی را مکی لب پاترری غرولند زياز سمت راستم صدا        
 .تعارف، تعارف، تعارف -        
 . گذاردی شکمش مي دستش را روناین        
 .رهیو وزنم باالتر م شهی مشتریمن که روز به روز اشتهام ب. ییخوش به حالت که کم غذا -        
 .ندی را بهتر ببکی شود تا پاتریخم م        
 ؟يدیفهم.  درست شهکلمی اول هدیبا.  من باشه هامانی بعد از زادی بایعروس -        
 . دهدی جود و سرش را تکان می لقمه اش را ميبا خونسرد.  کنمی نگاه مکی به پاتر؟یعروس        
  تارا؟یتو هم موافق -        
  پرسد؟یچرا از من م.  کنمی نگاه منای بار به ننیا        
 نی و اون طور که دوست دارنیای خودتون بمیصبر کرد.  تپه هم آماده نشدهي رويالبته هنوز خونه  -        

 .نی کننشییتز
 . شنومی محکم پات را ميصدا        
 !شامت رو بخور. زمی عزناین -        
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 خانواده نیمن به عنوان عروس ا.  فهممی همه عزت و احترام را منیحاال علت ا. لم آشوب استدر د        
 نشسته و حرف شی پايدخترش رو.  شومی مرهی خکیبه پاتر. رندی گی ملمی همه تحونی شده ام که ایمعرف

 لیابتدا هم مرموز بود حاال تبد  مرد که ازنیا.  اوستي به برادرش و حرف هاشتری بکی زند، اما حواس پاتریم
 .حی و هر بار سرباز زدن او از توضدی گره جدکیهربار .  معما شدهکیبه 

 یبرم.  به من تعلق داردی فقط کم،ی که کمی خواهم و اتاقی مییتنها! گرفته.  خنددی نمگریدلم د        
 دخترش را از کیپارت.  کنندیآرزو م می را برای شب خوبییهمه با خوشرو.  کنمی می و از جمع عذرخواهزمیخ
 شود، ی دار شرمم می معني و نگاه هاااز لبخنده.  کندی ام می شود و همراهی دارد و بلند می برمشی زانويرو

 ام ی به حال زندگي بهتر بود خودم فکردیشا.  از آمدنمانمیپش.  هم خسته امدنی نشنيزی و چدنیاما از پرس
 و می آی هر بار از چاله در م؟یاشتباه چند بار؟ چند بار؟ تا ک.  زدمی گدار به آب می طور بنی ادینبا.  کردمیم

 تو ؟یی کجانیبب.  تارایچقدر تو احمق. رمی گی سخت تر از بار قبل قرار میطی در شراارهر ب.  افتمیبه چاه م
 به ؟ي و آمدي زدای طور دل به درنی که ای دانستی تو چه ماست؟ی نقشه جغرافي کجاکی مکزی دانیاصال م

 چقدر نی خود مبن؟یب به اعتبار م؟ی بر اساس آن اعتماد کنی که بتوانی دانی مکی تو چه از پاترک؟یاعتماد پاتر
 . شناسدی مرد را خود خدا هم نمنی شناسد؟ حاضرم قسم بخورم ای را مکیپاتر

 تارا؟ -        
 یقینفس عم. می استادهی که وسط اتاقم انمی بی و ممی آیبه خودم م.  رودیپرده از مقابل چشمانم کنار م        

 . کشمیم
 بله؟ -        
 ي ابهی خواستم فکر کنن غرینم.  واست فراهم شهطی شرانی خونه بهترنی خواستم تو ایمن فقط م -        

 خودت همون طور که. ی خواستم خانواده دار شیم.  عضو خانواده قبولت کننهی خواستم مثل یم.  مهمونای
 .ی خواستیم

 .ی گی دروغ نمیطی شراچی کردم تحت هیفکر م -        
 .کی نزدیلی شود، خی مکمی دهد و نزدیاو هم نفسش را محکم داخل م        
 نامزد ای همه فکر کردن به عنوان دوست دختر ارمی گفتم دارم تو رو با خودم میوقت. االنم نگفتم -        
 يری گجهی که از من دارن نتی هم نکردم و اونا هم با توجه به شناختبی نکردم، اما تکذدییمن تا. یهمراهم

 به افراد ي اعتمادچی که هنیواسه ا! ختر اونم دارم،ی رو تو خونه نمبهی آدم غرهی چون من ه،یکردن که خبر
 فکر کن من به عنوان ؟نیری پذی رو تو خونه مبهی غرهیچند روز . نیشما هم ندار.  هستمیعیطب. می نداربهیغر

  کنن؟یپدر و مادرت تا چند روز من رو قبول م.  خونه شماامی بی آدم معمولهی
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.  کندی مرونشیپدرم در لحظه اول ب. ردی گی را با خودم به خانه ببرم خنده ام مکی که پاترنیاز تصور ا        
 . کندی مرونمانیب

 اد؟ی مادتی ؟ی تخت بخوابهی ي با من روی مجبور باشی وقتهی دی بهت گفتم شاادتهی -        
 . کنمیبه تخت دو نفره و بزرگ نگاه م        
 رو سر و می کم زندگهیبذار . میری من که آماده شه ميخونه .  تارامی مونی نمنجای ايادیمدت ز -        

 یاون وقت همه چ. و جور کنم کم بهم فرصت بده تا خودمو جمع هی.  شهفیبذار کار و بارم رد. سامون بدم
 انجام دی کار هست که بایکل.  بودمر دونجای وقته که از ایلی دارم، چون خازیمن فقط به زمان ن. شهیدرست م

 .میشه تا هر دومون به آرامش برس
 .نمی نشی تخت ميرو. زندی برمی شانه هاي رومی دهم تا موهای کنم و سرم را تکان می را باز مپسیکل        
 از دمی ترسی گفتم، اما می بهتر بود قبل از اومدنت بهت مدیشا.  کنمی الزم باشه ازت عذرخواهدیشا -        

 دستم بهت گهی و من دي از کانادا هم بري فرار کردرانی همون طور که از ادمی ترسیم. ی شمونیاومدن پش
 . نداشتمي منظور بدچیه. فقط نگرانت بودم تارا. نرسه

 .دی آیخون هم م.  سوزدی شود و میکنده م.  کشمشیم. ه ناخنم بلند شدهگوش        
 ؟ی کنتی باعث شده انقدر نسبت به من احساس مسئولی چ؟ی همه نگران مننیچرا پات؟ چرا ا -        
 چشم ها دل نی هست که بتواند از ایکس.  کندی چشمانش مسحورم ميجادو.  زندی زانو ممی پايجلو        

  نکند؟نشانی شان نشود و تحسرهیبکند و خ
 امی اولش از سر اجبار و رفاقت با تدیشا. می ساله که شب و روز با همکی کینزد.  تارامیما با هم دوست -        

 هی خواد یدلم م.  خواد آرامش رو بهت برگردونمیدلم م. ي شدزیبود، اما بعدش تو هم به اندازه اون واسم عز
نگو که بود و نبود من واست مهم . ی چون دوستمرا، تای خواد خوب شیدلم م. نمی از ته دلت رو ببي خنده بار

 . چون من دوست تواَم،ی تفاوتینگو نسبت به من و حال و روزم ب. ستین
 . گذاردی ام می دست زخميدستش را رو.  برمی فرو مقهی در شتریسرم را ب        
.  که عذابت بدمنی که خوبت کنم نه انجایمن آوردمت ا.  زنه دولسهی نمبیبه تو آس کس چی هنجایا -        

 شهر هی میریم. میری فردا منی کنه همی متتی اذطی شرانیاگه بدونم ا.  مونهی تا آخرش دوستت مکیپاتر
 ؟یگی میها؟ چ. ی که تو راحت باشگهید

 . لرزاندی را ممیبغض صدا        
  دهکده نبود؟نی خونه و کار کردن تو انی آرزوت برگشتن به انیمگه بزرگ تر -        
 . زندی چشمانم زل مي تومیمستق        
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 ي اومديحاال که به اعتماد من پا شد. ی در اشتباهی کنی و تنها زندگي ذارم بری می کنیاگه فکر م -        
 .ی محاله بذارم تنها باشنجایا

 :می گوی می کشم و به آرامی دستش ميانگشت شستم را رو        
 درسته؟.  واست شر شدميانگار بدجور -        
 : دهدیکالفه جواب م        
 . رو بگومتیتصم. تارا تعارف رو بذار کنار -        
 . دهمی هم فشار مي را رومیدندان ها        
 م؟ی ازدواج کندی بایعنی -        
 . دهدیسرش را تند تکان م        

 . نهمی که واسه اقامت به مشکل برنخوریدر صورت -        
 ؟یپس خونوادت چ -        
 .ردی گی کند و زانوانش را در آغوش می رها منی زميخودش را رو        
 . حلهمی کني بازلمی کم فهی. می و آماده شدن خونه وقت دارنای نمانیفعال که تا زا -        
 : پرسمی میبه سخت        
 م؟ی اتاق بخوابهی با هم تو یعنی ؟ی چیعنی لمیف -        
 :دی گوی و مردی گی میدستش را به سمت در خروج.  فرستدی کند و به سمتم می مریچشمانش را ت        
اون .  دیگه بودیکی شی که از اول دلش پهی با زنی تارا؟ اون بچه حاصل زندگینیی بیاون بچه رو م -        

 وار و با تمام وانهی هست که من دی کسای دننی کنه که تو ای ميادآوریسارا هر روز بهم . بچه عذاب منه تا ابد
هر روز که بزرگ .  کابوس شب و روز منهچهاون ب.  دیگه بودیکی خواستمش و اون دلش با یعشق و وجودم م

 . تکرار کنمگهی بار دکیکر کن من بخوام اون تجربه رو  درصد فکیحاال . شهی منم بزرگ تر مي درداشهیتر م
 . توانم حسش را بفهممی بار منی اوليبرا. داستیخشم در چشمانش پ        
 . رو بفهمنیلطفا ا. من نه به جسم تو، نه به احساس تو چشم ندارم -        
 . گذاردی از بهت جا مییای کوبد و من را در دنی رود و در را به هم میم        

 
 هیاز دا!  و بسدمی دی را مهی همان چهار ماه اول بود که فقط دای ماني من در خانه ي روزهانیبهتر        

 داند چقدر دعا کردم ی سفر کرده و فقط خدا مرانی به خارج از اي سفري برازی نفرت انگيوالی که آن هدمیشن
 یی کرد من هم جزو دخترهای فکر ملیاوا.  بودمیها مونس شب ها و روزهیدا.  سفر برنگرددنیکه هرگز از ا

 دادم ی محیترج.  شرافتم را باخته ام و االن از همه جا رانده شده امیهستم که به عشق پول و کالس مان
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 را خمی هیاما باالخره دا! ي تارا، سکوت و پنهان کاریشگیدرد هم. دی پسندیدلم حرف زدن را نم. سکوت کنم
زار .  وقفه حرف زدمیتا خود صبح ب.  کردمفی تعرشی شب تا صبح براکی. می بگوشیبراشکست و وادارم کرد 

 شیدست ها.  دوختی ممی ناباورانه چشم به اشک هاهیدا. ناله کردم و در آخر از تکاپو افتادم. دمی کشغیج. زدم
 .بود "!نی شما چه کردي دختر، واي وا،ی مانيوا" شی حرفهاتی کوفت و نهای مشی ران هايرا رو

 از ی و اصوات نامفهمومختمی ریفقط اشک م.  حرف زدن نداشتمي برای جانگری طلوع آفتاب دکینزد        
 گذاشت و شی پايسرم را رو.  جلو آمدهیدا.  سوزاندیداغ اشکان تازه شده بود و تنم را م.  شدی خارج ممیگلو

 ي برای راهگری بودم؟ مگر دذاشته حرف گيا برییمگر من، من احمق جا.  نگفتچی را نوازش کرد و همیموها
 ! کندحتمیبازگشت بود که بخواهد نص

 کرد، اما بعد از آن شب ی در را قفل می شد با هزار شرمندگی از خانه خارج مدی خري برایقبل ترها وقت        
 رفتن داشت هرگز به ي برایی نگونبخت فلک زده اگر جانی دانست ای در کار نبود، چون مي قفل و بندگرید
 دانست که ی و آن خانه و مابانی خن، دانست من سه انتخاب دارم، زندایم.  گذاشتی قلعه وحشت پا نمنیا

 . نبودمنجای حال خراب انیمن اگر آدم زندان رفتن بودم امروز با ا
 ی زد و میرا شانه م مي نشست و موهایهر وقت حوصله داشت م. دهی دایساده، اما دن.  مهربان بودهیدا        

چرخش .  بلند دوست نداشتهي دخترش را ببافد اما مونا هرگز موي دوست داشته موهاشهی گفت همیم. بافت
 رفتم وادارم یشه در خودم فرو می از همشتری که بیگاه.  داشتی حس خوبمی موهاي تارهانی در بشیدست ها

 ی کرد و من میاو نظارت م.  تمام شهرها را بلد بودی محليغذاها. می کردی ميبا هم آشپز.  کرد غذا بپزمیم
. یاطیدوستش داشتم، برخالف خ.  بودی خوبیسرگرم.  دادادمی هیمن بلد نبودم دا. می بافتیکوبلن هم م. پختم

من اشکان .  شودی شوهرش سرزنش مي به خاطر خشتک پاره شهی همباشد بلد نیاطی که خی گفت زنی مهیدا
.  بردمی فرو مهی کردم و سرم را در آغوش دای و بعد بغض مدمی خندیاول م.  کردمی مرا با خشتک پاره تصور

 . کردحتمی بار نصکی که بود فقط ی در تمام مدتهیدا
. ي حواست باشه تن به گناه ندي خونه انیحاال که به انتخاب خودت تو ا.  داشته باشهاستی سدیزن با -        

 دیشا. ي بسازیپس بهتره با مان. ی رو عوض کنطی شرای تونیفعال هم که نم. شهی حل نميزیبا دعوا چ
. ي رو ادامه بدی زندگدی اما بااد،یم  بدتی دونم چقدر از مانیم.  شوهرتهشی دونم دلت پیم.  بودهنیقسمتت ا

قه  بهش عالواشی واشی تو هم دیشا.  شدی هم سرش به سنگ خورد و مرد زندگی ماندی شايدیخدا رو چه د
 اخماش ي کنم فوری ماندانا ابراز عالقه مای نی من به مبدی دیاگه م! حسوده.  محبتهي تشنه یمان. يمند شد
.  نکنکلشیاالنم نگاه به ه.  چسبوند که اون دو تا ازم جدا شنی مم بهي جورهیخودش رو .  رفتیتو هم م

از . ی شرعی ولا،ی باهاش راه بتی لج کردن با خودت و زندگيبه جا.  محبتهياصال مرد بنده . هنوزم همونه
اگر نکرد چمدونت رو جمع .  عقدت کنهی مجبورش کنی تونیم.  خوادی خونم که خاطرت رو میچشماش م
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نذار راحت به . رهی بگينذار شرافتت رو به باز.  شرفی بي ارزه به آزادی با شرف میزندان. دانکن و برو زن
 استی سي رو از دست دادتیحاال که زندگ.  افتهی زود از چشم مادیکه راحت به دست ب یهرچ. ارهیدستت ب

 . رو بسازتی زندگنجایداشته باش و ا
 :دمی نالیم        
 تونم ی بخوابم؟ چطور مششی تونم پی تونم تحملش کنم؟ چطور می ميچطور.  متنفرمیمن از مان -        

 شه؟ی تنم از شدت چندش راست مي تموم موهانمشی بی می که وقتی کنم در حالیباهاش زندگ
 .با افسوس سرش را تکان داد        
. ي کردی روزا رو منی به دهنت فکر اي اون موقع که مهر زده بوددیبا.  از دست شما جوونای هیه -        
 ی م؟ی؟ زندان چ کنهی قبولت م؟ی تو خونه؟ شوهرت چدهیبابات راهت م. ی هم رونده بشنجای از ارمیحاال گ

 ؟ي بریتون
 . شدریمثل تمام روزها و شب ها و ساعت ها اشکم سراز        
 دی سفسی گنیحرمت ا. ی کردم، اما امان از مانی زدم تو گوشش و آدمش می دونه مهی بود نیاگه مب -        
 یهر بار که زنگ م.  باهاش حرف زدمیلی خهی قصه ت چدمی که فهمياز روز.  دارهی منو هم نگه نميو مادر

 ترسم دستشون به خون هم یم. م بگنی ترسم به مبیم...  بهم تند شد که ي آخرا طورنیا. گمیزنه بهش م
 از خدا هم حرف یمان.  ندارهي حرف شنونی که از مبیبعدشم مان. ارنی سر هم بیی ترسم بالیم.  شهفیکث

 لهی و قبرهی ترسم از عشی مرد منیاون قدر که من از ا. اره ندي کس حرف شنوچی از هیمان.  ندارهيشنو
 .دمی ترسیخودمون نم

 .اشک در چشمانش حلقه زد        
 پل ی هر چ؟ي واسه رفتن داریی جا؟ي بري خوایکجا م.  و قبول کرد نفرستدت زندانمیآخه اومد -        

 ؟ي برگردي خوای ميچه جور. ي کردرونیپشت سرت بوده و
هر نفسم مثل آدم دنده شکسته، درد . سوراخ که نه، سوراخ سوراخ.  کردم قلبم سوراخ شدهیاحساس م        

 .بود و عذاب
 خوام اشکان ی نمیحت.  بابامو ندارميتحمل سرکوفتا.  اگه راهم بدنیحت.  خوام برگردم خونهیمن نم -        

 تونم ی هم که نمامی تشیپ. ون نگاه مظلومش رو ندارمتحمل ا.  تونم تو چشماش نگاه کنمی چون نمنم،یرو بب
 رو واسه یی جاچیه. هی کس رو ندارم داچیه من. رونی رو تف کرد و انداخت بمونی خواهر برادروندیبرم، چون پ
 . بدبختمیلیخ. هی بدبختم دایلیمن خ. رفتن ندارم

 سبز رنگ را ي اش دکمه دهی و چروکریان پبا دست.  مانع شدلشیآمد که سرم را بغل کند، اما زنگ موبا        
 يدی که از شدت اشک سفیدکمه قرمز را زد و با چشمان.  مکث کرد و بعد تمامهیچند ثان. گفت الو. فشار داد
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 حسرت داشت شتری بشهی که از همییصدا  و بادی لرزی مشتری بشهی که از همیاش محو شده بود و با دستان
 :گفت

 . خودميبهم گفت برم خونه . نجای اادیداره م.  برگشتهیمان -        
 به می صفر سقوط کرد و دست هاری بدنم به زيدما.  طاعون ترسناك تر بودوعی از خبر شیخبر ورود مان        

 . بود دنبال کردملشی که لنگ لنگان مشغول جمع کردن وساهیبا وحشت به دا. لرزه افتادند
 ار؟ کی چنجای اادیم -        
 . سراسر ترحم بودهینگاه دا        
 .استی با سی ولا،یبا دلش راه ب.  تلخ تر نکن دخترنی رو از اتیزندگ -        
 به خرج دهم؟ استی سی روحطی شرانی توانستم با چنی چطور مم؟یای راه بی توانستم با مانیمن چطور م        

 . نشستمی نماهی طور به خاك سنی بلد بودم؟ اگر بلد بودم که ااستیاصال من مگر س
 .نرو.  بمون تو رو خداه؟ی دايریشما کجا م -        
 .دی صورتم کشي گذاشت و دستش را رونی را زمفشیک        
 زدم تو گوشت و ی میکیاون وقت !  شناختمی اتفاقا منی کاش قبل از همه ايا.  برات مادررمیبم -        

 .ی کنی خبطنی ذاشتم همچینم
 .دیاشکم جوش        
 . نروهیدا -        
 .دیاشک او هم جوش        
  آخه؟امی از پس اون غول تشن برمفهیمن ضع -        
 . نشستمنیکف زم        
 . کنمی موندم حالل نمداری رو که به پاش بیی کدوم از اون شباچیه.  کنم مادریحاللش نم -        
 . برخاستمعیسر.  سرم جرقه زدي تويفکر        
 .هی زندان دارمیم.  جرمم کم شهدیاگه خودم بگم شا.  کنمی می معرفسی خودم رو به پلرمیم -        
 . را گرفتمیبازو        
 ی شهر بنی اي دختر خوش بر و رو، توهی ؟ی چي از زندون که آزاد شد؟ی دختر؟ بعدش چیگی میچ -        
 یی چه بالی دونیم. ی بخوابابونی شب گوشه خهی هی کاف؟ی کار کنی چي خوایم.  و پر از گرگکریدر و پ

 ؟يدار نرانی اي زنداناتی امنه؟ خبر از وضعی کنیفکر م!  همون زندانای اد؟یسرت م
 . سر خوردمواری دي دستانم گرفتم و رونیسرم را ب! ایخدا! ایخدا        
  پناه ببرم؟یکجا برم؟ به ک.  ترسمی آدم منی کار کنم پس؟ من از ایچ -        
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 .دی را بوسمیخم شد و موها        
فعال که طفل معصوم . گمی می ترسم ولیاز عاقبتش م.  کنهي اون تونست کاردیشا.  برگردهنیبذار مب -        

 . شهدای واسش پی راه نجاتهی در به در غربت شده بلکه ضیبا اون بچه مر
 :دمیبا درد نال        

. فنیهمشون کث. پولدارا همشون مثل همن. معلوم بود. دمشیمن د. هی آدمه دانیاونم لنگه هم -        
 . وجداننیهمشون ب

به . تمام عضالتم اسپاسم شدند.  باز و بسته شدن در مهلتش ندادي بزند اما صدای خواست حرفهیدا        
 : لب گفتریز.  چنگ زدمهی بلند داراهنیپ

 . دونمی مدمی که کشیفقط من. هی چی کسی دونم درد بیفقط من م. رمیبم.  مادرمریبم -        
 . نجوا کردهیدا.  را صدا زدهی دایمان        
هرچقدرم . نهی رو ببتیپاشو نذار خوار. شهی سوارش مشتری تر باشه مرد بفیهرچقدر زن ضع. پاشو دختر -        

 .ینی بی ظلم مشتری وگرنه بیسی وادیکه زانوهات بلرزه با
 .دمی در شنیکی محکمش را در نزديقدم ها        
 پاره کهی تي ضعف که نشون بدی باشرمی اما اگه شاد،ی خرگوش سالم برمهی تونه از پس یالشخور نم -        

 .پاشو دختر. ی شیم
 هیدا.  نبودارمیدر اخت را پاك کردم، اما لرزش دستانم می از جا برخاستم و اشک هاهی داراهنیبه کمک پ        

 . باز و بسته شديدر اتاق کنار.  گرفتمی از گونه هايزی رشگونی و ندی کشمی به موهای دستعیسر
 . پسرمیینجایا -        
 درهمش ياخم ها.  عطرش اتاق را پر کرديهمزمان با ورودش بو.  سنگر گرفتمهی پشت دااری اختیب        

 . بردغمای را به میروین
 ن؟ی دیچرا جواب نم -        
 : به من انداخت و ادامه دادينگاه تند        
 ؟ي رو جمع کردلتیوسا.  منتظرتهرونیراننده ب -        
 . را محکم کردشی گره روسرهیدا        
 ؟ی کنی مرونمی بيدار -        
 : حوصله جواب دادی بیمان        
. ي خودت راحت تريتو خونه .  رو اعصابمی و از راه دور رفتی مدت به اندازه کافنیا. هی نکن داتیاذ -        

 .می شی مزاحمت نمنی از اشتریب.  بکشهرونی خودش رو از آب بمی تونه گلی مگهیتارا هم د
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 : تکان داد و گفتي با افسوس سرهیدا        
 .نگرانم. از عاقبتت نگرانم پسر -        
 : و داد زددی کشی پوفیمان        
 .نی رو بذار تو ماشهی دالی وساای بنیحس -        
 : و گفتدی دست در گردنم انداخت و صورتم را بوسهیدا        
 .نگران نباش. شتی پامیبازم م.  بهت گفتمی نره چادتی.  باشيقو -        

 
 ي توشتری هر لحظه بشانی هاشهیر کردم ی هم فشار داده بودم که حس مي را رومیآن قدر دندان ها        

 را نشی سرآستي که دکمه های را تا دم در بدرقه کرد و به اتاق برگشت و در حالهی دایمان.  روندیفکم فرو م
 : کرد گفتیباز م

 . بخورمرنی بامی بذار میی چاهی. امی و مرمی گی دوش مهی.  خستمیلیخ -        
 دم يچا. ختمیاما سکوت کردم و از اتاق گر "ي دهم بخوریکوفت هم نم" می خواست بگویدلم م        

تا به خودم . دی هم طول نکشقهیحمامش ده دق.  بودشتری بتمیآنجا احساس امن.  آشپزخانه نشستميکردم و تو
 .ندپس قصد داشت بما.  بودستادهی امی رو به روی و لباس راحتسی خيآمدم با موها

  آمادست؟يچا -        
 .ختمی ري چاشی دندان فشردم و برايباز هم دندان رو        
 ؟یپس خودت چ -        
 . را صاف کردم که نلرزدمیصدا        
 . خورمیمن نم -        
 م؟ی نداريزی چ،ی شکالت،ینقل -        
 . تکان دادمیسرم را به عالمت نف        
 : در دهانش انداخت و گفتيخونسرد قند        
 .دی خرمیریعصر م. باشه -        
 . کردخکوبمی متشی بروم که با جدرونیخواستم از آشپزخانه ب        
 .کارت دارم. نی بش؟يریکجا م -        
 :دی که نگاهم کند پرسنیبدون ا. نشستم.  کردی ام درد منهیس.  قلبم دردناك شده بوديطپش ها        
 درسته؟. يای نمنیی و پای نشستطونیبود که هنوزم رو خر ش معلوم هی داياز تلفنا -        
 ! خر به تمام معناکی. طانمی من خودم خر شطان؟یخر ش        
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 . واسه هدر دادن ندارمی وقتنی از اشتریمن ب.  رو بگو تارامتیتصم -        
 . رساندممی هاهی به رینفس.  گرفتمی را صاف کردم، اما موقع حرف زدن گلومیدوباره صدا        
 . کنمی میباهات زندگ -        
 : زد و گفتيپوزخند        
 .ی کنیواقعا؟ لطف م -        
 : اعتنا به طعنه اش ادامه دادمیب        
 .اما شرط داره -        
 . کش آمدندشتری بشی باال رفتند و لب هاشیابروها        
 . شنومیم .خب بگو. يشرط هم دار. چه جالب -        
 ... باز هم! باز هم فشار دندان        
 . دمیمن تن به رابطه نامشروع نم -        
 . شدندی روشن میکی یکی چلچراغش يچراغ ها. چشمانش را به صورتم دوخت        
 خب؟ -        
 .دمی شناختم به مدد طلبی مغمبریهرچه خدا و پ        
 .می عقد کندیبا -        

 . پرت شد و به سرفه افتادشی در گلوي خنده زد که چاریچنان ز        
داشتم . سرش را جلو آورد. کم کم خنده از صورتش محو شد.  صبر کردم تا آرام شودیمشمئز و عصب        

 . کردمی میقالب ته
 و اگه من قبول نکنم؟ -        
 ! رحم کنایخدا        
 . زندونرمی م کنم ویچمدونم رو جمع م -        
 . دادهی اش تکی صندلی با دقت نگاهم کرد و بعد به پشتهیچند ثان        
 .منتظرم. پس زودتر جمع کن. یاوک -        
 یم. چشمم را بستم. دمی در چهره اش ندی از شوخي ردچی با دقت نگاهش کردم و ههیمن هم چند ثان        

 و وزنم را زندی برخی باور نکردنی قدرت داد که با عزممی به پاهانی شدم و همی نمی مانيمردم اما معشوقه 
 . کرد و تعادلم را از دست دادمریگ يزی به چمیسرم را باال گرفتم و از کنارش گذشتم، اما پا. تحمل کنند

. م را به خاطر آورتمی زنم تا موقعیچند بار پلک م. فضا نا آشناست.  کنمی چشم باز مکی پاتريبا صدا        
. نمی بی نمکی از پاتري اثرچی چرخانم، اما هی اتاق مي شوم و نگاهم را توی مزی خمین.  استکی نزدیلیصدا خ
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 لباس خواب ي رويربدوشامبر.  بغل استنیاز هم صدا.  کنمی مزانی را از تخت آومی زنم و پاهایپتو را کنار م
 کنم و اکنون متوجه در ی اجازه نداد اتاقم را بازرسشانی و فکر پری خستگشبید. زمی خی پوشم برمینازکم م

 لشی ريآهسته در را رو.  شدههی آن طرف تر از تختم تعبی کموار،ی دي شوم که توی می کم ضخامتییکشو
 شود و ی مانی چشمم نماشی دفتر کار است پمی بهتر بگوای کتابخانه هیشب  کهي کوچک تري کشم و فضایم

 یشانی بر پی من مشتدنیبه محض د.  کندی صحبت ملشی و با موباستادهی اتاق انای که منمی بی را مکیپاتر
.  شومی می دارم وارد اتاق مخفیقدم بر م.  گذاردی منهی سي روی کوبد و دستش را به نشانه عذرخواهیاش م

 بزرگ، يحجم اتاق توسط کتابخانه .  از آنجا داخل شدهکیپس پاتر.  به سمت راهرو وجود دارديدر بزرگ تر
هرچند نسبت به اتاق من روشن تر است اما باز هم .  اشغال شدهی و صندلزی مکی و ی دست مبل راحتکی

 مناسب اتاق خوابند تا شتریب مشی و ضخنی سنگي کرم و قهوه ايپرده ها.  ندارددی از نور خورشیبهره چندان
 .مطالعه
 . کردمدارتیب. ریصبح به خ -        
 که تضاد دی سفی و شلوار ورزششرتی حلقه حلقه و تسی خيموها.  شودیهرش جلب متوجهم به ظا        
 امی تي شده که بار اول در خانه یطانی همان پسر بچه تخس و شهی اش دارد، شبرهی تي با پوست و مویقشنگ

 . و شلوارك به نظرم زننده آمده بودی و آن موقع چقدر ظاهرش با آن رکابدمید
 

. برو بخواب.  نشدهشی زوده، ساعت شیلیالبته هنوز خ. ی نبود تو بغل گوشمادمیاصال .  خوامیعذر م -        
 . سر و صدا نکنمگهی ددمیمنم قول م

 ی مادمی باشد، اما ری دلگشبی که انتظار داشتم از برخورد دیدر حال.  و دوستانه ستيلحنش کامال عاد        
 .دینخواهم فهم.  اگر به خونم تشنه باشدیحت! یمرد احساسات مخف.  استکی که او پاتردیآ

 !هی جالبکیتکن.  در نشدمنی متوجه اشبید -        
 . به جلو خم کرده استی را کمشی فرو برده و شانه هابشی جي را توشیدست ها. دی آی تر مکینزد        
 تشی خوندم و نور اذی وقت کتاب مریاون اتاق، قبال متعلق به من و مارتا، مادر سارا بود، چون من تا د -        

 .می و محل کار من رو جدا کردمیدی وسط کشنی اواری دهی.  کردیم
 یبعد از مکث کوتاه.  گذاردی بر چهره اش نميری تاثچی صحبت در مورد مادر سارا هشبیبرخالف د        
 . دهدیادامه م
 . به حالش بکنمي فکرهی دیبا.  به بعد اتاق خوابمم باشهنی از انجایالبته فکر کنم ا -        
 . اندازدی به کاناپه مینگاه        
 . که خونه آماده شه قابل تحملهیتا وقت.  خوبهنیهم -        
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 . زندیزل م به صورتم می آمده باشد مستقادشی يزی دفعه انگار چکی        
 ... یاگه در مورد اون در نگران -        
 . کنمیحرفش را قطع م        
 شرمندم نی از اشتری حرفا بنیبا ا.  واست دردسر درست کردمیبه اندازه کاف.  پاتستمیمن نگران ن -        

 و بابت تک تک کالماتم ازت ی و روحی جسمی گفتم بذار به حساب خستگشبی رو هم که دییزایچ. نکن
 ... در واقع.  خوامیمعذرت م

 . شومی مکی بار من به او نزدنیا        
 .از ته قلبم بهت اعتماد دارم.  که بهت اعتماد دارمی هستیدر حال حاضر تو تنها کس -        
 .ی آبیِهمان قدر آب! همان قدر خوشرنگ و خاص.  شوندیلبخندش همرنگ چشمانش م        
 هیتو . ی قرار گرفتي بدطی شرايتو. ي شدجیگ. دمی تارا، چون بهت حق مستمیمن ازت دلخور ن -        

 مختلف به اشکال مختلف ياز مردها.  از قبل هم خوب نبودتی روحطیشرا. بهی آدم غری ناشناس با کلطیمح
 التی که خگمیم. زهیانگبر نی و عقلت سر جاشه واقعا تحسیی که االن سرپانیاز نظر من هم. يدی دبیآس

 سمت و به دست من باز نی وقت از اچی در هنی توئه و مطمئن باش اهی شخصمیراحت شه، چون اون اتاق حر
 چون من رم،ی مرونی بیصبحا هم که از در اصل. نجای اامی اتاق تو و من مي تومیای شبا با هم متشینها. شهینم
 . اتاق عادت دارننیخروج من از ا  و خانوادم بهشمی مداری بهی زودتر از بقیلیخ

 . چرخاندی مشی موهانیدستش را ب        
 . کنمفی تا بتونم کارا رو ردمی رو بسته نگه دارهی دهن بقي جورهی دیباالخره با -        
 فقط یقت را تجربه کرده وي چه حس بددمی که فهمشبیاز د.  سوزدی مشی دانم چرا، اما دلم براینم        

 یدلم م. نمی از درونش را ببي پرده ها را کنار زد و اجازه داد ذره اهی چند ثاني نه کمتر، براقه،ی چند دقيبرا
 سوزد از قضاوت یدلم م!  سوزدیدلم م.  که بچه آدم، کابوسش باشدستی کنم چه عذابی فکر میوقت. سوزد

 دانم و به خودم اجازه ی اش نمی از زندگیچی که هنیاز ا.  متهمش کردمیالی خی و بيدی قی که به بمیها
 است، اما به خاطر من، به خاطر دوستش به خانواده زاری که از دروغ بي مردي سوزد برایدلم م.  دهمی ميداور

 ی ناراحت طاق مي کاناپه کیتختخواب نرمش را با .  کندی مي بازلمی فشبه قول خود. دی گویاش دروغ م
 . و اثبات کندهی منظورش را توجی بیاست دوستزند و باز هم مجبور 

 پات؟ -        
 : دهدی حواس جواب میب        
 ؟یس -        
 . گرانهتی دهنده، حمايدوستانه، دلدار.  گذارمی مشی بازويدستم را رو        
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 !بابت مارتا متاسفم -        
 : دهدی شود جواب مجادی در لبخندش ايریی که تغنیبدون ا        
 . طورنیمنم هم -        
 . داردی مبل برميگرمکنش را از رو        
 . خوام شگفت زدت کنمیم. ي روادهی پمی لباس بپوش بريداریحاال که ب -        
 . که او را نخواست نداردی حرف زدن در مورد زني برایلی تماچی ه،ی مرد احساسات مخفیعنی نیو ا        
 .شمیالن آماده ما. باشه -        
 ای دننی در ای شود زنیچطور م.  شوندی تر مرهیرنگ چشمانش ت.  گذاردی مشی موهايکالهش را رو        

  نخواهد؟ی همه خوبنی مرد را با انیباشد که ا
 .شهی هوا گرم مگهی کم دهی. زود باش -        
 . شودی مي زبانم جاري اجازه رویفکرم ب        
  تو رو دوست نداشته باشه پات؟یچطور ممکنه کس -        
لبخند هنوز از .  امدهی کنم اشتباه دیآن قدر کوتاه که حس م.  شودی کالهش خشک ميدستش رو        

 . پررنگ تر هم شدهیحت. لبش نرفته
 . دولسهستمی نی دوست داشتنی کنیمن اون قدرها هم که فکر م -        
 . رودیدر مبه سمت         
 . نرهادتیکاله . لباس خنک بپوش -        
 !یمرد احساسات مخف.  کنمی شود نگاه می که بسته مي و سردرگم به درجیگ        

 
با . دی و هوا مرا در آغوشش کشنی زمانیم.  صندلم اجازه نداد تعادلم را حفظ کنمی تخم مرغيپاشنه         

 .دمی کشغی زدم و با نفرت جشی به ساق پاینوك صندل ضربه محکم
 .ی شعور وحشیب -        
 .هر چهل چراغ چلچراغ چشمش روشن بود. دی کمرم لغزيدستش رو        
  تشکرته؟يجا.  جمعش کردمنی خواست با مخ بخوره زمیچته؟ زنم م -        
 .دمی اش کوبنهیبا مشت به س        
 .شرفی بيسگ زندان شرف داره به تو. گمشو کنار -        
 .دیبا صدا خند        
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 به يدی و خوابي خوردشرفی بنی اي تو خونه نجا،ی که ای پنج ماهنی پس چطور تو ا؟یگی ميجد -        
 ؟يدی نرسجهی نتنیا

 . آوردی به درد م رامیفشار دستانش استخوان ها.  رفت و برگشت در عذاب بودينفسم برا        
 .ی هستیوونی افتاد چه حادمیاالن . دمی دی نحست رو نمي افهی پنج ماه قنیچون تو ا -        
 . گردنم بردکیسرش را خم کرد و نزد        
 ی و حالمو به هم مي چون مظلوم بودومدمین.  تنگ شده بوداتی بازیچقدر دلم واسه وحش! جـــون -        

 .ي اومدنمی بی که ميایصبر کردم رو فرم ب. يزد
 . نکردمیچهره اش از درد جمع شد اما رها. دمیدوباره به ساقش کوب        
 ی وجبمی نيآخه تو.  که زندان در برابرش پادشاه باشهارمی سرت بیی تونم بالیم. انقدر تقال نکن بچه -        

 که انقدر زبونت درازه؟ ي داری و کارت؟ مال و منالت؟ چ زور بازوت؟ کس؟ی افتی با من در میرو چه حساب
 ؟ي بري کجا رو داررونین خونه بندازمت بیمن از ا. ی دعا به جون من کندی باال سرته بای سقفهی که نیهم

 .رمی اش گذاشتم بلکه بتوانم از تنش فاصله بگنهی سيهر دو دستم را رو        
 . کنهی حد قبولم منیمطمئن باش در ا. کنم ی اشکان را مي خونه یکلفت -        
 . لبش ماندي خاموش شدند، اما پوزخندش رویکی یکیچراغ ها         
 . که در همون حدم قبولت نکنهمی کني کارهی ایپس ب -        
. دی کشرونی براهنشی پری را از زي دستش گرفت و با دست آزادش گردنبندکی يهر دو دستم را تو        

.  شدی مشتری اما فشار دستانش هر لحظه بدم،ی فهمیمنظورش را نم.  که نامش را در بر داشتي زرديطال
 چسباند و با واری دبه مرا.  شدیقفل گردنبندش باز نم.  زدندی مرونی بشتری گردنش هر لحظه بيرگ ها

.  اجاق برديکشان تا پادوباره دستم را گرفت و کشان . دی کشرونی کرد و گردنبند را از گردنش بخمیآرنجش م
 و ادهای توجه به فری گذاشت و بنتی کابي را روزی و آوریزنج. آتش باال آمد. ختیفندك را که چرخاند دلم ر

 ي مشتش جمع کرد و سرم را روي را تومیموها. دمی کشغیج.  کرده من بلوزم را به تنم پاريدست و پا زدن ها
 .شعله گرفت

  صورتت رو خوشگل کنم؟ای یشیخفه م -        
 .دیسرم را عقب کش. دمی لرزی زدم و میفقط با چشمان وق زده هق م.  را خفه کردمیهرم و حرارت صدا        
 .حاال شد! آها -        
 دانم چه مدت، اما ینم.  شعله گرفتيپالك را رو.  کردمی کنان و با وحشت به حرکاتش نگاه مهیگر        

 : بود کنار زد و گفتختهی رنهی سي را که رومیموها. دیی گرای سرخکم کم رنگ زردش به
 .ندازهی تف هم تو صورتت نمنهی ببنجای اشکان جونت اسم منو ایوقت -        
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 خواست یم.  بود حک کنددهی که تنها اشکان دی بدني خواست اسمش را رویم.  خواست داغم کندیم        
 داخل شیناخن ها.  چشمم تکان دادي را جلوری زنجستادیخته قلبم از حرکت ااز ترس آتش گدا. بدنم را بسوزاند

 ی با انبر کوچکریاز محل اتصالش به زنج پالك را.  بنالمدی دانستم از کدام درد باینم. گوشتم فرو رفته بودند
باالخره . دیدرد قبل از برخورد فلز گداخته به پوست و استخوانم رس. ستی زد عزمش جدیصورتش داد م. گرفت

 . باز شدمی غلبه کرد و صدایهراس بر گنگ
 !نه! تو رو خدا! نه -        
 . کرخت شده بودندمیدست و پا.  نشاندمی صندليرو        
 .ی تو بگیهر چ. غلط کردم! نه! یتو رو خدا مان -        
 . به پالك انداختینگاه        
 . کم سرد شدهی -        
 . خواست زجرکشم کندیم.  آتش گرفتشيدوباره رو        
 .ولم کن بذار برم!  از جون مني خوای میچ. ولم کن -        
 . به سمتم آمديشتری بتی بار با جدنیا        
 ! نمونه شهی نیا. می وحشيگفته بودم عاشق رام کردن دخترا -        
صورتم را با دست پوشاندم و . ختی ری فرو مصدای اشکم هم بیحت.  از التماس هم قاصر بودیزبانم حت        

 ! و در را به هم کوفت و رفتدی اما سرنوشت راهش را کشرفتم،یسرنوشتم را پذ
 .داغ نشدم، اما داغ آن حقارت تا ابد بر دلم ماند        

 
 تارا در کتاب برباد رفته است و نگاه پر از ي هانی زمدی آی مزرعه به خاطرم مدنی که با ديزی چنیاول        

 که ي و لبخندداستی هم پمرخیبرق چشمانش از ن.  همان نگاه اسکارلت اوهاراستقای دقکیعشق و افتخار پاتر
 اگر هزار خاطره بد از آن ی است حتبخت خانه خوشنی و در انجای اکیپاتر!  توان گفتی نمچی هرشیدر تفس

 نی خواهم اینم.  تارا داد و باز هم دوستش داشتي را به پازشیارلت که همه چدرست مثل اسک. داشته باشد
حاال که بعد از .  خانه دور کنمنی او را از ادینبا.  ندارمی حقنیچن. رمی بگکی را از پاتری و سرخوشتیحس رضا

 . به رفتن وادارش کنمدی قانع کرده نباتسال ها خودش را به بازگش
 ؟ي بوددهی جا دهی رو ي همه سبزنیتا حاال ا -        
 و دمی نديزی چچی که داشتم هی شب گذشته و آن همه استرسیکیدر تار.  زندی قل مشیغرور در صدا        

 سبزه و رطوبت ي کشم بوینفس که م. نمی بی را دور تا دور خانه مي اما االن مزرعه بزرگ و سرسبزدم،ینفهم
 . رودیخاك تا عمق جانم م
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 !برباد رفته.  تاراستهیبش -        
 . خنددیم        
 . کردی می زندگیی جانی همچهی هم یآن شرل! آره -        
 : دهدی محی توضکیپاتر!  مطلقی کند از آرامشی جانم را پر مییبای همه زنیا        
 نشونی هم وطنات رو بیالبته شک دارم بتون. هیستی توری حسابکهی نزدکی مکزجی چون به خلنجایا -        

هر وقتم .  دارهی هزار نفر هم سکنه بومستی به بکینزد. ینی بی مختلف مي آدم از کشورهای کلی ول،ی کندایپ
 یتو رو نم. دهی آرامش میلی من که خهب. ی باشنی کره زمي آب هانیباتری از زیکی کنار ی تونیدلت بخواد م

 .دونم
 . کنمی متیمن هم از او تبع.  گذاردی سنگفرش ميود و پا به جاده  ری منیی پاوانی اياز پله ها        
.  دارنای با خارجی مسلطن و برخورد خوبیسی بودنش اکثر مردم به زبان انگلیستی تورنیبه خاطر هم -        

 .ی باشتی نگران ارتباطات اجتماعستی نيازی اصال ننیبنابرا
 . شودی می منتهی آسفالت اصليجاده سنگفرش مزرعه به جاده         
 دردسر ی مست گاهيستایتور.  نباشرونی هوا بیکی گفت خوبه، اما بعد از تارشهی متمیاز لحاظ امن -        

 . کننیدرست م
درخت ها از دو طرف سر به هم آورده اند و .  کم استشیفوق العاده هم برا.  منظره عاجزمفیاز توص        

 . کرده اندجادی ايتونل محشر
.  بهش رونق دادنستای اما تورم،ی نداشتی خوبطیما هم شرا.  مردم خوب نبودشتی معتیقبال وضع -        

 نوی و کازسکوی خورده کمتر، بار و دهی حاال ،یتی سکویاگه بگم به اندازه مکز.  کردیدگی رسیدولت هم حساب
 به سمت ادیشون رو حفظ کردن و زی بافت سنتنگایالبته شاپ.  هم خوبهنگیواسه شاپ.  اغراق نکردممیدار

 ي غذاها،ی دستعی صنا،ی محليلباس ها.  باشهنجای اتی علت جذابهی تونه ی خودش منی نرفتن که اتهیمدرن
 .یمحل

دستش را دراز . ردی گی به خود مي تري شهري افهی و قختی شود و فضا ریاز تراکم درخت ها کاسته م        
 . کندیم

 ؟ینی بی داره مدی و سفی صورتي رو که سنگ هایاون ساختمون -        
 . دهمیسرم را تکان م        
 می گردیواسه صبحونه برم.  کننی شروع به کار مگهی دو ساعت دیکیاز . اونجا رستوران ماست -        

 .نجایهم
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 تک به تک کیپاتر.  از ذهنم پاك شدهگری ديزهای قشنگ و چشم نواز است که چزیآن قدر همه چ        
 و دفتر پست و مراکز مارستانی گرفته تا بی دولتياز ساختمان ها.  دهدی محی توضمی برامینی بیهرچه که م

 :می گوی لب مریز. یحی و مراکز تفردیخر
 . کنمی زندگانجی خواد تا ابد ایدلم م. یینجای فهمم چرا انقدر عاشق ایحاال م! فوق العاده! محشره -        
 دختر و پسر دونده به ما یگروه.  شودی مشتریتردد اندك اندك ب. دی گوی نمچی زند و هیلبخند م        

به .  بر تن دارندی ورزشي سر گذاشته اند و لباس هاي لبه دار روي کاله هاکیهمه مثل پاتر.  شوندی مکینزد
.  رود محبوب استیهرجا که م کیپاتر.  کنندی دهند و دوره اش می سر مي شادادی فرکی پاتردنیمحض د

چطور !  مرد را دوست نداشته باشد؟نی تواند ای میچطور زن.  و بوندش خوشحالنددنی همه از دیدر هر جمع
 توانم نگاه مشتاق دخترها را ی االن هم منی که همی در حالستی نی شود که دوست داشتنی تواند مدعیم
 . و حسشان را درك کنمنمیبب

 کیپاتر.  دهدی از دخترها به من اشاره میکی.  تمام شودشانی تا احوال پرسستمی ای عقب تر میکم        
 : دهدی پاسخ میسی کند و به انگلیکانال را عوض م

 !تارا.  کنمی میمعرف -        
 . زنم تا دلش قرص شود و هر طور که راحت است ادامه دهدیلبخند م.  کندی در سکوت نگاهم میکم        
 . منیمی از دوستان صمیکی -        
 ی مکی پاترقهی به شقي از پسرها ضربه ایکی.  شومی دستپاچه میکم. نگاه ها همه به سمت من است        
 :دی گویزند و م
 .ی باشیکی با یرفت گمی و تصمي باالخره سر عقل اومدمیما رو بگو فکر کرد -        
 . زندی چشمک مکیپاتر        
 . سر عقل اومدمدمیچرا که نه؟ شا -        
 دستانشان را ي کنند به هدف زده اند و دخترها از سر ناباوریپسرها فکر م.  شودی حرف غلغله منیبا ا        

 و ردی گیتش را به سمت من م دسکیپاتر.  زنندی دهانشان گذاشته اند و به زبان خودشان با هم حرف ميرو
چشمان همه .  کشدی طرف خودش مبه  مرایبه نرم.  گذارمی دستش مي مکث دستم را تویب.  ماندیمنتظر م

 . هر حرکت ما زوم استيرو
 ؟ي مارتا رو زددیپس باالخره ق -        
 ی شود، اما چهره اش بی مادی به طور نامحسوس زکیفشار دست پاتر. دی گوی از دخترها میکی را نیا        

 :دی گوی ماند و با خنده می مرییتغ
 .دهی رو نشون منیشواهد که ا -        
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 . کشدیو بعد دست مرا م        
 . رو به تارا نشون بدمجی خوام تا گرم نشده خلیم. میما بر -        
هنوز هم دستم را رها .  زنمیکنارش قدم م. ردی گی را از دوستانش ميو فرصت هر حرف و اظهار نظر        

 . از خودششتری بی معماست، حتمیمارتا برا.  آورمیطاقت نم. نکرده اما ساکت شده
 ؟ی شی سوال بپرسم ناراحت نمهیپات اگه  -        
 . دوزدی قشنگش را به صورتم مي هایآب        
 در مورد مارتاست؟ -        
 : پرسمی منتظر اجازه اش بمانم منکهی کنم و بدون ای منییسرم را باال و پا        
  کنه؟ی می زندگنجایمارتا کجاست؟ ا -        
 . کشدی اش میشانی پي دارد و پشت دستش را رویکاله را برم        
 .کاناداست. ستی ننجایا! نه -        
 . هایرانی ما ایخصلت درست نشدن. دهی امانم را بريکنجکاو        
  کنه؟ی کار میکانادا؟ اونجا چ -        
 و ردی گی رو به آسمان مهی چند ثانيفقط سرش را برا.  شودی نمادیفشار دستش هم ز.  زندیلبخند نم        

 :دی گوی بندد و میچشمانش را م
 !یخود فروش -        
 .خفه شدم        
نشستم و دو دو تا چهار تا کردم و . شد زبان بستم بای تواند وحشی چقدر می ماندمی که فهمياز روز        

 دایچاقو پ. ی بود و نه سمینه قرص. تمام کشوها را گشتم.  دارمیی شوم و نه راه به جای او مفی نه حردمید
 به زور تصاحبم کند خودم را از پنجره پرت دبا خودم فکر کردم اگر بخواه. کردم، اما جرات زدن رگم را نداشتم

 دارد، ي دردی گفتند مرگ بیم.  گاز بودریراه حل بهتر باز گذاشتن ش.  کنم، اما پنجره ها همه حفاظ داشتندیم
.  کردن نبودمیمن آدم خودکش! نه.  تا راه نفسم باز شوددمی به سمت پنجره دوی با فکر کردن به خفگیاما حت

.  کار را کرده بودنیفاده کند تا حاال هزار بار ا استشی خواست از زور بازوی می کردم اگر مانیم باز با خودم فکر
 نی همای بعدش ي شب هاای شب اول بعد از طالقم ای التماس به خانه اش آمده بودم ي که برايهمان روز

 تجاوز نباشد، اما اگر ل اهدی کردم شایباز فکر م.  رفته بودشی فقط در حد ترساندن پشهی اما او همشب،ید
! نه.  شدی مخی تنم سي رابطه نرود چه؟ از فکرش موهانی کردن ای بار شرعریاگر زنخواهد عقدم کند چه؟ 

 فکرها نی داشتم؟ و بعد از تمام اي سرنوشت بهترای کرد آی مرونمیاما اگر ب.  طور لجن مال شومنیمحال بود ا
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! يچقدر تو خر! یچقدر تو احمق! خدا لعنتت کنه تارا" گفتم یاد می زدم و با فری گوش خودم مي تویلیدو تا س
 ".خدا لعنتت کنه. يدی به کجا رسنیبب. ي کار کردی با خودت چنیبب

 دهی مسخ شده و از هم فرو پاشي موجودی که از لحاظ روانیوقت.  شددای بعد از دو روز پی مانيسر وکله         
که گوشت و پوستش سالم است اما از درون کرم خورده و فاسد  ي از درون، جسددهی گندییای مومکی. بودم
 عطر ياو بو.  شدرهی به صورتم خین طوالقی دقايدر سکوت کنارم نشست و برا.  انگاردی هم فهمیمان. شده

 ...  متعفن وییای مومکی داد و سر و صورتش اصالح شده و مرتب، من یم
 . سابقهی و مالطفت بینرم.  نرم بودشی به حرف آمد صدایوقت        
 چرا از من واسه خودت ؟ی کنی رو به جفتمون زهر می تارا؟ چرا زندگی کنی کار می با خودت چيدار -        

 مجبور ارمی جوره به دستت بچی کرده باشم، اما خواستمت و چون نتونستم هي نامرددی درسته، شا؟ی ساختوالیه
 ای کم باهام راه بهی.  نخواستمنقدری ارو ی تا حاال زنی وليرد جذبم کي جورنی که اي داری دونم چینم. شدم
 گم به اندازه اشکان، ینم.  پاك کننهی االن عاشقم شو، اما دلت رو از کنی گم همینم. زمی رو به پات برایتا دن

 که اونو دوستش ي همون جور،يهمون قدر که به اون وفادار بود. اما همون جور خالصانه باهام رفتار کن
 ي اولش سخت باشه، اما اگه بهم فرصت بددیشا. ي و همه کس بسته بودی چمه هي و چشمت رو رویاشتد

.  کنمی واست فراهم مي که بخوایهرچ.  کنمیخوشبختت م.  کنمی مجادی دلت ايمن اون عالقه رو تو
 باشه؟. يدی دی سازم که تو خوابم نمی واست مي ایزندگ

 . گذاشتم و به رو به رو زل زدممی زانوي شکمم جمع کردم و چانه ام روي را تومیپاها        
. می کنی عقد می و شرعی رسمادی عاقد بهی زنم ی االن زنگ منیهم.  عقدت کنم؟ باشهي خوایم -        

 دوست داشته یهرچ. می خری مي بخوایهرچ. میری ميهرجا بخوا! دور اروپا.  مسافرت توپهی میریبعدشم م
 .ی کنی مموش گذره که اشکان و هفت جد و آبادش رو فرایاون قدر بهت خوش م. می خوری میباش

 . سابقهی بیبا همان نرم. دی کشمی موهايدستش را رو        
 ،ی اون قدر ناراحتدمی دی وقت،ي شدي بستریوقت. دمی چند ماهه منم به اندازه تو عذاب کشنیا -        

 یفکر نم.  کنهی مدتی تهدي بزرگ تریلی خي خطرارونی بي خونه برنیاز ا اما اگه ،يخواستم ولت کنم بر
 .ی داشته باشیی خونوادت جاي اعضانی بگهیکنم د

 . در همان گلو خفه شدمیالبته صدا "!به لطف تو! آره" دلم گفتم يتو        
.  خوش باشيتا فرصت دار.  ارزشش رو ندارهی زندگ؟يری گی اتفاق افتاده چرا سخت منیحاال که ا -        
 ؟یگی میها؟ چ

 !ییای مومکی انتظار جواب داشتن از ستیچه توقع        
 .پاشو.  عاقد جور کنمهیتا منم .  به سر و روت بکشیدست. ری دوش بگهی. پاشو خوشگلم -        
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 خودتراش به غیدر تمام مدت ت. فت حرف برخاست و به سمت حمام ری خسته، بییایتارا نه، اما موم        
. نگاهش کردم. خودتراش را برداشتم.  رنگ دستم نگاه کردمی آبيبه رگ ها.  کردی میصورتم دهن کج

گفت . دمی شنی هم مرا شیصدا. دمی دی را مشیتکان خوردن لب ها. با من حرف زد. خودتراش زبان باز کرد
!  و تماميری میم. دردش همان لحظه اول است. ذلت است با یمرگ با عزت بهتر از زندگ. جرات داشته باش

 دیمغزم خند. چشمم را بستم. ي دوشش بار شده اي طور رونی که اییای دننی هم اي شویهم خودت راحت م
 خی بی نه االن که ماني کردیرا خالص م  مدت خودتنی همی طي کار بودنیتو اگر آدم ا"و جواب داد 

 دهی فاگریاالن د.  دهدی و نجاتت مدی آی شکند و داخل می در را می حمامت را طول دهیگوشت است و کم
 االن نیتو هم. هر دو دستت را ببر.  ببرقیعم. در را قفل کن.  را تکان دادزشی تي باز هم لب هاغیت ".ندارد

شرع کجاست . ده وصلت ننیتن به ا.  خفت ندهنیتن به ا.  استادی زتتیفقشانس مو. ي نداريادیهم جان ز
 ای خودت ؟ي گذاری کاله می دهد؟ سر کی متی مشروعي عقدنی به همچینیکدام د. ستی دلت ناراضیوقت
 بار مغزم بلندتر نیا.  ات شجاع باشی بار در زندگکی.  تمامش کن تاراست؟ی پابند نزی چچی که به هیمان

 آن يشجاعت؟ تو اگر شجاع بود".  بشنودی ماندمیآن قدر بلند که ترس. دیچی حمام پي در فضاشیداص. دیخند
 همان وقت که ياگر شجاع بود. ي زدی ات نمی و آن گند را به زندگيدی ترسی نمتیهمه از احتمال باردار

 و مادرت و اشکان در به پياگر شجاع بود. ی گذاشتی منی سکه ها را زمي بودنی دوربي و جلوشگاهی نمايتو
تو شجاعت . ی گفتی را مقتی و حقي کردی می معرفسی خودت را به پلياگر شجاع بود. ی گفتی را متیواقع

 خرد و شی شده و با پنجه هاری طور در مقابلت شنی ای که مانیستیشجاعت بلد ن. یینجای که ايبلد نبود
 تن يزی به هر چي شوی و حاضر می کنی که از وحشت داغ شدن التماس میستیشجاع ن.  کندی مرتیخم
 مغزم يمن هم پا به پا.  گفتن نداشتي برای حرفگریاو هم د. ام مغزم لب فرو بست به احترغیت ".یده

 . آمدرونی از بی مانيصدا.  و تنم را شستمدمیخند
 . که گذاشتم رو تخت رو بپوشیی لباسانیا. عاقد تو راهه. دست بجنبون خوشگلم -        
 هم با طرح و نقش آن رشی لباس زی که حتی رنگی نباتراهنی رفتم و پرونیاز حمام ب. دست جنباندم        

 .ستادیدور از من ا. در زد و تا اجازه ندادم داخل نشد. دمیسِت شده بود پوش
 . کنشی کمم آراهی -        
 !ییای صورت مومي روشیچه شود آرا.  کنمی هم مشیآرا. چشم        
 . برسم بهتی حسابدیبا. ي چند وقته الغر شدنیچقدر تو ا -        
 ! است؟باتری الغر زییای چاق از مومییایمو        
 .ي سشوارم به موهات بکش سرما نخورهی -        
  خورند؟ی ها سرما هم مییایموم        
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 شیآرا. دی لرزی نممیدست ها. جالب بود.  را جمع کردممیموها.  از اتاق خارج شدعی سریمان. زنگ زدند        
.  محکم بودندمیقدم ها.  زدمی صدایمان.  بودامدهی و خوش فرم در نزی طور تمنیخط چشمم هرگز ا. هم کردم

 آن قدر تعجب داشت که شانینگاه ها. ودند هم بگریبه جز عاقد دو نفر د.  از ضعف و تب و غش نبودي اثرچیه
 ی و گواهشیجواب آزما. عاقد خطبه خواند.  نشستمیسالم دادم و کنار مان.  را هم جلب کردییایتوجه من موم

 داشت و نه ینه ناز معن. همان بار اول بله را گفتم.  را نخواستمانی به جز شناسنامه هايزی چچی و هادیعدم اعت
 نشاندم و اشکان ی دفتر مي که وقت عقدم با اشکان روییهمان امضاها. میامضا زد. رد بخي بود که نازیکس

 ریآهسته ز. اوردی از شاهدها طاقت نیکی.  هم امضا زدیمان.  رفتی کوچکم ميصدقه دست ها لب قربان ریز
 : گفتیگوش مان

 .ی کناهی کردم انقدر راحت شناسنامه ت رو سیفکر نم -        
 را خوب زیهمه چ.  دارنديزی ها گوش تییای تر از دوستش بود، اما مومنیی پای او حتيصدا. دی خندیمان        

 . شنوندیم
 . نداره داداشيعوض کردن شناسنامه واسه من کار -        
 شد، اما شناسنامه تارا تا ابد با دو اسم ی از اسم من پاك می به راحتیشناسنامه مان.  زدشخندی نییایموم        

 !دی فهمی اگر اشکان ميوا.  بوداهیس
 کنارم نشست یمان.  حس شده بودی که بیماند و قلبتارا .  گفتند و رفتندکی خوردند و تبرینیریهمه ش        

 : فرو برد و زمزمه کردمی موهايسرش را تو.  را دور شانه ام حلقه کردشیو دست ها
 دستش بهت گهی کنه، چون دی نمتمی فکرش اذگهید.  ترسمی از اشکان نمگهید. ی مال خودمگهید -        

تا !  زنم؟ی فهمیم! یزنم. ی بازم زن منی اگه فرار کنیحت.  رسهی کس بهت نمچی دست هگهید.  رسهینم
 چون دشمن رو شکست بم، خوای الف بچه رو تحمل نکرده بودم، اما امشب راحت مهی از دنیحاال حقارت ترس

 .دادم
 .باز هم چشمانش ترسناك شده بودند. رمیوادارم کرد سرم را باال بگ        
 .یست داشته باش منو به اندازه اشکان دودیبا -        
 .تکانم داد.  خواست بخوابدیم. نه حوصله داغ شدن داشت نه اسارت.  خسته بودییایموم        
 ؟يدیفهم -        
 .دمی فهمیعنی. سرم را تکان دادم        
 یدهانم را م. ردی گی را از من مگری سوال دکی ی حتدنی است که جرات پرسنیضربه آن قدر سهمگ        
 ی راز بزرگنی تواند بخندد؟ چطور چنیچطور م.  شومی مرهی خکی به نگاه خندان پاتررتی از حییایو با دنبندم 

 ی شغلنی عشقت، مادر بچه ات، چنیان شود بدی نالد؟ مگر می اش مدفون کرده و از بد روزگار نمنهیرا در س
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 فاحشه دوستت کی زن به کنار، چقدر وحشتناك است که کی شی درد محبوب نبودن پ؟ي بخندیدارد و بتوان
 ! دهدحی را به بودن با تو ترجی که زن مورد عالقه ات هرزگيچه فاجعه ا! نداشته باشد

 . گذارمی مکی پاتري بازوي کنم و دستم را روینفس رفته ام را به بازگشت مجبور م        
 .ی باشزاری که از زن ها بدمی بهت حق میول بگم، دی بای دونم چیمن واقعا نم! پات -        
 . بردی را باال مشی ابروي تاکی        
 زارم؟ی گفته من از زن ها بیک -        
 : دهدی خندد و ادامه می مطنتیبا ش        
 . دارمی خاصياتفاقا برعکس، من به خانوما عالقه  -        
 . کشدیدستم را م.  تواند مرا بخنداندی اش نمیشوخ        
 . چوب روندهی با دیهمه رو که نبا.  دولسهالی خیب -        
 ي که اشکان برایزمان.  که پا به کانادا گذاشتمی قبل تر از زمانیحت.  گرددی به عقب برمرمیذهن درگ        

 مثل ی که مرا کسنیبه ا.  از منرشیتصوبه .  کنمی فکر مکیبه برداشت پاتر! انتمی از من گفته، از خکیپاتر
 درك نی فهمم منظورش از ایو حاال م  کندی گفت اشکان را درك می که مشیبه حرف ها.  استدهیمارتا د

 است کمک کرده و انتکاری کرده مثل همسرش خی که فکر میتمام مدت به زن.  زخم خوردهکیپاتر. چه بوده
 .اوردهی نشیهرگز جرمش را به رو

 :می گوی فرو افتاده میبا چشمان.  خجالتای که بر صورتم نشسته از گرماست ی دانم عرقینم        
قبال هم گفتم، من به .  متفاوتهیلی ما خی زندگي قصه ی گفته، ولی دونم اشکان از من چیپات، نم -        

 . نکردمانتیاشکان خ
 . کندی تنگ میچشمانش را کم        
 ... هی و دانیبه جز مب.  کنمی مفی واست تعریاگه خواست -        
 . شکندی ممیصدا در گلو        
 تو اگه دوست ی خبر نداره، ولتی کس از واقعچی هه،ی گفتن دای که بهش می خانومهی و نیبه جز مب -        

 ... یداشته باش
 . کندیحرفم را قطع م        
 ؟ینی بی و عظمتش رو مییبایز.  ماجی خلنمیا -        
 رنگ یآن قدر سبز که حت.  ما سبز استجی که مثل خلیجیخل.  دوزمی چشم مجشانیبا بغض به خل        

 خواهم بغضم ینم. رمی گی اندازم و لبم را گاز می منییسرم را پا.  را هم تحت الشعاع قرار دادهکیچشمان پاتر
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 از ياثر. ردی گی را ممی شانه هاستانشبا د! کی نزدیلیخ. ستادهیمقابلم ا.  افتدی تنم مي اش روهیسا. بشکند
 .شیبای زجی خلای چشمش يایآرام مثل در.  آرام استشهیمثل هم. ستیخشونت در انگشتانش ن

 ؟يری لطفا سرت رو باال بگشهیتارا؟ م -        
 . ناآشناستمیهنوز برا. دی گوی کند و لطفا می درخواست مي هرکاري که برانیا        
 .آها خوب شد -        
 . رسدی ملتهب به قلبم مي عصب هاقی شوند و از طری منتقل ممیآرامش از سرانگشتانش به شانه ها        
 دمشی بار اول دیوقت.  متهمت نکردهزی چچی وقت به هچیه.  نزدهي حرف بدچیاشکان در مورد تو ه -        

 دمی فهمیم.  کنههی گرنقدری مرد اهی بودم دهیتو عمرم ند. رهی کردم هر لحظه ممکنه بمیاحساس م. دمیترس
 . شکسته بودنم کردم، چون اونم عاشق بود، چون غرور اویحال بدش رو درك م. حالش بده

 . زنمیشکمم را چنگ م. چدی پیدرد در دلم م.  کندی زلزله برپا ممی اشکان در زانوهايتصور اشک ها        
منم شک داشتم . ارهی مرد دووم نمنی اگفتی مامیت.  رهی نمادمی وقت چی رو هدیرس که از راه يروز -        

 .ارهیکه دووم ب
 . کندی را دراز مشی و پاهاندی نشی هم کنارم مکیپاتر.  ندارمستادنی اییتوانا. نمی نشیم        
 يزی چی من عادت ندارم از کسی دونیم.  شناختمی تو رو از اول مامیمن به خاطر هم خونه بودن با ت -        

از .  تو و اشکان خبر داشتمنیاز عشق ب. دمی شنی کرد و منم می مفی رو تعری همه چامیبپرسم، اما ت
 امی قطع شد، چون خانوادت و تباهات  ارتباطمگهیازدواجتون، از طالقتون، از ازدواج مجددت و بعد از اون د

 کرد و اونم اومد فی گرفتن اشکان رو ردزای وي کارهاامیت.  موندم خبریباهات قطع رابطه کردن و بالطبع منم ب
 . ماشیپ

 "بگو" زنند ی مادی فرصمی حريگوش ها.  کندی گاه بدنش مهی را از پشت تکشیدست ها        
 تتی اذزای چنی خوام با گفتن اینم.  تونست کمرش رو راست کنهی نمیحت. اشکان داغون بود تارا -        

آدما عادت دارن واسه .  کنهنی توهای به تو تهمت بزنه دمی خوام بگم با اون حال خراب هرگز نشنیفقط م. کنم
 تو رو ي نه اونقدر که بخواد چهره ما دونست، ایاشکان هم تو رو مقصر م. حال خرابشون دنبال مقصر بگردن

 شهی دونم نمی که ازش سراغ دارم میتی بوده و با شخصامی همه از تدمی شنیمن هرچ.  خراب کنههی بقشیپ
 . قضاوت هاش حساب کردي روادیز

 ي دردرغمی علکی پاتريحرف ها.  تنها روز گرم من استنی گذشته، اي تمام سال هاي سردانیدر م        
 . شکندی میکی یکی قلبم را ي هالی کند، قندی مریکه به درونم سراز

.  اشکان اشتباه کرده، منم اشتباه کردم،يتو اشتباه کرد.  کننیهمه اشتباه م.  کنن تارایآدما اشتباه م -        
 . کنمی کنه، منم زندگی اشکان زندگ،ی کنیحاال وقتشه تو زندگ. میهرکدوم هم تاوان اشتباهمون رو داد



 263 

 ! بلندیلیخ.  کشدیآه م        
 دیق.  خونمو شکستمي هانهی داده بودم که تموم آ اون قدر اعتماد به نفسم رو از دستی زمانهی -        

 افهیمارتا باعث شد احساس کنم بدق.  خودم بستم و خودمو حبس کردمي خونه رو رويدرا. دانشگاه رو زدم
. ستمی نیدوست داشتن.  ندارمیتی جذابچی کردم هیحس م. نمی مرد زمنیخودتری و بنی دست و پاتری و بنیتر
 رفت زن ها و ی راه مابونای تو خی که وقتدهی دائم الخمرِ ژولهی.  عقده و حقارت شدوجودم پر از. ستمی ندیمف

 . کردنی و فرار مدنی ترسیبچه ها ازش م
 !با همان چشمان رقصانش! با همان لبخندش.  کندینگاهم م        
 شه؟یباورت م -        
 . شودینه، باورم نم.  طلبدی خشکم آب ميگلو        
 معجزه بود که هی واقعا یعنی.  فاحشه رو تا حد مرگ زدمهی بدنام کانادا، ي از محله هایکی شب، تو هی -        

 ی گفتن وقتیم.  داشتی داخليزیخونر.  گونه ش، دندوناش، همه رو شکستميدنده هاش، استخونا. زنده موند
 . مرده بودهبای تقرمارستانیرسوندنش ب

 تواند قشنگ ی نمي گذشته انی همچيادآوری.  کشدی مشی موهاي و تو کندیدست راستش را آزاد م        
 .باشد

 ظاهرش دیشا.  اسمش مارتا بوددیشا.  با مارتا داشتی شباهتهی ادمهیفقط .  چرا زدمشستی نادمی -        
فقط . ستی نادمی یچیاون قدر الکل خونم باال بود که ه.  دونمینم.  زدی مثل اون حرف مدیشا.  اون بودهیشب

 کردن و انداختنم رمیبعدشم که دستگ. مری خواستم انتقام مارتا رو از اون بگیم.  زدمشی از ته دل مادمهی
 . بودمی زندونیچند ماه. زندون
لبخندش پر از درد .  دهدی مرونی بی کند و بعد با فوت محکمی رسد نفسش را حبس می که منجایا        

 .است
 يدی هم املمی به ادامه تحصی آس و پاس بودم که حتي دانشجوهی رونیمدم ب از زندون اویوقت -        
 .نداشتم
 . سخت شدهشی رسد ادامه دادن برایبه نظر م.  کندیباز هم نفسش را حبس م        
. ادی بدم نمافمی از قگهید. در کنارش کار کردم. مدرکم رو گرفتم. درسم رو خوندم.  حاال خوبمن،یاما بب -        

 دو یکی نیتا هم.  عالقه مند شدمیدوباره کم کم به زندگ. رمی کم طرف الکل میلیخ.  ترسمی نمنهی از آگهید
  بود؟ی سوالش چی دونیم.  برگردوندیبه زندگ  سوال منوهی نفر با هی هم حالم خوب نبودا، اما شیسال پ

 . حرف زدن ندارمییتوانا        
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 عمرت رو ي داریالی خی با بي جورنی که ای کنی آدما قراره دوبار زندگهی تو برخالف بقدیازم پرس -        
 ؟يدیهدر م

 . سوال آشنا بودنیچقدر ا.  کشمی را درهم ممیابروها        
 هی عقب افتادم، اگه مدت ها مثل یاگه چند سال از زندگ.  مقصر خودمم نه مارتادمیاون موقع فهم -        

 کردم، اگه زندون رفتم و اعتماد دولت کانادا رو از خودم سلب کردم، اگه انقدر تنها و خسته و یانگل زندگ
 نیا.  اشتباهم بمونم و ادامه بدمي ندارم توقمن حق دارم اشتباه کنم، اما ح.  به مارتا ندارهی ربطچی هضم،یمر

مشکل از .  خودم منحرف نشمي و از ارزش هارمی که هستن بپذي تونم آدما رو همون جوریضعف منه که نم
 چشم مردم زشت و شیمقصر منم که پ.  زنمی مبی آسگرانی خشمم رو کنترل کنم و به دستمیمنه که بلد ن

 نفر هیاگه . گرانی کنم نه دی منیی نبودنم رو خودم تعای بودن ی داشتنستدو! نهی نه آام،یترسناك به نظر م
 همه بد ستی نفر بده قرار نهیاگه .  دوستم نداشته باشن شه که همهی نملیهست که منو دوست نداره دل

 .باشن
 ی ميابانگردی مدفون بوده و خشی خروارها رری زي ام که روزی رخ جذابمیمسحور ن.  فراموشم شدههیگر        

.  باشدی پات مهربان و آرام و دوست داشتننی مست و رعب آور، همشهی توانم باور کنم آن ولگرد همینم. کرده
 . را تا حد مرگ کتک زده باشدیرا، زن ی کسی مرد احساسات مخفنی خونسرد، اشهی آدم همنی کنم ایاور نمب

 دونم اشتباه ی منوی ای ولست،ی به من مربوط ني ازدواج کردی و با ماني که چرا از اشکان جدا شدنیا -        
 همه ،ی اوک؟ياشتباه کرد. يمقصر خودت بود. ي که تو عشقت رو از دست دادستی نیمقصر مان. مال آدمه
 !ی کنی میزندگ  بارهی حماقته، چون فقط ی اشتباه بمونياما اگه تو.  کننیاشتباه م

 
به محض .  ام را کنار زدمیشانی به پدهی چسبي را باز کردم و موهاشبندمی آشپزخانه، پيکالفه از گرما        

 . شدمنهی به سنهی سیورود به هال با مان
 ؟ي اومدیک. سالم -        
 .دیخم شد و گونه ام را بوس        
 چرا اخمات تو همه خوشگلم؟.  االننیهم.  ماهتيسالم به رو -        
 . هوا تکان دادميکالفه دستم را تو        
 .شهیگرمم م.  رسهیباد کولر به آشپزخونه نم -        
 .دی کشی اش گرفت و کمیانی انگشت اشاره و منیلپم را ب        
 . تا خنکت کنمنجای اایب. آ قربونش برم که گرمش شده -        
 . به دستم دادی چرمش را گشود و پاکتفیک. می مبل نشستيکنار هم رو. دنبالش رفتم        
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 . خودمي به خانوم خانومامیتقد -        
 .ارم همه تظاهر است روزها کنیا.  کردم لبخند بزنم و موفق هم شدمیسع        
 ه؟ی چنیا -        
 : را نوازش کرد و گفتمیبازو        
 .ینیبازش کن تا بب -        
 .به زور خودم را ذوق زده نشان دادم.  فرانسه بودطیبل. پاکت را گشودم        
 .ممنونم! ی چقدر عاليوا -        
 .دیفهم ی بودن حاالتم را میتصنع.  بودزیچشمانش ت        
 ؟ی تشکر خشک و خالهی ن؟یهم -        
قورتش دادم و با لبخند .  هجوم آوردمیبغض به گلو. با انگشت به صورتش اشاره داد. نگاهش کردم        

 . داد و چشمانش را بستهیسرش را به عقب تک. کمرم را در بر گرفت و مرا به خودش چسباند. دمشیبوس
 . کنهی در ممویخستگ.  خوبهیلیبغل کردنت خ. شیآخ -        
 اشکان تخم چشمانم را ي اما صدارم،ی را بگمی اشک هازشی ري بلکه بتوانم جلودمی نفس نکشهیچند ثان        

 ".رهی در ممیخستگ.  رو بغل کنممی روز سخت زندگهی بعد از دهی میچه حال"هدف گرفت 
 ؟ي کارا کردی امروز چنمی کن ببفیخب تعر -        

 . کنم کارم ساخته بودی مهی گردی فهمی اگر مد،ی لرزی ممیاگر صدا.  را گاز گرفتمنمییلب پا        
 . کم خونه رو مرتب کردمهی و دوش گرفتم و دمی دونیزیتلو. یچیه -        
 .تمام تنم ضربان شد.  بلوزم سر دادریدستش را ز        
 . کمکتادی نفر بهی گمیم.  خوشگلمی کنی متیخودت رو اذ -        
 .دیکف دستم را به لبش چسباند و بوس        
  خراب شن؟ستی دستا ننی افیح -        
 . دستم داشتم مقاومت کردمدنی که به عقب کشيدی شدلیدر برابر تما        
 .رهیحوصلم تو خونه سر م. نه، خودم دوست دارم -        
 . چرخاندمی اش را داخل موهاینیب        
 يبعدش اون قدر سرت رو با باشگاه و کالسا. ي شدی که دختر خوبی کم بگذره و ثابت کنهیبذار  -        

 .ی کنم که خودت خسته شی گرم مي و پاساژگرددیمختلف و خر
 اما من که ست،ی قفسي هر پرنده ي آرزوتیقبول، فرار نها.  فرار کنمدی ترسیهنوز هم م. پوزخند زدم        

 .تم نداشیبال
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 . خوامی نمي اگهی دزی من چی آشپزخونه کني به حال گرماي فکرهیاگه  -        
 .نوازشش اوج گرفت        
 گه؟یامر د.  کنمی مفشیفردا اول وقت رد! چشم -        
 .دمی کشرونیبه زحمت خودم را از آغوشش ب        
 .گشنمه. می شام بخورایلباسات رو عوض کن و ب -        
 . دستانش محصورم کردانی که شدم چنگ زد و بلوزم را گرفت و دوباره مزی خمین        
 . خوامیتو رو م.  خوامیغذا نم -        
 . هم فشار دادمي را رومیدندان ها        
 . کنمیدارم ضعف م. یمن گشنمه مان -        
 .رتب کردمبرخاستم و لباسم را م.  کردمی و رهادی کشیقینفس عم        
 ؟ي دادی محی بازم شکمت رو به شوهرت ترجياون موقع که زن اون پسره بود -        
 . دانستم باز هم اخم کرده و ترسناك شدهیم. نگاهش نکردم        
 .دمی دادم و محی ترجزی شکمم رو به همه چشهیمن هم! بله -        
 .کردم عوض شدن جو دستم را به سمتش دراز يو برا        
 .گهیپاشو د -        
 . داشتغی تشهینگاهش مثل هم        
 . نازت رو بکشمی کلدی هر بار با؟ياری بهونه مشهی هميدقت کرد -        
 .دمیگردنم را کج کردم و خند! دی نباد،ینبا.  شدی میداشت عصبان        
 .گذرهی و بهت سخت ميدی متی من اهميچقدرم که تو به بهونه ها -        
 : گفتي ترمیبا لحن مال.  نرم شدی من کمطنتیبا ش        
 .ری بگادی نویا! ي انهی زمچیتو ه.  تاراادی خوشم نمدنیمن از نه شن -        
 . گرفته بودمادیخوب هم .  گرفته بودمادی        
 شه؟ی سرش نمی شکم گشنه عاشقيدی اما مگه نشنزم،ی دونم عزیم -        
 .ستادی بلند شد و رخ به رخم اشیاز جا        
 . تو منمی زندگتی که اولورهی بگادی دیاونم با. به شکمت بگو سرش بشه -        
 . و دلخور نگاهش کردمدیناام        
 .گذرهی وقت بهت بد نمچیتو که ه.  نگام نکنياون جور -        
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دستم را .  وجود نداشتینی به اسم گذشت و عقب نشيزی لغتش چدر فرهنگ. دیای خواست کوتاه بینم        
 .گرفت و به سمت اتاق برد

 . خوادی که دلم تو رو مایب -        
 و يچون من زنم و در کشور من جهاد زن، خوب شوهردار.  رودی که به مسلخ ميچون گوسفند. رفتم        

 . استنیتمک
 خنک پناه ي هایدنی بان و انواع نوشهی که به سانیبا وجود ا.  داردیبی عجيهوا گرما.  ظهر استکینزد        
 کیبه جز من و پاتر. ساحل خلوت شده.  زندی مانهی رحمانه بر تن ها تازی بدی اما همچنان هرم خورشمیبرده ا

 معلوم است که شانی هاغی از خنده ها و جو  هم حضور دارند که به آب زده اندگریچند دختر و پسر جوان د
 برهنه و در سکوت محض کنارم ي تنه می را درآورده و با نشرتشی گرمکن و تکیپاتر.  برندی لذت میحساب

 زل زده جی کنم، اما او همچنان به خلی نگاهش می حرکتای ی حرفدی بار به امکی هیهر چند ثان. نشسته است
 دارد به دیشا!  نکرده بودمفی گذشته ام را تعرکاش! کاش نگفته بودم. زدیر یکم کم استرس به جانم م. است

 دزد را وارد خانه و خانواده ي بهی غرکیحاال .  کنندی ها اعتماد نمبهیگفته بود به غر.  کندیدزد بودنم فکر م
 !کاش نگفته بودم. اش کرده بود

 . و متفکر استي رخش جدمین.  کنمی جمع مرمی را زمی چرخم و پاهایدرجه م 180        
 پات؟ -        

 : دهدی که سرش را برگرداند جواب منیبدون ا        
 ؟یس -        
 ؟ی گی نمیچیچرا ه -        
 اهشی سي های از خشم و سرزنش در آبياثر.  کندی دهد و چشمانش را متوجهم می متیباالخره رضا        

 .جاستی احساسش بدنیالبته انتظار فهم.  شودی نمدهید
 . کنهیسکوتت نگرانم م.  بگو لطفايزی چهی -        
 .ندی نشی اش میشانی پانی میفیاخم ظر        
 . کردمینگران چرا؟ داشتم فکر م -        
 . چرخانمی پوست برنزه و عرق کرده اش مينگاهم را رو        
 ؟یبه چ -        
 . کندی کج میگوشه لبش را کم        
 تو طی اما شرام،یدی دبی آسي جور بدجورهیمن و اشکان هرکدوم ! و، خودم، اشکانبه ت. یبه همه چ -        

 .ی بار رو تحمل کننی ایی تنهای چطور تونستبهیواسم عج. به مراتب وحشتناك تر بوده
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 . خندمیتلخ م        
 از خونه رفتم یحداقل وقت.  مردمي آبرو شدن اشکان، از ترس قضاوت هایاز ترس زندان، از ترس ب -        

 یخودم ب.  نبودی پچ و پچ و پشت چشم نازك کردنگهید. دمی شنی پشت سرم رو نمي هاثی حرف و حدگهید
 بهش طعنه زد، نه ی نه کسرد، سرزنشش کینه کس. نهی اشکان بشیشونی لکه ننگ تو پهیآبرو شدم اما نذاشتم 

 ی خوبنی پسر به ا،ی طفل،یهمه گفتن آخ. همه واسش دل سوزوندن! اتفاقا برعکس.  شدي و منزوریگوشه گ
. رونی بشی انداختتی و از زندگشی دادن، خدا رو شکر که زود شناختشیدلدار.  افتاده بودي اتهی چه عفرریگ

 خودش شی شد خواهرش رو ببره پی که به زور راضیامیت. واسش  دلسوز تر از مادر شدني هیخانواده خودم دا
 نی از بهتریکی اشکان رو درست کرد تا دکتراش رو تو ي کاراعی کرد، سری مدمیو هر بارم با برگردوندنم تهد

 .رهیدانشگاه ها بگ
  آورد؟ی همه آب را از کجا منیبدنم ا.  شودی که تمام نمی اشکنیلعنت به ا        
و پاسوز خوشحالم که اشکان ر.  دادمییخوشحالم که تاوان اشتباهم رو خودم به تنها. ستمی نمونیپش -        

 اما ده،ی ملی تشکیزندگ. رهی گیزن م. شهیدوباره عاشق م. شهی سختش تموم ميباالخره روزا. خودم نکردم
 خودش هم دیشا.  ذاشتنی نمحتمونرا.  نداشتي اندهی زن دزد و سابقه دار آهی کشور من، با من، با يتو

 همه نی حاال که اون روزا رو پشت سر گذاشتم، حاال که انجام،یفقط حاال که ا.  دونمینم.  آوردیطاقت نم
 کاش ي گفتم ایم.  بودممونی اول پشياون روزا.  ندارمیمونی که احساس پشنی خوشحالم از ادم،یعذاب کش

 ؟ی بعد از زندان چ؟ی گفتم، اما بعدش فکر کردم خب که چیم  رو به اشکانیکاش همه چ!  رفتم زندونیم
 دارم که بهم فرصت برگشتن به یی دارم که سرکوفتم نزنه؟ هموطناي کنه؟ شوهرتمیحما دارم که يخانواده ا

 چسبونن؟ ی و طالهاشون رو به خودشون نمفی کی مجالس با نگراني کار کنم؟ تودنیجامعه رو بدن؟ اجازه م
ب واسه  طعمه خوهی کس، ی کار، بی پول، بی زن تنها، بهی کس منو نشناسه، چی که هییه جای اگه برم ای

 سرپناه هی.  شدی شرافتم حفظ می مانيحداقل تو خونه !  نهشه؟ی می چفمی دور و برم، تکليگرگ و شغاال
مجبور بودم . د افتضاح بویلی خطمیمن شرا.  دست بزنمي کردن شکمم به هرکارریمجبور نبودم واسه س. داشتم

 .ستمی نمونی رو انتخاب کنم و االنم از انتخابم پشیکی بد و بدتر نیب
 . اندازمی منیی کنم و سرم را پایدستانم را در هم قفل م        
 ی سنجاق رو هم بدون اجازه کسهی ی تمام عمرم حتيمن تو. یهمه رو گفتم که منو خوب بشناس -        

 خواستم بذارم یم.  بودمجی انگار مست بودم گدمیاصال نفهم.  شدی چدمیاون سکه ها رو هم نفهم. برنداشتم
 دونم چقدر رو ی وجود منیبا ا.  نبود پاتيقصدم دزد. دمی ترسدمی رو که شنی مانيسر جاشون، اما صدا

 .یخونوادت حساس
 !تــارا -        
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 . و خشن استیلحنش به شدت شاک        
 . منم آدمکشمياگه تو دزد.  کنمی غرقت مجی خلنی تو همی بگگهی کلمه دهی -        
دستم را .  خندندی صورتش، چشمانش ميبرخالف تمام اجزا.  کنمی نگاهش مسی تار و خيدیبا د        

فقط نگاه و بعد آرام .  کندیچند لحظه نگاهم م.  کنمی مهی خندم و گری گذارم و همزمان می دهانم ميجلو
 . اش چسباندنهیسرم را به س

 شیمن و تو پ.  تاراشیپ.  توامشیمنم پ.  پاتشیپ. ی منشیپاالن . تموم شد.  بسه دولسههی گرگهید -        
 یقراره از امروز همه چ. می اشتباهاتمون بهم اعتماد داررغمی مشترك تلخ که علي گذشته هی با میدو نفر. میهم

 که ستی نی کسگهی دنجایا.  باشهی و دوستتقراره فقط محب.  به بعد قراره فقط خوش بگذرهنیاز ا. عوض شه
 زبانمون از ی فرهنگامون، کشورامون و حتدیدو تا دوست که شا. مییفقط ما. من و تو رو عذاب بده و برنجونه

 سراغ خونمون می و بعدش برمیزی برجی خلنی گذشته رو تو هممی برایب. کهیهم دور باشه اما دلمون به هم نزد
 ؟یموافق. می کنشی بازسازودتر زدیبا.  تپه ستيکه رو
 . کشمی چشمانم مریانگشتم را ز        

 م؟یبر -        
 . کنمی نگاه مجیبه خل        
  لباسا؟نیبا ا -        
 . خندمیم.  کندی و بلندم مردی گی و بعد هر دو دستم را مدی گشایبند صندلش را م.  جهدیاز جا م        
 . همه آدم شنا کنمنی تونم جلو چشم ایمن نم. نکن پات -        
 . کشدیمرا دنبال خودش م        
 .ای لباسا بنیبا هم. راحت باش.  باباالی خیب -        
 : زنمی مغیج.  کندی را تند مشیقدم ها        
 .ارمیبذار کفشامو در ب -        
 . شوندی باز هم تندتر مشیقدم ها        
 .اری حرکت درشون بنیدر ح.  خانومستی در کار نیتوقف -        
 . شودی طرف پرتاب مکیهر لنگه اش .  کنمی کنان کفش ها را از پا می لیل        
 . کنهی متتی بشه اذسیخ.  آوردمی تو بودم اون بلوزه رو هم در ميمن جا. نیآها آفر -        
 در ي که اسکارلت هنگام اسب سواریسبک مثل حس.  دارمیحس خوب. چدی پی ممی موهايباد تو        

 . خنددی گرداند و می سرش را برميپات لحظه ا.  تارا داشتيزارهایشال
 پات؟ -        
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 ؟یس -        
  خاصن؟یلی رنگ چشمات خی دونیم -        
 . امواج گم نشودنی بشی زند تا صدای مادیاو هم مثل من فر        
  خاص بد؟ایخاص خوب  -        
 : زنمیداد م        
 !خاصِ فوق العاده. خاصِ خوب -        
 .میدنی در حال دوبایتقر.  زندیقهقهه م        
 .مارتا از رنگ چشمام متنفر بود -        
 . ذارمی ممی زانوي را رومی شوم و دست هایخم م. ستمی اینفس زنان م        
  پات؟میقرار بود فراموش کن -        
 . دهدی ام مهی و به خودش تکردی گی را ممیبازو        
 دوست ی هرچمی تا قبل از اون وقت داری تا ببره و راحتمون کنه، ولجی به خلمیدیاالن همه رو م. آره -        

 .می بگمیدار
 :می گوی اندازم و می او ميوزنم را رو        
 .اهی سیآب -        
 . چرخاندیبا تعجب سرش را م        
 !اهی سیآب.  ذهنم اومدي توفی توصنی ادمتی بار دنی واسه اولیوقت -        
 :دی گوی لب مری خاراند و زیمتفکرانه چانه اش را م        
 ).black blue( بلک بلو -        
 . خندمیم        
 !بلک بلو! آره -        
 . زندی میظیچشمک غل        
 .خوشم اومد. خوبه -        
 . کندی توقف مکیپاتر. رندی گی را در بر ممانیمواج پاهاکم کم، ا        
 .می اعتراف کنمی شجی که وارد خلنی قبل از اایتارا ب -        
 . چسبانمی را به هم ممی دست هااقیبا اشت        
 م؟ی اعتراف کنی به چیباشه، ول -        
 .ری بار مرموزند و مچ گنیچشمانش ا        
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 . اعتراف کنهی ،یهرچ -        
 که با نمی بی کنم پات را می چشم باز می کش و وقتی ممی هاهی را درون رجیخل.  بندمیچشمانم را م        

 . شدهرهیدقت به صورتم خ
 . شنومیخب؟ م -        
 :می گوی کنم و از ته قلبم می تازه مینفس        
 . بود بلک بلومی اتفاق زندگنی با تو بهترییآشنا -        
 .ي طلبد و حرفه ای شان حرفه میی شده اند که رمز گشایقی ضد حري گاو صندوق هااهشی سي هایآب        
 .يتقلب کرد -        
 : پرسمیبا خنده م        
 ؟ی چیعنیتقلب؟  -        
 ! ترقی عمیلیخ.  کندی تر نگاهم مقیعم        
 .يدیاعتراف منو دزد -        
 . کشدیدستم را م.  کنمی دهد جوابش را حالجیمهلت نم        
 . بده بهش ببرهي رو که دوست نداریهرچ.  منتظرهجیخل. بدو -        
 شوند و بعد ران ی مسی خمیزانوها.  کندیحالم را از آن چه که هست بهتر م.  خنک استجیآب خل        

 . رسدیآب به کمرم م. میها
 .خطرناکه. جلوتر نرو -        
 . زنمیداد م.  غرق شومجی خواهم در خلیم.  رومیاما جلوتر م        
 سالمت و زنده باشن، اما امیپدر و مادرم و ت.  که باعث غصه م شدن رو ببرییهمه اونا! ببر! جیخل -        

 رو ي اعتمادی و بینیبدب.  رو ببرفی و ضعنی غمگيتارا. غصه ها رو ببر.  رو ببرییتنها.  رو ببریمان. ببرشون
 .حماقت و اشتباه رو ببر. ببر

 . شودی میکی جیاشکم با آب خل. ردی گی ممیگلو        
 !ببر. جیببرش خل. از قلبم ببر. از ذهنم ببر. اشکان رو هم ببر -        

 
.  برومرونی از خانه بمیدهای خريبرا توانستم یحاال م.  شدندشتری بمی هايبعد از گذشت هفت ماه، آزاد        

 توانستم یم.  ام نفس بکشمیی قفس طالي و خارج از فضانمی پارك بنشي هامکتی ني رویاجازه داشتم گاه
 آشفته ام را از آن چه که هست ذهن  کردندی میکی که آب و عرقم را ینی سنگيباشگاه بروم و با ورزش ها

 پوستش، چشم زنان کوچه و بازار را از حسرت و حسد ي بودم که پالتوهاییحاال من تارا.  تر و پوچ تر کنمیخال
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 تر نیی از شنل پاشی هافیمارك ک.  کارگر بودکی برابر با حقوق چند ماه شی کفش هامتیق.  کردیانباشته م
 ی دبيها هتل نی که در مجلل ترییتارا.  که اروپا رفته بودییتارا.  شدی سوار موی ام دبلی که بییتارا.  آمدینم

 که هر ییتارا.  نداشتي دغدغه اچی و هدی کشی سفرش سر به فلک مي هانهی که هزییتارا.  کرده بودیخانوم
 انی مکه ییتارا.  رفتی تر می کرد و هر هفته به مجالس آن چنانی برپا میماه در قصرش مجالس آن چنان

 ! گزافمتیآن هم به ق.  داشتداری بزرگمهر بود و همچنان نازش خری مانیبهت و تعجب همه هنوز هم سوگل
 کارمند گری افتاد که دی مادمیبعد . دمی پری اول، ساعت شش صبح با استرس از خواب ميهفته ها        

 قلم کرم دور چشمم را کی کفاف ی که پانصد تومان حتستمی نی حقوق پانصد تومنازمندی نگرید. ستمی نیکس
 کردم و از ی بود نگاه مدهیخواب  که کنارمی و به ماندمی کشی را با لذت ممیآن وقت دست و پا. اد دیهم نم

 !و آن موقع باز هم بغض بود و اشک و درد "چرا دوستش ندارم؟" دمی پرسیخودم م
 ؟یشی که روز به روز خوشگل تر می کنی کار میتو چ -        
 که در چهارچوب ی به ماننهیاز آ.  آوار شدندمی شانه هاي لختم روي مو را باز کردم و موهاي اتويدهانه         

جلوتر آمد و .  کنار سرم محکم کردمي ارهی سمت راست را با گي از موهاي بود لبخند زدم و دسته استادهیدر ا
 : کردمه گردنم گذاشت و زمزي را روشیکمرم را در بر گرفت و لب ها

  خانوم خانوما؟ی کنی خوشگل مي داریسه کوا -        
 . مژه ام را با دستمال گرفتمي روی اضافملی و ردمی حلقه دستانش بدنم را رو به جلو کشانی میکم        
 . جنس آوردههیآزاده از ترک.  لباسي خوام برم شویم -        
 . به ترقوه ام زدی آراميبوسه         
 ؟يپول الزم ندار -        
 . صورت اصالح شده اش لغزاندمي و انگشتم را رودمی بودم چرخریهمان طور که در حصار بازوانش اس        
 .یمرس. زمینه عز -        
 .دی بار سرش را خم کرد و گونه ام را بوسنیا        
 .می که ناهار رو با هم باششگاهی نماایکارت که تموم شد ب -        
 . تنگ و دلهره آور خالص شومي خواست زودتر از آن فضایدلم م        
 باشه؟. رونی بمیواسه شام بر.  برم باشگاهدیآخه بعدش با -        
 . کنارش زدمی تصنعيبا خنده ا.  ثابت شدمی لب هاي روشینگاه پر تمنا        
 .نمتی بیشب م. گهیبرو سر کارت د. شهی خراب مشمیآرا -        
 و دمی پوشنمی شلوار تنگ جي کوتاهم را رويپالتو. ستادی کنارم ابی و دست به جدی کشیقیعمنفس         

 . انداختممی و رهادهی اتو کشي موهاي را رویشال کم عرض
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 ؟ی و لباس بپوشی کنشی آراي طورنی داد ای داد؟ اجازه می مي همه بهت آزادنیاشکان ا -        
 . داشتیاسم اشکان مثل صرع تنم را به تشنج وا م.  هم قفل شدندي اراده روی بمیدندان ها        
 .يدی از کجا به کجا رسنیبب.  نگاه به امروزت و اون روزات بکنهی -        
 : را بستم و گفتممی پالتويدکمه ها.  کش آمديلبم با پوزخند        
 .ی کنی ميادآوری ی رو که سرم گذاشتی بار منتهیچقدر خوبه که هرچند وقت  -        
 . را با دست مرتب کردشی و موهاستادی انهیمقابل آ        
 . کنميادآوریفقط خواستم فرق خودم و اشکان رو بهت . ستیمنت ن -        
 .دمیبا حرص غر        
 ؟يزی حرفات به هم نرنی بار اعصاب منو با اهی هرچند روز شهی م؟ياری انقدر اسمش رو نشهیم -        
 : گفتي را باال داد و با خونسردشیابرو        
  آره؟ي هنوزم دوستش دارره؟ی میلی ویلی دلت قشه؟ی مورمورت مادی اسمش مه؟یچ -        
 . برداشتم و به سمت هال پا تند کردمی صندلي را از روفمی چشمانش کردم و کي را حواله زمینگاه ت        
داره . يتموم شد. يتو واسش مرد. رهی مرانیاشکان جـــونت داره از ا. رهی م دارهی بدونستی بد نیول -        

 .شینی ببی تونی نمگهید. دشی جدی دنبال زندگرهیم
 . توقف از اتاق خارج شدمی وار و بییای اما مومدم،ی فهمینزدنش را م. ستادیقلبم ا        
 شدم و رفتم و مانی دانم چند بار پشینم. ستادمی دانم چقدر مقابل شرکت نفت قدم زدم و نشستم و اینم        

 دانم چند بار بغض کردم و ینم.  و جلو رفتمدمی دانم چند بار به ساعتم نگاه کردم و عقب کشینم. برگشتم
.  تمام شدي ادارمی تا گذشت وساعت  دانم چند سال گذشت تا آن چندینم.  و اشک قورت دادمختمیاشک ر

 ! مردمدم،ی اشکان را که د206.  کرددنی بوتم شروع به لرزی آمدند پاشنه سوزنرونیکارمندها که ب
تمام تنم چشم .  بازگشتی زدن به نگهبانی خروجي شده و براادهی پارك کرد و پابانی را کنار خنیماش        

 شود و بو فی ام کثی تومانونیلی چند مي نبود پالتومهم.  دادمهی تکیکی در همان نزدیبه سطل آشغال. شد
من فقط .  دور و برم نبودی آدمچیه.  تمام شدایدن.  خواستمی تحمل وزنم مي برای گاههیمن فقط تک. ردیبگ

 رونی بی اش، از نگهبانیشانیاشکان با آن قد بلندش، اشکان با آن اخم جا خوش کرده در پ. دمی دیاشکان را م
 يدلم برا.  لبخندش رفتيدلم برا.  و لبخند زنان با همکارش دست داددیچرخ.  زدشی صدایکس. آمد

 که ی کردم به آن دستانیچقدر حسادت م! نمشی درست ببذاشت گی اشک که نمنیلعنت به ا. لبخندش مرد
ه  چیکس.  را بشنومشی داد صدای ها و آدم ها اجازه نمنی ماشياهویه.  اشکان مرا با خود داشتنديدست ها

 مرد نیشنفتن از ا "یزندگ" مرد، نیگفتن ا "یزندگ" نفر دارد در آتش حسرت کی دانست دوازده ماه است یم
 ! سوزدیم
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من !  داشتی مرد مرا نگه مشتریکاش آن همکار ب.  حرف زده بودندشتریکاش ب.  کردندیبا هم خداحافظ        
 یم. دی بار هزارم ترکي و بغضم برادمیاز کرد آه کش را که بنیدر ماش.  نبودمری سشی قد و باالدنیهنوز از د

 دانست من به نفس ی نمرد؟ی از من بگم اش را هی گاه به گاه و تصادفدنی ددی خواست امیخواست برود؟ م
  خواست نفسم را قطع کند؟ی شهر دلخوش کرده ام؟ منی اي در هوادنشیکش

دوباره . دمی اشک خندانیم.  با تک استارت روشن نشدشهیمثل هم. دمی را شننشی استارت ماشيصدا        
 دهانم گذاشتم و يدستم را رو.  در را به هم کوفت و کاپوت را باال زدیکالفه و عصب. باز هم نشد. استارت زد

کاپوت را بست و دستانش را با  "؟يریدرگ نی ماشنیتو هنوز با ا.  قربونت برمیاله" دمی اشک و خنده نالانیم
دعا کردم تا ابد روشن نشود، اما با . باز هم استارت اول نگرفت.  کرد و دوباره پشت فرمان نشستزیم تیدستمال

 و دل دندیچرخ ها چرخ.  شکستمی همه توجه خدا به دعاهانیدلم از ا. دی موتور به گوشم رسيتالش دوم صدا
 را نی شدن صبر کرد و بعد آرام در ماشادهی تا پهی بار چند ثاننیا. ستادی و دل من اندستادیچرخ ها ا. دیمن چرخ

 که قلب ییتمام رباط ها.  شدرهی به من خمیسرش را به عقب برگرداند و مستق.  آوردرونی را بشی پاکی. گشود
  متوجهم شده بود؟رچطو.  تنم سقوط کرداهچالی ام در سچارهی دارند همزمان پاره شدند و قلب بیرا نگه م
 می لحظه هم رهاکی میاشک ها.  گذاشت و همان طور نشسته نگاهم کردنیزم را هم بر گرشی ديپا        

.  مارك و ضد آب مطمئن بودم اوضاع صورتم رقت بار استي هاشیبا وجود استفاده از لوازم آرا.  کردندینم
 سطل آشغال را چنگ دی آی با آرامش به سمتم مدمی دیوقت.  بودم، هم عضالتم فلج شده بودنددهیهم ترس

 .زدم
 دی که رسکمینزد.  بودری از تمسخر و تحقي ازهینگاهش آم.  در مشامم نشستی تنش از چند قدميبو        

 . دادمصینفرت را هم تشخ
 !نجاستی ای کنیبب! به به -        
 .دیلبم لرز        
 .سالم -        
نگاهش به من مثل !  حلقه الماسمي کوتاهم، روي پالتوي بازم، روي موهايرو. چشمانش را چرخاند        

 .دمی شالم را جلو کشاری اختیب!  زن بود به سوسک، مملو از چندشکینگاه 
 ؟ی کنی چه کار منجایا -        
 .منتظر جوابم نماند.  نبوداهینه س. دمی چشمم کشریدستم را ز        
 .دمتی بغل دنهی لحظه از تو آکی -        
لبخندم اخم .  دادی مصمی تشخي و از هر فاصله ایشی و آراپیهنوز هم با هر ت. نزنمنتوانستم لبخند         

 . را خشن تر کردشیها
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 ؟ي اون رو هم دور زدای شوهرت خبر داره نجا؟ی اي اومدی تارا؟ واسه چي خوای میچ -        
 وحشت زده از جا ادشی فري شده بود؟ با صدانی قدر سنگنی توانستم حرف بزنم؟ چرا زبانم ایچرا نم        

 .دمیپر
 دلت رو زده؟ ها؟ دتمی نکنه شوهر جد؟ی که چی زنی منو چوب ماهی و زاغ سيسادی وانجایا! با توام -        
 ي بردت؟ چته که اومدی رسه؟ سفر خارجه نمی کنه؟ به قر و فرت نمی خرجت نمي که دوست دارياونقدر

 جلو محل کار من؟
 . اشاره کردمیس هابا نفرت به لبا        
 ؟ي که آبروم رو ببري سر و وضع اومدنیبا ا.  آبرو دارمنجایمن ا -        
 ! اشکانيمثل زهر شده ا!  اشکانيچقدر تلخ شده ا!  اشکانيچقدر بد شده ا        
 !االی. دِ حرف بزن و گورت رو گم کن -        
 را باال زد و با همان شیت و با چند حرکت پشت هم موها گفي اشکان بود؟ هِه بلندنیا.  شدیباورم نم        

 : ادامه دادشی صداينفرت دردناك تو
 . پات علف سبز شهری بمون تا زنجایانقدر ا! به درك! اَه -        
 . نبض داشتندشیرگ ها. فکش منقبض شده بود        
 !شهی سبز ميدی که بهش چسبنی مثل همی سطل آشغالهی مثل تو، یکی ي پاریالبته ز -        
 ! شوم؟ی حرف بزنم الل مدیچرا من هر وقت که با. پا تند کرد که برود        
 ... اشکان -        
 !پر از درد.  بودی بار نگاهش پر از خستگنیا        
 ؟ي بررانی از اي خوایراسته که م -        
 کردم یاحساس م. بعد قهقهه زد. دیبعد بلندتر خند. دیخندبعد .  شدعیبعد پوزخندش وس. اول پوزخند زد        

 : گفتدهی بردهیبر.  کنندیکل شهر نگاهمان م
 . حواله بدهگهی دي رو جاتیبرو خدا روز. برو خانوم -        
 را از جا کند و نشیگاز داد و ماش.  رفتدی خندی داد و می هوا تکان ميو همان طور که دستش را تو        
 ! خدا حواله داد و رفتمرا به

 ي هوا؟ سرماياز سرما. ستی دانستم از چیلرزش دستانم را نم.  شده بودکی هوا تاردمیبه خانه که رس        
 انیبا نفرت برق را به جر. چراغ ها همه خاموش بودند.  انداختم و وارد خانه شدمدی اشکان؟ کليروحم؟ سرما

 غی از ترس جدی کشیالس مشروبش را سر می گذاشته بود و گزی مي را روشی که پاهای ماندنیانداختم و با د
 : و گفتمدمی کشمی به گلویدست. چشمان سرخ و نگاه خونبارش را به صورتم دوخت. دمی کشیکوتاه
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 . زهره ترك شدم؟ی نشستیکیچرا تو تار -        
 یدلم گواه. ختی حلقش ري جا توکی را اتشی شد و تمام محتورهی خالسشیسرش را برگرداند و به گ        

 و دنیجرات پرس!  محابا الکل خوردنشی طور بنی نشستنش، ایکیخانه بودنش، در سکوت و تار.  دادیبد م
 رگه دارش به گوش ي صداتمتا قدم به سمت اتاق برداش.  دادم از آن فضا دور شومحیترج. حرف زدن نداشتم

 .دیرس
 کجا؟ -        
 . نهنی از اشتری نه، بایخدا!  اجازه نده حدسم درست باشدایخدا        
 . خوام برم لباسم رو عوض کنمیم -        
 . دستش به مبل اشاره دادي تووانیبا ل        
 .نیفعال بش.  حااليریم -        
 . دهانم را قورت دادمي ندهیآب فزا        
 .حوصله ندارم. ی کنه مانیسرم درد م -        

 .یصدادار و طوالن. دیخند        
 . اال شوهرتيتو واسه همه حوصله دار! یلیخ.  جالبهیلیخ -        
 . تکرار کردی بار با خشونت واضحنیا.  شدی مدتریعالئم سنکوپ هر لحظه شد        
 .نیگفتم بش -        
 . را هم پر کردي بعدالسیگ.  را از تن کندم و نشستممیبه زحمت پالتو.  بغلم راه گرفته بودریعرق از ز        
 ؟ي خورینم -        
 .دی را کششی صدای ترسناکشخندی را به سمتم گرفت و با نوانیل. سرم را به چپ و راست تکان دادم        
 ! همسر وفادارمیبه سالمت -        
 .لبم را گاز گرفتم        
 .گهیبسه د. ی ماني خوردیلیفکر کنم خ -        
 .دی اش کشینی اطراف را درون بيبا تمام وجود هوا.  لبش کج شديگوشه         
  داد؟جهیالتماسات نت.  کنفیخب؟ تعر -        
 .دی کشيآه بلند.  هم افتادندي رومیپلک ها        
 ! تارایاقتی لیچقدر ب -        
 . مکث کردهیچند ثان        
 !یاقتی لی بیلیخ -        
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 دهیمرا د.  آرام کردنشي برایهی گفتن داشتم و نه توجي براینه حرف. گردنم تحمل وزن سرم را نداشت        
 .بود

 . خواستم باور کنمیاما نم.  سراغشيری مره،ی داره می بفهمیمطمئن بودم وقت -        
 .دیبدنش را جلو کش        
 .چقدر خرم. من چقدر احمقم -        
 . تنه بچرخانمکی را ابی خواستم سنگ آسیانگار م. زبانم را وادار کردم که بچرخد        
 .میما فقط حرف زد -        
 .دیمستانه خند.  کردندی صورتم را ترك نميچشمان مخمورش لحظه ا        
 ن کنم؟ محبتت رو جبرانی ايمن چطور. ي که فقط حرف زديواقعا لطف کرد. زمی عزیمرس -        
 : حال جواب دادمیخسته و ب.  دفاع از خودم نداشتمي براي ازهی انگچیه        
اونم قصدم . دمی دی بار بود اشکان رو منی مدت که با توام اولنیتو ا. ی نکردم مانانتیمن بهت خ -        

 !نیهم. نمشیفقط خواستم واسه بار آخر از دور بب. حرف زدن نبود
 . او هم خسته بود و درد داشتيصدا.  شدرهی خنی گذشت و به زمشی پاهاي دستش را روساعد هر دو        
 و چشمت تر ی کنی مي آشپزیوقت. ي کردانتی ش بهم خهی تو هر ثان،ی که با منی مدتنی ايتو -        

 کنار من یوقت. ی کنی بالش خفه مي ت رو توهی گري و صدايری مرونی نصفه شب از بغل من بی وقتشه،یم
 چیبود و نبودم واسه تو ه  وختمی تو ري رو به پامی من همه زندگیوقت. شهی و تمام تنت بغض مینی بی ملمیف

 ی فراموش منهیمحبت بب. شهی دادم که درست می ميهمش به خودم دلدار. انتی خیعنی همه نایا.  ندارهیفرق
 کنه که وقت یاون قدر سرش رو گرم م.  برهادشی گذشتش ی کنم که زندگی غرقش ماتی تو رفاهنقدریا. کنه

 ي زده ست چطورخی مجسمه سرد و هی که واسه من ی کسمدیامروز که د.  نشدیول. فکر کردن نداشته باشه
تو ارزش محبت کردن . دستی فای بدمی فهمزه،یری زنه اشک می که با نفرت پسش میداره واسه خاطر کس

 .ي رو نداری زندگنی ااقتیتو ل. يندار
 يزیمن چ.  نداشتمزی چچی هي براي ازهی انگچیمن ه.  شده بودمریتحق. خراب بودم. من خسته بودم        

 . از دست دادنش نگران باشمينداشتم که برا
 . مبل از جا برخاستميبه کمک دسته ها        
 ی روزا منی به فکر ادیبا ،ي که دوست داشتم جدا کردي منو از مردي که به زور و با نامردییاون روزا -        

 روز بتونم هی که رممکنهی دوستش نداشته باشم، اما غگهی روز بتونم از اشکان دل بکنم و دهیممکنه من . يبود
 . نکنفراموش  وقتچی هنویا. به تو دل ببندم و تو رو دوست داشته باشم
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 شود و به من حمله کند، اما تنها داری بود بدهی خوابشی که مدت ها پشی گری وحشيانتظار داشتم خو        
 . کردمکی خالص را شلریت. لبخند زد

 وجود نداره که به ي مردچی خواد هی منو نمگهی که دی کنم، چون به جز اشکانی نمانتیمن بهت خ -        
 . از من نداشته باشي انتظارچی هنی از اشتریاما ب.  کنمانتیخاطرش به تو خ

 توانستم اسم ی نمی حتگرید.  نگاهش کردمقیدق.  تکان داددیی سرش را به عالمت تاباز هم لبخند زد و        
 یب.  شده دارندییای که تمام زنان مومیهمان حس.  محض بودی تفاوتیفقط ب. حسم را به او نفرت بگذارم

 !یتفاوت
 

 ی بدخلقی نه کسد،ی گوی زور مینه کس. استی مثل خواب و رونجایآرامش ا.  خوب استزی همه چنجایا        
با .  کنندی دخالت نمگری همدیدر زندگ.  زنندی حرف نمگریپشت سر همد.  کندی قضاوت می کند، نه کسیم

. ستی ني اجبارچیه.  استش و رفتار خودماتی مسئول تصمی وجود دارد هرکسنشانی که بیمتیوجود تمام صم
 ! استتیفقط حما

 عروس با کی ي کدامشان مثل رابطه چی اند، اما رابطه من با ههرفتی مرا پذکیبه عنوان نامزد پاتر        
 و به همان یبه همان گرم! نای شناسند، مثل نی از خانواده ميمرا به عنوان عضو. ستی شوهرش نيخانواده 

 . کنندی مضاعف با من رفتار می اما با احترامیراحت
.  استمارستانی هم که بکیپاتر.  روندی ميصبح ها همه به غذاخور.  گذردی وقتم با پدر و سارا مشتریب        

 یدور م. دمی ترسی اول ميروزها. می دوشی گاوها را مریش. می دهیبه مرغ ها غذا م. می رویبا پدر به مزرعه م
 ستییها کارنی از لذت بخش تریکی ری شدنیدوش حاال.  دادادمی ي کردم، اما پدر با صبوری و نگاه مستادمیا

 نشود و لگد ی شوم که عصبانکی اسب نزدکی به دی دانم چطور بایحاال م. که در تمام عمرم انجام داده ام
. نمشی بیبه زحمت م.  سرش شلوغ استیلی روزها خنیاما ا.  بدهدادمی ي هم قول داده سوارکارکیپاتر. نزند
 . ام را با دخترش جبران کنمی کنم دلتنگی مینمش و سعی بی روزها اصالً نمیبعض

خودم هم .  دهدی مادی را ییایدور از چشم پدرش به من جمالت پرکاربرد اسپان. ستی باهوشيسارا بچه         
 خبر کی کند، اما پاتریپدر هم کمک م.  گذرانمی ميریادگی ام و وقت آزادم را به دهی خری کتاب آموزشکی

 را جبران شی تواند محبت های من نمتشرفی به اندازه پزی چچیانم ه دیم.  کنمزشی خواهم سورپرایم. ندارد
 ی را برد، از وقتمی دردهاجی خلیاما از وقت.  آموختن داشته باشمي براي ازهی کردم انگی وقت فکر نمچیه. کند

 کی پاتردمی فهمی دوشم برداشته شد، از وقتي کردم و آن بار وحشتناك از روفی تعرکی پاتري را برازیهمه چ
 ی بخشد، از وقتی می کرده و زندگی و زندگستادهیبدتر از من داشته اما دوباره ا ی مثل من و حتيهم گذشته ا

هنوز هم . اشکان از دلم نرفته.  کردمدای پزهی رفت؛ انگشییبای و زی دنجي و دلم برادمی تپه را دي رويخانه 
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اما فقط بعد . ست اشکان اشمی اندیخواب بدان م و هر شب قبل از يداری که هر روز صبح بعد از بيزی چنیاول
 ي برای مختلف دارم که افکار و عواطف فرصتي هایدر طول روز آن قدر سرگرم!  و قبل از خوابيداریاز ب

 زی چچی هگری و آرامش در پوست و گوشتم رسوخ کرده که دتیآن قدر احساس امن.  کنندی نمدای پییخودنما
 آرامش را نی خوب است و امی روزهانیحال ا. رد وادايرعادی آزار دهنده و غي تواند قلبم را به طپش هاینم
  توانم جبران کنم؟ی جبران کنم؟ چطور مدیچطور با.  آرام و مطمئنم هستمي بلک بلوونیمد

 هنوز کیپاتر.  دوازده استکیساعت نزد.  دهمی به کمرم می بندم و کش و قوسی را مییایکتاب اسپان        
اما امشب .  شودی وارد اتاق خودش ممی کند و مستقی گردد از اتاق من عبور نمی برمری که دییشب ها. امدهین

 .ده خندانش تنگ شي های آبيدلم برا.  خواهم آمدنش را از دست بدهمینم
 ي قدم هايصدا.  کشدی طول نمادیانتظارم ز.  کنمی مزی را تمی کشم و گوش های تختم دراز ميرو        

 ی ممی به موهایدست.  پوشمی را ممی صندل هاعیسر.  کنم تا وارد اتاقش شودیصبر م.  شنومیمحکمش را م
 ی ملشی رويدر را رو. کند یبه داخل دعوتم م.  زنمی ممانی اتاق هالی آهسته به در حايکشم و دو ضربه 

 . زندی را باال ماهنشری پي هانی داده و آستهی تکزشیبه م.  شومی مکیکشم و وارد اتاق کوچ پاتر
 .سالم -        
 . صبور و مهربان استشهی زند، اما نگاهش مثل همی مادی را فریتمام وجودش خستگ        
 .رینصفه شب به خ. سالم -        
 کی و به من نزدردی گی فاصله مزی شود از می ها تمام منیکارش که با آست.  زنمی لبخند مشیبه رو        

 . شودیم
 ؟يدی دولسه؟ چرا نخوابیخوب -        
 : دهمیصادقانه جواب م        
 دمت؟ی ندی چند وقته درست و حسابی دونیم. دلم واست تنگ شده -        
 . کندی مری را پشت گوشم اسمی آورد و موهایدستش را باال م        
 .ببخش. ی مونی تنها میلیخ. حق با توئه -        
 ياری چشمش افتاده کنار بزنم، اما دستم ي رويدی که با قی رنگاهی سيوست دارم حلقه مومن هم د        

 . کندینم
 .شهیفقط دلم تنگ م. ستمیمن تنها ن.  پاتستی نییمشکل تنها -        
 . کنمی مدی تاکيشتریبا غلظت ب        
 .شهیدلم واسه دوستم تنگ م -        
 . نشاندی و مرا کنار خودش مندی نشیم.  رسدی مشیلبخند چشمانش به لب ها        
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 که ی دونی فرصتم که باهات حرف بزنم، اما خودت مهی وقته که دنبال یلیمنم خ. زمی دونم عزیم -        
 . خودم اون قدر خستم که حال حرف زدن ندارمای ی تو خوابای رسم ی میشبا وقت. چقدر گرفتارم

 .کشم ی دستش ميانگشتم را رو        
 .امی بگهی وقت دهی برم ياالنم اگه خسته ا.  فهممیم -        
 : دهدیقاطع جواب م        
 !نه اصالً -        
 . رودی بار کنار کتابخانه اش مینی و به سمت مزدی خیبرم        
 .ییرای دارم واسه پذی چخچالی تو نمیبذار بب. یستیتو که اهلش ن -        
 . کم باهات حرف بزنمهیفقط اومدم .  خوام پاتی نمیچیمن ه -        
 . دهدیسرش را تکان م        
 . کنمییرایپس بذار از خودم پذ. باشه -        
 بار رو به نی و ازدی ری موانشی لي تووهی آبمی کند و کمی میبه احترام من از خوردن الکل چشم پوش        

 .ندی نشی ممیرو
 ست؟ی که نیاوضاع خونه چطوره؟ مشکل خاص.  کنفیخب، تعر -        
 . کنمی آزاد متینفسم را از سر رضا        
 .هی عالیلی خینه همه چ -        
 . کنمیدستانم را در هم قالب م.  ماند که ادامه دهمی منتظر می حرفچیبدون ه        
 همه نی وقته ایلیخ.  انقدر آروم نبودممیزندگ وقت تو چیه. هیرفتار همه با من عال.  پاتهی عالیهمه چ -        

 . نداشتم، انقدر شاد نبودمتیاحساس امن
 . زندی چشمش کنار مي مزاحم را از رويباالخره طره مو        
 . شنومی منویخوشحالم که ا -        
 . دهمی ادامه مجانیبا ه        
 . خورمی دارو هم نمگهید -        
 . خندندیاما هنوز چشمانش م.  بردی را باال مشیابروها        
 چند وقته؟ -        
 . کنمی حساب معیسر        
 . روزهازدهی -        
 . کندیمتفکرانه نگاهم م        
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 .ي کردی کار رو منی سرخود ادینبا -        
 . کشمیخودم را تا لبه مبل جلو م        
 رفته قرصامو ادمی هفته ست که هی دمی به خودم اومدم و دهوی. قطع کنم خواستم داروهامو یمن نم -        
 .بخورم
 . زندیاشک در چشمم حلقه م        
 . ندارمیاجی به اونا احتگهی و آروم بودن ددنیواسه خواب -        
 . زندی فقط لبخند مجانی و هاقی همه اشتنیدر برابر ا        
 . خوبهیلیخ.  خوبه تارایلیخ -        
آن هم تنها با کمک کتاب و افراد . رمی گی مادی اش را ي دارم زبان مادرمی که نگورمی گیزبانم را گاز م        

 .خانواده اش
 ... فقط.  خوبهیلی خیهمه چ!  خوبهیلیخ. آره پات -        
 . شوندی ماری هوشعیچشمانش سر        
 ؟یفقط چ -        
 .نمی نشی تر به او مکی نزدی مبلي شوم و رویبلند م        
 . انجام بدمي کارهی ی همه خوبنی خواد در برابر ایدلم م -        
 . کنمی منی سبک و سنگیحرفم را کم        
 کنن منم کار ی خونه تالش منی که همه واسه خرج و مخارج ايهمون جور.  باشمدی خواد مفیدلم م -        

 .کنم
 :می گوی مصالیبا است.  منظورم را برسانمدی دانم چطور باینم.  را بد برداشت کندمی خواهم حرف هاینم        
 . خانوادت باشمای خوام سربار تو ینم.  خوام منم بهتون کمک کنمیم.  بکنمي کارهی خوام یفقط م -        
 . خواندی کند و سرزنشگرانه اسمم را میاخم م        
 !تــــارا -        
 . رانمی زبانم مي وقفه کلمات را رویتند و ب        
 هی.  خسته شدميکاریاز ب.  سرم گرم باشه به نفعمهشتریهرچه ب.  واسه خودمم بهترهي جورنیا -        

 !لطفاً نگو نه.  معذبمییجورا
 . گذاردی من مي زانوي دسته مبل و دستش را روي را رووانیل        
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 و ی رسی به سارا م،ییکمک حال بابا. يدی خونه انجام منی کار تو ای کلي االنم دارنیتو هم -        
 تنه هی رو ی بزرگنیخونه به ا. ی کنی رو واسه شام آماده ممی که ما دوست دارییغذاها. ی کنیسرگرمش م

 ؟ی کار کنی چي خوای مگهید. ی کنینظافت م
 . اندازمی منییسرم را پا.  شومی نمانده غرق شعف مدهی از چشمانش پوشزی چچی هنمی بی که منیاز ا        
 .يفقط اگه تو اجازه بد.  باشمدترمی تونم مفی اما مدم،ی کارا رو واسه دل خودم انجام منیمن ا -        
 . کندی را از دو طرف باز مشی و دست هاندی نشیراست م        
من . فقط خودت رو خسته نکن.  انجام بدهي دوست داريهرکار.  دولسهيدار نازیتو به اجازه من ن -        

 . دارماجی احتتی خونه به انرژيواسه بازساز
 . مالمی را به هم ممی دست هایبا خوشحال        
 . بلک بلوشهیاطاعت م -        
 . خنددیم        
  هست؟ی چي انجام بدي خوای که مي کارنیحاال ا -        
 . آورمی منیی را پامی زنم و صدای میچشمک        
 ن؟ی کنی سرو نمی محليمگه شما تو رستورانتون غذاها -        
 :دی پرسطنتیبا ش        
 خب؟ -        
 : جواب دادمطنتیبا ش        
 . بلدمی محلي عالمه غذاهیخب منم  -        
 يبا وسواس دنبال تکه ا. دمی را دستمال کشونیزیبوفه و تلو و زی مبل ها و مي بار صدم دسته يبرا        
دستمال را .  بعد از شستشو آوردند و نصب کردندروزیپرده ها را هم که د. افتمی نیچی گشتم و هنی زميزباله رو

 "! خدايوا" دمی و نالدمی کوبمی پايرو
زنگ هم .  به خانه برنگشتدمی صورتش کوبي را تومی از آن شب که نقابم را برداشتم و حرف هایمان        

 حرف زده بودم واریاز بس با خودم و در و د.  کالفه ام کرده بودییتنها!  ماهکی از شتریب. رفت که رفت. نزد
.  رفتمیروزها باشگاه م.  هم نبودنش دوستاي از رفت و آمدهاي خبرگرید.  شده اموانهی کردم دیاحساس م
 اش انگشتان یکیتار.  آمدندیاما شب ها کش م. دمی چرخی پاساژها مي هدف تویب.  رفتمیاستخر م
 چراغ ها را گرید.  فشردندی را ممی آمدند و در اوج وحشت گلوی شدند که به سمتم می مي و درازیاستخوان

 وق زده به در ی کردم و با چشمانیبالشم را بغل م.  شديکم کم خواب از چشمانم فرار.  کردمیخاموش نم
 ی خانه راه مي شد و توی مدای که شب ها سر و کله شان پیالی از اشباح خدم،ی ترسیم.  شدمی مرهیاتاق خ
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 دهی هم فایپاتخت.  مکان دادریی تغیکارد بزرگ از آشپزخانه، به پاتخت.  گشتندی و دنبالم مدندی خندیرفتند و م
 و ترسناك را تکه تکه کنم، اما آن اهرنگی سي خواستم شبح هایم! محکم.  گرفتمشی دستم ميتو. نداشت

 یکرخت م.  شدندی سر ممیدست و پا.  شدمی کردند که شب ها فلج مشرفتی موهم پي ترس هانیقدر ا
با .  زدی که مبود  کردهری گیسی رودروايقلبم هم تو.  شدندی باز و بسته می با منت و تنبلمی هاهی ریحت. شدند

 ی مداری بی شد، چون وقتلیاستخر و باشگاه هم تعط. انستم بخوابم توی رفتند و می اشباح مییآمدن روشنا
 . شده بودکیشدم هوا دوباره تار

 پر شدن وقتم يآن قدر برا. دستمال را برداشتم و به آشپزخانه بردم.  ده بودکینزد. به ساعت نگاه کردم        
 را بلند ونیزی تلويصدا.  پوست کندموهی خودم ميبرا. شسته و رفته بودم که سر انگشتانم ترك برداشته بودند

 و به صفحه دمی کشیقینفس عم.  آمدندی مداشباح از دوازده به بع. نمیدوست داشتم ساعت را نب. کردم
 را نشان ازدهیپس چطور االن .  ده بودشی پقهی دقکی نیهم. دندی دویعقربه ها دنبال هم م.  زل زدمونیزیتلو
وجود .  ادامه بدهمي طورنی توانستم اینم.  گذاشتمزی مي شده را روزیقال ر دهند؟ بشقاب پر از پوست پرتیم

 بوق یلیخ.  را برداشتم و شماره اش را گرفتمیگوش! تیامن.  حسن داشتکی شیها ي در کنار تمام بدیمان
 .خورد تا جواب داد

 بله؟ -        
 . شدی لحظه هم قطع نمکی و خنده غی جيصدا. دور و برش شلوغ بود. چند لحظه مکث کردم        
 الو تارا؟ -        
 .دمی کشمی لب هايزبانم را رو        
 .سالم -        
 . حوصله و سرد جوابم را دادیب.  کمتر شداهویانگار از جمع فاصله گرفت، چون ه        
 ؟یمان -        
 . مانده بودی باقییای مومي برا غروريهنوز ذره ا.  هم فشار دادمي را رومیدندان ها        
  خونه؟يایچرا نم -        
 .نمی تواستم پوزخندش را ببیم        
 خونه؟ کدوم خونه؟ -        
 .دی به گوشم رسي و زنانه افی ظريصدا        
 "! همه منتظرنگهی دای بزمی عزیمان"        
 . همچنان سرد بودی مانيصدا . هم گذاشتمي را رومیچشم ها. دی در دلم خليخار        
 نکنه دلت واسم تنگ شده؟ -        
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  که مثل من منتظرش بود؟ی آن زنای زد یبا من حرف م        
 ها تارا؟ -        
 : واضح تر ادامه داديو بعد با طعنه ا        
 .ینی از خدات باشه منو نبدیتو که با. نگو که دلت تنگ شده -        
 .مثل خودش سرد جواب دادم. می و ترسم بگویی اجازه نداد از تنهاماندهی ذره غرور باقکیهمان         
 .خداحافظ.  که مزاحمت شدمدیببخش. باشه -        
دو شاخه .  را خاموش کردملمیموبا. جواب ندادم. خودش زنگ زد.  بزند و قطع کردمیفرصت ندادم حرف        

مطمئن شدم که در را قفل کرده ام و تمام چراغ ها روشنند و بعد به اتاق خواب . دمی کشرونی بزیتلفن را از پر
 نگاهم به صفحات کی. دمی کشمی پاهاي را روو که تا نصفه خوانده بودم برداشتم و پتیرمان. مسواك زدم. رفتم

اشباح .  ها بلند شدنتی کابي که ساعت دوازده را نشان داد صدانیبه محض ا.  نگاهم به درکیکتاب بود و 
 از یکرخت.  را به هم چسباندممیپاها.  ها داشتندنتی به باز و بسته کردن در کابيادی زي من عالقه يخانه 

 ها مفهوم یتازگ.  مشتم گرفتمي بود چاقو را تویبه هر زحمت. دی تنه ام رسنییبه پا انگشتان دستم شروع شد و
ساعدم .  شکمم جمع کردمي را تومیزانوها.  زدندیم مرا صدا ممرتب اس.  کردمی را هم درك مشانیحرف ها

. دی چکی دستم مي و هراس روی از سر بدبختمیاشک ها.  ساعدمي زانوانم گذاشتم و گونه ام را رويرا رو
 صالی پتو فرو بردم و با استيسرم را تو. نتوانستم تحمل کنم.  شدندی تر و مفهوم تر مکی و نزدشتریصداها ب

 :دمینال
 !مامـــان -        
 که سرم را بلند کنم چاقو را در نی هدف و بدون ایب.  زدن هم نداشتمغی توان جیحت.  تکانم دادیدست        

 . شدری اسي قدرتمندي پنجه هانیمچ دستم ب. هوا تکان دادم
 ؟ی کنی کار میتارا؟ چ -        
 .صدا آشنا بود        
 .یمنم، مان. نتارا، سرت رو بلند ک -        
 ی توانند خود را به هر شکلی بودم جن ها مدهیشن.  دروغ باشددمی ترسیم. گردن خشکم را تکان دادم        
 . کننددی را تقلی هرکسي توانند صدایم. درآورند
 عطرش را يکم کم بو.  را در آغوشش گرفتمیمشتم را باز کرد و چاقو را از دستم درآورد و بعد شانه ها        

 و دی تخت باال کشيخودش را رو.  را لمس کردمراهنشیدستم را باال بردم و پ.  تنم آب شدخی. حس کردم
تنم . دی لرزی ممیدندان ها. دی لرزی ممچانه ا. دی کشمی موهاي انگشتانش را روی حرفچی هیکامل بغلم کرد و ب
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 و صورتش را رمیباالخره توانستم سرم را باال بگ.  فشردی و او هر لحظه محکم تر مرا به خودش مدی لرزیم
 . صورتم گذاشتي را رها کرد و کف دستش را رومیموها. نگاهش سرخ بود. فکش منقبض بود. نمیبب

 ؟ي بوددهیترس -        
 . تار بوددمید.  را باز و بسته کردممیپلک ها        
 ؟یاز چ -        
 . آمدی در نممیصدا.  خشک بودمیگلو        
 . دارهییزای چهی. ی داره مانيزی چهی خونه نیا -        
 . در هم گره خوردشیابروها        
  داره؟یچ -        
 .دستم را دور کمرش حلقه کردم        
 !جن، روح، شبح.  دونمینم -        
 .مسخره نکرد. دینخند        
  تو تخت؟ي و با چاقو اومدیبه خاطر همونا چراغا رو روشن گذاشت -        
 . دوریلی را بشنوم، اما دور بودند، خشانی توانستم صدایهنوز هم م        
 . ترسم ازشونی میلیآره، خ -        
 همه نی ایتح. دمی دی در چشمش نمی از مالطفت و دوستي اثرچیه. بداخالق بود. نگاهش خشن بود        

 . کردیتنها در سکوت نگاهم م. اوردی گرما به صورتش بیاشک هم نتوانست کم
 ؟ی کنیباور نم -        
 :دی از انقباض عضالتش کم شود پرسي که ذره انیبدون ا        
 ؟ي خاطر زنگ زدنی امشبم به همان؟یفقط شبا م -        
 .صادقانه سرم را تکان دادم        
 . مني هاهی تلخ تر از گريلبخند. االخره لبخند زدب        
 . کنمی به حالشون مي فکرهیفردا . فعالً بخواب. نترس. نجامی اگهیاالن من د. باشه -        
 تی منبع امنش،ی هاي با تمام بدیمان. دمی کشی از سر آسودگی اش گذاشتم و نفسنهی سيسرم را رو        

 !بود
 که شدم داریب.  ماندمی خودم تا صبح در آغوش مانلی بار به منی اولي و برادمیبعد از مدت ها آرام خواب        

 سر مرا رونشی بي نشسته و با لباس هامهی ناراحت شب قبل، نتی که در همان وضعیمان. تمام بدنم خشک بود
 : و گفتدی به صورتش کشیدست. کردم  بازش نگاهمهیجا به جا شدم و به چشمان ن.  گرفته بودنهیدر س
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  بلند شم؟يذاریم -        
 . کنار رفتمعیسر        
 .ي شدتیاذ. دی ببخشيوا -        
 یپتو را کنار زدم و در حال. دلم سوخت.  دستانش گرفتنی کرد و سرش را بزانی را از تخت آوشیپاها        

 : ادامه دادمدمی پوشیکه ربدوشامبرم را م
 . کنمی من صبحونه رو آماده ميری دوش بگهیتا  -        
 لباس آماده کردم و شی به دست و صورتم زدم و برایمن هم آب.  حرف برخاست و به حمام رفتیب        

 در اتاق را يصدا. دمی را چزی و مدمی پوشی به صورتم رنگ و لعاب دادم و لباس مرتبیکم.  تخت گذاشتميرو
 : بلند گفتمدمیکه شن
 زم؟ی برییچا -        
 .حداقل شب ها برگردد.  خواست به خانه برگرددیدلم م.  خواست کدورت را تمام کنمیدلم م        
 .زیبر -        
استکان را .  نشستزیچند حرکت محکم به گردنش داد و پشت م.  هم سرخ تر بودشبیچشمانش از د        

 : دستش گذاشتم و گفتميجلو
 .يدی کشی و راحت دراز مي کردی مدارمیکاش خودت ب.  خوابم بردی کدمی اصال نفهمشبید -        

 . نشستمشیرو به رو.  نظرم گرفته بودریبا نگاه داغ و خسته اش ز        
 نه؟. ی کوفته باشیلی خدیاالن با -        
 : گفترلبی نان در دهانش گذاشت و زي انداخت و تکه انییچشمانش را پا        
 . دکترمیلباس بپوش بر -        
 ؟یدکتر واسه چ -        
 .تند نگاهم کرد        
 شروع ي شنوی صدا مهی تو رختخواب و تا يری داره و با چاقو مي خونه جن و پری کنی که فکر منیا -        

 ه؟یعی زدن، به نظرت طبغی به جی کنیم
 . انداختمنییرا پاسرم         
 ه؟یعی کنه طبی و بدنت عرق میگی مانی که تا صبح هذنیا -        
 . لبم را گاز گرفتميگوشه         
 همه مدت تنها بمونه معلومه که دچار نی که ایکس. دمی ترسی میکی و تاریی از تنهایمن از بچگ -        
 .شهیتوهم م
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  پس چرا دستات لرزش داره؟،ییتنها نه کهیاالن که روزه، نه تار -        
 : ادامه داديشتری بمتیبا مال.  کردمی مخفزی مری دستانم را زعیسر        
 .ستی کنه بد نتتیزی روانشناس وهی -        
 توانستم ی خودم هم نمشی پیحت. اعترافش سخت بود. گفتنش سخت بود.  فرو بردمقهی يسرم را تو        

 . به اودهیاقرار کنم چه رس
 تک و تنها بمونه ی بزرگنی خونه به اي ماه توهی من باشه يهرکس جا.  ترسمی مییمن فقط از تنها -        

 .شمی پادی بهی خونه بگو دايای بيحداقل اگه تو دوست ندار. شهی مییایخولیمال
 . و محکم بود که وحشت کردمنیپوفش آن قدر خشمگ        
بعدشم کامالً درست .  واجب تر از توئهیلیاون خ.  مواظبشههی داضه،یدخترش مر. نهیب مشی پهیاوالً دا -        

 تو هم دنی به دي عالقه اچیه!  جهنمهنجا،ی استیخونه ن.  خونه ندارمنی به اي عالقه اچیمن ه. يحدس زد
 ادا اطوارا رو واسم نی که ای کنی زندگخودت خواستم ولت کنم تا به حال. ي وبال گردنم شدیی جوراهی. ندارم

 بهت بده تا یی داروهی دکتر بلکه میپاشو بر.  تو خونه و غول و جن بکشمنمی که بشستمی نکاریمن ب. يدرآورد
 .ی تر نشوونهی دی که هستینیاز ا

تو مرا . ي مرا نابود کردیتو زندگ. ی روز انداختنیتو مرا به ا. ي کردوانهی تو مرا دمی خواست بگویدلم م        
 درد با دوا و دکتر نی مگر ا؟یحاال نگرانم. ي نشانداهیتو مرا به خاك س. ی گرفتيبا نامرد. یاز عشقم گرفت

 نی ای توانی چطور م؟ی را از وجود من جدا کنن حس برده بودن و بنده بودی خواهی شود؟ چطور میدرمان م
 ؟ی به آن ندارم دلگرم کنی حسچی که هي ای مرا به زندگی خواهی چطور م؟یظلم را جبران کن

 رفت و یباز هم م. دمی ترسی کنم، اما می سال را سرش خالکی نی خواست داد بزنم و خشم ایدلم م        
 . آوردنیی را پاشی که ناراحتم، صدادیفهم.  کردمی دستم خالي نان جلويحرصم را رو. یی ماندم و تنهایمن م

 .شهی منم راحت مالیخ. ستی کنه بد نتتیزیو. هیمی قدياز دوستا.  شناسمی روانپزشک خوب مهی -        
 . را برداشتمریبرخاستم و ظرف پن        
 . ندارماجی به دکتر احتی ول،ی که نگرانمیمرس -        
  اشکان جون؟؟ي داراجی احتیپس به چ -        
 . نگاهش کردم و دستانم را باال بردمی حسچی هیب. کالمش پر از طعنه بود        
 تکرار گهی ددمیقول م. یفتی خوام که باعث شدم به زحمت بی و عذر مي اومدشبیممنون که د. باشه -        

 .نشه
 . را چنگ زدشی موهای نگاهم کرد و بعد با کالفگهیچند ثان        
 ...  تونم کهینم.  نباشمرانی ایمن به خاطر کارم ممکنه چند وقت. لج نکن! تارا -        
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 . خشن نبودگرینگاهش د. با دستش صورتم را به سمت خودش چرخاند. حرفش را خورد و کنارم آمد        
 ... گهی دی که خوبیاگر دکتر گفت خوب.  نهدمی شا،ی دارو الزم داشته باشدیشا -        
 . آبچکان گذاشتمي و تودمیصورتم را آزاد کردم و به استکان ها آب کش        
 .ادی خوابم منقدری دونم چرا اینم.  کشمی کم دراز مهیمنم . تو برو به کارت برس -        
 .دمیاز کنارش گذشتم و در لحظه آخر صورت درهم رفته و چشمان بسته اش را د        
هفته .  خوشحال ترمهشیامشب از هم. می کنی شام را جمع مزی می خنده و شوخانیبا کمک دخترها و م        

 توانم یم. می و آش رشته هايبه خصوص کوکو سبز.  کرده انددای طرفدار پی حسابمیغذاها.  بودیاول کارم عال
 ي گرفتن کار و بارشان، بلکه از توانمندنقنه تنها به خاطر رو. نمی را در چهره تک تک افراد خانواده ببتیرضا

 . هفته بارها کنار گوشم خوانده استکی نی اي توکی را پاترنیا.  شان خشنودندندهیعروس آ
آخر هفته است و . نمی نشی مکی کنم و کنار پاتری را خشک ممی دست هامیی شویظرف ها را که م        

 دستش را ي تويبا نشستن من روزنامه . می خانواده را در جمع داشته باشيدای عضو کم پمی توانیباالخره م
 ی که من به صورتش ميخندلب.  گذاردی دستم مي زند و دستش را روی لبخند ممی گذارد و به رویکنار م

 .پاشم از ته دل است
 .يچه خوبه که خونه ا -        
 . درخشندی ماهشی سي هایآب.  فشاردیدستم را م        
ه خونمون برنامه  زودتر واسدیبا. ی کنی ملیتو هم کار رو تعط. ارتمیفردا و پس فردا رو دربست در اخت -        

 .می کنيزیر
 . خندمیم        
  وقت؟هیمامانت اخراجم نکنه  -        
 . خنددیم        
  دل نه بلکه صد دل عاشقت شده؟هی چطور ینی بینم -        
 چه شانی دانم براینم.  دور و برش نشسته اندشینوه ها.  کنمیبه مادر پر ابهت اما مهربان خانه نگاه م        

 . شنودی هم مکی اما پاترمی گوی خودم ميبرا.  هستنددنشی اما همه سراپا محو شندی گویم
 !خوش به حالت. خونوادت محشرن پات -        
 کشد ی تنم را به سمت خودش می اندازد و کمی ممی دارد و دور شانه های دستم بر ميدستش را از رو        

 . کندیو زمزمه م
 . من و توي ما تارا، خونواده يه خونواد -        



 289 

 لغزان يمردمک ها.  شومی مانند نگاه صاف و زاللش غرق می بییبایدر ز.  کنمیبه چشمانش نگاه م        
 . خندندی شوند، اما همچنان میاو هم ثابت م

 ن؟ی بدی به ما شام عروسنی خوایشما دو نفر نم -        
 شانه ام کیپاتر.  شوندی داغ ممی کنم و گونه هایهول م. میری گیه م از هم فاصلی پدرش کميبا صدا        

 :دی گوی مي کند و با خونسردیرا نوازش م
 . که خونه مون آماده شهنیچرا، به محض ا -        
 : پرسدی مادر بزرگش نشسته است مظلومانه مي پايسارا که رو        
 ن؟ی بریمنم با خودتون م -        
 چشمان نگران دختربچه يدلم برا.  خورمیاز مکث ناجورش جا م.  شودی متوقف مکیحرکت دست پاتر        

 : دهمی من جواب مکی پاتريبه جا.  سوزدی که منتظر جواب پدرش مانده ميا
 .یی تو هم همون جامیهرجا که من و پدرت باش. زمیمعلومه عز -        
 بار نیا.  راحت نشدهالشیسارا از پاسخ من خ.  کندی و همچنان سکوت م کشدی مي نفس بلندکیپاتر        

 نیانگشتش را ب.  زنمی مکی پاتري به پهلوي آهسته ايضربه .  کندیبه زبان خودشان سوالش را تکرار م
 : دهدی پاسخ مفی رفع تکلي کند و برای فرو مشی مويحلقه ها
 .بله -        
 ی مرد که منیا.  شومیهر بار از هر برخوردش با سارا سردرگم تر م.  شومی مرهی خکیسردرگم به پاتر        
 باشد؛ چرا در ی قدر منطقنی تواند ای گاه باشد، که مهی قدر تکنی تواند ای قدر مهربان باشد، که منیتواند ا

 نیوفا را از ا ی بي کدام منطق انتقام مادربا  کند؟ی همه سرد برخورد منی ای کوچکنی به ايبرخورد با دختر
  رحم باشد؟ی قدر بنی تواند ای چطور مرد؟ی گیبچه م
نگاه شماتت بار .  اندازدی منیی فهمد و سرش را پای کالم پدرش را مي که سارا اجبار و سردنمی بیم        

 شتری کنم و باز هم دلم بی را در پشت گردنم حس مکیانقباض عضالت دست پاتر. نمی بی مکیمادر را به پاتر
 پدر و دختر نینگاهم ب.  ام را گرفتهته فرزند از دست رفي که جاییسارا.  سوزدی و کوچک مبای زي سارايبرا

 :دی گوی و رو به جمع مزدی خی کشد و بعد بر می مقی نفس عمگری دو بار دکیپاتر. در رفت و آمد است
 .می بخوابمیما بر -        
 نای لب نيلبخند کمرنگ گوشه . ستادهی منتظرم اکیپاتر. هنوز سر شب است.  کنمیبه ساعت نگاه م        

 آهسته ری شوم و شب به خی حرف بلند میب. ی وقتنی خواب اي کنند برای مییچه فکرها.  کندیشرمزده ام م
 ی دستم را مبی عجی با خشونتکیترپا.  زنمی در خود فرو رفته لبخند مي بار آخر به ساراي و برامی گوی ميا

 بندد و به صورت من زل یدر را پشت سرش م. دی آی مدت به اتاق من منی بار در طول انی اوليکشد و برا
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 ی کند و به سمت پنجره میدستم را رها م.  صورتش آرامندي اجزاگری شده اند، اما دیچشمانش طوفان.  زندیم
 گذارد و بعد همان طور که پشتش به من است با ی پنجره مي لبه هايو کند و ریدستانش را از هم باز م. رود

 :دی گوی مبی عجیآرامش
 .رمی بگمی مسائل مربوط به سارا اجازه بده من تصميتارا، لطفاً تو -        
 از شدت خجالت میدست ها.  قرار دادهخی را مورد توبمیجایدخالت ب.  استخی سطل آب کیحرفش مثل         
 :می گویمن من کنان م.  کنندیعرق م
 . خوامیمعذرت م. حق با توئه. دیببخش -        
 .نمی توانم ببی زند، اما من گردباد درونش را میهرچند آرام است، هرچند لبخند م.  چرخدیم        
 چیمن ه. ادی به اون خونه بیبه جز من و تو قرار نبود کس.  دولسهي قرار دادي بدتیمن رو تو موقع -        
 .یختی منو به هم ري برنامه هايهمه .  واسه اتاق بچه نداشتميبرنامه ا
 حرکات و حرف ها و ي همه شهی که همیکس. رمی قرار بگکی پاتري طور مورد مواخذه نیعادت ندارم ا        

دست .  دهمی مهی تکواریبه د.  کندی مهی طور دلخور و ناراحت از رفتارم گالنی کرده، حاال ادیی را تاماتمیتصم
 . گذارمی را پشتم ممیاه

 با دی کردم دختر تو هم بایمن فکر م. خب سارا دخترته.  خواستم ناراحتت کنمیمن نم.  پاتدیببخش -        
 . کنهیما زندگ
 . توانم بشنومی فاصله دور هم منی را از همشی دندان هاشی سايصدا        
 !ستیسارا دختر من ن -        
 . شودی مزانی از دو طرفم آومیدست ها        
 ه؟ی کي پس بچه ه؟یمنظورت چ -        
 . گرفتهشیصدا.  مالدی اش را مینی بي غهی و تندی نشی تختم ميرو        
 که من نبودم زنم با چند نفر یی دونم تو اون شباینم. هی دونم مال کدوم حرومزاده اینم.  دونمینم -        

 .ستی من ني دونم که بچه ی منویفقط ا. ومشونه بچه مال کدنی و ادهیخواب
 شانه ي را که رویی توانم وزنه هایم.  زنمی به صورتم مي و ضربه ارمی گی لبم را گاز ماری اختیب        

 .نمی کنند ببی نشسته اند و کمرش را تا مشیها
  کنه؟ی کار می تو چشی پست،ی تو نيپس اگه بچه  -        
 . تواند لبخند بزندی خاموشند، اما هنوز هم مشی هایآب. ردی گیسرش را باال م        
 !سارا تقاص عشقه، تقاص حماقت، تقاص اشتباه.  گرفتمی که مارتا از من و زندگهی انتقامنیسارا آخر -        
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تنها و با حس . ن است مهی شببی که عجيدختر بچه ا.  سارا آتش گرفتهي دلم براکی از پاترشتریب        
 خواهد یدلم م.  خواهد بر گردم و سارا را در آغوشم جا دهم و نوازشش کنمیدلم م. مزخرف خواسته نشدن

 را هم کیپاتر.  نداردیهم حال خوب کی اما پاترزم،ی برشی شده به پاغی را که از خودم و او درییتمام محبت ها
 . توانم تنها بگذارمینم

 دختر هی عاشق یمی که دو تا پسر، دو تا دوست صميدی دلمای تو فای يم تو داستانا خوندحتما تو ه -        
 !ذارهی رو کنار میکی داره و اون شی گراشونیکی و اون دختر به شنیم

 . کشدی مشی موهايکف هر دو دستش را محکم رو        
 آقا غوله شهیهم. ی از سه چهار سالگم،ی با هم بودیاز بچگ.  بودنی هم همکی من و مارتا و ماتیحکا -        

 میبزرگ تر که شد. کی داد مای اومد و مارتا رو از چنگ من نجات می که ميداستان من بودم و شاهزاده ا
 باشه کیبا ما.  برهی پارتکیبا ما. ره برونی بکی دوست داشت با ماشهیمارتا هم. شکل احساساتمون فرق کرد

 پدر شیپ. مارتا سه چهار سالش بود که پدر و مادرش رو از دست داد.  بودم نفر سوم مزاحمهی شهیو منم هم
 ی سعکیمن و ما.  تحت فشار بودنیاز لحاظ مال.  نداشتی خوبطیشرا.  کردی میبزرگ و مادربزرگش زندگ

 واسه پول کی مایول.  نداشتمی تو درس و کتاب بود و پول چندانسرم  اما خب منم،ی ساپورتش کنمی کردیم
 و شدنی چشم به هم زدن برآورده مهی مارتا تو يخواسته ها! ي گرفته تا دله دزدییاز پادو.  کردی ميهر کار

 از دستم ي کارچی و هشمی روز به روز دارم از عشقم دورتر مدمی دی نفر سوم و عاشق بودم که مهیبازم من 
 .ادیرنمب

 .دی تخت ستون تنش کرد و بدنش را به عقب کشيدستانش را رو        
 یمن از چهار پنج سالگ.  به شکستی محکومیقبول نکن. ی سرنوشتت رو قبول کني مجبوریی وقتاهی -        

قبول کردم که .  کردمیمنم داشتم قبول م.  نشدی زدم که با مارتا باشم، وليخودم رو به هر در.  کردمیسع
 اونم یآسون نبود، ول.  ازدواج کنهکی قصد داره با مادمی شنیحت. دمیکنار کش. فتمعقب ر. مارتا دوستم نداره

 .قبول کردم
 . دهدی هم فشار ميچشمانش را رو        
 . کردم که قبول کردمیالبته فکر م -        
 .نمی نشی مشی کشم و رو به روی مشی را پي ایصندل        
 تونستم تو کوچه ینم.  واسم قابل تحمل نبودنجای ايفضا.  گرفتم برممی تصمشونی جشن نامزديفردا -        

 داشت ي پس اندازهیپدرم . معدلم خوب بود. کایاقدام کردم واسه آمر.  و انگار نه انگارنمشونی با هم ببابونیو خ
 کی مادمی از گوشه و کنار شنی تا وقتفت ری مشی داشت خوب پیهمه چ.  بذارهارمی خواست در اختیکه م
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 بچه هی رنگ رو داد دست دی بسته سفهی که دمی خودم با چشم خودم دی کنه و وقتی و فروش مدیداره مواد خر
 . کردمشی و معرفسی رفتم اداره پلمیچهارده پونزده ساله، مستق

 . دوزدیچشم به صورتم م        
به خاطر . به خاطر مارتا بود.  دهکده بوديبه خاطر بچه ها.  کار رو به خاطر خودم نکردم تارانیمن ا -        

 .همه بود
 . هنوز هم آرام و بدون لرزش استشی همچنان خاموشند، اما صداشی هایآب        
مارتا هم .  کرددی تهدیکل.  بود که من لوش دادمدهیبه گوشش رس. دنی سه سال حبس برکیواسه ما -        

 . داشتممانی کارم ایاما من به درست. ش در اومد نثارم کرد از دهنی اومد دم خونه و هرچونیبا چشم گر
 . گذاردی هم مي را روشیباز هم پلک ها        
 ینفرتش عذابم م.  کردم کمکش کنم، اما اون از من متنفر بودیسع.  شمکی کردم به مارتا نزدیسع -        

 ی مگاریبه شدت س.  نداشتیوضاع خوبا. برگشتم. اوردمی دووم نی ماهم موندم ولشیش. کایرفتم امر. داد
 ستی تورهی از بغل اغون شب مست و دهی.  شده بودناهی خورد سی چشماش از بس که الکل مریز. دیکش

بهش .  دادمحیعلت کارم رو توض.  بدمحی رو واسش توضطی کردم شرایسع. باهاش حرف زدم. دمی کشرونشیب
بهش گفتم .  کردی کار رو منی اگهی دیکی کردم ی نمشیمن معرف.  بودنی همکیگفتم آخر و عاقبت ما

 هتل کنار خودم هیبردمش .  رو شونمگذاشت سرش رو. حالش بد بود.  کردی نابودش می آدمنی با همچیزندگ
 که بهش داشتم خودمو ی بود و با همه عشقمی من حالی کنه، ولی کار می نبود چشیاون حال. خوابوندمش

فکر نکن .  که الکل بهش داده بود سوء استفاده نکردمیجانی از هش،ی خبری باز. دمشیکنترل کردم و فقط بوس
 التی خواستمش که که با تمام وجود با خواستن ها و تمایاون قدر م.  نخواستمااصال راحت نبود، ام. هیکار راحت
 . و نوازشش کردمدمشی و فقط بوسدمیاون جنگ

 آرام ي را از پوسته کی تواند پاتری که ميزیتنها چ.  فهممی اش میشانی پیاز سرخ. حالش منقلب شده        
 . خوردینم.  دهمی آب به دستش موانی لکی.  مارتاستنی بکشد همرونیو خونسردش ب

 کس چی گفت هیم.  کردهی حواسش سر جاش اومد، گری شد، وقتداری از خواب بیفرداش وقت -        
بازم .  اومدی کار ازش بر مهیفقط خوشگل بود و . داشت هم که نیسواد درست و حساب.  کنهی نمتشیحما

 ی هم درس مگفتم.  کنم که اون آروم باشهیگفتم تمام تالشم رو م. ادیازش خواستم با من ب. بغلش کردم
 . ذارم به اون سخت بگذرهی کنم اما نمیخونم، هم کار م

 . کندی می خالشیباز هم خشمش را سر موها        
 پا گذاشتم و یاما من رو همه چ! به شدت. خانوادم مخالفت کردن. نم چرا، اما قبول کرد دوینم -        

 ... یول.  از مارتا بخوامششتری نبود که بيزی چچی هایباهاش ازدواج کردم، چون تو دن
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 . شنومی را مشی به زحمت صدادی آیبه حرف که م.  شودی میسکوتش طوالن        
 . کردمی از اول قبول مدیبا. همه کار کردم، اما نشد -        
 .نگاهش پر از افسوس است        
 ! مارتای زندگی من شدم مانیی جوراهی -        
 ! کندیحرفش شوکه ام م        
مارتا منو دوست . ی احساس مارتا رو درك کنی تونیتو خوب م. گمی می من چی دونیتو خوب م -        

 شیبه آب و آت.  تالش کردمیلیمن خ.  دونستی با عشقش مشیمارتا منو عامل خراب شدن زندگ. داشتن
 هی. شد ول کرد و رفت  از زندان آزادکی که مانیبه محض ا.  گذشتم، اما مارتا منو نخواستمیاز همه چ. زدم

نوشته .  بلکه ازم متنفر بودهنوشته بود نه تنها دوستم نداشته.  دو ماهه و رفتينامه گذاشت کنار تخت بچه 
 و ستی من نينوشته بود سارا بچه . دهی محی رو به بودن با من ترجابونی تو خي با مردادنی و خوابیبود فاحشگ

 تونستن ی که واسش جذاب بودن و میی خوندم با مردای مدرس  کردم وی که من مثل سگ کار مییتو شبا
 تونم ینوشته بود م.  کدومشونهي دونه بچه ی و نمدهی کنن خوابرونی رو از سرش بدنیخاطرات تلخ با من خواب

 هم رهینوشته بود دنبالش نگردم چون بم. ستی چون واسش مهم نابون،ی بذارمش کنار خایبدمش پرورشگاه 
 . باشهمن  باستیحاضر ن
 . شودی مشهود مشیکم کم لرزش صدا        
 ای دننی تو ايسارا به هر مرد.  بلهدمیانجا دادم و د DNA تست.  تونستم باور کنمینم. باورم نشد -        

 که به خاطر مارتا ازش رونده يخونه ا. بچه رو برداشتم و برگشتم خونه!  تونه تعلق داشته باشه به جز منیم
 قبول ستی دونن مال من نی و نمونستن دی رو که نميبچه ا. شده بودم دوباره آغوشش رو واسم باز کرد

 یاحساس م.  تونستم بمونمی رفتم نمیهر جا م. رفتم و خودم رو گم و گور کردم. ه رو دادم و رفتمبچ. کردن
 و می نوشته بود من چه آدم احمق و بدبختمیشونیانگار تو پ.  من خبر دارنیچارگیکردم همه از اوج حقارت و ب

 .میشونی و احمق و بدبخت تو پری حقم شدم به همون آدلیواقعا تبد
 چیه.  زده اندخی میپاها.  رودی مییبه سمت در کشو.  باردی از تمام وجناتش میخستگ. زدی خیبر م        

 . گفتن ندارمي برایحرف
 یکی یوقت.  بودنی واقع بدیبا. ستی احساس ني جاای دننیا.  کردمی قبول مدیبا. مقصر خودم بودم -        

 ياصرار رو.  قبول کرد و گذشتدیبا.  کنهی رو بدتر مزیه چ شدن فقط همزونیآو. دوستت نداره خب نداره
 رفتار کنم، اگه به عقلم مجال حرف یقاگه من بلد بودم با احساسم منط. اشتباه از خود اون اشتباه مرگبارتره

 سرنوشت من و دی کردم، شای نمي که دوستم نداره پافشاری دوست داشتن آدمي دادم، اگه انقدر رویزدن م
نگهش داشتم تا . سارا تاوان اشتباهمه. دمیمن تاوان حماقت خودم رو پس م.  بهتر از االن بودیلیسارا و مارتا خ
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 که آماده ی رو تکرار نکنم و درست وقتتمی خرگهینگهش داشتم تا د.  اومدهم به سری نره چادمی وقت چیه
 .يره منو بهش محکوم کرد رو از دست و پام باز کنم تو دوباری زنجنیبودم ا

 ای دننی اي ها و تاراها و ساراهایچقدر مان.  شوندی اجازه از من مشت می خود و باری به اختمیانگشت ها        
 !ادندیز

 دیآن موقع که با. کال دهان من لعنت خورش ملس است.  موقع باز شودی که بی لعنت بر دهانندی گویم        
 ینم.  کندی بسته بماند مثل چاه جهنم سر باز مدی شود و آن موقع که بایست چفت مباز شود با هزار قفل و ب

به چه .  کنمی خودم را سرزنش ممرتب بعد از رفتنش.  به اتاق خودش رفتهکیدانم چند ساعت است که پاتر
 به من نداشت اظهار نظر کرده ی ربطچی که هي در مورد مسئله ای پات حرف زده بودم؟ به چه حقي به جایحق

 بودم؟
 یم.  کردمیدرکش م.  سارا و نگاه مظلوم و منتظرش سوخته بوديدلم برا.  کنمیبعد خودم را تبرئه م        

 نی فرد انی گناه تریسارا ب.  که خودم کم داشتم به او بدهمیتی از احساس امنیخواسته بودم کم. دمشیفهم
 ی برخورد منی در اولی بوده اما هرکسه با او آرام و دوستانشهی همکیر پاتردرست است که رفتا. داستان بود

 را در نگاه سارا یفتگیمن ش.  دود و چقدر ناموفق استی بچه به دنبال جلب توجه پدرش منیفهمد که چقدر ا
 یش م شود که پدری هماندی گذرد تا شای بچگانه اش مي هاطنتیاز ش.  استکی پاتري وانهیسارا د. نمی بیم

 یانگار در دلم رخت م.  کندی نمافتی از سارا دری حسچی به جز عذاب هکیاترپ. ندی بی نمکیخواهد، اما پاتر
کم کم خشم بر وجودم .  برده امادی چشمم وحشتناك است که خودم را از شی سارا پیآن قدر زندگ. ندیشو

 ورود.  خواندی و کتاب مدهی مبل دراز کشيرو.  گذارمی مکی شود بدون در زدن پا به اتاق پاتری میمستول
انگار نه انگار مرد به هم . آرام شده.  شودی مزی خمی زند و نی کند اما لبخند می من متعجبش مي سرزده

 . کندی من آن قدر برآشفته است که نگرانش مي است، اما به نظر چهره شی دو ساعت پیکی ي ختهیر
 ؟یتارا؟ خوب -        
 . کاسه داغ تر از آش شومدینبا.  کنم به خودم مسلط باشمی میسع        
 ... ی خوام پات، ولی عذر مجامیبابت دخالت ب -        
 مشروب ی خالشهی و شالسی کنار گزی مي بندد و روی زند و کتاب را می کنار مشی پاهايپتو را از رو        

 . گذاردیم
 .نجای اایآروم باش و ب.  دولسهنجای اایب -        
 .نمی نشی تنم و میانگشتانم را در هم م        
 . کردمی دخالت مدیحق با توئه نبا -        
 . کندینگاه موشکافش حرف زدن را سخت م        
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 انتقام مادرش رو از ی تونیتو نم.  گناه دارهیلی بچه خنیا. ی کنی در حق سارا بد مي پات تو داریول -        
 .ی باشی منطقری رحم و غی انقدر بی تونیتو نم. يری دختر بگنیا

 . روندی با تعجب باال مشیابروها        
 رم؟ی گیبه نظرت من دارم از سارا انتقام م -        
 . دهدی خندد و سرش را تکان میم        
  نشه؟داشی تا حاال چقدر به مارتا باج دادم که دور و بر سارا پی دونیم -        
 . کنمی مي حرفم پافشاريرو        
 . کنارت باشهي خوای نمیاون عاشق توئه و تو حت. ي دوستش نداریباشه ول -        
 . کشدیآه م        
 چقدر سخت ینی بی زنه؟ نمی باهام حرف ماطی چقدر با احتینی بینم. ستیچون کنار من خوشحال ن -        

 یلی ما با هم خ؟یاما با من چ. کهی شناسه و انقدر بهت نزدیکه تو رو م هنوز دو ماه نشده شه؟ی مکیبهم نزد
 . تارامی ابهیغر

تو .  نبودهي وقت رابطتون پدر و دخترچیچون ه. یچون باهاش سرد و خشک.  ترسهیخب چون ازت م -        
 يش ندار کامال متوجه شده که دوستیول.  و نشده؟ سارا همش پنج سالشه پاتی بشکی بهش نزدیخواست

  نه شک داره؟ای که قراره کنار پدرش باشه نی نسبت به ايوگرنه کدوم بچه ا
 . دهدیسکوتش رنجم م        
  پات؟يتو واقعاً دوستش ندار -        
 . بردی فرو مشی شانه هانیسرش را ب        
 . دونمینم -        
 . کنمی مخشیبا لحن سوالم توب        
 ؟ی دونینم -        
 . پوشاندیبا کف دستانش چشمانش را م        
واسم مهمه .  باشهتیواسم مهمه که جاش خوب باشه، غذاش خوب باشه، درسش خوب باشه، در امن -        

 دونم حسم بهش ی دور باشه، اما نماشیواسم مهمه از مارتا و کثافت کار.  خودم و خونوادم باشهکی نزدییجا
 حرفاست، اما نی تر از اي قویلی پدر نسبت به بچش خهی کنم حس یفکر م. ستی هست پدرانه نیهرچ. هیچ

 !نیمن فقط نگران سارام، هم
 دخترش را دوست دارد اما آن کیپاتر.  شودی می از دوست داشتن ناشینگران.  کشمی مینفس راحت        

 . نماندهی محبت باقیی خودنماي برایی است که جانیقدر دلش شکسته و چرک
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 ی بود؟ می جواب خودت به سارا چ؟ی گفتی می دادم تو چیاگه من امشب زودتر از تو جواب نم -        
 م؟ی بری نه، تو رو با خودمون نمی بهش بگیخواست

 . گذاردی گونه اش مي زانو و کف دستش را روي بار آرنجش را رونیا        
 . دونمینم.  دونم تاراینم -        
 .دمی خواستم رسی که مي اجهیبه نت.  شومی از جا بلند متیبا رضا        
 ؟ي دار،ي نداری من و سارا مشکليتو که با رابطه  -        
 . دهدی تکان میسرش را به عالمت نف        
  درسته؟می کنی تپه قراره با هم زندگي رويتو خونه  -        
 . کندی منییسرش را باال و پا        
 . مونهی من مشیسارا پ. می به فکر اتاق بچه باشستی نيازین -        
 ! سکوت عالمت رضاست؟شهیهم.  حرکت استی بار سرش بنیا        

 
 ینی سي که خودم پخته بودم تویکی و کي و به همراه چادمی بشقاب چي و پرتقال قاچ شده را توبیس        

 ي رویمان.  به در زدم و وارد شدميضربه ا.  کردمی به اتاق ها را طی منتهی چوبي پله هااطیگذاشتم و با احت
حاال .  و بشقاب را کنارش گذاشتمشتمن.  شکمش گذاشته بودي و لپ تاپش را رودهیتخت اتاق کارش دراز کش

 دلش را ي طورکی دی را کنار من سر کرده بود بالشی گشت و روز تعطیکه به خاطر من شب ها به خانه برم
 يزی ورودم چي لحظه ي ماندم، اما به جز نگاه گذرای نشستم و منتظر حرفقهیچند دق.  آوردمی مبه دست

 .زمی که برخشتم گذامی زانوي را رومیدست ها.  نشدبمینص
 .ي الغر شدیلی بخور خکی کنیخودتم از ا -        
 . جوابش را دادماقیبا اشت        
 . دونم چرا چند وقته اشتهامو از دست دادمیآره، نم -        
 . خسته شده بودمی همزبانیاز ب.  خواست بحث را کش دهمیدلم م. سکوت کرد        
 .رهی مجیهمشم سرم گ -        
 . دهانش چرخاندي را کند و توبی از سيتکه ا        
 .گهی دهیی غذایاز ب -        
 .شهی کار کنم گشنم نمیخب چ -        
 . شدرهی به صفحه لپ تاپ خيشتری سرش را جلو برد و با دقت بیکم        
 .شهی درست مي مدت که به زور بخورهی -        



 297 

 :دمیآرام پرس        
 . تو خونهرهی حوصلم سر مم؟ی با دوستات رفت و آمد ندارگهی چرا دیمان -        
 : لب گفتری کرد و زپی تايزیتند چ        
 . روزا سرم شلوغهنیا -        

 و بوردی کي و حرکات تند دستش روي سرسري و جواب های حواسی را از بنیا. احساس کردم مزاحمم        
به اتاق . نخواستم آه بکشم اما از کنترلم خارج بود.  کردی چت میداشت با کس. دمی فهملشی دلی بيلبخندها

 می گلوشتری با شدت هر چه بمعه عصر جيریدلگ. دمی تخت دراز کشيکتاب شعر را برداشتم و رو. خوابم رفتم
مخاطبش هرکه بود .  زدیانگار با تلفن حرف م. دمی شنی را از اتاق بغل می مانيصدا. را نشانه گرفته بود

 لیموبا.  و کتاب را بستمدمیباز آه کش.  شدی لحظه هم قطع نمکی سرحالش آورده بود، چون خنده اش یحساب
 . دکمه ها حرکت کردنديدستانم رو.  را باز کردمامشیوت و کورم را برداشتم و صفحه پ سشهیهم

 ؟یخوب. سالم -        
 .پاکش کردم و دوباره نوشتم.  شدمرهی خامکی نوشتم و به پعی را هم که از بر بودم سريشماره ا        
 ؟یی کجا؟یخوب. زمیسالم عز -        
 .باز هم پاکش کردم        
 ؟یی کجا؟یاشکان خوب -        
 .باز پاك کردم        
 ؟یخوب. سالم -        
 تخت پرتاب گری را به سمت دلیبازگشت را زدم و موبا.  دکمه ارسال گذاشتم، اما نتوانستميدستم را رو        
 .کردم

 داشت؟ اشکان ید چه ارزش را خراب تر کنزی که همه چنی داشت؟ جز اي ادهی دادن به اشکان چه فاامیپ        
 توانستم از فکرش ی بودم، اما باز هم نمدهیخودم با چشمان خودم نفرت را در چشمانش د. از من متنفر بود

 نه؟ از فکر کردن به ای اش آمده یزندگ ي تويدختر.  نهایرفته .  خواست بدانم کجاستیدلم م. میای برونیب
 از من ری غی به جز من؟ به کسیباره عاشق شود؟ عاشق کس اشکان دویعنی.  شدمی دچار تهوع مي آخرنیا

  شود پس چرا من نتوانستم؟ی شود عشق را فراموش کرد؟ اگر می توانست؟ می؟ م"یزندگ" دیبگو
 ي اشکان، هم برايهم برا.  تنگ بودشتری بشهیامروز دلم از هم.  شدمرهی و به سقف خدمیکامل دراز کش        

 ! وجدانی بامی تق،ی نارفامی معرفت، تی بامیت! امی تيپدر و مادرم، هم برا
 ي خودم ساخته بودم از زندان هاي که من برای زنداننیا.  آمدنیی چشمم سر خورد و پاياشک از گوشه         

  خشت و آجر؟ای دارد جنسش از طال باشد ی است چه فرقواری دوار،ی خانه بدتر نبود؟ دنی از ارونیب
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 حالت بده؟ -        
 .دی و اشکم را ددیتا به خودم آمدم کنارم دراز کش        
 ؟ی کنی مهیگر -        
 : و گفتمدمی لغزان کشي قطره هايانگشتم را رو        
 .دلم واسه مامان بابام تنگ شده -        
 .دی را بوسمی اش چسباند و موهانهی گردنم رد کرد و سرم را به سری حرف دستش را از زیب        
 . تنگ شدهاممیدلم واسه ت -        
 . شانه ام را گرفت و مرا کامل در آغوشش جا دادگرشیبا دست د        
 .کالً دلم گرفته -        
 : نوازش کرد و آرام گفتیپشتم را با حرکت دوران        
 ؟یافقمو.  دنج و خوشگلي جاهی می شام برم؟ی بزني دورهی رونی بمی بري خوایم -        
 . غلطاندمی موهانیانگشتانش را ب.  اش چسباندمنهی ام را به سیشانیپ        
 .می االن برنی خونتون؟ ها؟ هممی با هم بري خوایم -        
 . را عبور دادممی را بسته بود صدامی که راه گلوی بغضانی و از مدمیدماغم را باال کش        
 . کشهیونجا منو مبابام گفته اگه برگردم ا -        
 .با هر دو دستش پشت سرم را گرفت و با تمام وجود به خودش فشرد        
  کنه؟تی بتونه تو رو اذی تونه؟ مگه من مردم که کسیمگه م -        
 توانستم گذشته را ی توانست بد باشد؟ اگر می آدم منیچطور ا! چقدر مهربان بود! چقدر امشب آرام بود        

 . مورچه هم آزار برساندکی مرد بتواند به نی شد ایفراموش کنم باورم نم
مطمئنم دل اونا هم واست تنگ .  سال گذشتهکیاالن .  بودنی حرفا رو زدن عصباننیاون موقع که ا -        

 .شده
 چی رفت؟ آنها که هی ميه انتظار را نداشت از پدر و مادرم چدندمی که عاشقم بود چشم دی اشکانیوقت        

 .وقت مرا دوست نداشتند
.  را را در آغوش گرفتمی خواستم و نداشتم مانی که می تمام کسانيدر ازا. دستم را دور کمرش انداختم        

 . مانده بودمی که برایتنها کس
 تو اون یی جاگهید. م کردن تونستن از دامنشون پاکي الهی لکه ننگم که به هر وسهیمن . تنگ نشده -        

 ی اتاقمو نمنقدریکاش ا!  دلم واسشون تنگ نبودنقدریکاش ا!  تونستم فراموش کنمیکاش منم م. خونه ندارم
 ! رحم نبودی بنقدری اامیکاش ت! خواستم
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 یکم.  کردی مجادی در وجودش ای چه حسمی دانم حرف هاینم. دی فاصله گرفت و گوشم را بوسیکم        
 چ؟ی های ؟یمانی پشی افسوس؟ کمی کم؟ی شرمندگیعذاب وجدان؟ کم

 .یشی افسرده ميدار. زمی عزمی بزنی چرخهی میلباس بپوش بر -        
 لبم ؟یافسردگ.  جنون را هم رد کرده بودمي کار بود؟ من مرزهاي کجایمان! هه!  شوم؟یدارم افسرده م        

 .را محکم گاز گرفتم
 ؟ی گرفتي منو به بازی طور زندگنی ایمتی به چه ق؟ی ماني کارو کردنیچرا با من ا -        
 .حلقه دستانش شل شد        
 که داشتم ی تو خانوادم رو، هرکس،یچی اشکان ه؟ی کس و کار کنی دختر رو انقدر بهی یچطور تونست -        

 .یرو ازم گرفت
 توانم او را هم از دست ی دانستم نمیم. می بگودی دانستم نبایم.  برداشتمی موهايدستش را از رو        

 . بودزیدلم سرر.  بودزیدلم لبر. بدهم، اما دلم پر بود
 ؟يچرا منو بدبخت کرد. دنی جون منتی چرخ ماشهی که واسه ختهی شهر رنی همه دختر تو انیا -        
 .دیش کرونی گردنم بری را هم از زگرشیدست د        
  بده که چرا؟حی بار بهم توضهیفقط  -        
 : اش را درست کرد و گفتختهی به هم ريموها. نشست        
 . برمتی لباسا منی با همیحاضر نش. دمی ربع بهت وقت مهی -        
 .و رفت        

 
 : زنمی نردبان داد مياز رو        
 .لتیموبا... پات  -        
 کنم و با ی است پاك مصشی که چشمم قادر به تشخشهی شي روي لکه نیبا وسواس آخر. ود شنینم        

 .می آی منیی پاي فلزکی باري از پله هااطیاحت
 . خورهی داره زنگ متی گوش؟ییپات کجا-        
 . رسدی از دور به گوش مشیصدا        
 .جواب بده. دستم بنده دولسه -        
 ی اسمچیبه ه.  کنمی زند نگاه می وقفه زنگ می که بي مالم و به شماره ایپشت دستم را به شلوارم م        

 . زنمیدکمه اتصال را م.  نشده استرهیذخ
 الو؟ -        
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 . کشمی را در هم ممیاخم ها. آن طرف سکوت محض است        
 .سالم -        
 ی ذوب آهن مي بعد حرارت بدنم به نقطه ي هی چند ثانی رود و طی بند م اول نفسمي هی چند ثانيبرا        

 .رسد
 اشکان؟ -        
  صحبت کنم؟کی تونم با پاتریم -        
 . کنمی قالب میکی در همان نزدی تازه رنگ شده، دستم را به ستونواری توجه به دیب        
 حالت خوبه؟ -        
 . کشمی لبم ميزبانم را رو        
  خوبه؟امیت -        
 .میما خوب -        
 . کندی منیانگار حرفش را سبک و سنگ        
  چه خبر؟کیمکز -        
با .  شناسمی اشکان را خوب مي حرف زدن هامی مستقریغ. دی حال مرا پرسد؟ی حال مرا پرسیعنی نیا        

 . گذارمی هم مي را رومیدرد چشم ها
 . هم خوبهکیمکز -        
 . توانم تجسم کنمیم.  اش گذاشتهیشانی پي دانم االن کف دستش را رویم        
  کجاست؟کیپاتر -        
 .بعد از مدت ها سر جنگ ندارد.  گرفته تر شده، اما حداقل سر جنگ نداردشیصدا        
 . زنمیاالن صداش م -        
 . گفتن ندارمي برايزی کنم چیخواهد حرف بزنم، اما هر چه فکر م یدلم م. می خواهد حرف بزنیدلم م        
 با مزه اش هم افهیق.  شده اندی رنگشیصورت و موها. دی آی بزنم مشی که صدانی قبل از اکیپاتر        

 :می گوی و مرمی گی را به سمتش میگوش.  تواند حالم را خوب کندینم
 .با تو کار دارن -        
 ي که صدانی و به محض اردی گی را می شود و گوشی مقی و درمانده ام دقزانیبه صورت و نگاه آو        

 گردم و با روزنامه به یبه سمت نردبان بر م. تاب نگاهش را ندارم.  زنندی شنود چشمانش برق میاشکان را م
 .ت و مخاطبش اسکی پاترشی افتم، اما تمام حواسم پی مزی تمي هاشهیجان ش
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باهاش در . یاوک!  چه خوب؟ي در چه حاله؟ جدامی شد؟ تی تزت چ؟یتو چ. اوهوم.  خوبهیهمه چ"        
 ".فعال. يممنون که خبر داد. تماسم
 لرزش انگشتانم ي کنم تا جلویمچم را منقبض م. دی آی شنوم که به سمتم می را مشی قدم هايصدا        

 ی آورد و مچم را میدستش را باال م.  کنمی رخم حس ممی ني اش را رورهینگاه خ. ستدی ایکنارم م. رمیرا بگ
 . کند بچرخمیوادارم م. ردیگ

 ؟یخوب -        
 . دهمیسرم را تکان م        
 .خوبم -        
 . فشاردیشانه ام را م        
 ؟یمطمئن -        
 . زنمیلبخند م        
 . عادت کردمگهید. آره -        

 .دی آی منیی پامی لغزد و تا بازویدستش م        
 .نجای اادی داره منیمب -        
 . شوندیچشمانم گرد م        
 ؟یچ -        
 .از اشکان خواسته که بهم خبر بده. رهیموفق نشده با من تماس بگ.  به تو سر بزنهادیداره م -        
 . دانستمی شوهر سابق تر و برادر شوهر سابقم وجود داشته و من نمنی بی خوبيچه رابطه         
 اد؟یتنها م -        
 . اندازدی را باال مشیشانه ها        
 . دونمی مدی و اشکانه که بعامیاگه منظورت ت.  دونمینم -        
 . دهمی ميخودم را دلدار        
 .نجای اارهی رو بیمحاله مان.  کنهی نمي کارنی وقت همچچی هنیمب. دهی هم بعیمان -        
 . بردی را باال مشیابروها        
 . برسونهبی تونه به تو آسی نمگهیاون د. ستی هم مهم نارهیب -        
 و زی رکیچشمان پاتر.  رومیچند قدم عقب م.  شودی مو به تنم راست می با مانییاز تصور رودرو        

 .د شونی مریپرسشگر و مچگ
 درسته؟.  کننی باشه که همه فکر می و ترسناکی اون آدم روانی کنم مانیهرچند که من فکر نم -        
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 تحت فشارم ي بدجورکیچشمان باهوش پاتر.  شومزانی تا از آن آوستی نیستون.  سوزدی ام منهیس        
 یبه آب.  کنمی نگاه میبه صورت درهم مان.  و منتظر جواب من استستادهی تمام قد مقابلم ایمان. گذاشته اند

 :می گوی کشم و می نفس مقیعم.  کنمی نگاه مکی پاتري رهی تيها
 !درسته -        
 :دی گویانتظار دارم نکوهشم کند، اما فقط م. انتظار دارم ادامه دهد        
 .ستی نی نگراني جاادیپس اگه ب -        
 . چسبمی پات را ميبازو.  کندی کار را نمنی انیمب!  نهد؟یای قرار است بی ماند؟یایر باگ        
 اد؟ی داره می گفت؟ مانیاشکان چ. راستش رو بگو پات -        
 :دی گوی دارد و میفرچه و سطل رنگ را بر م        
 . اعصاب خودت رو خرد نکنيخودیب.  نگفت دولسهیچیاشکان ه -        
  توانمی دانم چرا نمی بکشم، اما نمی از سر راحتی خواهد نفسیدلم م        

 
 تیبا عصبان.  دادی جواب نمرینخ. آن قدر بوق خورد تا قطع شد.  را گرفتمی بار دهم شماره مانيبرا        

 : مبل پرت کردم و گفتميشالم را برداشتم و رو
 .میانگار سر کار -        
خودش .  مشخص شودمی و ضعف دائمیی ها و کم اشتهایبت دکتر گرفته بود تا علت بدخواب نومیبرا        

 یاحساس خفگ.  را هم گشودممی پالتويدکمه ها.  ساعت هفت حاضر باشميزنگ زده و گفته بود که برا
 که یمان.  در رفتمسمت متعجب به.  بودم که زنگ واحد به صدا درآمددهی نکشرونی را بنمیهنوز آست. داشتم

 توانستم صورتش ی بود و نمستادهی پشت به من ايمرد چهارشانه ا.  را نگاه کردمرونی بیاز چشم.  داشتدیکل
 که از لحظه اول در ذهنم ی و عبوسي جديچهره .  و بالفاصله شناختمشدیدر را که باز کردم چرخ. نمیرا بب

 که توانستم حرف بزنم سالم نیخورد و بعد به محض ا  گرهنهی چند لحظه در سينفسم برا. حک شده بود
 :دیجوابم را داد و مودبانه پرس. کردم

 اجازه هست؟ -        
 که اطراف را نگاه کند به سمت مبل ها رفت و منتظر نیداخل شد و بدون ا.  گشودمشی راه را براعیسر        

 :دستپاچه جلو رفتم و گفتم. ماند
 .نینی بشنییبفرما. نیمد خوش اویلیخ -        
 . زد و نشستيلبخند سرد        
 . خوام که سرزده اومدمیعذر م. مزاحمت شدم. ی رفتی میی جایانگار داشت -        
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 .ومدهی بودم که هنوز نیمنتظر مان. نیشما مراحم -        
 را هم درآوردم و به میپالتو.  گذاشتميشالم را برداشتم و تا کردم و مرتب گوشه ا.  حرف نگاهم کردیب        

 .دی کشی خشنش اعتماد به نفسم را به چالش مي افهیق.  برگشتموهیآشپزخانه رفتم و با ظرف م
 .ممنون. زحمت نکش -        
. ی احوالپرسای دعوا آمده ي توانستم بفهمم براینم.  هم نبودیلحنش دوستانه نبود، اما تند و عصبان        

 .باز هم جواب نداد.  را گرفتمیاره ماندوباره شم
 . دهی زنم جواب نمی زنگ مشی به گوشی دونم چرا هرچینم -        
 . پا انداختيپا رو        
 . دختر جونینی شیچرا نم -        
 را از نیا.  بزرگ تر بودی بزنم، اما از ماننی بودمش نتوانستم سنش را تخمدهی دشیبار اول هم که در ک        

 .دی شد فهمی اش می جوگندميموها
تا با خودش حرف نزدم باورم .  شدیباورم نم.  شوکه بودمی زن گرفته چند ساعتی گفت مانهی دایوقت -        

 رانی ای مدت طوالنهی دخترم یضی متاسفانه به خاطر مری ولدنتون،ی به دامی خواست زودتر بیدلم م. نشد
 الی خیاون قدر خودسر و ب...  که ماشاایمان.  بگمکی و تبرامی بهتر شده گفتم بمطی کم شراهیاالن که . نبودم

 داد ی از زبونش در نرفته بود و لو نمهیاگه دا.  به خودش زحمت نداد خبرم کنه، دعوتم کنهیشده که حت
 . شدمیاحتماال وقت زن گرفتن پسرش خبردار م

 : انداختم و آهسته گفتمنییسرم را پا        
 . شدییهویازدواجمون . دیببخش -        
 کرده باشد، فی را تعرزی ممکن بود همه چیعنی گفته؟ يگری ديزهای چه چهی خواست بپرسم دایدلم م        

  داشت؟ی که از مانیبا آن همه ترس
 . شوك دوم بزرگ تر بوديراستش رو بخوا -        
 ی توانستم حرکات ناشینم. به زحمت سرم را باال گرفتم. کنمجرات نداشتم نگاهش .  زدندخیانگشتانم         

 . را کنترل کنممیاز استرس مردمک ها
 که حاضر شده به خاطرش تن به ی کردم عشق مانیفکر نم.  شوکه شدمشتری بدمی تو رو دیوقت -        

 .یازدواج بده شما باش
 . پوست گرفتي برداشت و با خونسردياریخ        
 پس چرا اونقدر رفتارتون نیاگه همون موقع عقد بود.  حلقه ازدواج دستت بوددمتی دی وقتادمهیآخه  -        

  بود؟یبا هم رسم



 304 

  گفتم؟ی مدیچه با        
 . همسر دوم منهیمان -        
 يبرا. اکتفا کرد " طورنیآها، که ا" کی حد ممکن باال رفتند، اما به گفتن نی تریی تا انتهاشیابروها        

 :دمی زده باشم پرسی که جو را عوض کنم و حرفنیا
 االن حال دخترتون چطوره؟ -        
 : و گفتدی پاشاری خي نمک رویکم        
 . خوادی می خدا چمینی ببدی رو پس نزده باوندیفعال که پ -        
 . آمدینقش عروس مهربان و خونگرم اصال به من نم        

 .نینگران نباش. شهیخوب م... انشاا -        
  آمد؟ی نمیچرا مان        
 با خودت و خانوادت میدوست دار.  تهران هستنی دخترم مدتطیخانواده من به خاطر شرا. ممنون -        

اما من  .ادی بود نتونست بقراری کم بهی امروز دخترم ی ولندت،ی دوست داره ببیلیخانومم هم خ. می آشنا ششتریب
 .اوردمیطاقت ن
 : ادامه داددیبا خانواده ام آشنا شوند؟ سکوت مرا که د. ختی شد و فرو رزی رزیقلبم از وحشت ر        
 اد؟ی می معموال چه ساعتیمان -        
 . شکل ممکن لبخند زدمنی و به مضحک تردمیبه زحمت عضالت اطراف لبم را کش        
 . کردهری دونم چرا دینم. ادیامشب قرار بود زود ب -        
 . گذاشت و برخاستشی زانويدستانش را رو        
 . کنم که قسمت نبودزی رو سورپرایخواستم مان. شمیپس من امشب مزاحم برنامه هاتون نم. باشه -        
 .عقلت شک کنداالن است که به . انقدر تابلو نباش.  بگو تارايزی چکی        
 ی واسه شام درست ميزی چهی. می نداشتیما برنامه خاص. نی داشته باشفی کنم تشریخواهش م! نه -        

 . دنبالشونرهی می مانای انی بچه ها هم بمی زنیزنگ م. کنم
 .باالخره لبخند زد        
 . سالم برسونیبه مان. باشه سر فرصت. ممنون دخترم -        
 .دیناگهان چرخ. ت سرش راه افتادمپش        
. دمی خری ميزی چهی دی افتاد که باادمی زنگ خونه رو زدم یوقت.  اومدمی دست خالدی ببخشیراست -        

 .می که همه دور هم جمع باشهی واسه وقتی اصليهرچند که کادو
 ! خبر نداشت؟زی چچی مرد واقعا از هنیا. نفسم به شماره افتاده بود        
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 . ارزهی مای دنهی نی آوردفی که تشرنیهم. نی داراریاخت -        
 شده و از عمق رهیدر عمق چشمانم خ. در را باز کرد و دوباره به سمت من برگشت. باز هم لبخند زد        

 :وجودش گفت
 . داشتاجی مثل تو احتی به زنی مانیزندگ. ازت ممنونم دخترم -        
 . کندی را کارگرداني طنزي جمله نی توانست چنی هم نمنی چاپلیچارل.  خنده ام گرفتالصیدر اوج است        

 
 را هم شی که دست هاستی نیوزنش کاف! ی است و وحشنیسنگ.  ام نشستهنهی قفسه سي رويزیچ        

 و چموش اهی سيوالی هنی به بدنم بدهم و ای تا تکانرمی گی دهد؟ تمام تالشم را به کار میدور گردنم فشار م
هرچه .  کنمی حس متم پوسي مرطوب و چندش آورش را روينفس ها.  شودیرا از خودم دور کنم، اما نم

 زی بسته ام همه چيپشت پلک ها.  توانم انگشتم را حرکت دهمی نمی کنم اما حتی جمع ممیتوان دارم در پاها
 تی تا کمتر اذی بان کنهی دستت را ساي زنند و مجبوری که چشم را مییاز آنها!  مطلقییروشنا.  استدیسف
 اما فقط همان نور نم،ی را که در آن قرار گرفته ام ببینل توي خواهم انتهایم.  کنمیچشمانم را تنگ م. يشو
 تنم يموها.  زندی مسمیانگار بختک دارد با زبانش ل.  شودی مسی خمیپوست گلو.  و عذاب آور استدیشد

 يسرم را رو. نمی نشی تونل ميگوشه .  کندی ام مچارهی بیوحشت و نفرت و ناتوان. ستندی ایهمه راست م
 "! خدايآ" نالم ی مو  گذارمیزانوانم م
 ست؟ی در دسترس نلتی زنم موبای زنگ می چرا هرچ؟ی زندگییکجا -        
 .خند زدم نشسته بود لبمی که رو به روی را خوانده و نخوانده حذف کردم و به مانامیپ        
 خب؟ نظرت؟ -        
  که نظرم را در چه مورد خواسته بود؟اورمی بادی کردم به یسع        
 . دونمینم -        
 . دهانش گذاشتي و تودی را برکشی از استيبا اشتها تکه ا        
از انتخاب . همه کاراشم با خودته.  کنهی ت رو عوض مهی روحی مکان حسابرییتغ.  دونمی من میول -        

 دهی نرسازدهی اون قدر سرت گرم شه که شبا ساعت به دمیقول م. دمانشی و چلی وسادیخونه گرفته تا خر
 . برهیخوابت م
 . شومی و چسبناك مسی خشتریلحظه به لحظه ب.  زندی به تمام تنم زبان موالیه        
 ی نداشته باشي بک گراندچی که ازش هیی فضاهی. ي نداری خوبيها خونه هم خاطره نیخب از ا -        

 . کنهی تو بهتر شدن حالت کمکت میلیخ
 . شدمالی خیدستانم را مشت کردم و ب. لمی موباي برهیباز هم و        
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 .شمیداروهامو بخورم خوب م. ولش کن.  ندارمیی و جا به جایمن اصال حوصله اسباب کش -        
 .سرم را چرخانم.  دهان من آوردکی را که به چنگال زده بود نزدی بار گوشتنیا        
 . خورهیحالم به هم م. ی تونم مانینم -        
 .اخم کرد        
 يدی کار مي برشی پي جورنی گفت؟ ای دکتر چيدیمگه نشن. ي به زورم که شده بخوردیبا! خودیب -        

 .دستمون
 .دستش را پس زدم.  کرددی گوشت تهوعم را تشديبو        
 . اون وررشیاَه بگ -        
 : بر زبان راند و گفتی نوچ محکمتیبا عصبان        
. یشی بدتر مينخور.  اعصابت رو هم داغون کردهیضعف بدن.  شدهفی تارا؟ بدنت ضعيمگه بچه ا -        

 .ی خودتم کمک کندیبا
 .ورد آنیی را پاشیصدا        
 ی منجایانقدر ا. ی نشتیآروم بخور که اذ. می نداري عجله اچیه.  بخورواشی واشی.  کنمیخواهش م -        

 باشه؟. ی تا تو غذات رو تموم کنمینیش
 . اعصابم بودي رولمی موباي برهیو.  داشتیواقعا نگران. نگاهش واقعا التماس داشت        
 ؟ی دوست داشته باششتری که بيزی چهی م؟ی سفارش بدگهی دزی چهی ي خوایاصال م -        
 . بردی را در تنم فرو مشیدارد دندان ها.  از زبان زدن گذشتهوالیکار ه        
با . دمی را بلعکی اشتها استیبه دستش که همچنان به سمت دهان من دراز است نگاه کردم و ب        

 .دی برگری دي تکه ایخوشحال
 .تو غذات رو بخور. ی خورم مانیمخودم  -        
 . سراندم و مشغول شدمبمی جي را تولیموبا. دستش را عقب برد و چشم دوخت به بشقاب من        
طعم خون را در .  خواهم داد بزنمیم.  خواهم نفس بکشمیم.  کندی مشی رشی را رمی رگ هاوالیه        

 . کنمیدهانم حس م
 تارا؟ -        
 .سرم را بلند کردم        
 . شودی راحت تر مدنینفس کش        
 ؟ی کنی چه کار منجایتو ا -        
 . بودنیغمگ. به صورتش نگاه کردم        
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  تارا؟یخودت -        
 .دی لرزی مشی انداخته بود و شانه هانییسرش را پا.  کردی مهی گریمان. سرم را برگرداندم        
 تارا؟ -        
 ش،یابروها.  بودنددی بلند و انبوهش سفي هاشیر.  شده بوددی اشکان سفيموها. باز سرم را باال گرفتم        

 . بودنددی هم سفشی ابروهایحت
.  زند که از جا بکندشیزور م.  شودی مریقلبم در چنگالش اس.  اندازدیچنگ م.  کندی حمله موالیه        
تارا " کند ی زال مانندش مرتب تکرار ميفقط با آن چهره .  شنودیاما نم! اشکان.  زنمیلب م.  رودینفسم م

 "...! تارا... تارا ... 
 که آب شود یجثه اش مثل شمع.  شدی کرد و کوچک می مهی گریمان.  بردممیدستم را به سمت گلو        

 . شدیبا هر قطره اشک محو و محوتر م.  رفتی ملیتحل
 !تارا... تارا ...  تارا"        
 . کندی قلبم را موالیه        

 
نفسم تنگ و .  پرمی کنم از خواب می ام حس منهی که در سمت چپ قفسه سیهمزمان با درد وحشتناک        

 عروق گردنم است، يزی از خونری بدنم ناشیسی کنم خیاحساس م. جرات ندارم به گردنم دست بزنم. تند است
 مهی نکی لمیساعت موبا.  کنمیم زانی لختم را از تخت آوی زنم و پاهیپتو را کنار م! والی هي دندان هايجا

.  سوزدی میتنم در حرارت وحشتناک.  کشمی عرق کرده ام میشانی پيکف دستم را رو.  دهدیشب را نشان م
 بی و خشک و آسيبا چند قلپ آب گلو.  کندی آرامم می اش کمیخنک.  چسبانمی منی را به زممیکف پاها

 کنم و یپنجره را باز م.  پوشاندی را ممیلباس خوابم زانوها. م کَنی کنم و بدنم را از تخت می ام را تر مدهید
 که از تمام یکابوس! شیتک تک صحنه ها.  شودی کابوس زنده ممیبه محض بستن چشم ها.  کشمینفس م

 تن ي گرمایحت.  بودمدهی را هم فهمی ادکلن ماني بویحت.  تر و زنده تر بودی ام واقعی تلخ زندگاتیتجرب
 . کنمی را در دستم حس ملی خشن موباي هابرهیهنوز و.  بودمدهاشکان را حس کر

 ي خنده هايصدا.  رومی اتاق راه مي هدف توی زنم و بی اند را کنار مدهی که به گردنم چسبییموها        
 طرفه و از سمت کی که تا کنون يدر.  رومی مییبه سمت در کشو.  شنومی را مکی پاتري و کنترل شده زیر

 که یاما در حال حاضر تنها کس.  دانمی مست،ی ادبیکارم ب.  شنومی نمیجواب.  زنمیدر م. من باز شده است
 نشسته و با زشیپشت م.  شومی کنم و داخل میدر را باز م.  استکی آرامم کند پاتری تواند کمیم

 ی فهمم دارد چت می که بر لب دارد مي گوشش است و لبخندي که رویاز هدفون. مشغول است وترشیکامپ
 . کندی مخاموش  دارد و وبکمش رای من هدفون را برمدنیبه محض د. کند
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  شده؟يزیچ -        
 : دهمی جواب میبا شرمندگ        
 .يدی نشنیدر زدم ول.  مزاحمت شدمدیببخش -        
 .دی آی شود و به سمتم میمبلند         
 .دهی پري رنگت بدجور؟یخوب -        
 . دهمیآب دهانم را به زحمت قورت م.  کندی درد ممیگلو        
 .دمی از خواب پردمیکابوس د. خوبم -        
 . کندی نمغی ام دردهی تکيلبخند گرمش را از چهره         
 ؟ي خوریآب م -        
 . دهمیسرم را تکان م        
 . خوامیمعذرت م. مزاحم کارت شدم. خوردم -        
 : دهدی مکث جواب میبا کم        
 . زدمی و اشکان حرف مامینه، داشتم با ت -        
 .ردی گیدستم را م        
 .وبشون روشنه. ایتو هم ب -        
 .ندی ببکی مانده اشکان مرا با لباس خواب و در کنار پاترنیهم. می گوی ميقاطعانه ا "نه"با وحشت         
 .می در مورد خواب تو حرف بزنمینی کنم و بعدش بشیپس بذار با اونا خداحافظ. یهرطور راحت. باشه -        
 ی را مامی شاد تيصدا.  کندی سوکت هدفون را از لپ تاپ جدا مکیپاتر. ستمی ایمثل روح وسط اتاق م        
 .شنوم

 .ی زنی مشکوك م؟ی پات؟ کجا رفتيهـــو -        
 . اشکان هم پر از خنده استيصدا        
 .استی و مو مشکایی مو طالریاحتماال تقص -        
 . خنددی هم مکیپاتر        
 . موهاش قرمزهیکی نینه اتفاقا ا -        
 . کندی نگاهم میرچشمی زکیپاتر.  کشاندی موتری کامپزی اراده مرا به سمت می بمیپاها        
 .هی کک و مکي نمکای بدی سفنیقرمز هم رنگه؟ حتماً از ا. قتیگند بزنن تو سل -        
 .نمی شوم هر دو نفرشان را ببدهی که دنی توانم بدون ایحاال م.  بودامی تنیا        
 ه؟یگری چه جيدیند.  دانشگاه ما رو که نشونت دادمياون دختر مو قرمزه . ستای بد نادمیالبته ز -        
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 طرز حرف زدن به اشکان تعلق داشته نی کردم ای باور نمدمی دیاگر خودم نم.  اشکان بودیکی نیا        
 .باشد

 .گنی دزی چهی ای در کل مو مشکی واسه خودش، ولهیگوشت. یگیراست م. هوم، آره -        
 . من است تا آن دوشی پشتری بکی حواس پاتردی آیبه نظر م        
  هنوز؟یی اشکان؟ تنهای کنی کار میتو چ.  منالی خیب -        
 مشروب خورده؟ اشکان مشروب خورده؟.  خنددیمستانه م        
 .میفقط خوش. ستی نی کنی که تو فکر ميزی اون چی تنها که نه، وليتنها -        
 . دهدی زند و ادامه می مامی به شانه تيضربه ا        
 . بار کاله سرم رفته تا آخر عمر بسمههی -        
 : پرسدی خندد و می مکیپاتر.  به خروج نداردي فرستاده ام عالقه امی هاهی که به رینفس        
 ام؟ی تیتو چ -        
 :دی گوی اندازد و می اشکان مي دستش را دور شانه امیت        
 به سر من و اشکان ی که خواهرم بود و مثل چشمام بهش اعتماد داشتم چه گلیاون!  طورنیم هممن -        
  بخوان بزنن؟ی غربتي دخترانیزد که ا
 قدر نی اامی تي سالمش هم شکست؟ چرا درد زخم زبان هاي تکه هانی دلم بود که آخري صدانیا! آخ        

 تو ام؟ی تی توانی چطور مام؟ی است؟ چرا تامی تي از حرف ها اشکان راحت تري هاهی است؟ چرا تحمل کناادیز
 معرفت ببرم؟ تو ی بي از تو، از توم توانی من چطور نم؟ي از من، از خواهرت، از همخونت ببری توانیچطور م
 توانم تو را ی چطور م؟منی و خراب کنی بکوببهی دو مرد غرشی رحمانه پی خواهرت را انقدر بی توانیچطور م

 همچنان برادر بنامم؟
سرافکنده و خجالت زده به اتاقم .  نداردتی جذابمی مزه شان برای سبک و بي های حرف ها و شوخگرید        

 ها خوش ی ها و مو مشکیی که اشکان با مو قرمزها و موطانیا.  کنمی تختم کز مي گردم و گوشه یبرم
از اشکان . ستی مهم نهم  هستم که بر سرش رفته امياله گشاد که من کنیا.  دهدی عذابم نمیلیاست خ
ازدواج .  انتظار داشتیلی توان خی از شوهر پنجاه ساله هم نمچی توان توقع داشت؟ از اشکان که هیچقدر م

اما خانواده .  ات شودی مرد زندگنی نامحرم ترتی تواند امروز باشد و فردا پدر بچه هایم.  قرارداد استکی
 قرارداد و چیه.  تواندینم!  را عوض کند؟ نهکشی خون و ژنتواند تی تواند برادر من نباشد؟ می مامیچطور؟ ت

 از مرگ هم امیاما انگار ت.  تواندی مرگ هم نمیحت.  ببردنی ما را از بي تواند رابطه ی نميدادگاه و محکمه ا
 . را عوض کندشی تک تک ژن هایاو توانسته خونش را و حت.  تر استيقو

 تارا؟ -        
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 بار است که از آن در عبور نی اولنیا.  زدهواری و شانه اش را به دستادهیکنار در ا.  چرخانمیگردنم را م        
 . گذاردی کند و پا به اتاق من میم

  پرسه؟ی اصال حال منو مامیت -        
 . کندی را بغل مشیدست ها        
 . پرسهیم -        
 . شومی مرهیو به رو خبه ر        
 .خوبه -        
  بوده؟ی کابوست چی کنفی تعري خواینم -        
 ! کند، مثل زهریزهرخندم طعم دهانم را تلخ م        
 .شهی شبا هم تکرار منمی بی که تو روز میینایهم -        
 . نشکندنی از اشتری را بممیاصرار دارد حر. دهی چسبواریهمچنان به د        
 . آرامبخش بهت بدمهی ي خوایم -        
 . دهمیسرم را به چپ و راست حرکت م        
 .خوبم! نه -        
  رو بپرسم؟ییزای جور چنی نبود که من ابی واست عجدم؟ی چرا اون سواال رو پرسی بپرسي خواینم -        
 . کنمینگاهش م        
 یمطمئنم که مان.  کننی رو مشونی اون اشکان عاشق و دلخسته دارن زندگی همه، حتینیخواستم بب -        

 !همه از گذشته گذشتن، همه به جز تو.  کنهی رو مشیهم داره زندگ
 . شنومی دورتر می را کمشیصدا.  بندمی زنم و چشمانم را میسرم را به تاج تخت م        
 .هیفردا روز بهتر. ی کن بخوابیسع -        
 پات؟ -        
 بله؟ -        
 . کنمهی خواهم گرینم.  دهمی جوم و قورت میبغضم را ذره ذره م        
 !هی تقلبجتونیخل -        

 
 .گهی بخور د؟ی کنی مي چه وضع غذا خوردنه تارا؟ چرا بازنیا -        
 . بشقاب نگاه کردمي توي خوشرنگ و بوکیبا نفرت به است        
 . تونمیواقعا نم.  تونمینم -        
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 . بشقاب عقب رانده شده را به سمتم هل دادتیبا عصبان        
  گفت؟ی دکتر چيدیمگه نشن. ي به زور بخوردی باه؟ی تونم چینم -        
 : گفتمتشی توجه به عصبانیب        
 م؟ی کار کنی چدی با؟ی مانشهی می داداشت چفیتکل -        
 . اش انداختینی بيو رینیچ        
 .گهیبسه د. يدی سوال رو پرسنی هزار دفعه اروزیاز د! اَه تارا -        
 .به صورت درهمش براق شدم        
 اگه بخواد با خانواده ؟ی رو بفهمه چتیاگه واقع. ي بارش رو هم جواب ندادهی و تو دمیهزار دفعه پرس -        

  من آشنا شه؟ي
 .دی بشقاب کوبيچنگالش را محکم تو        
 .می غذامون رو کوفت کنیاگه گذاشت! اوف -        
 : ادامه دادیبا مکث کوتاه        
 .ستیواسه من مهم ن.  فهمهی منمی مبتشی نها؟ی نگفتهیمگه تو به دا. خب بفهمه -        
 . وحشت داشتمتی و لو رفتن واقعنی همه از مبنی دانستم چرا اینم        
 .می ازدواج کردي رفته ما چه جورادتی انگار ؟یگی می چی دونی بفهمه؟ می چیعنی -        
 .چشمانش از شدت خشم برق زدند.  فکش برجسته و ضربان دار شديرگ رو        
تو چته؟ تو .  و کثافت منمشرفیب. ی زندگنی تو رو آوردم تو اي و نامردی نرفته که من با پستادمینه  -        

 ی خاکهیخودمم .  مشکل مننهی و بقنیمب. یشی شکنجه مي و هر روز داری تو که مظلوم دو عالم؟یچرا نگران
 .بخور  غذات روگهیحاال د. ی نگران باشستیتو الزم ن. زمی ریتو سرم م

. دمی ترسی شد میطور برافروخته م نی ایوقت. تشی انداختم از عصباننییزبان به دهن گرفتم و سرم را پا        
 .دمی پوفش را شنيصدا

 ازت یچیه. صورتت آب شده.  کنم غذات رو بخوریخواهش م.  نکنيتارا انقدر با اعصاب من باز -        
 .ایاری سر خودت میی بالهی. نمونده
 .تهوع داشتم.  خورده ام نگاه کردممهی نيبه غذا.  جراتم را بازگرداندمشیلحن مال        
 . خورهیحالم به هم م.  تونمینم -        
 بگو تا برات ي که دوست داری ولش کن و هرچنوی ها؟ اصال ا؟ي سفارش بدگهی دزی چهی ي خوایم -        

 .ارنیب
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 یک.  کردی م سردرگممیتی مرد چند شخصنیا. چشمانش مهربان و نگران بودند. سرم را باال گرفتم        
 تر قی خواست با گردنبند داغم کند؟ دقی که مستی و دلسوز همان آدمتگری حمای ماننی شد ایباورش م

 ی کن نمفی توصا گفت ظاهر همسرت ری میاگر کس.  بودمشدهی سال ندکی نیانگار در ا. نگاهش کردم
 شهیهم.  وقت نخواستم کشفش کنمچیه.  وقت نخواستم بدانمچیه.  دانستمی نمیچی آدم هنیمن از ا. توانستم

 ي هایبه جز هم خوابگ. نمشینب.  دادم نگاهش نکنمی محیآن قدر از برق نگاهش نفرت داشتم که ترج
 هربار که در آغوشش دی فهمی نمد؟یفهم ی نمیعنی.  با او نداشتمی مشترکي نقطه چی احساس هی و بياجبار

 ی همه بنی ا،ي همه سردنی همه اجبار، انیندارم؟ ا که دوستش دی فهمی شود؟نمی روم حالم دگرگون میم
 ی اش بودند که من نمی در زندگيگری دي زن هادی آورد؟ شای خسته اش نکرده بود؟ چطور دوام ميمهر

 را تحمل ی و افتضاحی نکبتی زندگنی چنيکردند، وگرنه کدام مرد ی را جبران مشی آنها کمبودهادیشا. دانستم
  کرد؟یم

 . خوامی نميزیچ.  خوبهنینه هم -        
 . دهانم آوردکی خودش کند و نزدکی از استيتکه ا        
 . دستموني ترسم کار بدیم. ی به خودت برسدیبا. زمیپس بخور عز -        
 : و گفتمدمشی جویلی میبا ب.  گرفتممی دندان هاانیدهانم را باز کردم و گوشت را م        
 . خورمیخودم م. و غذات رو بخورت -        
 .ختی روانی لي را تواتشیدرپوش دوغم را برداشت و محتو        
 ي چند وقته همش تو خونه ادیشا. میری ممی مسافرت درست و حسابهی کم سرم خلوت شه هیبذار  -        

 . کنهی دبش حالت رو بهتر مي آب و هواریی تغهی.  کسل شدهتیروح
 .به زور لبخند زدم        
 ه؟ینظرت چ. می بچه درست کردهی و همون جا دی مسافرت چسبدمیشا -        
 : حال جواب دادمی رفتم و بيچشم غره ا        
  حرفاست؟نیاالن وقت ا -        
 . شدرهی چانه اش گذاشت و با چشمان نافذش به صورتم خریدستش را ز        
 .يای و کمتر ادا مشهی متی سر تو هم گرم زندگادیبچه که ب.  هم خوبهیلیخچرا نه؟  -        
 . در دهانم گذاشتميگری که نگاهش کنم با حرص لقمه دنیبدون ا        
 . زنه که خودش مرد خانواده و آدم پدر شدن باشهی حرف رو منی ایکی -        
 .با لبخند اخم کرد        
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 تو با ي به الالی لی همه لنی ای واسه تو و خانواده کم گذاشتم؟ وقتی سال چکی نیمگه چمه؟ تو ا -        
 . کنمی کار می واسه بچم چنی ببذارمی اخالق گندت منیا

 . وار به وجودم رسوخ کردانهیترس آهسته و مور        
 ؟ی مانی بس کنشهیم -        
 . بودحی و تفرطنتیچشمانش پر از برق ش        
 وقتشه گهید. رهی سنم داره باال مگهیمنم د. ی منی و قانونی و شرعي و عقدیآخه چرا؟ تو زن رسم -        
 .فتادمیدر عجبم چطور زودتر به فکرش ن. پدر شم
 . و دردناكقی عميخط ها.  انداختی اعصابم خط مي روشیحرف ها        
 . شدمری سگهیمن د. میپاشو بر -        
 : نشستنش بدهد گفتتی در وضعيریی که تغنی ابدون        
 روز از هی که يدی امنیاحتماال هنوز به ا. ي خوای منو نمي بچه دمی شاای ؟ينکنه بچه دوست ندار -        

 مگه نه؟.  بندهیبچه دست و پات رو م.  اشکان جونشی پي و برگردیشر من راحت ش
 :دمیمستاصل نال        
 .انقدر عذابم نده. یبسه مان -        
 . بردی که شروع کرده لذت مي ايکامال مشخص بود از باز        
 .میریغذات که تموم شد م. می زنی حرف ممی دارزم؟ی عزهیعذاب چ -        
 .دمی بحث وحشتناك با سرعت و به زور دوغ، هرچه در بشقاب بود بلعنی دادن به اانیبه خاطر پا        
 .میبر. دتموم ش -        
 طنتی شي که جاياز غم گسترده ا.  کردی بار در سکوت داشت نگاهم منیهمچنان با همان ژست اما ا        

 .چشمانش را گرفته بود جا خوردم
 .نوش جونت -        
 .دلم گرفت        
 .ي نخوردیچیتو که هنوز ه -        
 .برداشت ی صندلی پشتي و کتش را از رودی کشیقینفس عم        
 .امیبرم حساب کنم و ب.  ندارملی مگهیمن د -        
 رونیخواستم ب. دی لرزبمی جي تویگوش.  منتظرش شدمزی را برداشتم و برخاستم و همان جا کنار مفمیک        

 را یگوش.  توقف کردمی پاي جلوی جفت کفش مشککی. خم شدم که برش دارم.  از دستم افتاداورمشیب
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 من متعجب بود دنیهم از د او.  مرد مقابلم نگاه کردميبهت زده به صورت اخمو. ستادمیبرداشتم و راست ا
 . زدشی صدایکس. انگار

 .گهی دای شده؟ بیاشکان چ -        
 و شناختن دنیآنها هم به محض د.  جمع شده بودند نگاه کردمزی مکی را که دور ي و چند پسردمیچرخ        
 و متفکر بی و دست به جستادهی که چند قدم عقب تر از اشکان ادمی را دی برگشتم مانیوقت. وت کردندمن سک

 .به من زل زده بود
قلبم طبل وار .  گذاشتمبمی جي را توی دوشم انداختم و گوشي را روفمیبند ک.  گرفتمشانیچشم از هردو        

 که نگاهش نی اشکان بدون ادنی ندبی گرفتم به خاطر آسمیتصم. دمی ترسی میاز عکس العمل مان.  زدیم
 . بروم، اما او قبل از من خودش را رساندیکنم به سمت مان

  اومده آقا؟شی پیمشکل -        
 : گذاشتم و گفتمی ماني بازويدستم را رو.  تر بودکی از رگ گردن به من نزدلییعزرا        
 .زمی عزمیبر -        
مرگ .  لبش نشستي گوشه يپوزخند.  شددهی من کشي به لب های اشکان از صورت مانيرده نگاه م        

 :دی را عوض کند دوباره پرسدشی دری که مسنی بدون ایمان.  و تاسف گرفتری را تحقشیاز نگاهش رفت و جا
  به خانوم من؟ي زل زدي جورنی که اي الزم داريزیچ.  محترم با شما هستميآقا -        

 .باالخره اشکان هم به حرف آمد        
 ؟ی شناسی منو نمی بگي خوای میعنی -        
 : با تمسخر جواب دادیمان        
 ؟ییکای جمهور آمرسیینکنه ر. نه واال -        
 .رگ گردن اشکان متورم شد        
 .ی هستی و پستحی چه موجود وقگهیتو د -        
با .  قبل از شروع مبارزه بودی دو خروس جنگينگاهشان به هم مثل نگاه ها.  مشتش را گره کردیمان        

 :التماس گفتم
 .شر درست نکن.  تو رو خدامی بریمان -        
 . درآورد و به سمتم گرفتبشی را از جنی ماشچییسو        
 .امیمنم م. نیبرو تو ماش -        
 .محال بود آن دو را با هم تنها بگذارم        
 .میریبا هم م. رمینم -        
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 :دی غرضیبا غ        
 .گفتم برو -        
 خشم چشمان يشراره ها.  دادی گردن اشکان عذابم ميرگ برجسته .  دادینگاه متعجب مردم عذابم م        

 24 نی هفت روز هفته، بنی همه رستوران، بنی اانید؟ م شی افتضاح تر منیشانس از ا.  دادی عذابم میمان
 . گرفتمیرا از مان چییسو.  رخ دهدي فاجعه انی مکان و زمان چننی درست در ادیساعت روز، با

 . کننیهمه دارن نگاهمون م! زشته. نیتو رو خدا دست بردار -        
 يدوباره بازو. دی رسی به مشامم مي بديبوها.  رفتی مجیسرم گ.  بودرهیهمچنان نگاهشان در هم خ        

 : که سرش را برگرداند گفتنیبدون ا.  را چنگ زدمیمان
 .ستیاسترس واست خوب ن. زمیتو برو عز.  هست حلش کنمی خوام بدونم اگه مشکلیمن فقط م -        
 ياگر زد و خورد.  نفر بودکیقط  فیمان. دی لرزاری اختیدلم ب. دوستان اشکان هم به جمع اضافه شدند        

 .دی از پسرها دست اشکان را کشیکی.  توانست مقاومت کندی گرفت نمیصورت م
 .ارزشش رو نداره. می برایب. اشکان ول کن -        
 نیا. با خشونت دستش را آزاد کرد.  بترکند و خون فواره بزندشی کردم االن است که رگ هایاحساس م        

 .بار به او التماس کردم
 ! کنمیخواهش م. اشکان برو -        
 حرکت از کیهرکدام منتظر . اورندی خواهند کم بی دنده لج افتاده اند و نميمشخص بود هر دو نفر رو        

. تهوع داشتم. دی چرخیرستوران دور سرم م.  رفتی میاهیچشمانم س. طرف مقابل بود تا بر سرش آوار شود
 ي لحظه ايبرا.  نشستمی صندلي و روتم گرفزی ميدستم را به لبه . ستمی بامی پاهاي از آن روشتریستم بنتوان

 : گفتی را باز کرد و زمزمه وار اما عصبشی مشت هایمان. هر دو مرد به من و حال و روزم نگاه کردند
 .االنم دمت رو بذار رو کولت و برو. ینی بیدور و بر ما نباش وگرنه بد م.  من گم کنیگورتو از زندگ -        
 . شدوانهیاشکان د        
 ؟ی کنی میمثال اگه نرم چه غلط -        
 . بودنددهی به هم چسببای تقری مانيابروها        
 . کنمی بدبخت ترت می که هستینیاز ا -        
 . شددهی سرم کوبيهه بلند اشکان مثل پتک تو        
 دست رو ناموس مردم ی و عرضه داشتي حرفا؟ تو اگه مرد بودنی دزد ناموس رو چه به ايتو؟ آخه تو -        

 .ی ذاشتینم
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 شد و دی آمد نور امی که با کت و شلوار به سمتمان مي مرددنید.  بودری محابا از چشمانم سرازیاشک ب        
 .دیدر دلم تاب

 .رونی بنییبفرما. نین رو به هم نزن لطفا نظم رستوراونیآقا -        
 . بکشنرونی کردند او را از گارد تهاجمش بیدوستان اشکان سع        
 .می برایب. بسه پسر -        
 :مقاومت کرد و داد زد        
 دلت بخواد ی هر غلطي چون پولداريفکر کرد.  خواد بکنهی کار می نامرد چنی خوام بدونم اینه م -        

 ؟ی بکنیتون یم
 . شدکی قدم به سمتش نزدکی به یمان        
 .تو بغل منه. زنت االن زن منه.  تونمی که ميدید -        
مشتش باال رفت و با تمام قدرت .  که آتش گرفته باشد سرخ و سپس کبود شدیصورت اشکان مثل کس        

آخ اشکان مثل خنجر در دلم فرو . دی شکمش کوبي و با لگد تواوردی هم کم نیمان.  نشستی صورت مانيتو
 .دمی کشغیج. رفت

 .نیبس کن. بسه -        
 : زدادی فرری که مددمید.  و هجوم مردم گم شداهوی در آن همیاما صدا        
 .سی زنگ بزنه به پلیکی -        
 .دمی شنی اشکان را مينعره ها        
 !هرزه. ..نامرد ...  یآشغال، عوض -        
 را میی غذاي معده تمام مجاردیاس.  آمدند و برگشتندمی معده ام بارها تا گلواتیمحتو.  خوردی مچیدلم پ        

 را گرفتند و عقب ی مانيعده ا. ستمی گری به حال و روز خودم مي هاي و هادندی لرزیدستانم م. سوزانده بود
 ی در گوشم زوزه مشیهنوز هم صدا. ند بردی کشان کشان اشکان را به سمت در خروجي و عده ادندیکش

 .کشد
دو تا هرزه رو به . خدا خوب در و تخته رو به هم جور کرده. یی اونم تواقتیل.  آدمه تارانی تو هماقتیل -        

 !اقتتهی تارا، لاقتتهیل. هم رسونده
 

 ". خواهد بوديفردا روز بهتر        
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 می هاهیبا سخاوت ر.  استژنی خنک و پر از اکسی صبحگاهشی گرگ و ميهوا.  کنمیدستانم را بغل م        
!  امروز سرحالمختن،ی و اشک ردنی نخوابرغمی علشب،ی رغم تمام اتفاقات دی علنمی بی دهم و میرا صفا م

 !ستیامروز روز بهتر.  راست گفته بودشهی مثل همکیپاتر
 که يروز. ي خندی مي که به تمام آنچه پشت سر گذاشته ادی رسی خواهیی به روزهای زندگباالخره در        

 که يروز. ی کندای ات را پی مزاحم زندگي که جرات حذف کردن آدم هايروز.  گذشته نتواند رنجت دهدگرید
 تواند مقابل ی نمکیژنت.  راه ندارندم دل ها به هشهیهم.  تواند دو طرفه باشدی تمام دوست داشتن ها نمیبفهم

 تا به آرامش ی کنی از خانواده ات هم چشم پوشی الزم است حتی که بفهميروز. ستدی و قضاوت بایخودخواه
 تیمشکالت کم اهم.  شودی کمرنگ و کمرنگ تر متی کم کم گذشته برايدیهر وقت به آن روز رس. یبرس

 شاخه ات را بشکنند، کی بتوانند دی جديان ها طوفتشینها. يبلرز ي که با هر بادیستی نيدی بگرید.  شوندیم
 .ی مانی و سبز می کنی و مقاومت میستی ای که مي دوانده اشهیاما تو چنان در خاك ر

 را پشت سر گذاشته ام و هنوز هم زنده ام دلم یی چه روزهانمی بی میوقت.  حس را دارمنیامروز من ا        
 گریسوخت و خاکستر کرد، اما حاال که د.  کردییای ها و ترس ها مرا مومی ها و دلبستگیوابستگ.  شودیگرم م

 یکه از خاکستر خود دوباره زاده م  ققنوس را دارمکی و نه ترس، احساس ی هست، نه دلبستگینه وابستگ
 . بند تعلق من به گذشته پاره شد و من در زمان حال سقوط کردمنی آخرشبید. شود

 ینم. می به غصه خوردن و امتداد رنج داریبی عجي عالقه یرانی اي ما زن هامیر بگو ها، بهتیرانیما ا        
.  خودمان استی و طرز فکرشان مهم تر از آرامش و خوشبختگرانی دشهی چون هممی تابوها را بشکنمیخواه

 داشت یتی بودن من چه اهمباردار.  خودم را به خاطر حرف مردم، از ترس حرف مردم نابود کردمیمن زندگ
 باردار ي نسبت به دختر عقدیدگاهی داشت مردم چه دیتی من بود؟ چه اهمی و رسمی اشکان شوهر شرعیوقت

 ی ام مي کردم با خبر بارداری که فکر میی به خاطر وحشت از آبرودیچرا با. دارند؟ خالف شرع که نکرده بودم
 را به ي داشت اگر دادگاه رایتی چه اهمای  زدم؟ی مي دست به دزدای و  بردمی پناه می مثل ماني به مردزدیر

 ی اشکان نسبت به من عوض مدگاهی داشت که دیتی شدم؟ چه اهمی می کرد و من زندانی صادر مینفع مان
  خانواده را؟ تمام محاسباتم اشتباهای االن اشکان را دارم دم؟ی کرد؟ با دروغ به چه رسی خانواده طردم مایشد 
 گرانی کردم، بدنام کردم و دیخودم را قربان.  خوشبخت خواهند شدهی کنم بقیه قربانفکر کردم خودم را ک. بود

 اثبات ي کرد، اما حاال برادای پی شد راهی اثبات دزد نبودنم مي برادیشا. را هم با خودم به منجالب فرو بردم
 .ستی نی راهچینجابتم ه

من مقصر ! ی و نادانی و بچگی سادگت،ی پشت جناتیاشتباه پشت اشتباه، حماقت پشت حماقت، جنا        
 قضاوت نکنند، دخالت نکنند، رندی بگادی خواهند ی که نمیی آدم هاای اجتماع؟ من مقصر بودم ای خانواده ایبودم 

 را به هزار و شانی هادهی نزنند و شنحرف  دانندی که نميزی سرك نکشند، پچ پچ نکنند، از چگرانی دیدر زندگ
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.  گرفتممی تصمییتنها.  فهممی میلیخ.  بلدمیلیفکر کردم خ. مقصر اول خودم بودم! ل ندهند جا انتقاکی
پسر .  پدر و مادرم بودنديمقصر بعد.  ها خوردندیلی چوب اشتباهم را به جز خودم خی عمل کردم، ولییتنها

 که به برادرم اجازه یاز زمان.  کشته شددندی که نافم را بری نفس من از زمانهاعتماد ب! ي دختر آزار،يساالر
 که اسمم ناموس شد و همه از ترس یاز وقت.  چون پسر استردی بگمی تصممی کند و برایدادند به من امر و نه
 در مورد نست توای می به راحتامیت. دندی را برمی حلقه کردند و صدامی را دور گلوشانیبرباد رفتنم دست ها

 دلش قند آب يمادرم تو.  کند با پدرم حرف بزندی مفی افتد و لباسش را کثی مشیا خواب بري که تویاتفاقات
 ام انگشتش را دهی که وحشت زده به مادرم گفتم در لباسم خون دي شد که پسرش بزرگ شده، اما من روزیم

 دیا بشهیهم.  لکه شده لباسم را داشتمحشت وشهیهم ". شنوندی و پدرت مامیت! واشی" لبش گذاشت که يرو
 شدم که ی مداری ماه رمضان را بي هاي سحریحت.  کردمی ممی هزار سوراخ قاي را تومی و پدهارهایلباس ز

 ماندم ی جمعه که همه خانه بودند تا وقت افطار گشنه ميروزها. رمی توانم روزه بگی و پدر نفهمند من نمامیت
 زدند و ی دخترها به خانه زنگ میوقت.  هفته بر من حرام کرده بودکیرا در آن   که خود خدا روزهیدر حال
 ي مادر برایواشکی ي پدرِ به ظاهر اخم کرده و قربان صدقه های گوشه لبي گرفتند لبخندهای را مامیسراغ ت

 کلمه چند  ازشتری کردم که حق نداشتم بی مسهی و با خودم مقادمی دی اش را می پسر و مردانگيقد و باال
 دوستند مگر امی گفت آن دخترها که با تی نمیکس. آخر من ناموس بودم.  حرف بزنملی فامي با پسرهایحت

 روقتی تواند تا دی مامی چرا تد؟ی کنی سرزنش نمگرانی را به خاطر بودن با ناموس دامی چرا تستند؟یناموس ن
 رونی از ساعت ده شب با شوهرم بشتری ندارم بق متاهلم حی که بالغم، شاغلم و حتي باشد اما من، دختررونیب

 سنت چقدر؟ چرا م؟ی کنی حالل خدا را حرام می است؟ ما به چه حقتهی جشن فرمالکی مگر جز یباشم؟ عروس
 ترساندند که در ی و پوشالکی تاري هاهی آن قدر مرا از سام؟یری گی را به خودمان سخت مزی قدر همه چنیا

 . ام بودی ترسناك زندگي هی سانی کنم، چون پدرم اولهیانواده ام تک به خانستم هم نتوی روحطی شرانیبدتر
 ی مجی را تروی قانونی که بیی ها، از قانون هاضیاز تبع.  که دلم خون استمی گویاز جامعه نم! آخ        

کدام .  مقابله ندارندي برای توانچی شود و هی معی من ضاي جامعه ي که هر روز از زن هایاز حقوق. کنند
 ي خودشان راي هم جنس هاهیعل  کهیی کند؟ از آن دردناك تر با زن های خودش قانون وضع مهی عليمرد

 ي زن ها نبودند که به چند همسرنی پناه ببرم؟ مگر همی دهند تا پست و مقام خودشان را حفظ کنند به کیم
 خانم بود کی را که واعظش ي رود مجلس زنانه ایم نادمی وقت چی دادند؟ هي زن اول راتیمردان بدون رضا

چقدر دوست داشتم ! دی فساد را بخشکاني شهی مجدد کند رزدواج که شوهرانتان انی به اتی گفت با رضایو م
 ؟یچی پی نسخه را منی خودت هم اي من همسر دوم شوهر تو شوم؟ برای دهی اجازه ممیهمان لحظه بگو

!  آخ از جهلد؟ی قرآن را خوانده اقی و دقحی ترجمه صحایآ. دی بری سوال مری زنی قواننیشما اسالم را هم با ا
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 و به نام خدا انجام نی که به اسم دیاتیآخ از جنا! می در ذهنمان پرورش داده انی دي که به جایتآخ از خرافا
 ! ماچارهیب! طفلک خدا! می دهیم

.  گذشتهزی همه چگریحاال د. زی همه چيدم رو دهم چشم ببنی محیترج.  بندمیچشمانم را م! اوف        
 ي طرفدار مردهاست، همان خداشهی و بداخالق که زن ها را دوست ندارد و همری سخت گيخداوند، همان خدا

 شی هم او که به جاند، دای وسوسه و انحراف مردها میشگی تفاوت نسبت به زن ها که ما را عامل همیب
 در تیکه جا. که خداوند از تو نخواهد گذشت. ستی نی گناه بخشودننی دهند که ای کنند و نظر میقضاوت م

 که ی منيبرا.  هولناك نجاتم دادي ترسناك دستم را گرفت و از آن ورطه ي خدانیجهنم است، درست هم
 من و با نی از سرزمی کمتر زني معجزه برانیا  دانمی گناهم زن بودن است معجزه کرد و من منیبزرگ تر

 را داشته باشد کی پاترای و نی مثل مبي با مردیی مثل من شانس آشنای کمتر زندیشا.  دهدی من رخ مطیراش
 . مرد بودمي شده از پهلودهی دوم و آفري بنده شی براشهی من خواست که همي برایی ها را خدانیو تمام ا
 آزاد و مستقلم، حاال که به دو زبان مسلطم، شغل دارم خانواده دارم، گریحاال که از همه دورم، حاال که د        

 سابق، يمملکت سابق، خانواده . به خود گرفته "سابق" من اسم ی در زندگزیهمه چ.  گذشته را پاك کنمدیبا
 تو هم تمامش یعنی.  شدی منقضیعنی. گذشت یعنی.  تمام شدیعنیسابق ! شوهر اول سابق، شوهر دوم سابق

 تواند یاشکان م.  کندی مسمومت میکه اگر به خوردنش اصرار کن. نخور.  گذشتخشیتار. تو هم بگذر .کن
 دارم چون یمن هم حق زندگ.  زن داشته است، االن نداردکیاو فقط سابقا .  خوش باشدگری ديبا زن ها
 .دی مثل امروز را خواهم دگری چند روز ددانم یشده است و من نم "سابق" من يگذشته 
  دولسه؟ی کنی نگاه می به چيسادی وانجای ساعت اهی -        
لباس .  چرخمی و به سمتش مچمی پیاشارپم را محکم تر دور خودم م.  آوردی لبخند بر لبم مشیصدا        

 .دهی که او هم نخوابدی توان فهمی نم دارند اما از چشمان سرخش مشیموها.  و مرتب استدهیپوش
 .ریصبح به خ -        
 . کندی ممی گذارد و لبه اش را تنظی سرش مي را روسبالشیکاله ب        
  طرفا؟نیا. ریصبح شما هم به خ -        
 . دهدی سبزه و رطوبت به وجودم طراوت ميبو.  کشمی نفس مقیعم        
 ؟يدیتو هم مثل من نخواب -        
 . دهدیان م تکیسرش را به عالمت نف        
 !یلینه خ -        
 . کنمیدستانم را از هم باز م        
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 نی تونم کل ای دارم که مياون قدر انرژ.  خوبه پاتیلی خنجایا.  سرحالمیلی خی ولدم،یمنم نخواب -        
 . رو شخم بزنمنایزم

 : پرسدیبا لبخند م.  درخشندی می خستگرغمی علاهشی سي هایآب.  روندی باال مشیابروها        
 نه؟ی شخم زدن زمتی زندگي ندهی آيپس برنامه  -        
.  شودی چشمم زنده مشی کنم اسکارلت پی کنم و هر بار که نگاه می سبز و زرد نگاه ميبه خوشه ها        

 ي تارانجایا. د مکان دارنی که اسکارلت نسبت به تارا داشت تارا نسبت به ایحس!  زمان مايرمان ممنوعه 
. استی نعمت دننی بزرگ تريزادآ.  کشمی بندم و نفس میچشم م.  اگر متعلق به خودش نباشدیحت. تاراست

 ي مرغ ها دانه و برايبرا. تخم مرغ جمع کنم. گاو بدوشم. غذا بپزم.  شخم بزنمنی توانم زمیم. من آزادم
 و دیجنگ.  زمانه و خرافات و جنگ نشدمیز تسل که هرگیزن.  و احساس کنم که اسکارلتمزمی علف برواناتیح

 ".ستیگریفردا روز د.  بدبخت نخواهم ماندنقدریمن ا" و گفت ادستی که بعد از هر شکست ایزن.  نشدمیتسل
 نی و بدون انمی بنشدی بری بدوزم و زدی پوشی که اسکارلت میی و از همان لباس هارمی بگادی یاطی توانم خیم

 . باشم به غروب تارا نگاه کنم و نگاه کنم و نگاه کنم و لذت ببرميکه منتظر مرد
 ی مدتنیمثل تمام ا.  دهد دوباره زاده شومی و اجازه مستادهی تمام ايبا صبور.  کنمی نگاه مکیبه پاتر        

 یون م کرد که زور بزنم چقمیتشو.  لبخند زدمی هادنیبه درد کش. ستادی ماما کنار منِ زائو اکیکه همچون 
 که انگار ی عذابنی جگرخراش، ايادهای فرنی ارد، دنی اانی دانست پایم.  آورمی مایدانست دارم خودم را به دن

 ها، تولد است و من امروز بچه ام را در ختنی دست و پا زدن ها و اشک رنی تمام اانی تمام شود، پاستیقرار ن
 داد و می کرد و دل به دردهاي به ثمر نشستنش صبوري بست و براکی که نطفه اش را پاتريبچه ا. دامن دارم

 .ددستم را رها نکر
ببوسمش و .  خواهد بغلش کنمیدلم م.  انداختههی صورتش ساي رواهی سسبالیکاله ب.  کنمینگاهش م        

 ي همه مدت به جانیممنونم که ا. ي دادریی مرد بودن را در ذهن من تغی ممنونم که معنمیبگو.  ممنونممیبگو
ممنونم که . ی و نخواستيدی ندن زکی روزها مرا به چشم نیممنونم که در تمام ا. يمرد بودن دوست بود

 يتو ثابت کرد. ی کنی را اثبات متی حرف زدن در عمل مردانگيکه به جا. ی قدر قشنگ هستنیکه ا. یهست
 ! خواهدیتو را م.  خواهدی انسان متی خواهد؛ انسانی نمنی دتیانسان

 پات؟ -        
 ؟یس -        
 ه؟ی مثل من چیکی کشور شما واسه ي درس خوندن توطیشرا -        
 . دهدی کالهش را باال ميلبه .  آوردی خودش نمي کند، اما به رویتعجب م        
 .هی زبان باشه که کار سختیسی دانشگاه انگلهی کردن دای مرحله پنیفکر کنم اول -        
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 :می گوی دوزم و مظلومانه مینگاه به نگاهش م. زندی ری دوشم مي رومیموها.  کنمیردنم را کج مگ        
        -) como puedo saber si el espanol? (بلد باشم چطور؟ییایاگر اسپان  
کالهش را با دست راست از .  بخوانمی توانم در صورت مرد احساسات مخفی بار تعجب را کامال منیا        

 :دی گوی کند و می ممی ها تعظهی گذارد و به رسم شوالی اش منهی سي دارد و همان دستش را رویسرش بر م
 ! مني آورم بانوی زبان سر فرود ميریادگی همه استعداد شما در نیدر مقابل ا -        
 ییای که مومنی خندم به ایم.  خندمیواقعا از ته دل م.  خندمیاز ته دل م.  خندمیواقعا م.  خندمیم        

 . توانند بخندندی هم ممیها
 : را پاك کرد و گفتمیبا دستمال اشک ها -نیهمسر مب- بایفر        
 . خودت رویکشت. زمیبسه عز -        
 در دلم کلیام ه شناختمش، اما تمیتنها چند ساعت بود که م.  اش نگاه کردمیبه چشمان درشت مشک        

 و نیچقدر مب.  گرفتی وجودش نشأت مي و صفای ذاتی از مهربانشتری نقص صورتش بی بییبایز. نشسته بود
 داشتند که ی چنان آرامشدو  سخت فرزندشان هريماریبا وجود ب.  اش بودی زندگی اش متفاوت با مانیزندگ

 . متالطم را آرام کنندانوسی اقکی توانستند یم
 .ی آب بخور تا آروم شنی کم از اهی -        
 تواند ی مدی که به ذهنم رسیتنها کس. ی داشتم نه مانی رانندگیی وحشتناك نه من توانايبعد از آن دعوا        

خودش و .  کردم و هق هق کنان آدرس را گفتمدای پی مانیشماره اش را از گوش.  بودنیبه دادمان برسد مب
 . خودماننی هم با ماشابی رفتند من و فرنی ماشکی با نیمب و یمان. همسرش هراسان آمدند

 .دمی آب چشم دوختم و دماغم را باال کشوانیبه ل        
 . تونمینم. یمرس -        
 . گذاشتزی مي را رووانی و لدیآه کش        
 تموم شد ی وليدی دونم ترسیم. ستی نشونی حالیچی زنه به سرشون و هی مهوی. گهی دننیمردا هم -        

 . گذشتریبه خ.  هم که حالش خوبهیمان. گهید
 . برخاست و به سمتش رفتبایفر.  به شدت درهم بودشیاخم ها.  شدانی پله ها نماي رونیاندام مب        
 د؟یخواب -        
 . تکان دادی آمد سرش را به عالمت نفی منیی همان طور که از پله ها پانیمب        
 .دهینه، دراز کش -        
 . خالف جهت شوهرش از پله ها باال رفتبایفر        
 . الزم ندارهيزی چنمیبرم بب -        
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 . دستش را دراز کرد و مانعش شدنیمب        
 . کم تنها باشههیبهتره .  خوادی نميزیچ -        
 . من نشستي مبل کناري آمد و رونیمب.  حرف از شوهرش اطاعت کردی ببایفر        
 ؟يبهتر -        
 . چشمم را گرفتمرینم ز        
 .می که باعث زحمت شددیبله، ببخش -        
 . فرو بردشی موهانی گذاشت و پنجه اش را بشی زانويآرنجش را رو        
 داشت به جز يهر اخالق گند.  کنهي کارنی همچدی بای فهمم چرا مانی فقط نمه؟ی چه حرفنیا -        

 . شدن با جماعتزیگالو
 :دی پرسحی صردی سکوت مرا دیوقت        
  افتاد؟ی اتفاقنی تارا؟ چرا همچهی چانیجر -        
 . گرفته بودمیصدا        
  نگفت؟يزیخودش چ -        
 .دی نفس سر کشکی آب مرا وانیل        
  طوره؟نیهم. فقط گفت مزاحمت شدن -        
 . گفتن نداشتمي برایحرف.  انداختمنییمستاصل سرم را پا        
 تارا؟ -        
 . دخالت کردبایفر        
 .گهی بوده تموم شده دیهر چ. تحت فشارش نذار. زمیول کن عز -        
 . دادهی و به عقب تکدی کشیقی نفس عمنیمب        
 تمین. دهی هست که داره جفتتون رو عذاب ميزی چهی  کنمیفقط احساس م. ستیقصدم دخالت ن -        
 .کمکه

 : نجاتم دهد گفتطی آن که از آن شراي برابایفر.  نگه داشتمنییهمچنان سرم را پا        
  در چه حاله؟نی سر به شوهرت بزن ببهیپاشو . پاشو تارا جون. ادی مشیپ.  باباالی خیب -        
 کی و دهیدراز کش. در اتاق خوابمان را آهسته گشودم. استم و از پله ها باال رفتم برخزهی انگی حال و بیب        

.  نگفتیچی گذرا به من انداخت و هینگاه.  شکمش گذاشته بودي دستش را روکی سرش و ریدستش را ز
 . و کبودش زل زدمی تخت نشستم و به صورت زخميلبه 

 ؟ی کنی مفی واسه ناز شست اشکان جونت کي داره؟یچ -        
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 . گرفتمدهیحرفش را نشن        
 هنوز شکمت درد داره؟ -        
 .جواب نداد        
 .ی کرده باشيزینکنه خونر. مارستانی بمیپاشو بر. تو رو خدا لج نکن. ی ماندهیرنگت پر -        
 . و سرد بودندیچشمانش خال        
 ؟یشی ناراحت مادی سر من بییاگه بال -        
 . انداختمنیی را پامیپلک ها        
 فاتحه هم هی ی سراغ اشکان و ساليریم.  سر خری ثروت بی و کلی مونیتو م.  از خداتم باشهدینه، با -        

 .ی خونیواسه من نم
 .دمی حرفش پرانیم        
 . نگویچیه. یبسه مان -        
 :با التماس گفتم.  شود که چهره اش از شدت درد در هم فرو رفتزی خمیخواست ن        
 ! کنمیخواهش م.  دکترمیپاشو بر -        
 .نفس حبس شده اش را رها کرد        
 .ستی نی مهمزیچ.  خوادیدکتر نم -        
 !چقدر خسته بودم! چقدر خسته بودم        
 . عضالتت بهتر شهیوفتگ کدی حموم؟ شاي کمکت کنم بري خوایم -        
 .نه -        
 . بگو تا درست کنمي دوست داری هرچارم؟ی واست بي خوری ميزیچ -        
 .نه -        
 . سوختندیچشمانم م        
  واست؟ارمیمسکن ب -        
 .نه -        
 . تر بودمی بارش مالنیا "نه"        
  دکتر؟میبر -        
 . شکمش برداشت و دست مرا گرفتي از رودستش را        
 ؟یتو واقعا نگران من -        
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 ی را هم از دست می دارم؟ اگر مانای دننی که در استی تنها کسشی هاي دانست با تمام بدی نمیعنی        
  رفتم؟ی مدی کردم؟ کجا بای مدیدادم چه با

 جواب دادن انقدر سخته؟ -        
 . نگران خودم بودم تا اوشتریمن ب.  صورتش را از نظر گذراندمي هايدوباره کبود        
 ؟ي خوای میرلفظی نه گفتن زای آره هیواسه  -        
 دکتر، توجهات بعدش، کتک ي و دقتش به حرف هاینگران.  من وقت گذاشته بوديتمام روز را برا        

 .خوردنش
 . کردمی همه اصرار نمنیاگه نگران نبودم واسه دکتر رفتنت ا -        
 به پوزخند شباهت شتری حرف را زده ام، چون لبخندش بنی اش ای دلخوشي که فقط برادیفکر کنم فهم        
 .اوردی نمیاما به رو. داشت

  رفتن؟نای انیمب -        
 . خبرم کنی خواستيزیچ. ششونیمن برم پ. نه هستن -        
 . و سرد بودندیچشمانش همچنان خال. دی را کشخواستم بلند شوم که دستم        
 .نرو -        
 . خواست تنها باشمیدلم م.  به برگشتن نداشتمیلیخودم هم تما        
 .زشته. شهینم -        
 . سرش آزاد کردریدستش را از ز        
 . دراز بکش بعد بروشمی کم پهی. ستیزشت ن -        
 کنارش دراز اطیتخت را دور زدم و با احت.  خواستی بود که مادرش را ميماری بيلحنش مثل بچه         

 . اش زدنهی به سگرشی گردنم هل داد و با دست دریدستش را ز. دمیکش
 .نجای اایب -        
 .یشی متیاذ -        
 .دیتنه ام را به سمت خودش کش        
 .ایب.  شمینم -        
.  صورتمي گذاشت و دست راستش را رومی بازويدست چپش را رو. اش گذاشتم نهی سيسرم را رو        
 . خواست بودنم را به خودش بقبوالندیانگار م
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 و بی نا مفهوم اما عججيصداها.  کنمی مزی را تمی گذارم و گوش های صفحات کتاب زبان ميمدادم را ال     
 پاشنه دارم را يصندل ها.  کنمی عوض می ام را با بلوز شلوار خنکیلباس راحت. دی آی مي سابقه ای و ببیغر
 ی داد می وقفه و عصبانی تند و بکیترمادر پا.  شودیصداها واضح تر م.  رومی مرونی پوشم و از اتاق بیم

 ي هاهی گري نه، اما صداایمرددم که بروم .  بار هم شاهدش نبوده امکی ی چند ماه حتنی اي که تویاتفاق. زند
 . رومی منیی پااطی را با احتزی تازه واکس خورده و ليپله ها.  کندی ملی تبدنیقی را دمیسارا ترد
.  کندی که توجهم را جلب مستیزی چنی را به کمر زده اولشی باز و آشفته که دست هاي با موهایزن        

 و جذاب است که رای که دارد چنان گیچشمانش با وجود خشم.  بردی و بکرش هوش از سرم می وحشییبایز
 ي برجسته و چانه يها  درشت و خوش رنگش گونهيلب ها.  توان نگاه را از آنها منحرف کردیبه زحمت م
 کش،ی خوش فرم و کمر باري هانهیس! ستی از هنر و لطف خداوندي ازهی شک آمی بفش،یگرد و ظر

 . کردندیشم ها را نوازش م دو بنده و سرخش، چي لمه راهنی پریسخاوتمندانه از ز
 ی مکی چرخانم و دنبال پاتریسر م.  ساخته استزی برانگنی تحسي از او ماده ببرتیخشم و عصبان        

 ی خوانده نمزی چچیاز صورتش ه.  داده استهی را در آغوش گرفته و به ستون مر مر تکانی گريسارا. گردم
 من بوده ي باره کیورود   ازی که ناشیسکوت.  استکیر توان گفت تنها عضو خونسرد آن جمع پاتیم. شود
 . شودی زن شکسته مادیبا فر

 ه؟ی کگهی دنیا-        
 . کندی دستش جا به جا مي سارا را روکیپاتر        
 ؟ي باهاش بودسکوی دي که توستی نی همون زننیا        
 مادرش جواب کی پاتريبه جا. می بوددهی را دگریما قبال همد.  گفتیراست م.  آورمیبه مغزم فشار م        

 : دهدیم
 ! جا برونی رو بس کن مارتا از ايزیآبرور!  دختر عروس منهنیا        
 ! زن افسونگر است؟نی معروف ايپس مارتا! مارتا؟        
 . تعجب و تمسخر باال رفتهي او هم به نشانه يابروها        
 !عروس؟ هه -        
 .  کندی مکی شود و دوباره رو به پاتری من مالی خی بهیبعد از چند ثان        
 . نکن که به قانون متوسل شميکار.  خوام بچم رو ببرمی سارا رو بده بهم ملیوسا -        
 . کندی وحشت زده، دستش را دور گردن پدرش حلقه ميسارا        
 : دهدی بوسد و آرام جواب میگونه اش را م        
 !؟ی کني از سارا نگه داري خوایچطور م. ي نداریتو خودت هم اوضاع درست و حساب -        
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 . دهدی هوا تکان مي اش را تودهیمارتا انگشتان کش        
 . که بخوام به تو جواب پس بدهمیمگه تو پدرش.  ندارهیبه تو ربط -        
 . ماندیدهان همه باز م        
.  زندی اش دلم را آتش میی و تنهاتیمظلوم.  چرخدی مکی مادرش و پاترنی سارا بينگاه درمانده         

 .ردی گی بندد و نفس می چشمانش را مهی چند ثانکیپاتر
 .می زنی تو اتاق من حرف ممیریم!  لطفانیی پااریصدات رو ب -        
 ! تواندیچطور م!  تواند انقدر آرام باشد؟یچطور م        
 .امی بسی با پلای شیدیم. اومدم دخترم رو ببرم.  که با تو حرف بزنمنجای اومدمیمن ن -        
 و دی سارا کشسی صورت خي مارتا، با لبخند کف دستش را روي و هوار هااهوی توجه به هی بکیپاتر        

 :دی گویم
 باشه؟.  تارا بمون تا من با مادرت صحبت کنمشی پنجایتو ا. ستی نیچیه. زمی نکن عزهیگر -        
 ی اش منهی سرش را به سکیپاتر.  دهدی دستانش نشان ميسارا مخالفتش را با تنگ کردن حلقه         

 . بوسدی را مشیچسباند و موها
 .شتی گردم پی زود بر میلیمن خ.  وجود نداره دخترمدنی ترسي واسه يزیچ -        
 .چارهی به دختر کوچک و بدهی کند چه رسی می مارتا، دل من را هم خالیبلند و عصب يخنده         
 کند سارا را به آغوش من انتقال دهد، اما او ی میسع.  رومی مکشینزد.  دهدی به من اشاره مکیپاتر        

 "!نه" کند ی زند و چند بار پشت هم تکرار می مغیج
.  توانم درك کنمیلبخند پر از آرامشش را نم.  امی عصبکی پاتريبه جا.  کالفه امکی پاتريمن به جا        

با دستان خودش .  نشاندنشی مشی پاي کند و رویدستان سارا را از دور گردنش باز م. ندی نشی مبل ميرو
 . شودی مرهیدر چشمانش خ. ردی گیصورت دخترش را قاب م

 باشه؟. دمیبهت قول م. یون می من مشیپ. يری جا نمچیتو ه -        
 از هر شی هایآب.  زندی پلک هم نمی حتکیپاتر. نگاهش ناباور است.  کشدیسارا دماغش را باال م        

 . تر اما شفاف ترنداهی شناسم سی که میوقت
 . ذارهیبابا تنهات نم. بابا دوستت داره -        
 . خواندی گوشم مي توییصدا.  زندی مقابل چشمم فالش مينور.  خوردی مچیدلم پ        
 "! ذارهیمامان تنهات نم!  کنییالال!  کنییالال "        
 زم؟یباشه سارا؟ باشه عز -        
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 گرانبها یئیفرزندش را مانند ش.  رومیجلو م.  کندی به من نگاه مکیپاتر.  دهدیسارا سرش را تکان م        
 آنکه به مارتا نگاه کند ی بکیپاتر.  فشارمی بازوانم مانی پناه را می بيبا تمام وجود سارا.  گذاردیدر آغوشم م

 :دی گویم
 .میبر -        
 محافظت از ي براشیتمام کارها.  رنگ خشونت به خود گرفتهی کمشیحاال که سارا را به من داده، صدا        

 .ندی بببی اش آسی زندگی خواهد کابوس دوست داشتنینم. ساراست
 .دخترم رو بده ببرم.  رو تموم کنشی نمانیا. نه وقت دارم و نه حوصله.  ندارمیمن با تو حرف -        
 جنگد و تن ی برد و با تمام وجود با خشمش می فرو مشی موهاي حلقه هانی هر دو دستش را بکیپاتر        

 . داردی نگه ممی را مالشیصدا
مطمئن باش به تفاهم . می کنی در موردش صحبت ممیبر.  مارتای هستی دونم تو دنبال چیمن که م -        

 . کنمی متی و راضمی رسیم
 مارتا ی زندگیِ گفته مانکیپاتر.  زل زدهکی به پاتری وصف نشدني انهی دوزم که با کیچشم به مارتا م        

 را طشیبعد شرا. سوزد ی دلم مکی اش با پاتري اجباریاز تصور زندگ.  سوزدی لحظه دلم به حالش مکی. بوده
 یمن که خارج از گود نشسته ام م. کیبا پاتر  رای کنم، مانی مسهیخودم را با او مقا.  کنمی مسهیبا خودم مقا

 از کی که عشقش را به خاطر پاتریی مارتاي نکرده، اما براي نامردکیپاتر.  گناه استی بکی پاترمیتوانم بگو
 زن افسار نی من، با اي و همزاد پنداري حرف ها خنده دار است و از همه خنده دار تر دلسوزنیدست داده، ا

 کند و ی قفل منهی سيدستش را رو.  کندی اش دلم را آشوب میطانیپوزخند ش. ت و سنگ دل اسختهیگس
 :دی گویشمرده م

 !فممتاس. ي دخترم رو با پول بخری تونی دفعه نمنیا! نه! کینه پاتر -        
 ی همه را مکی شوند و خروش پاتریجماعت بهت زده، بهت زده تر م.  کندی را فراموش مهیسارا گر        
 ترساند
 ! مارتاندیدهنت رو بب -        
.  ماندی مرهی خکی حرف و با لبخند به پاتری اندازد و بی را با ناز باال مشی ابروي تاکیزن جوان         

.  آزاردی مارتا گوشم را مي هاادیفر.  بردی و با خودش مردی گی مارتا را با خشونت مي جهد و بازوی مکیپاتر
پله ها را با .  کشاندی او را دنبال خودش ممم همچنان مصکی اما پاترد،ی گوی مراهی زند، بد و بیدست و پا م

 از شدت درد کیاترپ.  اندازدی چنگ مکی آخر، مارتا به چشم پاتري پله هايرو.  روندیزد و خورد باال م
هر دو دستم را از . نمی زند را ببی مرونی که از چشمش بی توانم خونی فاصله منیاز هم.  کندیدستش را رها م

 ی حرکت دست مانعشان مکی خواهند دخالت کنند، اما پدر با یبرادرها م.  گذارمیم  دهانميشدت وحشت، رو
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مارتا با .  رودی پرد و دوان دوان از پله ها باال می منیی پامی پاي کند و از رویسارا از غفلت من استفاده م. شود
 توانم ی که نمزند یآن قدر تند حرف م.  آوردی فرود می زخمکی سر و صورت پاتري را روشینفرت مشت ها

 .دی گویبفهمم چه م
 :دی گوی مهیر و با گردی گی مادرش را مراهنیسارا پ.  دوزمی چشم ممی روشیمسخ شده به کارزار پ        
 .برو. ادیازت بدم م!  برونجایاز ا! نزن ولش کن. نزن بابامو -        
 :دی گوی به دخترش منی کند مارتا را مهار کند و در همان حی می سعکیپاتر        
 . تاراشیبرگرد پ -        
 . کشدی مادرش را مراهنیسارا همچنان پ        
 .برو برو.  نکنتیرو اذبابام .  برونجایاز ا -        
 . زندی مغیمارتا ج        
 !اَه ولم کن توله سگ -        
 دهد و از ی کوچک هم تعادلش را از دست مي دهد سارای که به کمرش مي تندچشیو همزمان با پ        
 ستی و خون سرخکی امان پاتری بي هاادی است فرادمی که يزی چنیآخر.  کندی سقوط منیی پله به پانیباالتر

 . پوشاندیکه همه جا را م
 ی تار مدمی اندازد و دینفسم بخار م.  کشمی کنم و آه می روح جدا می سرد و بي شهی ام را از شینیب        

سه .  فرستمی هوش بوسه می و بدهی رنگ پري دختر بچه ي و با دستم برارمی گیبا انگشت بخار را م. شود
 . مدفون شدهمیس  خروارها دستگاه وری را بسته و زشیبایزروز است که چشمان باهوش و 

.  را از هم باز کندشی پلک هاستی کادر درمان، حاضر ني رغم تمام تالش هایسه روز است که عل        
 يبرا.  دائم نگاهشتی و مظلومتی معصوميبرا.  تنگ شده استشیدلم برا.  کشمی مشهی شيدستم را از رو

 . قشنگ و خاصشي  تارا گفتن با آن لهجهيبرا.  بچه گانه و خالصانه اشي و محبت های زباننیریش
 ! گشت چهی باز نمای دننیاگر به ا!  کرد چهیاگر چشمانش را باز نم        
 هی پشتش تکواری که سرش را به دیکی کنار پاترمکتی ني کشم و رویباز هم آه م.  رودی مجیسرم گ        

 : کنمی سه روز تکرار منی گذارم و مثل تمام ای مشی پاي و دستم را رونمی نشیا بسته مداده و چشمانش ر
 ! پاتشهیحالش خوب م -        
 یسه روز است که سکوت کرده و لب باز نم.  گذاردی جواب می سه روز حرفم را بنیو او مثل تمام ا        

انگار او هم مثل کابوس در .  بنددی دهد و چشمانش را می مهی تکواریسه روز است که فقط سرش را به د. کند
 سکوت کرد خت،ی را به هم رمارستانیش بی هاادی که مارتا آمد و با فری وقتیحت. دهی برایهم شکسته اش از دن
 اش داد، ساکت ماند و ي شانه اش گذاشت و دلداري پدرش آمد و دست رویوقت. و چشمانش را بست
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 نگفت و چشم چی هد،ی را بوسشی مادرش آمد و سرش را در آغوش گرفت و موهایتوق. چشمانش را باز نکرد
 و دمی به قصورم اعتراف کردم، دستش را بوسکنان هی که من گری وقتیحت.  هم فشار دادي را روشیها

 دکتر حاتی در سکوت به توضیفقط گاه.  حرکت ماند و چشمانش را باز نکردی بد،یخواستم که مرا ببخش
 . درخشانش تنگ شدهي هاي سورمه ايدلم برا.  بنددیهد و دوباره چشمانش را م دیگوش م
 کی مردمک يانگار به جا.  مانده استی محض و ظلمت باقیاهی و خوشرنگ فقط سبای زياز آن دو گو        

تمام راه .  گذردی دانم در سرش چه مینم.  دانمیحسش را نم.  در چشمش کار گذاشته اندرهی تي شهیجفت ش
 طور نی و صبورم را اربان وقت پات مهچیه.  گذردی فهمم در درونش چه مینم.  ام را بستهی ارتباطيها

 . قدر از او دور نبودمنی وقت اچی هیکیبا تمام نزد.  بودمدهیخاموش ند
 دکتر گفت ی وقتیحت!  دادی نشان میکاش عکس العمل!  زدیکاش حرف م!  کردی مهیکاش حداقل گر        

 . رفتمشی تکان داد و من به جای سرش را به عالمت منفند،ی تواند برود و دخترش را ببیم
 چرخم و به صورت یم.  کندی هشدار را در ذهنم روشن مي کفش مارتا، چراغ هاي پاشنه هايصدا        

 ي و سخاوتمندشی آرازانی بر ميری تاثچی حال خراب فرزندش هنیخدا رو شکر ا.  کنمیبزك کرده اش نگاه م
 شهینگاهش به من مثل هم.  رودی کند و می و جو را متشنج مدی آی ساعت ممیهر روز ن.  نداشتهشیلباس ها

 . استزاری از من هم بکی پاتري به اندازه دی آیبه نظر م.  استریپر از طعنه و تحق
 . کندی مکی و رو به پاترندی بی دخترش را مشهیاز پشت ش        

 حالش چطوره؟ -        
 که دی گوی ميزی رود و چیصورت مارتا در هم م.  کندی زند نه چشمش را باز می نه حرف مکیپاتر        

 پرسد و من با کراهت ی سوالش را از من میسی بار به انگلنیا. احتماال فحش داده.  فهممی اش را نمیمعن
 : دهمیجواب م
 .  نکردهی که فرقینی بیم -        
 . دهدی اشاره مکی زند و به پاتری لختش را با ناز پشت گوشش می شرابيموها        
  مرده؟نیا -        
 ی که در صورت مارتا موج مي انهینفرت و ک.  شومی و پر اهانت است که مات مزی آمنی انقدر توهنشیا        
 زن با چشم نیا.  باشدی تواند مانی نمکیاترهمان طور که پ!  تواند تارا باشدی زن نمنینه ا.  ترساندمیزند م

 . استطانی رحمش خود شی ادبانه روح بی گستاخ و کالم بيها
 . آزار دهدنی از اشتری مرا بزی توانم اجازه دهم پات عزینم.  شومی مکشی و نزدزمی خیبرم        
 !لطفا برو. ستی و نه سارا حالشون خوب نکی ؟ نه پاتري برشهیم -        
 .ردی گی مکیانگشتش را به سمت پاتر.  کندی می دلم را خالزشی بلند و تمسخر آميهه         
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 !هی چه جونوری دونی نمش؟یشناسی تو هنوز نمن؟ی است؟ی حالش خوب ننیا -        
 . گذارمی لختش مي بازويدستم را رو        
 !ستیاالن وقتش ن.  دعوا کنی خواستبذار سارا مرخص شه بعد هرچقدر.  برونجایبسه از ا -        
 :دی گوی کشد و با خشم می زند و گردن میدست مرا پس م        
! کی پاتريریکاش تو بم! ي حال و روز افتاده بودنی سارا، تو به ايکاش به جا! کی پاتريریکاش بم -        

 و ی که وجودت به جز بدبختيریکاش بم!  من و بچم پاك شهی نحست از زندگي هی و سايریکاش بم
 ! ندارهیچیفالکت ه

 تواند یچطور م.  کنمی نگاه مکی گردم و به پاتری اراده برمیب.  شودی راست میکی یکی تنم يموها        
 زنم که به سمت یزور م. آن قدر آرام است که انگار واقعا مرده.  تواند سکوت کندیچطور م. خونسرد بماند

 .دهد یبه شدت هولم م.  درشت تر استیلی از من خکلشیه.  کنمتشی هدایخروج
 ؟ی کنی سر منی با اي که داری چقدر بدبختگهیتو د!  وسط؟نی ایگی میتو چ -        
 ی که به سمت خروجی کند و در حالی دوشش محکم مي را بر روفشیبند ک. دی آی به کمکم ميپرستار        

 : زندی رود داد میم
 خواد خودم یدلم م! ریلطفا بم! ریبم.  خورهیحالم ازت به هم م! یوونی حهیتو ! کیازت متنفرم پاتر -        

 .ری بمری بمریبم.  خواد قبرت رو لگد کنمیدلم م.  تابوتتي روزمیخاك بر
پس خدا  است، نیحال من ا.  لرزدیتمام تنم م.  کندی و مغزم را مرتعش مچدی پی سرم مي توشیصدا        

 ! برسدکیبه داد پاتر
 که عاشقش ی از زبان کسدنشی اما مرگ است شن،ی حرف ها از زبان هر کسنی ادنیسخت است شن        

 فهمد چه ی من نمي کس به اندازه چیه.  را درك کندکی تواند پاتری من نمي کس به اندازه چیه. يبود
 در یچه خون! ت درشتش به قلبي زند حرف های میچه زخم!  مرگت را داشته باشدي دارد عشقت آرزويدرد

 ! کندیدلت بر پا م
 پات؟ -        
 از درد پات دوست ی تا کممی بگودی دانم چه باینم. رمی گی هر دو دستم منی کرده اش را بخیدست         

 . ام کم کنمیداشتن
 تواند با چند یاو چطور م.  آوردمادی  کنم روش او را در آرام کردن افراد بهی میسع. در درونم غوغاست        

 . توانمیچرا من نم! کلمه آتش هر کس را خاموش کند؟
 . ترکهیدلم داره م!  کنمیخواهش م. پات باهام حرف بزن -        



 331 

 ی مفتیش.  حرف بزنمیسی توانم تمرکز کنم و انگلینم.  ترکدی دلم بغضم ميبه جا.  زندیحرف نم        
 . رومی ام مي مادرکنم و به سمت زبان

 نیآخه من تو ا. حرف بزن بدونم حالت خوبه.  کنمیدارم دق م.  بگويزی چهیتو رو خدا ! زمیپات عز -        
 ي چه کار کنم؟ غصه دی من بای اگه تو هم سکوت کن،ی دارم؟ اگه تو هم با من حرف نزنوی به جز تو کایدن

دخترت رو دست من . ی باشر از من دلخويحق دار.  طرفهی سکوت و چشم بستن تو نی طرف، اهیسارا 
 از من جدا ی سارا کدمیاصال نفهم.  شدی چدمی زد تو چشمت نفهمي اون جوردمی دی وقتی ول،يسپرده بود

 دونم یم.  چقدر دوستش دارميتو که خبر دار. سارا مث دختر خودمه.  کشمیبه خدا منم دارم عذاب م. شد
باهام .  تونم تحمل کنمی من نمگهی من طاقت ندارم دی دونم حالت بده، ولیم. ير دونم درد دایم. یناراحت

بذار چشمات رو .  بذار صدات رو بشنومیداد بزن سرم، ول. دعوام کن. فحشم بده.  بگويزی چهی. حرف بزن پات
 . کنمیخواهش م. می داراجیمن و سارا بهت احت.  خودم تنگ شدهي بلک بلويدلم واسه . نمیبب

 ی پوست دستم مي دهد و انگشتانش را رویدستش را حرکت م.  کندی را باز مشی پلک هاي الیکم        
 ی نگاهم میمنتظرم حرف بزند، اما فقط گوش چشم.  داردی حرکت کوچکش قلبم را به رقص وا منیهم. کشد
 : زنمیلب م. کند

 !پات -        
 اهی سي هاشهیهمچنان نگاهم به ش.  اندازدید و دور شانه ام م کنی دسنتان من آزاد منیدستش را از ب        

 .است
 پات؟ -        
 . شنومیضربان قلبش را م.  افتدی اش منهی سيسرم رو.  آوردیبه شانه ام فشار م        
 پات؟ -        
 : کنمیمعترض ناله م.  بوسدی را ممیموها        
 پات؟ -        
 بار به جرم قتل مارتا نیبذار چشمام بسته باشه وگرنه ا. بذار ساکت بمونم.  نگو دلوسهیچیه! ـــشیه -        

 . زندونرمیم
 

چشمانش را . زنمی مکی پاتري به پهلوي آهسته ايضربه .دی آی مرونی بزولهی از اتاق ادپوشیدکتر سف        
نه هنوز . فهممی را نمشانیحرفها. با هم دوستنددی آیبه نظر م.زدی خی دکتر برمدنی کند و به محض دیباز م

اما حرکات سر دکتر و . آورمیسر در م  برندی که به کار می به زبانشان تسلط دارم و نه از اصطالحاتیلیخ
 خورند و یانگشتانم در هم گره م. اندازدی رود به جانم آشوب می فرو مشی موهانی پات که مرتب بيدستها
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 کشد و ی نامرتبش مشی به ری و دستمادی را مشی هاقهی شقکی رود پاتریر که مدکت. جومیپوست لبم را م
 کنم که یبه سارا نگاه م...جرات ندرام بپرسم... تدارم جلو برومجرا.ستدی ای راهرو مانی هدف میهمانطور ب

 . سست و لرزانندمیقدمها... کشدیهنوز نفس م
 

 پات؟-        
 

 . دوزدی م را به صورتماهشیچشمان س        
 

  شده؟یچ-        
 

 . لغزدی مشی گلوبیس        
 

 . کننی رو اعالم مي بره مرگ مغزشی پنطوریاگه هم... اومدهنیی پاشیاریسطح هوش-        
 

 . شودی مي بر زبانم جاریی" خداای" اری اختیب        
 

 .می کنکاری چدیشه؟بای میحاال چ-        
 

 . زندیآرام لب م.انگار گردنش تحمل وزن سرش را ندارد. گذاردیهر دو دستش را پشت سرش م        
 

 .دعا-        
 

 .شودی مرهی و به دخترش خشهی رود پشت شی چند روز منی ای بار طنی اوليو برا        
 

 . فشارمیتنها شانه اش را م.ابمی اش نمي دلداري برای حرفچیه.ستمی ایکنارش م        
 

  بشه؟ينجوری ادیچرا با. نداشت تارای گناهچی بچه هنیا-        
 

 .زندیاشک غل م        
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 آخه چرا؟. زوده که برهیلیهنوز خ.. سنش کمهیلیهنوز خ-        
 

 . کوبدی قطور مشهیمشتش را به ش        
 

 خواست بغلش ی که دلش ميخوب شد اونجور...خوب شد قبل از رفتنش بهش گفتم که دوستش دارم-        
 ....هرچند که...کردم

 
 . بنددی چسباند و چشمانش را می مشهی اش را به شیشانیپ        

 
بودنم ..حسرت محبتم رو..حسرت باباش رو داشت... حسرت منو داشتشهیسارا هم... کم بودیلیخ-        

 ... کردنم رويپدر...رو
 

 . فشاردی را در چنگ مراهنشیپ        
 

 ... بچه گرفتمنیانتقام مارتا رو از ا..ی گفتیتو راست م... وقت نذاشتم بفهمه دوستش دارمچیه-        
 

 . استدهی فای کنم بیهرچه پاکشان م... را از چشمم گرفتهدنیاشک مجال د        
 

 نیبه خاطر من به ا... از پدرش دفاع کنهکشی کوچي بچه اومد که با مشتانیا.... شدی چاما آخرش-        
  تحمل کنم؟ياگه بره چجور... شدينجوریحال و روز افتاد به خاطر من ا

 
 مرد نی را در ایدگی کس به جز من نتواند فروپاشچی هدیشا... لرزدیتنش نم... آرام استشیصدا        

 . شودی مرهی کند و به من خی جدا مشهیناگهان سرش را از ش.ندیبب
 

 خواب بهم ي بسته انگشتم رو گرفت و توي که با چشمایاز همون روز اول...اما تارا من دوستش داشتم-        
 که یی سالهای انيتو همه ... دوستش داشتمستی من ني بچه دمی فهمی وقتیحت...لبخند زد دوستش داشتم

 ...دوستش داشتم... دوستش داشتم نبودمششیپ
 

 :می گوی کنم و می را نوازش مشیبازو        
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 ... دونمیم... دونم پاتیم-        
 

 . دهدی مهی زند و سرش را به ساعدش تکی مشهی دستش را به شنباریا        
 

مگه سارا چند ... وقت آروم و مطمئن نشدچی هکشیدل کوچ...نذاشتم بفهمه... دونستیاما اون نم-        
 سالشه؟مگه چند سالش بود؟

 
 . اجازه بروز ندهممی کنم به هق هق های میسع        

 
 پنج نی ايهمه ...اون موقع بهش بگو..شهی دارم که خوب ممانیمن ا...شهی مداریب...شهیسارا خوب م-        

 و دی جنگدیشا... شدشتری مقاومتش بدیبهش بگو شا...شنوهیمن مطمئنم م...اصالً االن بگو.سال رو جبران کن
 ی دونی و ميتو خودت دکتر.ششیبرو پ...احساست نکرده...ی نرفتششی بار پهی ی چند روز حتنیتو ا...برگشت

 .ادهی چقدر زهیقدرت روح و روح
 

 . کشدیآه م        
 

 . کشمی را مشی بازو کنم ویدر اتاق را باز م... تونمینم... تونم تاراینم-        
 

 بارم که شده تو هیبهم ثابت کن که واسه ... شناختمگهی جور دهیمن تو رو ...ی تونی که نمشهیباورم نم-        
 نمی بی بعد میو کم.  شودی کند و وارد اتاق رختکن می دل مشهیباالخره از ش. نفر رو درست شناختمهی میزندگ

 یم.. کندی که با اخم به دستگاهها نگاه منمی بیم. رودی و کاله بر سر به سمت تخت سارا مدهیکه گان پوش
 شود را ی مشی که وارد رگهای سرعت سرمنمی بیم... کندی دست دخترش را چک مي تووکتی که آنژنمیب

منهم .د بندی را مشی چسباند و چشمهای و دست دخترش را به لبش مندی نشی که منمی بیم... دهدیکاهش م
 ... کنمی بندم و التماس می را ممیچشمها

 
 ....تو رو خدا...ایخدا-        

 
 . کنمیو دوباره التماس م        

 



 335 

 هی به کی که پاتری آدمنهمهیبه خاطر ا...شی مهربوننهمهیبه خاطر ا...کی پاتری خوبنهمهیبه خاطر ا-        
 ...تو رو خدا...ایخدا... بهشون کمک کردهیشکل

 
 . زندی ممی صدایکس        

 
 تارا؟-        

 
 . دهمی مصی تنها اشکان را تشخمی سه مرد رو به رونیو از ب... چرخمیم.صدا آشناست        

 
 و لبخند نندی بی را منیمب... کنندی و بغ منندی بی را مامیت... کنندی اشکان توقف نمي روادی زمیچشمها        

 ی کش مشتری بمیلبها...ردیگیدستم را م.... رومی منی و به سمت مبمی گویه آن دو م بیرلبیسالم ز.... زنندیم
 .ندیآ

 
  شده؟ی بابا؟چیخوب-        

 
 يزی تر از چي من قوستیحاال که او هست الزم ن.. شودی راحت تر مختنی هست اشک رنیحاال که مب        

 .که هستم نشان دهم
 

 ...سارا-        
 

دست .  شکندی بغضم را مرلبشیز "نی حسای". برمی می لعنتي شهی کشم و به سمت شیدستش را م        
 . گذاردی اش میشانی پيرو
 

  گن؟ی میدکترا چ-        
 

 . دهمی جواب ممی هق هق هاانیم        
 

 ...ادهی زي احتمال مرگ مغزگنیم-        
 

 .دهمی هم فشار مي را رومیپلکها        
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 ... حالش بدهیلی خکیپاتر-        

 
 . گزدی لب به دندان منیمب        

 
 . کشهی می دونم االن چیمن م... نکنهي پدرچی هبیخدا نص...حق داره-        

 
 . کنمینگاهش م        

 
 ن؟یشما از کجا خبر دار شد-        

 
 خبر بدم دارم کیزنگ زدم که به پاتر... بچه ها بودمشی پيچند روز..رفته بودم حسابامو تو کانادا ببندم-        

 یلیبچه ها هم خ... افتادهی اتفاقنیبرادرش جواب داد و گفت همچ... فرودگاهادی بای که بهم آدرس بده امیم
 ... گردن همه حق دارهبه یی جوراهی کیبه هرحال پاتر...ناراحت شدن و با من اومدن

 
 " دانستمیچه ها و من نم بنیچقدر مهربان بودند ا"        

 
 را از شی لبهاکیپاتر.. زندی مشهی دهد و چند ضربه به شی عبور منی سر من و مبنی دستش را از بامیت        

هر سه نفر ..دی آی مرونی و از اتاق بزدیخی آنها برمدنی و با دردی گی و سرش را باال مکندیدست دخترش جدا م
 امیت. دوزمی و به جمعشان چشم منمیش نی می صندلي روم و روی کنند و من ِ خسته عقب میاحاطه اش م

بازهم نگاهم ... رخ اشکان به سمت من استمین... دهندی تنها گوش منی پرسد و اشکان و مبیمرتب سوال م
 هم شیصدا یحت...نیاما مب... تنگ نشده استشیدلم برا... پشتش به من استامیت... شودی نمرشی درگادیز

 . کندیآرامم م
 

 حال سارا چطوره؟. حرف بزن منم بفهممیپات لطفاً فارس.گنی می چنمی ببنیدرست حرف بزن-        
 

 . اندازدی منیی شود و بعد سرش را پای مرهی خي اشهی به اتاق شکیپاتر        
 

 .ستیخوب ن-        
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 کند مرد ی را تحمل ميچه فشار...نمی صورتش را ببي رگهای توانم برجستگی فاصله منیاز هم        
 .یاحساسات مخف

 
 .نی خونه استراحت کننیبر... کنهی نمی کمکنجای بودنتون ایول..نیممنونم که اومد-        

 
 . کندیو رو به من م        

 
  خونه؟ي لطفاً بچه ها رو ببرشهیتارا م-        

 
 .دهمی آنکه به انها نگاه کنم قاطع جواب میب.ودشیبه من جلب م "بچه ها"توجه         

 
 . مونمی منجایمن ا..نه-        

 
 . روحندیچقدر چشمانش ب...دهیچقدر رنگش پر...ندی نشی زند و کنارم میبه زور لبخند م        

 
 ...ای کم بخواب و دوباره بهی... دولسهي داراجیخودتم به استراحت احت-        

 
 . کنمیممقاومت         

 
 .ذارمیتنهات نم...نه-        

 
 . شودی تماس دوخته منیچشمها به ا... گذاردی ممی پايدستش را رو        

 
 ...ی دارم که تو سر پا باشاجیاحت...فتهی بی چه اتفاقستیمعلوم ن... کنمیخواهش م-        

 
 . کندی دخالت منیمب        

 
 .من هستم...تو برو بابا جون-        

 
 .دی آی جلو مامیت...اما... قابل اعتماد استنیمب..کی کنم و بعد به پاتری نگاه منیبه مب        
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 ...ای و بری دوش بگهی.. کم دراز بکشهی...میینجای انیمن و مب...تو هم برو پات-        

 
 . کندی مودبانه تشکر مکیپاتر        

 
 ... خسته شدهیلی تارا خیول...من خوبم-        

 
 . کندی مشتری فشار دستش را بیکم        

 
 .ایاستراحت کن و زود ب-        

 
 :دی گوی که مشنونمیم...ردی گی را ممی جانیمب...زمیخی و برمدهمیسرم را تکان م        

 
 ؟یگی میها؟چ...مارستانای بنی به بهترمیدیانتقالش م...کای امرمشی ببريخوایم-        

 
 . دهدی مهی تکواری سرش را به دکیپاتر        

 
 . تونن انجام بدنی نمشهی انجام منجای که ايزی از چشتری بي کارای دني جاچیه...نه-        

 
 :می گوی و اشکان مامی کشم و رو به تیآه م        

 
 .میبر-        

 
 دست ی رنگی صورتی تاکسيبرا. شومی خارج ممارستانی و از برومی منتظرشان شوم جلو منکهیو بدون ا        
 عقب يهای صندلي حرف رویآن دو هم ب. دهمی و آدرس منمینشی توجه به آنها جلو می دهم و بیتکان م

 زنم و و ی می صندلی کنم سرم را به پشتيری جلوگی از شروع هرگونه بحثنکهی ايبرا. شوندی مریجاگ
 انگار طاقت امی تیبعد از مدت... کنمی را کامال حس مانمانی و پر از بهت منی سنگيفضا. بندمی را ممیشمهاچ
 : پرسدی آورد و مینم
 

 ؟یتو خوب..تارا-        
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 و بر ندی آی زبانم مي تا روهیهزار حرف و کنا... آمد حال مرا بپرسدادشی مدت نهمهیبعد از ا! چه عجب        

 . خوددار بودن را آموخته امکیمن از پاتر... گردندیم
 

 .خوبم-        
 

 . کندیمن و من م        
 

  خوبه؟ی همه چنجایا-        
 

 .رمی پوزخندم را بگي توانم جلوینم..یلعنت        
 

 ...خدا رو شکر..خوبه-        
 

 . انگار مخاطبش اشکان استنباریا        
 

 ...میپخت... دارهيخودی بي عجب هوا المصبیول-        
 

 .دهدیاشکان کوتاه جواب م        
 

 ... گرمهیلیآره خ-        
 

  لرزد؟؟؟ی دل من است که نمنیا... زنمی کنم و به رو به رو زل می را باز ممیچشمها        
 

 بود و با چشمان دهیراز کش تخت دي که روی به ماننهی و از آدمی کشمی موهاي بار صدم شانه را تويبرا        
 . کرد معترض شدمیمتفکرش نگام م

 
 ؟ی حاضر شي خوای؟نمي زل زدی ساعته به چهی-        

 
 .دیخند... بدهدتشی در وضعيریی تغنی کوچکترنکهیبدون ا        
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 : لغزاندم و گفتممی موهاي شانه را تویعصب        

 
 . تونم کارم رو بکنمی نمي روم زوم کردينجوریرون؟ای بي برشهیم-        

 
 .دی را از دو طرف کششیدستها        

 
 ؟يخسته نشد.ی کنی موهاتو شونه ميکدوم کار؟از صبح تا حاال دار-        

 
 .کف سرم درد گرفته بود.. گفتیراست م.. رها کردمزی ميشانه را رو        

 
 چشمم حلقه ياشک تو... عطرم واژگون شد و تکه تکه شدشهیش..دستم را دراز کردم که کرمم را بردارم        

 خودش را یمان... دهانم گذاشتم و مبهوت به عطر محبوب فنا شده ام نگاه کردميزد و هر دو دستم را رو
 .رساند

 
 ...یشی میزخم..پاهات برهنه ست..تکون نخور-        

 
 .ت نشاندم تخي انداخت و بلندم کرد و رومی زانوریدست ز        

 
 . کنمی رو جمع منای من انی جا بشنیتو هم-        

 
 رفت و با جارو و خاك انداز برگشت و رونی خارج شود و بعد از اتاق بدی شدياول پنجره را باز کرد که بو        
 به جان خرده ی پراکنده شده را خشک کرد و سپس با جاروبرقعیبا دستمال ما... بزرگ را جمع کرديتکه ها

 : و گفتد من لبخند زيکارش که تمام شد به چهره بغ کرده . ها افتادزهیر
 

 . شدزتریاز روز اولشم تم..نییبفرما-        
 

 . گفتمرلبیز        
 

 . دوستش داشتمیلیخ.. شدفیح-        
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 . زدمی به موهايکنارم نشست و بوسه ا        

 
 .خرمی کارتنش رو واست مهی... سرت خوشگلميفدا-        

 
 .دیپشت دستم را بوس...دمیآه کش        

 
 ؟يداروهات رو خورد-        

 
 . تکان دادمیسرم را به عالمت نف        

 
 ؟ی کم دراز بکشهی ي خوایم-        

 
 .شهی مرید...نه-        

 
 . اش چسباندنهیبغلم کرد و سرم را به س        

 
  حال و هوات عوض شه؟می بزنابونی تو خی چرخهی اونجا می برنکهیل از ا قبي خوایم-        

 
 ."نه"باز هم         

 
  و استرست کم شه؟ی کم آروم شهی کنم که تو کاریپس چ-        

 
 .وحشتم را به زبان آوردم        

 
 که حاضر نشدم شماره و آدرس نیارم؟همی بنای مامان اومدنی واسه نیلی دلم؟چهی بگیبه داداشت چ-        

  کنم؟هی نبودنشون رو توجيحاال چجور...گمیگفتم خودم بهشون م.. شک کردیخونه رو بهش بدم کل
 

 . را نوازش کردمیبازو        
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  داره؟ی چه ربطی ما به کسیآخه زندگ.يدی عذاب مییزایخودت رو واسه چه چ-        
 

 . به جا مانده بودرچشمشی زي از کبودی اثراتکماهیهنوز بعد از ..سرم را باال گرفتم        
 

 .رهیاگه بفهمن آبرومون م-        
 

 . شدثیلبخندش خب        
 

 م؟ی هم دارییمن و تو مگه آبرو-        
 

 .خنده اش شدت گرفت و محکم تر بغلم کرد..با خشونت دستش را پس زدم        
 

 ؟ی کنی متی که وجود نداره چرا خودت رو اذيزیواسه چ.. گمی ميجد-        
 

 .دمی اش مشت کوبنهیبه س        
 

 .ي آبرو کردیتو منو ب..نبودم..ستمی آبرو نیمن ب-        
 

 .دی گونه ام کشيانگشتش را رو        
 

 به من خسته يادآوری خودت رو واسه ستیالزم ن... از برمگهی دیاز بس گفت.. دونم خوشگلمیم-        
 و من ی که بدونه تو آبرو داشتمیدی محی توضنمی رو واسه مبنایالزم شد همه ا. دونمی رو میمن همه چ...یکن
 خوبه؟. آبروت کردمیب

 
 . را باال بردشیبه حالت اعتراض شانه ها. به صورت خندانش انداختمیهینگاه عاقل اندر سف        

 
 ؟يخوای می چگهید. به تو چپ نگاه نکنهی که کسدمی محی توضگمی خب؟مهیچ..ابا بيا-        

 
 منقلب از یبا حال. توانستم خفه اش کنمی خواست می دلم میگاه.. گرفتی حرصم میچقدر از مان        

 .دمی را شنشیصدا.کنارش برخواستم
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 ...میزودتر حاضر شو بر...شهیپوستت خراب م...حرص نخور خوشکلم-        

 
  بشر تاوان کدام گناه من است؟نی اایخدا        

 
 يتنم آنقدر کوفته ست که انگار چرخها...نمی نشی تخت مي و رورمی گی را با حوله ممی موهایسیخ        

 دانمیم... کس را ندارمچی هدنیحوصله د... برومرونیحوصله ندارم از اتاق ب... از بدنم گذر کرده اندونیهزار کام
 عنوان برادرم و اشکان را به عنوان دوست به  راامیموقع ورود ت... من هستندکی نزدی و اشکان در اتاقمایت

خوشبختانه آنقدر ... دادمحی اشکان علت حضورشان را توضنی توجه به نگاه سنگی کردم و بیبرادرم را معرف
جهت حفظ ادب منتظر ... اکتفا کردندیی نکرد و فقط به تشکر و راهنماي کنجکاویحواس همه پرت بود که کس

 : گفتمي به سردو ماندم تا وارد اتاقشان شوم
 

 . رو به روئهنی اتاق من همنی داشتياگه کار-        
 

 . به اتاق خودم رفتمعیو سر        
 

 . بردی خسته اش قرار از جانم ميصدا.رمی گی را مکی و شماره پاتردارمی را برملمیموبا        
 

  دولسه؟یخوب-        
 

 . کنمی تخت رها مي بندم و خودم را رویچشمانم را م        
 

 ؟يتو چطور...من خوبم-        
 

 .آهش کوتاه و منقطع است        
 

 ...خوبم...خوبم-        
 

 . آورد که نپرسمی دلم تاب نمیول..فتادهی نيدی اتفاق جدچی فهمم که هی مشیاز آهنگ صدا        
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 سارا خوبه؟-        
 

 . دار استیمکثش معن        
 

 .اونم خوبه-        
 

 . کنمی مدیتاک        
 

 .شتی پامی ذره بخوابم مهیمن -        
 

 ..! منی طفلي کشد بلک بلویچقدر آه م        
 

 .تو راحت بخواب... که هستنمیمب... ندارهي ادهی فانجایبودنت ا..زمی عزستیالزم ن-        
 

 : پرسدی مارتری هوشی را به خاطر آورد با لحنيزی چنکهیو بعد مثل ا        
 

  نزدن؟ناراحتت نکردن؟یومد؟حرفی نشی که پی مشکلیراست-        
 

 . سردردم آرام شودی کشم بلکه کمی را ممیکالفه موها        
 

 . بگنيزی چستی نيازین... ناراحت کننده هستیبودنشون به اندازه کاف-        
 

 . کندی وار زمزمه مازپامید        
 

 . نکنتیخودت رو اذ...رنیسارا که بهتر شه م... دولسهگذرهیم-        
 

 . کوبمی ام مشت میشانیبه پ        
 

 من یاومد تو زندگ.. اومدن منو عذاب بدننایا...زمی عزنجا؟نهی به خاطر سارا اومدن انای ايتو فکر کرد-        
 ... بهونه ستهیسارا فقط ..سرك بکشن
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 . کندی مشتری را بازپامشیغلظت د        

 
 .ولشون کن.زنی بهمت بريخودی بيدیمگه مهمه؟چرا اجازه م...خب بذار سرك بکشن-        

 
 ... دهمی بالش فشار ميسرم را محکم تر رو        

 
 ی و بالی خی خونسرد و بیاتفاقاً تا وقت... کردن تو ندارنتی واسه اذی قدرتچیاونا ه...آروم باش...تارا-        

بهونه ...ی عصبيبا عکس العمل ها...جای شدن بیحواست باشه با عصب... قدرت دست توئهيخندی و میتفاوت
 .یموظب باش دلشون رو خنک نکن...يدستشون ند

 
 . نالمیم        

 
 .اعصابم داغونه... تونمینم-        

 
 . رساندی به خونم مژنی هم اکسطی شرانی اي تویبلک بلو حت        
 

سخته ... زنها بدون ما خوشبختنمینی ببمیما مردا تحمل ندار...اما نذار اونا بفهمن...يحق دار...باشه-        
ذات مرد از وابسته بودن زن لذت ... خودشون باشني پاي کنن و روی تونن زندگی بدون ما هم ممینیبب
 خوان به یاونا م...شهی ارضا مغرورمون  وابسته به ما و وجود ماستشی زن همه چهی مینی ببنکهیاز ا...برهیم

 يدید...می بهت گفتيدی تا بگم ديمنتظرن ضعف نشون بد...ی تونیخودشون و تو ثابت کنن که بدون اونا نم
 ؟ي اشتباه کرديدید...می مواظبت باشدی ما بامی گفتيدید...ی ما باششی پدی تو بامیگفت
 

 . کندی می روحی بيخنده         
 

 یلیما خ...بهونه دستوشن نده... خدا تاراياما محض رضا... لو بدمدی مردونه ست که من نباي رازانایا-        
 .ي که تو خبر دارمی هستیفرصت طلب تر از اون

 
 . کردی وحشتناکیبه خاطر من چه خودزن... توانم نخندمینم        
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 ... خونوادت نسبت به من عوض شهدی دترسمیم...ادی از رابطه من و اشکان وسط بیمن نگرانم حرف-        
 

 . فهممی مشی شدن صداکی را از دور و نزدنیا... کندی دستش جا به جا ميتلفن را تو        
 

 مسئله ممکنه نی ايکجا...ي شد و جداي دوبار ازدواج کردای...ي و جدا شدي بار ازدواج کردهیتو قبالً -        
 ...نگران نباش...ذارنی منو عوض کنه؟بعدشم اونا به انتخاب من احترام مي خونواده دید
 

 :می گویمن و من کنان م        
 

 ... ترسمیم... مارتا طردت کردنهیسر قض...آخه-        
 

 . کندیحرفم را با خشونت قطع م        
 

 ؟ی کنی مسهیتو خودت رو با اون مقا...مارتا معتاد و تن فروش بود-        
 

 . دهدیو آرام تر ادامه م        
 

 که خودشون دارن ی شناختياونا االن رو....ی کنی می با ما زندگيتو چند ماهه که دار...بعدشم-        
 .گرانی دي کنن نه حرفایقضاوت م

 
 .دردم کمتر شده است... کشمی مینفس راحت        

 
 ... دورزی رو برهیبق...من پشتتم...فتهی که بیهر اتفاق...تیو در نها-        

 
 .ستی از درد نياثر.. کنمی را باز ممیچشمها        

 
 ... پاتیمرس-        

 
 . شودی می باز هم پر از درد و خستگشیصدا        
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 ؟یبابت چ-        
 

 .دهدیدلم جواب م... کندیتا مغزم بخواهد حالج.ستیکنم علت تشکرم چ یفکر م        
 

 .یهمه چ-        
 

 . شودی حوصله هم می بنشی غمگيصدا        
 

 ...ریروز بخ...بخواب دولسه-        
 

 میپاها... کم دارم انگاريزی حوصله اش چی و بنی غمگي صدایب...ردی گی شود دلم میارتباط که قطع م        
 ی سارا دعا مي برايداری خواب و بانی گذارم و می گونه ام مریدستم را ز... دهمی مالفه سر مریرا ز
 . زنمیبه زور لب م... شودی خورد و چرتم پاره می به در ميضربه ا...کنم

 
 بله؟-        

 
 . کنمی خورم تکرار می جم ممی از جانکهیبدون ا... شودی داخل مامیت        

 
 بله؟-        

 
 . کندی پا و آن پا منیا        

 
 . خواستم باهات حرف بزنمیم..زهیچ-        

 
  تا به حال؟دهی دیب؟کسی غرنقدریخواهر و برادر ا        

 
 .باشه واسه بعد... خوام بخوابمیم..خستم-        

 
 . کنمی غلطم و پشتم را به او میم        
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 . کشمی گردنم باال مریمالفه را تا ز. کنمیرا همچنان حس محضور عذاب آورش         
 

 ؟ی کنی مي مهمون نوازينجوریا-        
 

 از خواص نهمی کرد؟اهی گردی نبایطی شرانی در چنرد؟مگری گی خنده ام مامی تي من چرا با حرفهاایخدا        
  شدن است؟ییایموم
 

 .يقبلنا خوش روتر بود-        
 

 فی تعرشی خوش خودش برايدوست دارم از رو...می بگوشی خودش براي نوازهمانیدوست دارم از م        
 خواهد یدلم م... و سربارهمانمی خانه منیخود منهم در ا... برادريتو... به لطف تومیدوست دارم بگو...کنم

اما ... دارم حرف بزنمارد؟دوست خوش انتظار دي کند و روی چشمان من نگاه مي آمده و توییبپرسم با چه رو
 ...!به وقتش...امیاالن نه ت...ستی دانم االن وقتش نیم

 . کشمی سرم ميمالفه را رو        
 

 !در رو پشت سرت ببند لطفا-        
 را به تمیدهانم خشک است و موقع... پرمی هراسان از خواب منطوری ام که ادهی دانم چند ساعت خوابینم        

 9هنوز ...دارمی ام را برمی کنم و گوشیدست دراز م...نور ماه تا وسط اتاق آمده است... آورمیخاطر نم
 می به دست و رویآب...دیای برونی تخت بز کنم ایجسم خسته ام را وادار م...ستی نکی هم از پاتريخبر...نشده

 رونی و برمی گی را دستم مفمی کنم و کیتن م به يبلوز و شلوار.. بندمی محکم می را با کشمیموها.. زنمیم
 ناین... و اشکان هم هستندامیت... مغوم و در سکوت محضشهیاما برخالف هم...خانواده دور هم جمعند... رومیم

 ی و دستش را دور گردنم مدی آی مکی نزدنی سنگي گذراند با قدم های اش را ميدار آخر باري روزهاگریکه د
 :دی گویاندازد و با بغض م

 
 . گردهی و برمشهیبگو که سارا خوب م-        

 
 جمع و همه به چشم به دهان او کی دی شده امییای که مومنی را بببایکار دن... من استينگاه همه رو        

 .دهمی را ماساژ ماینیپشت ن.دوخته اند
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 .مطمئنم...شهیخوب م-        
 

 یرو به او به زبان خودش م... کشدی اش منهی سي را روبی کند و طرح صلی را پاك مشیمادر اشکها        
 :میگو
 

 . دارهاجیسارا فقط به دعا احت...نیدعا کن-        
 

 ي همان دخترنیا... برادر منینی بیدرست م".. شودی متعجب مامیاما نگاه ت...نمی بیاشکان را که نم        
 "... مسلطمای منم که حاال به دو زبان زنده دننیا... ستییست که پدر معتقد بود عاقبتش کهنه شو

 
 بوسد یسرم را م... زنمی زانو مشی پاي روم و جلویم... دهد که به سمتش برومیمادر با دست اشاره م        

 .ردی گیو با هر دو دستش صورتم را م
 

 سراغ تو رو میما هربار که بهش زنگ زدا... رفته برش گردوندهیهرک...می ما اونجا باشذارهی نمکیپاتر-        
 ... پسر و نوه م رو تنها نذارطی شرانیتو ا...ی آرومش کنی تونی که می هستیتو تنها کس...گرفته

 
 زباله در کی و مثل ي به اسم تارا نداري خواهری و گفتی صورتم انداختيمن همانم که تف تو"        
 "...ي کردمی رهاای دنیآشغالدان

 
 ی و مزنمی بر دستش می نرمي شوم و بوسه یخم م... فروغ شده اندی و بری مقتدرش، پشهیچشمان هم        

 :میگو
 

 . ذارمیتنهاشون نم-        
 

انگار سرپا ... شوددهی چکنفری من ي برازی تا مکنندی و کمک مزندیخی برمهیبق. آوردی غذا ممی براناین        
پدر . دارمزهی داشتن انگي انرژياما برا... به غذا ندارمیلیم. دانندی را منوط به سرپا بودن من مکیماندن پاتر

 : پرسدیم آرون. کنمی تشکر میبا شرمندگ..زدی ری میدنی نوشمیبرا
 

 .خوبه...حواسم بود تند نشه.من واست غذا درست کردم-        
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  دهمیبغضم را با آب فرو م        
 

 ..." نداشتمی سهمچی مرغ خانه هيمن همانم که از رانها"        
 

 .دهدی را منشی ماشچیی سوشلیم        
 

 ... من برونیبا ماش-        
 

 ... شدهرهی چانه زده و به من خریدستش را ز... کنمیبه اشکان نگاه م        
 

 .... شناخته نشدمتی ام تمسخر شده و به رسمی رانندگشهیمن همانم که هم"        
 

 هم از امیبه محض بلند شدنم ت... ببرمشی هم غذا آماده کند تا براکی پاتري کنم برای خواهش ماینیاز ن        
 : پردیجا م

 
 کار؟ی تو خونه چمینیبش...میایما هم م-        

 
 :می گوی اندازم و می را باال ممیشانه ها        

 
 .نی اومدخودیاز اولم ب...جا شلوغ شه اونادیپات خوشش نم-        

 
 .اشکان همچنان ساکت است... کندی اخم مامیت        

 
 .می باشکی پاترشی که پمیما اومد...ی چیعنی-        

 
 . دهمی تفاوت جواب می اندازم و بی دوشم مي را روفمیک        

 
 .ی مزاحم خونواده ش هستطی شرانیفقط تو ا... به بودنتون ندارهیاجی اون احتنینی بیحاال که م-        

 
 .زندی مرونی بشی شود و رگهای سرخ مامی تیشانیپ        
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 !ی کنی با برادرت رفتار مخوادی دلت مي ها هرجوربهی که جلو غري شدری جوگي بدجوره؟انگاریچ-        

 
 برخاستند و امی تي تن صداریی که به محض تغیی هانیبه؟همیکدام غر... کنمیبه دور و برم نگاه م        

 ام؟تو؟ی برادر؟تو؟؟؟تستادند؟کدامیپشت سر من ا
 

 که يطور... زنم و شمرده و واضح ی چشمانش زل ميتو...ستمی ایمقابلش م... رومیچند قدم جلو م        
 :می گویم... گوشش زنگ بزندي تا آخر عمرش تومیصدا

 
 . ندارمامی به اسم تي برادرگهیمن د-        

 
 محکم و بلند از خانه خارج ي اندازم و با قدمهای شده مرهی که همچنان به من خی به اشکانی نگاهمیو ن        

 . شومیم
 ی شوم چقدر از لحاظ عصبی گذارم تازه متوجه می منی زمي را رومی و پاهارسمی ممارستانی به بیوقت        
 زده و چشمانش را واری نشسته و سرش را به دمکتی ني که رونمی بی را منیبفقط م... امختهیبهم ر
 ی سارا را نگاه مهشی از پشت شیکم...ستی ني اما خبرابمی را بکی چرخانم تا پاتریچشم م...بسته
 شی به موهای کند و دستیبالفاصله چشمانش را باز م..نمی نشی منیآهسته کنار مب...همچنان خواب است...کنم

 . زندی لبخند مرنگیب. کنمیسالم م. کشدیم
 

 .ي کردی خونه استراحت مي موندی باباجون؟ميچرا اومد-        
 

 ...خوبم..نه-        
 

 . دهمی اشاره می لعنتي اشهیبه اطاق ش        
 

  نشده؟يخبر-        
 

 .دهدیبا افسوس سرش را تکان م        
 

 پات کجاست؟-        
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 . کشدیرا مبدنش         

 
 ... دور برا بودنیهم... دونمینم-        

 
 . کشدی کند و میدستانش را در هم گره م        

 
 . خوابم بردی کدمینفهم-        

 
 . استدشی شدی خستگيایچشمان سرخش گو        

 
 .گهیمن هستم د.نی خونه استراحت کننیشما بر-        

 
 . هم زدم سرحال شدمی چرتهی.ارهیدلم طاقت نم...نه-        

 
 ن؟ی خورديزیچ-        

 
 . نهکی پاتری خوردم ولییزای چهیمن -        

 
 .دهمیظرف غذا را نشان م        

 
 ن؟ی دارلیم. آوردمییزای چهیاز خونه -        

 
 ی ولارهی خودش نميبه رو..کمی از اون نگران پاترشتریب... بچه ستنی اشیفکرم پ...ستمیگشنه ن..نه-        

 .ستیحالش خوش ن
 

 . آنفوالنزاستیکانون عفون... المصبنی که استیبغض ن. جمعه ستي عصرهاهیحالم شب        
 

 . داغون شدهيبدجور...نمشی ببينجوریعادت ندارم ا...حالش بده...آره-        
 



 353 

 . کشدی دوزد و آه می خلوت مي چشم به راهرونیمب        
 

 .توکل به خودش...بزرگهخدا -        
 

 . کندی چرخد و به من نگاه میم        
 

 . دخترم؟اصالً نشد حالت رو بپرسميتو چطور-        
 

 که مرتب خاموش و روشن ی چلچراغنی تفاوت که مبنیبا ا...هی شبیلیخ... ستی مانهیچشمانش شب        
 ... شودی و ترسناك نمثی وقت خبچینگاهش ه...شود ندارد

 
 . خوبهیلی خی همه چنجایا...خوبم-        

 
 .ردی گی کنم دستم را میسکوت که م        

 
 ... کنفیتعر...حرف بزن...بگو-        

 
  کند؟ی نممی بغض چرا از سر شب رهانیا        

 
وادش  هم خونکیهم پاتر... بهتر شدهیلی چند ماه حالم خنی دونم تو ایفقط م... بگمی دونم چینم-        

 ... نداشته هامو جبران کردنیی جوراهی... خوبنیلیخ
 

 ؟یستی نمونی از اومدنت پشیعنی-        
 

 .دهمیسرم را محکم تکان م        
 

 . تنها راه ممکن بودنی خواست از گذشتم ببرم و ایمن دلم م... بودمی زندگمی تصمنینه درست تر-        
 

 .دهمیبا حرص ادامه م. شودی چشمم مجسم مشی پامیچهره ت        
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 . خان بذارهامیالبته اگه ت-        
 

 .روندی باال مشیابروها        
 

 ناراحتت کرد؟-        
 

 . کندی سر باز میدمل چرک        
 

 که یاما هرچ...تاوانشم خودم دادم... کردمی غلطهیدرسته من ...شهیهم... ناراحتم کردهشهی همامیت...آره-        
 نیهم... و آشنا پشت سرم حرف زدبهی غرشیهرجا نشست پ...هم خونشم...خواهرشم... که هستمیهرچ..ودمب

 ياشکان حقشه هرجور... ندارمی توقعنمن از اشکا... زنهی داره پشت سرم حرف مدمیخودم شن..شیچند وقت پ
 که يخواهر..خواهرشو.. تونه منوی داره چطور مرتی و غی ناموس دوستي ادعانقدری که ایامی تیول...رفتار کنه

 اما منم شهیمی راحت قضاوت کنه و کنار بذاره؟درسته اشکان دوست صمنقدریا... رودهی کشی دونه چینم
 و فرنگ رفته چرا لکردهی تحصامی تیول.. بودنیاونا سنت.. ندارميادیتوقع ز به خدا از مامان بابامم...خواهرشم

 ی مي کرد و بهم دلداری که با من چت مهیامی همون تنی کنم ای شک م وقتای رفتار کنه؟ بعضينجوری ادیبا
گفتم منو ..چقدر دلم گرم شده بود بهش... بودی مهربون و منطقیلیخ.. خوب بودیلیاون موقع خ...داد

 کانادا یوقت... باطللالی خیاما زه... کنهی متمیحما.. پشتمهگهیگفتم د.. شده که طردم کردهمونیپش...دهیخشب
االنم بلند .وگرنه اون مخالف بوده... بکشهرونی برانی منو از انی کرردشی مجبورکی شما و پاتردمی فهمبودم

 . کنهتیفقط اومده منو اذ...کیاتر نگران ساراست نه پدونمنهیم... بشهشمی مخل آسانجایشده اومده ا
 

 دزدم و یچشم م. کندی متفکر نگاهم منطوری ای وقتشودی تر هم مهیشب... ستی مانهی شبنیچشمان مب        
 .زنمیغر م

 
 ... اومدهی واسه چگهیاون د...اشکان رو بگو-        

 
 ؟یاز اومدن اونم ناراحت-        

 
 .فتدی زنم که اشکم نیپلک نم        
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 شکل نیبدترمن به ...می نداري اندهی با هم آگهیما که د... تموم شهی خوام همه چیم...ناراحتم...آره-        
حاال ...تموم شده...وجود نداره...ستی نیی ماگهید... حاضر نشد حرفامو بشنوهیاونم که حت...ممکن ترکش کردم

 کاش ی دونم چرا اومده ولینم... فقط زجرهبارش دودنی کنم دی رو قبول متی مدت دارم واقعنهمهیکه بعد از ا
 . اومدینم
 

 .شودی جا به جا مقی عمي اش با بازدنهی سیحجم عضالن        
 

 . اومدهی دونه واسه چیبه نظرم خودشم نم-        
 

 . کنمی پرسشگرانه نگاهش مسمیبا چشمان خ        
 

 ...فقط... دونمینم... بگمی دونم چینم-        
 

 . مردد استيزی گفتن چيانگار برا        
 

چون ... صدمه زدم تا تو رو نجات بدمیبه مان...و گرفتمطرف تور... برادرميبه جا..به وقتش... منمنیبب-        
 کس از اصل ماجرا چیه...رمی خرده بگامی به تادی تونم زی نمنمیواسه هم... کردم اون ظالمه و تو مظلومیفکر م

 نطوری شدم و همی اونا بودم شوکه مي اگه منم جادیاش...هی کار تو چلی دونسته دلی کس نمچیه...با خبر نبوده
 ...یول...نه نبوده... درست بودهامی رفتار تگمینم... کردمیبرخورد م

 
 . کندی را وزن مشیحرفها... فشاردی را بهم مشیلبها        

 
 ی کنم حقته که بدونی فکر میول... مدت بهت نگفتهنی اصل ماجرا رو تو اکی دونم چرا پاترینم-        

 ... نبودامی کرد تی باهات چت مکهیاون
 
 . اندازدی منییسرش را پا        
 

 . من بودم-        
 



 356 

انگار از .ینه متعجب و نه عصبان...جالب است که نه شوکه ام... دهمی مهی تکی صندلیبا آرامش به پشت        
 . را داشتمي خبرنی چندنیمدتها قبل انتظار شن

 
 هی یخواستی می حامهی...ی به من اعتماد نداشتدی و شادی که باياونجور... بد بودیلی ختیاوضاع روح-        

 یلی تمادمی که حرف زدم دامی دو بار با تیکی... از رگ و خون خودتیکی...ی بهش اعتماد کنی گاه که بتونهیتک
 به اسم ي دي ساختن آشنهادیپ.ش پدر و مادرشی و برگرده پرهی طالق بگگفتیم... ندارهرانیبه خروج تو از ا

بعدش که ... زدمی بودم خودم باهات حرف مختهی که حال و روز دخترم بهم نریتا وقت.. دادکی رو پاترامیت
 مفصله که به وقتش واست کمیپاترb من بایی آشناانیجر... دادمکی پاترلی رو تحوی اون شدم همه چریدرگ
 . بودطی به خاطر نجات تو از اون شرامی کردکی من و پاتري هرکاریدون خوام بیفقط م.. کنمی مفیتعر
 

 کیپاتر...یراست. آشنا بودمی برد برای به کار مکی که پاتری فهمم چرا از روز اول اصطالحاتیحاال م        
 . دارماجی چشمانش احتازپامی دد؟بهی آیکجاست؟چرا نم

 
 ...اما.. نگرانت بودیلی خاممیالبته ت-        

 
 .ستدی ای تمام قد مقابلم منی شوم مبی بلند ممیاز جا."البته که نگران بوده است" زنمیدر دلم پوزخند م        

 
 ؟ياز دستم ناراحت شد-        

 
  ناراحت شوم؟دیچرا با        

 
 .شهی کنم غذاش سرد مدای رو پکی پاتررمیم..نه اصالً-        

 
 ی که میبه جز پزشک زن.. کنندی می اطالعیهمه اظهار ب...رمی گی سراغش را مي پرستارشنیاز است        

 . داردکی با پاتري امانهیدانم رابطه صم
 

 " اونجارهیهروقت حالش گرفته باشه م.. تو محوطه هستکی کوچيسای کلهی"        
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کف دستانش را به هم چسبانده و مقابل صورتش .. اول نشستهفی که ردنمی بی روم و می مسایبه کل        
 خسته اش را ي کند و پلکهایحضورم را حس م.نمی نشی روم و کنارش میجلو م...گرفته و چشمانش را بسته

 .دی گشایاز هم م
 

  دولسه؟ياومد-        
 

 رونیا از وسط جهنم ب و مري پات؟تو از کجا آمديدیتو از کجا رس... کنمی نگاه ممرخشیبه ن        
  خبرم؟ی خبر هست که من ازآنها ب؟چقدريدیکش
 

 ؟یپات؟خوب-        
 

 .اهندی ساهیس...اهشی سي هایآب        
 

 ؟ي خوریم.واست غذا آوردم-        
 

 . دهدی تکان میسرش را به عالمت نف        
 

 .يای که از پا در مينجوریا-        
 

 . غلطندی در هم مشی مويحلقه ها.. کشدیگردنش را عقب م        
 

به ده سال قبلم ... سال قبلصدی سای... شمداری سال بعد بصدیبخوابم و س... خواد بخوابم تارایدلم م-        
 ی که دوستم نداره اصرار نمیواسه بودن با کس...شمی مارتا رد هم نمی از ده فرسخگهیاون موقع د...میراض
 رو عوض زی همه چشدی کاش مي اطفق... کنمی فکر نمگستی دیکی شیکه دلش پ ی با کسیبه زندگ...کنم
مهم اون بچه ست که داره تاوان اشتباه منو ...دمی دای و چدمی کشی مدت من چنی تو استیمهم ن...کرد

حق ...می حق من و مارتا بود که االن رو اون تخت با مرگ بجنگدیشا... ماجرا اونهنی آدم انی گناه تریب...دهیم
 ی زندگدیبا...بچه دار شه...عروس بشه... دانشگاه برهدیبا..د درس بخونهیسارا با...هیحقش بچگ...هیسارا زندگ

  انصافه؟نی مادرش رو بده؟ايای تقاص حماقت منو و کثافت کاردیچرا با...کنه
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 تواند آرامش ینم زی چچی ست که هختهی و بهم رشانیآنقدر پر...ابمی نمشی دلداري برای حرفچیه        
 . کنمی و نوازشش مرمی گی دستانم منیدستش را ب.کند

 
 ی گناهچیاونم ه... که به حد مرگ کتکش زدمیانتقام اون زن...رهی گیخدا داره از من انتقام م-        
من حق نداشتم ... به خودش مربوط بوديزی هرچای فاحشه بود نکهیا... حماقت من شدیاونم قربان...نداشت

 ... انسان رو نابود کنمهی انهیاونطور وحش
 

 . شومیمعترض م        
 

 ...يدیحبس کش.. زندانیرفت...ياما تو تاوان اون اشتباه رو پس داد-        
 

 . کندیحرفم را قطع م        
 

من تقاص ... مرتبمیهمه چ...غذام سرجاش...خوابم سرجاش..دمی نکشیمن تو زندون سخت...نه تارا-        
االن ... دمیاالن دارم تقاص پس م... کشمیاالن دارم درد م... کردم رو پس ندادملی که به اون زن تحميدرد

 .ی چیعنی درد دونمیاالن م...دهی کشی فهمم اون زن چیم
 

 نی شود و سرش را بیم مخ.  اش کردهچارهی از حال دخترش بشتریعذاب وجدان ب...دلم کباب است        
 . شودی گرفته و گرفته تر مشیصدا.ردی گیدستانش م

 
 با می زندگي بارها تونویا... دونم مهربونهیم... دونم منصفهیم...اما من به عدالت خدا اعتماد دارم-        
 دعا کنم که سارا رو نجای اومدمین... عدلهنیع... انصافهنی بشه عی راحته که هرچالمیخ...دمی خودم ديچشما

 تونه در حق بنده ی که خدا مهی لطفنیبزرگتر بتیتحمل و صبر بر مص... خوام تارایفقط ازش صبر م...شفا بده
 نشی و آفری تونم توقع داشته باشم نظم هستینم...رهی نمای دني جاچی کس هچی توقع داشت هشهینم...ش بکنه

 نی که من و سارا رو به ايزیچ... که برام گرفتهیمیواسه هر تصمصبر ... تونم صبر بخوامیفقط م...رو بهم بزنه
 ي هالهی عمرم رو پشت مي سالهانی که باعث شد من بهتريزیچ...رهیمقاومت در برابر تقد حال و روز انداخته

 ي از اتفاقایلیخ... کردمیاگه دردمو تحمل م...اگه صبور بودم ... بودیکم تحمل...زندون باشم صبر نداشتن بود
 . دادی رخ نممیبد زندگ
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 . کشدی را مشیموها        
 

 ...دعا کن...واسم دعا کن که خدا بهم صبر بده...تو هم دعا کن تارا-        
 

 نی همدیشا...کی پاتردهی رسییبای زمی تسليبه چه نقطه . دهمی را ماساژ مشی و شانه هازمی ریاشک م        
 ...اوردی را تاب بزی باعث شده که تا به امروز سرپا بماند و همه چي قومانیا

 
 ...رو...من دلم...پات-        

 
 . لرزاندی را مسای کليوارهای مبین دادی فريصدا        

 
 ...سارا...ایب...کیپاتر-        

 
 دلسوز و یاز وجود باغبان خبر شی با صفااطیح. و دلنشین بودی ساده و سنتی بزرگرغمی علنیمنزل مب        

 به همراه دختر و نی و مببایفر. و کدبانوقهی با سلی از حضور زنشیبای زدمانی و چی دروني داد و فضایکاربلد م
 دیشا.. نداشتیطفلک سن. را به درد آوردلم زرد و نزار دخترش ديرنگ و رو.پسرشان به استقبالم ما آمدند

 ام را یشانی هم پنیمب.بغلش گرم و آرام و مهربان بود. جا خوش کردمبایدر آغوش فر.چهارده پانزده سال
 را میخدمتکارها مانتو و روسر.می و وارد خانه شدمیدیصورت دختر و پسر پنج شش ساله شان را هم بوس.دیبوس
 خارج شد و با تمام وجود به خودم می از گلوي خفه اي صداهیا ددنیبه محض د. گرفتندلیتحو

 يبو. بردمی بودنشان مزی به محبت آمی گفت که تنها از تن کالمش پی میه زبان عرب بیجمالت.فشردش
اگر .ی دلتنگي و روزهاي قراری بيخاطرات شبها. کردیتنش خاطرات خوب و بد را با هم در ذهنم زنده م

کف . شدمرهی اش خدهیبغضم را خوردم و در چشمان سرمه کش. شدی خراب مشمی آراختی ریاشکم فرو م
 .دی گونه ام کشيدستش را رو

 
 ؟یونیحالت خوبه ع-        

 
 . کردمنییسرم را باال و پا        

 
 .ی کنی مکاری بودم که حالت چطوره و چتیفکر. بودمادتی به شهی مدت همنیا-        
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 . فشردممانهی را صمرشی پيدستها        

 
 .خوبم.هیخوبم دا-        

 
 : گفترلبیزآهسته و         

 
 .گنی مگهی دزی چهی چشمات که یول-        

 
 را از من گرفته ی قدرت هر عکس العملی ماننینگاه سنگ. نگفتميزی را کش دادم و چمیبه زور لبها        

 . گوشم زمزمه کردری زیمان.با وجود رفتار گرمشان معذب بودم. نشستم و زانوانم را به هم چسباندمیکنار مان.بود
 

 ... شدای بد نمي کردی محکم منو بغل مينجوری بارم اهی خدا يمحض رضا-        
 

 نی مبيصدا.فقط از گوشه چشم نگاهش کردم. اش را معنا کندهی از آن بود که بتواند کنارتریذهنم درگ        
 .دی کشرونی خودم بيایمرا از دن

 
 .اوردنی نفیپس چرا خونواده تشر-        

 
 .نبود. چرخاندمهینگاهم را دنبال دا. شدسی کرده ام خخیستان کف د        

 
 ... کردنیعذرخواه...نایمامان ا...راستش-        

 
 . دادحی مکث توضي حرفم را قطع کرد و بدون ذره ایمان        

 
 خوان ی اونا نمیعنی..میستی باهاشون در ارتباط ننیواسه هم...پدر و مادر تارا با ازدواج ما مخالف بودن-        

 .که با ما در ارتباط باشن
 

 توانستم ی نمیحت... انداختمنیی زل زدم و بعد از شدت شرم سرم را پایچند لحظه مات و مبهوت به مان        
  کردند؟ی در موردم ميحاال چه فکر. و خانواده اش نگاه کنمنیبه مب
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 . شده بودرهی نگاه کردم که به من خبای به فریرچشمیز"... دلم را لرزاندنیآهان گفتن مب"        

 
 چرا مخالف بودن؟-        

 
 : حوصله و تند جواب دادی بیمان        

 
 .می حرفا خراب نکننیشبمون رو با ا. لطفاًالی خیب-        

 
 . با متانت خاص خودش وارد بحث شدبایفر        

 
 م؟ی کنیانی ما پادرمنیخوایست؟می نی واسه آشتی راهچی هیعنی-        

 
 . تر کردختهی اعصابم را بهم ریپوف کالفه مان        

 
 .می کنی مدت بگذره بعد خودمون اقدام مهی میدی محیترج.ستی نيازین.نه زن داداش-        

 
 دهانش ي خواست دستان مشت کرده ام را توی کرد؟دلم می از افعال جمع استفاده مییبا چه رو        
 ...نامردِ.بکوبم

 
 . از خانواده ش دور باشهشی سخته اول زندگیلیحتما واسه تارا جون خ.شهی که نمينجوریآخه ا-        

 
 : با تحکم گفتنی دهان باز کرد مبی تا ماننباریا        

 
 .اجازه بده تارا خودش حرف بزنه-        

 
 : انداختم و گفتمی به مانیمستاصل نگاه... را گم کرده بودممیدست و پا        

 
 . کم زمان بگذرههیبه نظر منم بهتره ... هستنی عصبانیلیفعالً خ-        
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 :دی تنه اش را جلو کشی کمنیمب        
 

  دخترشون رو زدن؟دی هستن که قی عصباننهمهی ایبابت چ-        
 

 . مداخله کردبایفر.سکوت کردم.دمی ترسیم. زدیه چشمش غل م تيزیچ... بودبینگاهش عج        
 

 نی واسه حل ای راههی گهی کنن و با همدی مفیهروقت صالح بدونن تعر.. جاننیاصرار نکن مب-        
 .می کنی مدایمشکل پ

 
 می پاي رویدست مان.دمی که به نگرفتن نگاهش داشت فهمي را از اصرارنیا.. قانع نشده بودنیمب        
 .نشست

 
 . کنمی همه رو واسش پر ميخودم همه جوره هواشو دارم و جا...نگران نباش داداش-        

 
 : نشسته بود گفتمکی لبم نشاندم و آرام به ساحل که نزدي رويبه زور لبخند. زدچیدلم پ        

 
 ؟ي رو نشونم بدیی دستشوشهیم-        

 
 ي چهره ي رونهی آيتو.در را بستم و نفس حبس شده ام را آزاد کردم... ام کردی همراهییبا خوشرو        

 دهی اشک خشکيحلقه ... محسوس بود متمرکز شدمشی آرانهمهی اری از زی اش حتیدگی که رنگ پري ادهیتک
 چشمم را ری زیاهیس..دادم  را با تمام توان فروقمی عمينفس ها. دادی چشمم روح متالطمم را لو مي توي

 حوله به دست هیدا. خارج شدمیی را مرتب کردم و از دستشومیموها.دمی لبم کشيرژ سرخم را رو.پاك کردم
 :دمی نالدمشیتا د. بودستادهیمنتظرم ا

 
 ...هیآخ دا-        

 
 . را نوازش کردمیبازو        

 
  دختر؟يومدی کنار نتیتو هنوز با زندگ-        
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 شی ام بگذارد هنوز هم پنهی که قرار بود داغ بر سيپالك داغ کرده ا. هم فشار دادمي را رومیپلک ها        
 . کردیچشمم پاندول وار حرکت م

 
 چه رهی نمادمی. رو فراموش کنمشی تونم نامردینم... متنفرمیمن از مان. تونمینم...هی تونم داینم-        

 . سرم آوردییبال
 

 .دی جوشیاشک م        
 

 کار رو با من نیچرا ا... خواستم پسش بدمیاصالً از اولم م...هین سکه ها رو پس داده بودم دام-        
 ه؟یچرا دا. که دوستشون داشتم دورم کردییکرد؟چرا از همه کسا

 
 . کردی همچنان نوازشم مهیدا. باال نرودمی دهانم گذاشتم که صدايدستم را رو        

 
 . خوادیهنوزم م... خواست دخترمیخاطرت رو م-        

 
 .دستم را برداشتم و چشمانم را براق کردم        

 
 تونم بهش ی نمی حتی خوره؟وقتی مي طرفه به چه دردهیدوست داشتن ...اما من دوستش ندارم-        

 . تونه دوستم داشته باشهیمحبت کنم چطور م
 

 . را چنگ زدممیگلو        
 

 رو دارم که هر لحظه داره به یاالن حس زن..کاش زندان رو انتخاب کرده بودم...کاش رفته بودم زندان-        
 ینم... فهمهیاما نم...نمی بیهمش کابوس م...ستیحالم خوش ن.. شدموونهید...شهیروح و جسمش تجاوز م

 ...فهمه
 

 . با افسوس سر تکان دادهیدا        
 

 ي بري خوایکجا م. هم ولت کنهی مانرمیگ.. کار از کار گذشتهگهی که دشه؟االنی میبفهمه چ-        
  تو دختر؟ی شی کم عاقل نمهیآخه؟چرا 
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 . خواست زار بزنمیدلم م        

 
  کنم؟کاری چی گیم... تونمینم... تظاهر کنمستمیبلد ن...هی کنم داي بازلمی تونم فیمن نم-        

 
 :دی ام را بوسیشانی و پدی کشيآه بلند        

 
 ..ي موندنجایفعال برو تو سالن زشته ا.. دونم مادرجونینم-        

 
 گرفتم و می از گونه هایشگونین.. به خودم انداختمی ام خارج کردم و نگاهی دستفی کوچکم را از کنهیآ        

 زده و واری شانه اش را به دکی که دمی را دی راهرو مانچی پنیبه سمت سالن قدم برداشتم و درست سر اول
 . کردی ممی تماشانهیدست به س

 يای احي به تالش پزشکان برازمی ری با وحشت اشک مکهی چسبانده ام و در حالشهی ام را به شیشانیپ        
 دهند وارد اتاق یاجازه نم...کنارم مرده.. که چه عرض کنمستادنیا...ستادهی کنارم اکیپاتر. کنمیسارا نگاه م

 رلبی مرتب زنیمب... زل زدهشی روشی پاق مانده به اتری که تازه از جسم جدا شده و متحیمثل روح...شود
 که ییبا دستگاهها. توان دعا کردن هم ندارمیحت...زمی توانم اشک بریو من فقط م...نیاحسی کند یتکرار م

 یالتماس م...ندی بی کوچکش مرتب شوك مکلی سارا افتاده اند و هفی به جان بدن نحستی دانم چینم
 شود و سرش را به عالمت ی مرهی خکی که آنجاست به چشمان پاتریشکاما پز "...ایخدا...ایخدا..ایخدا"کنم

 خورد و دستش را ی ميچون سکندر... زندی ضربه مکی پاتري به پشت زانویانگار کس. دهدیتاسف تکان م
 ي رونیمب... درمان در تردد استي انداخته ری و کادر سر به زکی پاترنینگاه ناباورم ب...ردی گی مواریبه د

 ییزهای چرلبیز... شوندیدستانش آهسته مشت م... همچنان به دخترش زل زدهکیپاتر...ندی نشیش میزانوها
دست همه را .. خواهند متوقفش کنندیم... بردی مورشی فهمم و ناگهان به سمت در ی کند که نمیرا زمزمه م

 به دکتر مسئول نگاه ستارپر... خواهدی ميزی از پرستار چادی و با فرداردی زند و دستگاه شوك را بر می مپس
 ی تخت باال ميبدن سارا رو... کندی را اجرا مکیپرستار دستور پاتر... دهدیدکتر با سر اجازه م... کندیم

 ی مکی دکتر نزدنباری و اکی پاترادیباز هم فر... پردی باال مشتریبدن سارا ب... زندی مادی باز هم فرکیپاتر...پرد
رنگ از ... رودی کند و چند قدم عقب می را مشت مشی موهاکیپاتر...دی گوی ميزی گوشش چریرود و ز

 رونیهمه از اتاق ب... قفل شدهکی پاتريمردمکم رو... خواهد از تنم کوچ کندیجان من هم م...صورتش رفته
 شیموها... ماندهرهی همچنان مبهوت به دخترش خکیپاتر... گذارندی و پدر و دختر را با هم تنها مندی آیم

دستان ... گردانمی سرم را هم بر نمیحت... مالدی من را مي شانه هایکس...رندی در حصار دستانش اسنهمچنا
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 جان ی بکری و پندینش ی رود و لبه تخت میجلو م... افتندی شوند و فرو می آهسته آهسته شل مکیپاتر
 نمی بیم... بنددی مرا  برد و چشمانشی سارا فرو می مشکي موهانیسرش را ب...ردی گیدخترش را در آغوش م

 از حال رفته نی در اغوش مبباًیتقر... لرزندی ممیپاها... کندیانگار دارد وداع م... خورندی تکان مشیکه لبها
 توانم نبودن آن دخترك باهوش و ینم... ببندمکی رنج پاتري توانم چشم روینم...نمی توانم نبیاما نم...ام
 پدر و ي بچه را هم سهل انگارنیا... گناه مردی بچه هم بنیا... هم مردبچه نیا... را باور کنمبای زبان و زنیریش

 رند؟چندی می گناه می بچه برند؟چندی می چند بچه مهی و ثانقهی هر ساعت و دقیط...ایدر دن...مادرش کشت
 گناه شود؟ی کشته مای دننی اي و جسم چند بچه در هر لحظه تورند؟روحی می پدر و مارد ميبچه از سهل انگار

 است که با ادی زنقدری اشانی خواسته هایعنی خواهد به جز محبت و توجه؟ی چه مست؟بچهیبچه ها چ
 دی نبانهای بابت استند؟مگری امانت ننهای اشان؟مگری کشمی می رحمی و با بمی بندی چشم میخودخواه

 ما بزرگترها اشتباهات  وضی و تبعی جهل و خودخواهی که قربانستی بچه ها چم؟گناهی خالقشان باشيجوابگو
 ...!رندی بمایخاِئن شوند و ...دروغگو شوند...دزد شوند... قاتل شوندمی شوی که باعث ممی شوند؟ما هستیم

 ختهی بهم ری که کمیشیآرا.  بدن نما ي پاشنه بلند و لباسهايبا کفشها...دی آی زنان مادیمارتا فر        
 افتاده اما در مقابل نشستن نی مبيتمام وزنم رو... رودی کند و داخل می توجه به ما در اتاق را باز میب...شده

 خواهد یم... دودیممارتا به سمت تخت ...ن جا هستمی بداند همدیبا...ندی مرا ببدی باکیپاتر... کنمیمقاومت م
 توجه به ی گذارد و بی تخت ميبا آرامش جسم دخترش را رو... دهدی اجازه نمکیپاتر...سارا را لمس کند

مارتا به شدت .. کندی آورد و پرتش می مرونی و کشان کشان از اتاق بردی گی را مشی مارتا بازويادهایفر
 ي با مشت هاکیپاتر... آب شده ترسناك استشی با آنهمه آراسشیصورت خ...کشد ی مغیج... خوردی منیزم

 . کنمی التماس منیبه مب.... بدنم از ترس در حال جدا شدن استيبندها... رودیگره کرده به سمتش م
 

 .کشهی زنه رو مزنهیاالن م...ریجلوش رو بگ-        
 

 ی مرونی را بيزی کند و چی مبشی جي دست توکیپاتر... زندی مشیصدا... شودی مکی نزدنیمب        
 ی که آنجا هستند می خش گرفته اش را به رخ تمام کسانيصدا... زندی چشمم را می جراحي چاقويزیت..آورد

 .کشاند
 

 .ادی کس جلو نچیه-        
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 ی برآمده تر مشی دست و بازوي رگهاداردی که به سمت مارتا برمیبا هر قدم... کشدی مری تردلمیز        
 به صورت کی پاتراهیچشمان س. رسدی مواری رود تا به دیهمانطور که نشسته عقب عقب م...دهیمارتا ترس.شوند

 ی مزانی آوکی پاترياز پا... کنمی فهمم چه می رسد نمی اش که می قدمکیبه .عشق سابقش دوخته شده
 .شوم

 
 ...ی کنی مکاری چير دای فهمی نمستیتو االن حالت خوش ن... نشووونهید...تو رو خدا نه...نه پات-        

 
 . را آزاد کندشی زند که پایزور م... شدهدی کلشیدندانها        

 
 تا آخر عمرت تو ي خوای؟می رو خراب کنتی زن زندگنی دوباره به خاطر اي خوایم...ولش کن بره-        

 شه؟ی روح سارا آروم مينجوری؟ایزندون بخواب
 

 . کندیاسم سارا عضالتش را سفت تر م        
 

 عوض یچی زن هنیبا کشتن ا... ولش کندمیبه روح سارا قسمت م...به خاطر سارا ولش کن-        
 ...تو رو خدا...شهی درست نمیچیه..شهینم
 

 : زندی مادی فرکی کند پاتری را لمس مشی بازونکهیاما به محض ا...دی آی هم جلو منیمب        
 

 ...برو عقب-        
 

 . کشمی کنم و از تنش باال می را بغل مشی ساق پامحکمتر        
 

 ...پات اون چاقو رو بده به من-        
 

 .چشمانش هنوز هم قفلند... زنمی را چنگ مراهنشیپ        
 

 دونم چه یم... بودهی از کم تحمليدی کشی هرچی گفتادتهی...ی صبر خواستادتهی... کنمیخواهش م-        
فقط ...گردهی کردن دستات سارا برنمفی با کثیول...ی چیعنی فهمم یم.. از دست دادممنم بچمو...ي دادیحال

 .ی کنیهمه رو بدبخت م...ی کنیمنو بدبخت م...ی کنیخودت رو بدبخت م
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 .زمی آوی مشیاز بازو        

 
 ها باهاش بهی تو غري به جاي خوای؟مي سارا تنهاش بذاري روز خاکسپاري خوایم....آروم باش پات-        

 ؟ي بازم سارا رو تنها بذاري خوای زن؟منی کنن؟اونم به خاطر ایخداحافظ
 

 دهد و ی مرا هل ممتی کند و با مالیچاقو را رها م...رمی گی در دست مفشاردی که چاقو را میآرام دست        
صورتش ... شودیرده مچهره مارتا از درد در هم فش... زندی مارتا را چنگ مي برد و موهایدست م...ندی نشیم

 ی را باال مگرشیدست د... را ساختهی چشمانش منظره وحشتناکی و سرخیاهی سقیتلف... بردی مکشیرا نزد
 :دی گوی مدواری خش دارش تهدي کند و با همان صدایآورد و دور گردن مارتا حلقه م

 
ازت ... کشمتی منمتیچون هرجا بب...نمتی ببگهی خوام دینم... من برداریدست از گند زدن به زندگ-        
 ... گمشومیبفهم و از زندگ... خورهیحالم ازت بهم م...متفرم

 
 ی و سعرندی گی را مشیبازوها... کنندی مداخله ممارستانی و کادر بنیمب... رودی ميصورت مارتا به کبود        

 . کنندشی کنند از مارتا جدایم
 

 خوام یم... خوام خودم مراسم کفن و دفن دخترم رو انجام بدمی که منهی کشمت واسه ایاگه االن نم-        
هرجا ... خاك نباشهنی رو ایی ساراگهیهروقت د... شهیاما هروقت که دستم خال... لحظه کنارش باشمنیتا آخر

 . کنمداتی که نتونم پی گم شيور و جي بري سارا وقت داريپس فقط تا روز خاکسپار... کشمتی منمتیبب
 

 شتری با چشمان وق زده بدهی ترسيمارتا... کنندی را بلند مکی چربد و پاتریباالخره زور آن چند مرد م        
 . دهدی هوا تکان مي کند و انگشت را توی با خشونت دستانش را آزاد مکیپاتر. چسباندی مواریخودش را به د

 
وجب به وجب ...نمتی سارا ببي بعد از خاکسپارگهید بار هی کنم یمن آرزو م... مارتاری بگي جددمویتهد-        

 از دست من ی اونجا بتوندیشا...خی مررمی منهی سفنی تو باشم با اوليجا... کنمداتی گردم که پی خاك رو منیا
 .ی کنداینجات پ
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 ی کرده به من نگاه مشهی که در وجودش ري دردی با تمامهیچند ثان... چرخدی مشی پاي پاشنه هايرو        
 . گرددیکند و به اتاق سارا بازم

 نهی به سانهی وحش،قلبمیتمام مدت مهمان... به اتاق رفتم و خودم را در آنجا حبس کردممیدیتا به خانه رس        
اما هر چهل چراغ ... نشان ندادی واکنشچی بود سکوت کرد و هدهی که شنیی در برابر حرفهایمان. کوفتیام م

 بزند که باز هم سکوت ی حرفنی ماشيانتظار داشتم تو. داشتیاغش روشن بود و نگاهش برق دائمچلچر
 از عمق دانستمیم... داندی که احساسم را مدانستمیم. دوش رفتم و نفس حبس شده ام را آزاد کردمریز.کرد

به عواقب ...دمیب ترساما امش... توانم فراموش کنمی داند نمی دانستم که میم... ام خبر داردنهینفرت و ک
 ی خانه تنها مي شبح تونهمهی رفت و باز من با ای کرد و می ممی رهاازاگر ب..دمینبودنش فکر کردم و ترس

 هم که ی درست و حسابهی شدم از خانه اش بروم چه؟مهری داد و مجبور می اگر طالقم مایماندم چه؟
و ... داشتيصبرش اندازه ا... داشتی کردم؟باالخره او هم تحملی مدی بردم؟چکار بای پناه مدیبه کجا با.نداشتم

 کرد را ی که هر لحظه نسبت به او ابراز نفرت می زندیچرا با...امشب احساس کردم که صبرش تمام شده من
 توانست ی بود مدهی رسشی جسمي و او به تمام خواسته هامی که با هم بودي و اندکسالیبعد از ...نگه دارد

 و نفرت خسته اش ی تفاوتیب  حجمنیا... کندی مردند زندگی مشی که برای و کسانی و با کسدازدانیدورم ب
  داشتم که بخواهد تحملم کند؟شی برایتی چه جذابگرینکرده بود؟د

سرش را . بوددهی تخت دراز کشي رورونی بيبا همان لباسها... رفتمرونی و از حمام بدمیحوله ام را پوش        
 :به سمت من چرخاند و گفت

 
 . باشهتیعاف-        

 
 . تشکر کردمرلبیز        

 
 . تخت جابجا شدي رویکم        

 
 .نجای اایب-        

 
 .آب دهانم را قورت دادم        

 
 .بذار لباسم رو بپوشم-        
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 .سهی موهات خادیخوشم م...ای بينجوریهم..نه -        
 

 رهی را مثل او روي شکمم گذاشتم و به سقف خمیدستها. زدیقلبم همچنان تند م.دمیکنارش دراز کش        
 . خسته و آرام بودشیصدا.شدم

 
 تارا؟-        

 
 ؟ي از من متنفری که گفتی شدتنیوقعاً با هم-        

 
  بوده؟دهی فایهمه ب...توجهاتم...عشقم... محبتامیعنی-        

 
  کردم؟ناراحتت کردم؟تتیبعد از ازدواجمون من اذ-        

 
 تارا؟-        

 
 .دمیآه کش        

 
 ی کنم ولي بازلمی حداقل فای بدم رشیی کردم تغی سعیلیخ.ی مانيتو که از احساس من خبر دار-        

  داره؟ي ادهیاالن بحث کردن در موردش چه فا.نتونستم
 

 . اش گذاشتیشانی پي شکم برداشت و روي را از روشیدستها        
 

 .من دوستت دارم تارا-        
 

 . کردی طور با صراحت اقرار منی بار بود که انیاول...نگاهش کردم        
 

غرورت رو ...متانتت رو دوست داشتم. دوستت داشتمدمتی که دیاما از همون روز اول... دونم چراینم-        
عزت نفست رو .. رو دوست داشتمي کردی متی که واسه سر و سامون دادن به زندگیتالش..دوست داشتم
ازش خوشت اومده چشمت   بودم چقدردهی که فهمي و با وجودي اون گردنبند رو رد کردیوقت...دوست داشتم
 يزی تنها چي کردی و اونقدر قشنگ ابرازش می که به شوهرت داشتیعشق... ت شدموونهی دیرو روش بست
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 طرفم حرصم گرفته بود که آدم حسابم هیاز ...یمتیبه هرق.. خواستمشیمن م... نداشتممیبود که من تو زندگ
 جوون هی به ي و دل دادامیو ثروت به چشمت نم  همه امکاناتنیحرصم گرفته بود که من با ا...ي کردینم

 و بهت رمی قسم خوردم که حالت رو بگي باهام رفتار کردي اونجورشی تو کیوقت... نداریچیآس و پاس و ه
 نتونم ای..نمی ببیدرشت..عادت نداشتم نه بشنوم.. بزرگمهر بودمیمن مان... از حرفات شعارهیلیثابت کنم که خ

 من اری بهونه رو در اختنی داشتم اما خودت بهتريادی زيواست نقشه ها.م رو رام خودم کنيدختر
 ی رو چک منای که دوربمی منشی داشتی سکه ها رو برمی داشتیوقت...شگاهی نماياون روز که اومد...یگذاشت
 باال م اومدعی خاطر سرنیبه هم...ی معلوم بود که واسه برداشتنشون دودلافتیاز ق... و به من خبر داددتیکرد د

 نی که دوربرونی بي برشگاهی سرجاشون و بعدش صبر کردم که از نماي سکه ها رو بذاری و نتونیکه هول ش
غرور زخم ..بردمی لذت مي کردی که بهم میاز التماس...فقط بردن سکه ها رو ضبط کنه نه برگشتنشون رو

 ی مشتریب... همش نبودنیاما ا...يد به زانو در اومدمیدی می وقتشدمیآروم م...کردی مدای پنیخورده م تسک
 یر شده بودم التماسات رو نمک...دمی دیاشکهات رو نم...کور شده بودم... خواستمیخودت رو م...خواستم

اما ... کنممی رو تسلتیگری وحشي خواستم خویم.. رامت کنمخواستیدلم م... نبودممونیاز کارمم پش...دمیشن
 یواقعا دلم م...واسه ترسوندن تو نبود...رهی نمادمی وقت چی کنم رو هت خواستم داغی که مياون روز... شدینم

 خواست بهت تجاوز کنم تا یدلم م... اشکانشی پي برگردی نتونگهی رو بدنت بذارم که دي نشونه اهیخواست 
دست و پنجه نرم کردن با تو واسم لذت بخش ...زهی و کرك و پرت بری کنی واسم بلبل زبونی نتونگهید

به ...کرد یسر و کله زدن با تو سرگرمم م... نبود که بتونه سرگرمم کنهای دننی تو ايزی چگهیچون د...بود
 نیو قسم خورده بودم ا...خورد کردنت بهونه روز و شبم شده بود...شکستن غرورت...ي داده بودزهی انگمیزندگ

 . ادامه بدمی عاشقمی که اعتراف کنی رو تا وقتيباز
 

 . نگذاشته بودندی صورتم باقي نقطه خشک روکی ی حتمیاشکها        
 

 تر از ی کردم که من دوست داشتنی بهت ثابت مدیحاال با... تموم شددنی جنگيزنم که شد-        
 ترفند مردونه بلد بودم به یهرچ.. گذاشتمارتی در اختی خواستیهرچ..توجه کردم...بهت محبت کردم...اشکانم

 ما حضور ي هالحظه  تمومياشکان تو...اما احساس تو نسبت به من فقط ترس بود و نفرت...کار بردم
 يمن تو...ی رفتیتو بغل اون فرو م..ی پختیواسه اون غذا م...ي کردی می ذهنت با اون زندگيتو تو...داشت
تو رو ... تری تر و زخمیغرورم شکسته تر و شکسته تر شد و جونم زخم... نداشتمیی جاچی شما دو نفر هیزندگ

 نتونستم به یچیبا ه... محبتي و نه بنده ي خشونت شدامنه ر..ي من نشدزی چچی هریتو اس...داشتم و نداشتم
 امی ترسم که بیهنوزم م...ی خونه نگرانم که رفته باشامی دارم میهنوزم که هنوزه وقت.. دلگرمت کنمی زندگنیا
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 خواستم تو رو ادب کنم... خواستم تو رو گرفتار کنم اما خودم گرفتار شدمیم...ي فرار کردنمیبب...یستی ننمیو بب
که آروم ...یکه خوشحال ش...یمن تموم تالشم رو کردم که تو خوشبخت ش... عذابش واسه خودم مونداما
 .ستی درست بشو نگهید... که معمار کج گذاشتههی همون خشت اولتیاما حکا...یش
 

 ینی را مقابل بمی از موهاي دسته اگرشی سرش گذاشت و با دست دری دستش را زکی...دیبه پهلو خواب        
 .اش برد

 
 یهمه چ..... بودي بازهی واسه من شهی همیزندگ...در حق خودمم بد کردم...من در حقت بد کردم تارا-        

 زای چیلی هنوزم خياما تو ثابت کرد... بوداراتمی قدرت و اختطهی تو حیهمه چ... بودی و سرگرمحیواسم تفر
 ی کسی تونینم... کردقی تزری به کسور به زشهیمعشق رو ن...دشونی با پول خرشهی که نما،ی دننیهست تو ا

 و نفرتت دوست نداشته ي تونم تو رو با همه سردیهمونطور که من نم... که دوستت داشته باشهیرو مجبور کن
با .. کردي که بشه بازیبا هرچ..ی که بهت دارم دوست داشته باشی عشقنهمهی منو با ای تونیتو هم نم..باشم

 ...شهیقلب و احساس آدما نم
 

 . را پاك کردمیبا سر انگشتانش اشکها        
 

 تونم برم موضوع رو واسه یم... رو درست کنمی قدرت رو داشته باشم که همه چنی هنوزم ادیشا-        
 که دوست ی کنم که ببخشنت و تو به همون زندگي تونم کاری،مطمئنم م.. بدمحیاشکان و خونوادت توض

 ...ي برگرديدار
 

 ...دیخم شد و گونه ام را بوس..چشم به صورتش دوختم        
 

 ...یول-        
 

 . کردندی می با قدرت هرچه تمام تر نورافکنشیچلچراغها. لبش نشستينگاهم رو        
 

 ...!ي چه نخوايچه بخوا...ی مونی و مال من میچون تو مال من... کنمی کار رو نمنیا-        
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 حاال که نی خواهد تنها باشد و تا همی سارا گفت که ميبعد از مراسم خاکسپار...م شده است گکیپاتر        
 ي هی گري صدایگاه... کز کرده اندي گوشه انی پوش و غمگاهیهمه س... نشدهشیدایساعت از ده گذشته پ

 ياز دست رو... شکندی را مه ست که سکوت خانیی تنها صدانی شود و ای بلند مکی پاتريمادر و خواهرها
 ی و به سمت در مزمیخیبرم... کجا رفتهکی دانم پاتری باشم که می من تنها کسدیشا...دست گذاشتن خسته ام

 . زندی ممی صدانیمب.روم
 

 کجا؟-        
 

 . زنمی را پشت گوش ممی و رهاشانی پريموها        
 

 . دور و برنیهم-        
 

 در کنار مانیشگیپاتوق هم... کنمی مشیدای زدم پیس م که حدییدرست همان جا        
 ي که توي اافهی خوشرنگ و قشهیو از ش... زانو گذاشتهيآرنجش را رو... را خم کردهشیزانوها...نشسته...جیخل

 آشفته و يها بلند و موي هاشیر... کندی و نگاهم مگرداندیسرش را برم...نمی نشیم. نوشدیدستش است م
 کند ی که خودش ادعا میهمان... ساختهیابانی کارتن خواب و خيهای الکلهی شبيچشمان سرخش از او مرد

 ادی دانم آنقدر عمق رنج و دردش زیم. گرددی و بر مدی آیهزار جور حرف تا سر زبانم م...! بودهشیسالها پ
 چشم می روشی پی وحشجیم و به خلکن  سکوتدهمی محی ترجنیبنابرا.. کندی آرامش نمی حرفچیاست که ه

 شود را چگونه تحمل ی که وارد خونش می حجم الکلنیا...رودی منیی دستش باال و پاي توشهیباز هم ش.بدوزم
 .رمی گی دستش را مبردی را به سمت دهانش مشهی که شنباریا. کندیم
 

 .ی کنیاالن سنکوب م...بسه پات-        
 

 .ندی آیکالمتش کش م...بلند و مستانه. خنددیم        
 

 . با هممیقیمن و الکل رف...نترس دولسه-        
 

 . نوشدی ميگری دي کند و جرعه یقدرتش غلبه م        
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 . زنمی مشی به بازوي آهسته اي ضربه یبا ناراحت        
 

 ؟ی خودت رو بکشي خوایم-        
 

 . سابقهی و ببی عجینگاه. استنهینگاهش به من پر از خشم و ک        
 

 دوستتون داره واسش یکی نی فهمی تا من؟چرای جنبه ای بنقدری تونم بپرسم شما زنها چرا ایتارا؟م-        
 ن؟ی زنی خوره تو سرش می که میی و تا جانیذاریطاقچه باال م

 
 . روندی از تعجب باال ممیابروها        

 
  خوشگله مگه نه؟یلیمارتا خ-        

 
 .ستی حالش خوش نیبه طرز وحشتناک...ستیحالش خوش ن        

 
 . کنمیخواهش م. خونهمیپات پاشو بر-        

 
 . کندی گذارد و دستش را از دو طرف باز می را کنارش مشهیش... کشدی شن ها دراز ميرو        

 
 داشت؟فقط ی وار عاشق مارتا باشم؟چرا عاشقش بودم؟مگه چوونهی دنقدریم ا تونستیمن چطور م-        
 . رو دوست داره و منو دوست ندارهگهی دیکیکه چرا .ي حسوددمی شاای؟یخوشگل

 
 . حرفها عذاب آور بودندنیچقدر ا... حرفها آشنا بودندنیچقدر ا        

 
 . کثافت بودمهیمن چرا عاشقف ... کثافت به تمام معناستهیاون -        

 
 . کنمیالتماسش م        

 
 .میپاشو بر... کنمیخواهش م..پات-        
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 . زندی مادی فرتیبا عصبان        
 

 بدوئه و ستی قرار نی داره وقتیخونه چه ارزش. سارا ندارهگهی که دي تو خونه اامی بم؟چطوریکجا بر-        
 بپره بغلم؟

 
 . کشدی و سرك مداردی الکلش را هم برمشهی و شزدیخی بر منباریا        

 
 نی فهمی که نه ما رو منییشما. تنها قاتل مرد، زن بودهخی کل تارن؟توی شما زنها عاطفه دارگهی میک-        

 رو ای که اگه کل دننییشما.نیکن ی له متونی غرور و خودخواهي پاری که ما رو زنییشما.نی کنیو نه درك م
 اگه پاش یشماها حت.نیذاری و ما رو تنها منیریم شماها.نی و دنبال بهونه انیستی بازم قانع نزنیهم به پاتون بر

 .نیری و منی کنی بچتون رو هم به امون خدا ول مفتهیب
 

  من است؟ی همان مرد صبور و احساسات مخفنیا. کنمی است؟باور نمکی پاترنیا        
 

 هم شهی؟همي نفر رو داغون کرد؟چندي کردي چند تا مرد بازیتا حاال با زندگ...خود تو...خود تو تارا-        
 . مردا فالن مردا چنانیگی و ميطلبکار

 
 . کشدی تلخ را همچون آب گوارا سر معیباز هم آن ما        

 
 همه در مورد حقوق زنها شهی همن؟چراییو عالم شما مظلوم دشهی همم؟چرای ما مردا مقصرشهیچرا هم-        
  و شما مظلوم؟می ما ظالمشهیم؟همی نداری حق و حقوقچیما مردها ه..زنهیحرف م

 
 . خوردیتلو تلو م. رودی مجیبه سمت خل. فشارمی هم مي را رومیدندان ها        

 
 بچه حروم زاده رو گذاشت تو دامن من؟مگه مجبورش نی به مارتا داده بودم که ایمن به جز عشق چ-        

 رو بده با من شی باشه جمع و جورش کنه و خرج زندگیکی نکهیکرده بوده که با من ازدواج کنه؟اون به خاطر ا
از ... بردن در خونه مردمتزای گرفته تا پییاز پادو... کردی منیخب منم که داشتم خواسته هاشو تام.ازدواج کرد

دوستم ... باشهی کردم که مارتا راضيهرکار.. دانشجوهاهی تا نوشتن جزوه واسه بقمارستانیزخونه بکمک به آشپ
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 هی بود که نی سر من آورد؟گناه من ایی بالنی کرده بودم که همچکارشیچ.رفتی گرفت مینداشت؟طالق م
  شهرمو آلوده نکنه؟ي کردم که جوونای معرفسیپل  کننده مواد مخدر رو بهعیتوز
 

 . خنددی کند و میدستانش را رو به آسمان بلند م        
 

 با نیشماها اگه اراده کن. رحم باشهی زن بهی تونه به اندازه ی نمي مردچی خورم که هیبه خدا قسم م-        
 .نیزی ری رو بهم مای کل دنتونیی مظلوم نمانیهم
 

 .رمیگی را مشی و بازورومی مکشینزد        
 

 ....می برایب... کنم چقدر حالت بدهیدرك م... لطفامی برایپات ب-        
 

 . لرزندی ممی تمام سلولهاادشیاز فر... شومی منی زند که نقش زمیچنان دستم را پس م        
 

 ی رو از دست داده؟چطور مزشی که همه چی رو درك کني حال مردی تونی چطور م؟توی کنیدرك م-        
 که ي دونه از مردی می زندان؟چندازنشی رو که به جرم ضرب و شتم می پزشکي دانشجوهی حال ی بفهمیتون
هربار ... زجر بزرگ کردماب... بچه رو با درد بزرگ کردمهی که ی از منی مفهمیده؟چی دي مهریده؟بی دانتیخ
ار جور  بار هزریهربار به خاطر نگه داشتنش ز...ختمی خودم زار زار به حال و روزم اشک ریی تنهاي تودمشید

 فرستادم که تو ی آوردم واسش می پول در میهرچ...رنشیقرض و منت رفتم و رشوه دادم اما نذاشتم ازم بگ
 رو بزرگ ي که بچه اي حال مردی دونیتو چه م... بزرگ شهطیا شرنیتو بهتر... مدرسه ها درس بخونهنیبهتر

چون مال .... اون بچه رو دوست دارهیول... که عاشقشههی زنانتی از خیکه ناش...ستی کنه که مال خودش نیم
 ي مواج و اون چشمااهی سي اون موهانیمن ب... کردمی مدایمن تو وجود سارا مارتا رو پ... که عاشقشههیزن

 ... ازم گرفتنمی مارتا همیول... گشتمی مارتا ملدرشت دنبا
 

 .زندی مادی همچنان فرکیپاتر... کندیکمرم درد م        
 

 دردا رو کم تونهینم...هی تقلبجی خلنیا...حق با تو بود تارا...منو نابود کرد... منو بردیمارتا همه چ-        
 ... خورهی نمي دردچی به هجی خلنیا... تونه غما رو بشوره و ببرهینم...کنه
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 . زندیداد م        
 

 ...هیتقلب-        
 

 .کشدی مغیج        
 

 .هیتقلب-        
 
 . اندازدی آب مي مشروب را با تمام قدرات توشهیش        
 

 ...هیتقلب-        
 

 .ردی گی را مشی و زانوهاشودیخم م        
 

 ...هیتقلب-        
 

 .ردی گی را فرا مکی اش تمام مکزهیهق هق گر... لرزندی مشیشانه ها        
 

 ...!هیتقلب-        
 تنه ینی دور گردنم است و سنگکیدست پاتر.کشمی می نفس راحتنمی بی که محوطه خانه را منیهم        

 نی دوبار با هم زممیدی رسنجای به اجیتا از خل... و دردناك استی زخممیسر زانوها...اش کمرم را خم کرده
 ستادهی دم در اکیمادر پاتر.شد کی منی زمي را روشی حرف، شکسته و خسته پاهای آرام و بکیپاتر...میخورد

 ی ملی را تحوکی رسانند و پاتریبرادرها با شتاب خودشان را م... خواندی را فرا مهی بقادی با فرندی بیو تا ما را م
همه به داخل ساختمان ...می گوی از اعماق وجودم می آخاری اختی کنم و بیکمرم را راست م... برندی و مرندیگ

 است میهوا مال... ستیشب خنک...نمی نشی مي پله ورودنی اولي شکسته و تنها رورهم برند و منِ دیهجوم م
 ریآنقدر از صبح درگ... زنمی گذارم و به آسمان زل می پله مي را از پشت رومیدستها...ستی هم نی شرجیو حت
د چن نی همیفراموش کردم ط... و حال و روزش بوده ام که فراموش کردم خودم چقدر بغض دارمکیپاتر

 خودم بود يهای سارایی که نمود بچگيدر واقع دلم برا... پناه شده امی مظلوم و بيساعت چقدر دلتنگ سارا
 :می گوی مرلبی کنم و زیپاکش م... لغزدی گونه ام مياشک رو... خودم تنگ شدهيدلم برا...تنگ شده
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 ی رو نمي مامان ندارنکهی اي غصه گهید... نگران نباشگهیآروم بخواب و د...آروم بخواب سارا کوچولو-        

 گهید...ی که بازم بره و تو تنها بموني استرس ندارگهید... شکنهی بابات دلت نميای توجهی از بگهید...يخور
بخواب ...ي رو عذاب بدودت مختلف خي گرفتن زبان هاادی با یستیواسه جلب توجهش مجبور ن

 ی شداری بیبخواب که وقت... پستهیلیخ... شرفهی بیلی خای دننیا...يبخواب که تو از من خوشبختر...دخترم
 ... تو مرده بودميکاش من به جا... مرده بودمشی وقت پیلیکاش منم خ...!یوسط بهشت

 
 شیدلم برا... کرده اندی ماه نقاشي گردي مواج سارا را تويانگار موها... لغزدی چشمم مشی ماه پریتصو        

 . تنگ تر هم خواهد شدشیدلم برا...تنگ است
 که اشکان کنارم نشسته و مثل نمی بی چرخانم و میسرم را م... کنمی را کنارم احساس میحضور کس        

 دی سفي اش چند تار موقهی شقيفقط رو...ستی رخش همچنان به همان جذابمین...من به آسمان زل زده
 یعنی رفت گذشته؟یم  ضعفمرخشی نگاه کردن به ني که دلم براییچقدر از آن روزها... کنندی مییخودنما

 شده که ریدل من س... رودی باشد ضعف نمری که سیر؟دلی شود و هم دل من سری گذشته که هم او پنقدریا
  به سرم آمده؟زمان با من چه کرده؟یی رود؟چه بالیضعف نم

 
 .يای باهاش کنار بشهی جوره نمچی که ههییاز اون دسته اتفاقا... وحشتناکهیلیمرگ بچه ها خ-        

 
 ری هم به دل سی کند کمی مکی را تحری هر آدمي که اشتهایی خوشرنگ و بوکی مثل استشیصدا        

 . زندیمن تلنگر م
 

 . برسهکی داغونم خدا به داد پاترنقدری من ای وقتیول...هی دونم چه حالینم-        
 

 ی هشی دهم او حاال که بعد از مدتها سکوتش را شکسته با صدایاجازه م... گفتن ندارمي برایحرف        
 . کنديدلبر

 
 . انگاري بودیمی باهاش صمیلیتو هم خ-        

 
 . اندازمی منییسرم را پا. کندیبغض مجدداً حمله م        
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 .خدا رحمتش کنه-        
 

  هم به رحمت داشت؟يازیسارا مگر ن.. زنمیپوزخند م        
 

نور مهتاب صورت اشکان را ... کشدی مرونی رود و دوباره خودش را بی ابر مری زهی چند ثانيماه برا        
 ی مفیدلم شعر را تحر"...باز از آن کوچه...ی تو مهتاب شبیب" خوانمی دلم مي تواری اختی کند و بیروشن م

 ".بارها از آن کوچه گذشتم"کند
 

 به رهی شوم و خی رسد که در هم قفل شده اند و همه تن چشم می اش مدهینگاهم به انگشتان کش        
 . گردمی ازدواجمان ميدنبال حلقه 

 
 .یی صبح سرپا؟ازي خورديزیچ-        

 
 خورد؟ی من نگران شده؟همان که حالش از من بهم مي اشکان است که برانیا        

 
 .ه دستم را رو نکندک...که متعجب نباشد.. کنم که نلرزدی را صاف ممیصدا        

 
 .ستمیگشنه ن..نه-        

 
 .ي خسته ایلیخ.خب پس برو بخواب-        

 
 او تخت ي نهی سیوقت خستگ...چدی پی درخشد و عطر صد خاطره می مادشیدر نهان خانه جانم گل         

 :می گوی مالم و می دردناکم را میشانیپ. مسکنمشی شد و صدایخوابم م
 

 ... باشمي بسته اي فضاچی تونم تو هیفعال نم... تونمینم-        
 

 ...ي دارد و نه زهریشینه ن... لبش خالص استيلبخند رو... کندیحرفم را قطع م        
 

 ...ی بسته بموني تو فضای تونستی و نمي نگران بودای..يدی ترسی که مییمثل تموم شبها-        
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 . را گرسنه نکنرمیدل س...نکن...کاننکن اش... بندمی را ممیچشمها        
 

 دزدیدم و با ی خونتون ماطی رسوندم و تو رو از وسط حی خودمو مدی موقع هرجا که بودم باادته؟اونی-        
 ...! هوا برگردونمت خونه که بابات نفهمهی و من استرس داشتم قبل از روشني شدیتو خوب م... بردمیخودم م

 
 .دهدیتکان مسرش را با خنده         

 
 . رفتم سرکار بماندی پشت سرهم مي هاازهی قرمز و خميحاال خودم اون روز با چشما-        

 
 ...! مان کردهوانهید...کار دستمان داده...مهتاب کار دستش داده... شومی مرهی خرخشیباز به نم        

 
 مون؟یطونی شزد؟مکانی توش پر نمادته؟پرندهیاون کوچه خلوته -        

 
 . کشدی مقینفس عم        

 
 طعم گهی وقت دچی هي رو بخواتشی واقعیول.میدی بوسی رو مگهی همدیواشکی و میزن و شوهر بود-        

 . چسبهی مشتری بشی دزدکيزیانگار هرچ.دمی رو نچشیواشکی ياون بوسه ها
 

 توانم از به ینم... بودندینامرئ که ساکنانش همچون روح یبن بست خلوت...کوچه را به خاطر دارم        
 . آن خاطرات خوب لبخند نزنميادآوری

 
 .دمشونی به همون کوچه رفتم و بوسگهیبعد از تو با دو نفر د-        

 
 ...نگو...نکن اشکان        

 
 . دادی زهرمار مي بوسشون مزه یول -        

 
 ." خطا نکن"دهدیاما دلم هشدار م... برم تا لمسش کنمی مشیدستم را پ        

 
 ... دنبال تو گشتمیتو وجود هر زن...بعد از تو-        
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 . رودی فرو مشی شانه هانیسرش ب        

 
 جا چیهمه جا بود و ه.."تو"اما ...ي برادمی خارج شدم که رانیاز ا...نشد "تو"...نبود "تو" کدوم چیاما ه-        

 .نبود
 

من " شود وی مرهی چشمانم خي و توردی گی سرش را باال میناگهان... کنمی را کم منمانی فاصله بیکم        
 ." نگاهشيهمه محو تماشا

 
  تارا؟يبا من چکار کرد "تو"-        

 
 .با خودم چه کردم..چی دانست که من با او که هینم..خبر نداشت        

 
 چارهی کانادا و دوباره قرار از دل من بياومد... شدمیتازه داشتم آروم م...فت ری مادمیتازه داشت -        

 ...کی مکزي اومددمی فهمیاما وقت...دور شم ازت... کردم دورت کنمیسع...يبرد
 

 . اندازدی منییباز سرش را پا        
 

 . شدمیدوباره خال-        
 

ماه کامل ...زدی گری کند و می پاره مری زنجوانهید... که ماه کامل شودیشب... آمدهمی قديدر افسانه ها        
 ...جنون گذشته را زنده کرده...امشب

 
اومدم ...يتو هم افسرده ا...ی تونیتو هم بدون من نم...ي تو هم مثل من خسته انمی که ببنجایاومدم ا-        
 خونواده هیچشم ... من بزرگ شدهيدست و پا ی بيدختر کوچولو... نهدمی دیول...ی تو هم شکستنمیکه بب
انگار تنها ...شهی قدرت ساطع متارشاز رف...از چشماش...از نگاهش... زنهی حرف میمثل بلبل خارج...بهشه

 . وسط خاکستر شد و بر باد رفت من بودمنی که ایکس
 

 که نطوریا... درد داردشی که حرفهانطوریا... ستی زخمشی که صدانطوریا... استنیی که سرش پانطوریا        
 . توانمینم...باشد



 381 

 
حق من ...يدی کشیکاش تو هم نصف من زجر م... ناراحتم تارای بدون من خوشبختنمی بی منکهیاز ا-        

 . بار رو تحمل کنمنی تنه اهینبود 
 

 ی دانیتو چه م!نه هرگز.... بازی تو مهتاب شبی که بی دانیتو چه م... رودی فرو مقهی بار سر من در نیا        
 . زندیآهش جانم را آتش م. شب من ماه نداردی تو حتیکه ب

 
 هی دمی کانادا دي که من تویچون کس.. تازه رو اون ساختهي تارانی دونم ایم...هی پسر خوبکیپاتر-        

 ...اما تو...موجود مفلوك و قابل ترحم بود
 

 . کندی که من نشسته ام نگاه مییاز باال به جا... تکاندیشلوارش را م...زدی خیبر م        
 

 ...دیببخش... بودیفکر کنم از خستگ...چقدر چرت و پرت گفتم امشب-        
 

 ی که موانهیآنقدر که د... کردهوانهیمهتاب مرا هم د... بشنوددی بانباریا..گذارمینم...نه... خواهد برودیم        
 ی را مشیدمپا... امدهیبلکه ده برابر او زجر کش... بدانم من نه نصف اودیبا.توانم به جرمم اعتراف کنم

 . اشک استسی من که خيصدا.نگاهش نم دارد...چسبم
 

 ی زن دزد زندگهی با يتو حاضر بود... کردميبه خاطر سقط بچمون دزد... کرده بودم اشکانيمن دزد-        
 ؟یکن
 

 ی شوند و بعد اخم میچشمانش اول گشاد م... کند انگاری به شلوارش هم رسوخ مشی عضالت پایشل        
 : پرسدیکند و م

 
 ؟یچ-        

 
 .زدی ریاز آسمان فرو م... اشک خدايقطره ...رمی گی دستانم مانیسرم را م        
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دهانش ... دهدی کند فقط گوش م پلک بزند و حرکتنکهی و او بدون امی گوی و ممی گوی و ممی گویم        
 ی برد و بهت زده می فرو مشی موهاي بندم انگشتانش را تویمن که لب م...باز مانده و حدقه اش گشاد شده

 :پرسد
 

  تار؟ي کردکاریتو چ-        
 

 . کنمی گونه ام حس ميردشان را رو.. خشک شده اندمیاشکها        
 

 ... واقعاًیول.. گم اصال به برداشتنشون فکر نکردمینم.. کردمیمن فقط داشتم اون سکه ها رو نگاه م        
 

 . پردی حرفم مانیم        
 

 ؟ي کردی تارا؟چرا ازم مخفیچرا به من نگفت-        
 

 ... کردهي از دوستام دزدیکی ادته؟گفتمی... کردم بگمیسع-        
 

 . باردیخشونت از تمام وجناتش م        
 

 ممکنه ی بهش ندارم هر حکمی حسچی شناسم و هی که نمیمعلومه من در مورد آدم... دوستیگفت-        
 . داشتم که منظورت رو بفهممبیمگه من علم غ...صادر کنم

 
 . شکندی ممیصدا در گلو        

 
 ... عمر ننگهینخواستم .تم بدبختت کنممن نخواس.هی نظرت چدمیفهم...ینه ول-        

 
 . زندیداد م        

 
 ي کارنی همچمونی با زندگی تونست؟چطوری گرفتمی و تصمي من فکر کردي به جایتو به چه حق-        

 ؟ی خودت رو به اون مردك فروخت؟چطوریبکن
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 . را بشنودمانی ترسم صدایم. کنمیبا استرس به در خانه نگاه م        
 

 ... بو ببرهامی خوام تینم...آروم اشکان-        
 

 ی مادیدردمندانه فر. کس نرسدچی به همانی که صداییجا... بردی و مرا با خودش مردی گی را ممیبازو        
 .زند
 

  تارا؟ی چه حق؟بهی بدبختم کنی خواستی چون نميتو منو نابود کرد-        
 

 . جوشدی م اشکم بازي خشک شده يچشمه         
 

 .دی فهمی د؟اگه بابام می می گفتم چیاگه م-        
 

 . خوردی مچیدل و روده ام در هم پ.. دهدیمحکم تکانم م        
 

 می من تصمي گم چرا به جایم... زنمی حرف نمامیدر مورد ت... زنمیمن در مورد بابات حرف نم-        
 کردم زبونت بند رفته بود و االن بعد ی اون موقع که التماست م؟چرایبه شوهرت نگفت.. چرا به منگمی؟میگرفت
  تارا؟چرا؟ی حقه چ؟بهی گی رو بهم متی واقعي عذاب دارنهمهیبعد از ا... وقتنهمهیاز ا
 

 .تهوع دارم... رودی مجیسرم گ        
 

استم آبروت رو  خوینم.شهی تباه متی زندگیفکر کردم اگه با من بمون...فکر کردم کارم درسته-        
 . رحم نداشتیمان...ببرم

 
 . خوننديچشمانش دو کاسه         

 
 ی و قاضلیمگه وک...مملکت مگه قانون نداره... همه حماقت تو سوء استفاده کردهنی از اشرفمیاون ب-        

 ... احمق جانای؟ی شناختی رو نمنیمگه تو مب...نداره
 

 . شودی ممی مالی کمشیصدا        
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 ...ي دادی محی اگه توضی گفتی م؟اگهیستی ننکارهی دونستم تو ای شناختم؟مگه نمیمگه من تو رو نم-        
 

 . کندیدستانم را رها م        
 

 ي خوای می و گفتی مانشگاهی دم نماي بردیاما تو دست منو گرفت...التماست کردم..به پات افتادم-        
 تی تونه مسئولی نمی که حتي با مردی تونی نمیگفت..ي بسازی پولی با بی تونی نمیگفت...ی کنیدرست زندگ

تو غرور منو لجن ... تارايمنو له کرد تو...ي خسته شدی پولی و بی از بدبختیگفت...یبچه ش رو قبول کنه بمون
 ؟ي کردکاری با من چی دونی م؟توی منو تباه کنی خواستی نمی گیاونوقت م...يمال کرد

 
 . توانم نفس بکشمینم...نمی نشی منی زميرو        

 
 من میتصم... دادمی نمای دادم یطالقت م... موندمی نمای موندم یم...ي منو نابود کردیتو با خودخواه-        
 ....تو با حماقتت..يتو به حقوق من تجاوز کرد.بود تارا

 
 . زنمیزار م        

 
 ی دونیم.. زدمی دست و پا می تو چه جهنمی دونیندادم؟م خودم تاوان ی کنیفکر م...بسه..بسه-        

 ... اومد طرفمی هر بار که می دونی بود واسم؟می با اون مرد چه عذابیزندگ
 

 ... خوام بشنومینم...خفه شو...خفه شو-        
 

 ی مرونی شود بی میهمانها که هروقت عصبان.. دهدی عروقش را نشان میمهتاب برجستگ        
 . کنمی را پاك ممیاشکها...زنند

 
 که به یاون.. کس شد من بودمی که تنها و بیاون...دمی من چندبرابر تو عذاب کشی رو گفتم که بدوننایا-        

 داستان من نی اي آبرویب.. که در به در و آواره شد من بودمیاون... محکوم شد من بودمي اجباری زندگهی
 کرد ی فرار متشی هم از قبول مسئولش برادری رو نداشت و حتدنشی کس چشم دچی که هيآدم بده ا...بودم

 .من بودم
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 . کندیخشم هنوز هم فوران م.ندی نشی ممیرو به رو        
 

اگه حرف ..ياگه گفته بود... عذاب نکشهنقدری کس اچی هشدیم...فتهی اتفاق ننی کدوم از اچی شد هیم-        
 یاگه به من اعتماد م...ي خودت بودي ندهی نگران آهیآبرو و عکس العمل بق از شتریاگه ب...يزده بود

 نی ايفقط اگه حرف زده بود...وزترن دلسبهی غرهی هم که باشن بازم از ی خونواده هرچی دونستیاگه م...يکرد
 . افتادی کدوم نمچیاتفاقا ه

 
 و زدیخیبرم. روندی منیی از شدت هق هق باال و پامیفقط شانه ها...زی چچیه... گفتن ندارمي برازی چچیه        

 هی گريصدا... کنمی را پاك ممیتند و تند اشکها.دهدی مهی تکی اش را به درختیشانی شود و پیچند قدم دور م
 و صورتم را ندی نشی ممیباز هم رو به رو...گرددیماشکان بر...دهدی مي جانسوز و مستاصالنه ام مهتاب را فراري

 .ردی گی قاب م دستانشنیب
 

اگه .. رو القا کنمتیاگه تونسته بودم بهت حس قدرت و حما.. منم مقصرمدیشا... نکنهیگر...باشه-        
 یاگه درست و منطق... باهاتمیطی و تحت هر شراذارمی تنهات نمیطی شراچیتونسته بودم بهت بفهمونم تحت ه

 دلم گوش ي کردم و به صدای مد که ازت داشتم اعتمایاگه خودمم به شناخت...اعتمادت رو جلب کرده بودم
 امتحان و ي به جاي حامله اي کردی که فکر میاگه اون شب... کنهی که تارا منو به خاطر پول ول نمدادمیم

 غروم و ياگه به جا... کردمی و آرومت مدمتیدزدی مشهی اومدم و مثل همی کردم و میدانشگاه به تو فکر م
 ی افتاد و نمی که اگه اتفاق مگهی دي اگه ي کردم و هزار تایم  به آرامش تو فکریساصرار واسه جشن عرو

 . حال و روز ما نبودنی االن ادیشا... بدهریی و تغزی تونست همه چیافتاد م
 

 ی سردش صورت ملتهبم را نوازش ميدستها... کنمیبه چشمان حسرت زده و غمبارش نگاه م        
 ام دلش را به دهی که من کشییانگار فکر کردن به دردها...دهی گردنش خوابيرگها...ستی از خشم نياثر...کنند

 نفرتش کمتر زبانه ي هاشعله ستی ماجرا خودش ننی ای تنها قرباندهیحاال که فهم...رحم آورده و آرامش کرده
 ...! کشندیم

 کنم تعادلم ی میسع... شومی هست بلند مییبه هر تقال... کشمی مرونی دستانش بانیصورتم را از م        
 ینی وجدانم سنگي رويزی چگرید... روح پاكکی یبه سبک..سبکم... حفظ شوديزی شدن به چزانیبدون آو

 ...! برسمکی بروم و به پاتردیحاال با... کندینم
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 برنامه به درد بخور کی افتنی دی ماهواره را به امي کنم و کانالهای دستم را پوست مي زرد رنگ توبیس        
 نی در اثر مصرف دارو سنگمی شده بودم اما پلکهاداری تازه از خواب بنکهیبا وجود ا. کنمی منییباال و پا

 دهانم ي را توبی سي تکه هاانطور و همدمی کاناپه دراز کشي به بدنم دادم و رویکش و قوس.بودند
 ی بلند شدم و دستعیسر.دیای به خانه ام بیشت کس وقت روز سابقه ندانیا. زنگ در متعجبم کرديصدا.گذاشتم
 ن؟یمب. و در را باز کردمدمی کشمیبه موها

 
 .نی خوش اومدیلیخ.سالم-        

 
 ی مرد مضطرب منی ادنی از دشهی دانم چرا همینم.با سر جواب سالمم را داد... در هم بودشیاخمها        

 .شدم
 

 .نییبفرما-        
 

 شد دلم یسکوتش که طوالن. دادی بد میدلم گواه. درست نبوديزی چکی. شدرهی خنینشست و به زم        
 . شدمشقدمی و خودم پاوردیتاب ن

 
 .نی ناراحتن؟انگاری شده آقا مبيزیچ-        

 
 .قلبم تا دهانم مهاجرت کرد. بودنییسرش همچنان پا        

 
 ن؟یآقا مب-        

 
 .دی تمام صورتش کشيکف دستش را رو        

 
 . خبر دارم تارازیمن از همه چ-        

 
 .نشستم.ستمینتوانستم با. درجه سقوط کرد20 ی بدنم به منفيدما        

 
 . کردفی رو واسم تعری همه چهیدا-        
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 ...يوا...هی دايوا        
 

 ی کردم اما به خاطر اخالق گند مانی ميخودخور.ستیدرست ن يزی چهی بودم دهیا ز روز اول فهم-        
 گوشه و هی دمی رو کشهیدا. باشمالی خی نتونستم بگهی دنی که خونه ما بودیاما اونشب. دخالت کنمخواستمینم
 . کردفیاز ماجرا رو واسم تعری تا پری قول بدم کمکت کنم سنکهی کردم که با شرط اچشی سوال پنقدریا

 
اندك . نمانده بودی چرخش زبانم باقي برایی هم فشار داده بودم که فضاي را رونمییآنقدر فک باال و پا        

 .دی آه کشنیمب. هم بر باد رفتماندهی باقتیثیح
 

 ... کردمیاصالً فکرش رو نم-        
 

 ."یکه دزد باش": کردملیمکث کرد و خودم جمله اش را تکم        
 

 . نامرد باشهنقدری کردم برادرم ایعاً فکرشم نمواق-        
 

 .محکم دامنم را چنگ زدم بلکه لرزش دستانم کم شود        
 

 نفر کمک هی از دیچطور به فکرت نرس. تو در عجبمی و سادگی همه بچگنی از اون از اشتریاما ب-        
 ؟يبخوا

 
 . چشمانش نگاه کردميتو        

 
  مثالً؟یاز ک-        

 
 . باال بردی بم و مردانه اش را کميصدا        

 
 .مثالً من-        

 
 ... خدايا        
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 . لنگه برادرتوننی هستیکی کردم یشناخت من از شما چقدر بود مگه؟فکر م-        
 

 .دمی لبم را گزعیسر        
 

 . خوامیمعذرت م-        
 

 : من گفتيبه شرمسار وجه ی و بدیچشمانش را مال        
 

 . رفتم اونجاروزید. کردمدایآدرس خونتون رو پ.ي کردی که کار مي اهیرفتم دفتر نشر-        
 

 " کجا؟یعنیآنجا "...دمیاز جا پر        
 

 یفقط وقت داشتم م... نداشتدهی تالش کردم فایهرچ...پدرت که اصالً حاضر نشد باهام حرف بزنه-        
 ... کد کانادا رو داشتشیپ... کاغذ گذاشت کف دستمکهی تهیدرت  مارونیاومدم ب

 
 .دمی حرفش پرانیبا وحشت م        

 
  کردم؟کاری من چنیبهشون گفت-        

 
 .با آرامش سرش را تکان داد        

 
 ...در واقع.... مانی رازه بهی نیا.. هم نگفتمبای به فریمن حت...گمینگفتم و نم...نه-        

 
 . نگاهم کرد و با افسوش ادامه دادهیچند ثان        

 
 . کنهی رو بدتر مطی فقط شراتی گفتن واقعدمی که من از خونواده تو ديبا رفتار-        

 
من ... زدی از کار خودم و رفتار خانواده ام داشت آتشم میخجالت ناش... دانستم که صورتم قرمز شدهیم        

 با خودم چه کرده بودم؟
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 ي شدیلی تحمی زندگهی خواستم حداقل حاال که گرفتار یم.. مشکل رو حل کنمخواستمیمن م-        
 ی باهاشون حرف بزنم از اشتباهت چشم پوشی اگه به عنوان بزرگتر ماندیگفتم شا...یخونواده ت رو داشته باش

 و دلش تنگ شده اما مشتاقه هالبته مادرت معلوم بود ک... حاضر نشدن به حرفام گوش بدنیحت..اما خب.کنن
 . بگهيزیفکر کنم بنده خدا از ترس بابات جرات نکرد چ

 
 : مانده بود گفتمی باقمی که برايدی امنی را پاك کردم و با آخرمیاشکها        

 
 ن؟ی تماس گرفتامیبا ت-        

 
 . زدندی مو نمی ماني شدند با چشمهایچشمانش متفکر که م        

 
 ... تارایول... زنمیحاال به اونم زنگ م...ه هنوزن-        

 
از اونم جواب ...مطمئن باش... زنگ زدهاممیبه ت" کردزی وزی در مغزم وی و بدجنسي موذيصدا        
 . شره کردندمیاشکها"...نگرفته

 
 درسته؟.مگه نه؟اونم منو نخواست..نی زنگ زداممیبه ت-        

 
 : پدرانه گفتی را پاك کرد و با لحنمیاشکها...آمد و کنارم نشست        

 
 . باهاش حرف بزنميبهتره حضور... مجبور شم به خاطر درمان ساحل برم کانادادیشا...نه زنگ نزدم-        

 
 . شومی عصبدیدکتر گفته بود نبا... شدی هر لحظه بدتر مشانمیحال پر        

 
 نخواستن بدونن من تو ی که پدر و مادرن حتیی کنه؟اونای رو عوض ميزی حرف زدن چنیفکر کرد-        

 ... کهي به حال برادريوا...میچه حال و رزو
 

 منکر رابطه می توانم بگوینم... به صورتم تف انداختمی توانم بگوینم... گوشم زدي تومی توانم بگوینم        
 ... شدهمانیخواهر و برادر
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 : را با قدرت دستانش کنترل کرد و گفتمیلرزش شانه ها... اش گرفتنهی سيسرم را تو        
 

 یم... رو داغون کردهتی زندگي برادر من چطوردونمیم...يدی کشی دونم چیم... نکن بابا جونهیگر-        
 ی نمينجوری که اياگه از اول به من گفته بود...ي شدتی خونوادگطی و شرای و سادگی جوونیدونم قربون

 خوام که ی کم زمان مهی..کار کنمی چدی دونم باینم... به بعدش رو من هستمنیاز ا...االنم نگران نباش...شد
 ی درستش میول...ي دونم چجورینم.شهی درست می همه چدمی بهت قول میول...هی کار چنی بهترنمیبب

 .تو فقط آروم باش...کنم
 

 ...داغ دلم تازه شده بود... توانستمینم.. توانستم آرام باشمینم        
 

 .ادی برمی بگیاز اون جونوور هرچ... نفهمهيزی چی حواست باشه ماندیفقط با-        
 

 . دواندشهی خونم ري تودیام... حال خرابمرغمیعل        
 

  کجاست؟کیپاتر-        
 

 .دهدی جواب مامیت. پرسمی ممی رو به روي را از جماعت غمزده نیا        
 

 .خواست تنها باشه...تو اتاق مطالعش-        
 

 . زندی ممی از دخترها صدایکی        
 

 .نی نخوردیچیاز صبح ه.نی بخوريزی چهیکاش -        
 

 جمع کرده و ي خودش را گوشه اچارهی مان بزرگ است که معده بنهی سي داند آنقدر حجم غم توینم        
 .داردجرات ابراز وجود ن

 
 .امی و مزنمی سر به پات مهی-        

 
 !من از پله متنفرم... کهییپله ها. که جان سارا را گرفتندییپله ها... رومیاز پله ها باال م        



 391 

 مبل يبرخالف انتظارم رو.... عبور کنممانیدوست دارم از در مشترك اتاقهما... شومیوارد اتاق خودم م        
چشمان سرخش را به من . مقابلش پخش کردهزی مي سارا را به صورت درهم و پراکنده روينشسته و عکسها

 :دی گوی دوزد و میم
 

 .ی نگران باشستیالزم ن...من خوبم-        
 

 . استشیاما انگار هوش و حواسش سر جا...ندی آیکلماتش هنوز هم کش م        
 

 .ارمی واست بي خوری ميزیچ-        
 

 . اندازدی مزی مي روهی کند و آن را هم مثل بقی دستش را نگاه مي عکس توهیچند ثان        
 

 .ممنون...نه-        
 

 .دی آی تر به نظر مدهی تکشهیصورت نامرتبش از هم...نمی نشی مشیرو به رو        
 

 . کنهی حالت رو بهتر مدنیخواب... پاتیکاش بخواب-        
 

 . کشدی برد و پوستش را می اش را باال میشانی در پختهی ري مويحلقه ها        
 

 . خواستم ناراحتت کنمینم... خوامی که بهت زدم معذرت مییبابت حرفها...من خوبم دولسه-        
 

 :می گوی زنم و می مي لبخندمچهین        
 

 . کنمیدرکت م...ناراحت نشدم-        
 

 د؟ی رسجهیحرفات با اشکان به نت-        
 

 . دهمصی توانم مردمکش را تشخی شده اند که نماهی آنقدر سشی هایآب... روندی باال ممیابروها        
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 .نی کنی دعوا منی اومد داریبه نظر م.دمتونی لحظه از پشت پنجره دهی-        
 

 توانست تعادل و راه رفتنش را آشفته یانگار به قول خودش الکل فقط م... حواسش جمع بودي جديجد        
 .کند

 
 .می زنیبعداً در موردش حرف م.ستی تو مناسب نطیفعالً شرا. در کار نبودي اجهینت-        

 
 . دهدی مرونینفسش را محکم ب        

 
 ی اگه فکر میول... بحثش جداستی در موردش حرف بزني خوای که خوبم؟اگه نمی کنیچرا باور نم-        

 من ي رويری وقته که الکل تاثیلیقبالً هم بهت گفتم خ.ی در اشتباهستی من مستم و عقلم سرجاش نیکن
دردها ...یچیه...ارهی مینه فراموش... برهی مي خبری بياینه منو به دن... کنهی رو از ذهنم پاك ميزینه چ...نداره

 ...ادمهی واضح یلی خیهمه چ...به همون وسعت سرجاشونن
 

 دانم او ینم... حال خرابش شومی توانستم مثل خودش ناجیکاش م... آمدی از دستم بر ميکاش کار        
  توانم؟ی باشد و من نمازپامی تواند دیچطور م

 
  داره؟ي ادهیخب پس خوردنش چه فا-        

 
 . کندی ممی روح و ترسناکش تماشایبا چشمان ب        

 
پوسته هام رو پاره ...شکنهینقابهام رو م... احساساتم رو بروز بدمتونمیم...م که خودم باشدهیبهم جرات م-        

 ری زشهی که همی واسه مننیحرف بزنم و ا...بخندم... کنمهیگر... که داد بزنمدهیبهم جسارت م...ی کنیم
 . کمکهنی بهتررمیخروارها نقاب و پوسته اس

 
 .ردیگی مشی روشی و پداردی را برميگریعکس د        
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 فرستادنی که واسم میی عکسهانیبا ا... تو زندونی حتای... و کانادا بودمکای که امرییتموم اون روزا-        
فقط خدا کنه امشب زودتر .شهی می به بعد چه شکلنی از امی دونم زندگینم...شدمی و سرپا مگرفتمیجون م
 .تونمی عمرم رو هم مهی بقارمیگه امشب رو دووم ب...بگذره

 
 :می گوی و مرمی گی دستم مي را توشیدستها...نمی نشی روم و کنارش میم        

 
 درد نی که بتونه اشهی مدای هم پیاصالً مگه حرف...ستمیاالنم بلد ن... بدمي وقت بلد نبودم دلدارچیمن ه-        
 تا مونمی مشتی پنجایمن ا...می کنیبا هم تمومش م...شهیامشب تموم م... رو مطمئنمزی چهی ی بده؟ولنیرو تسک

 ... تا زمان زودتر بگذرهمیزنی حرف منقدریا...سحر شه
 

 دستش را از کی... کردی لبش را منحني کوتاه و کمرنگ که تنها گوشه هايلبخند...خنده که نه...دیخند        
 . و با انگشت شستش گونه ام را نوازش کرددی کشرونیدست من ب

 
  اشکان؟ای دولسه؟سارا هی وروم چشمات از چنیا-        

 
 .دهمی مرونی بینی کشم و از بیاز دهان نفس م        

 
 . به سارا وابسته بودمیلیاما منم خ.. به اندازه توگمینم...!هردو-        

 
 . گردندی باز میشانی به پشی مويبا حرکت سرش حلقه ها        

 
 . دونمیم... دونمیم-        

 
 . اونجا راحت تر بشه نبودنش رو تحمل کرددیشا... خونه خودمونمیکاش زودتر بر-        

 
 . چکدیاشکم م        

 
 . بارهی سارا موارشی از در و دنجایا-        

 
 . دردها رو درمان کنهنجوری تونه ای که مهیزمان تنها دکتر... داره دولسهاجی به زمان احتیبتیهر مص-        
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 عوض کردن بحث دیشا. بدهمي دلدارستمیلعنت به من که بلد ن... شودی مازپامیباز هم اوست که د        

 . بدهدجهینت
 

 . رو گفتمیبه اشکان همه چ-        
 

 . زنمی حرف مشبیانگار در مورد شام د.ی شود و نه عصبانینه خوشحال م... کندینه تعجب م        
 

 . دونهی علت کارم رو مگهیاالن د-        
 

 . کندیفقط نگاهم م        
 

 دونه یم.. نکردمانتی دونه خیم...فکر کنم حال اونم بهتر باشه... کوه از رو دوشم برداشته شدهیانگار -        
 واسش راحت تر ی به بعد زندگنیبه نظرم از ا... دونه به پول نفروختمشیم.. ندادمحی رو به اون ترجیکس

 .شهیم
 

 . رودی باال می کمشی ابرويگوشه         
 

 ؟یواسه تو چ-        
 

 گرفتم از می که تو اون برهه زندگییمای همه تصمدیشا.عذاب وجدانم کمتر شده. طورنیواسه منم هم-        
خب .به عواقبش فکر نکرده بودم.نیفقط هم. نزنمبی خواستم به اشکان آسیاما فقط م.. و بن اشتباه بودخیب

 مهیبا اون عقل و تجربه نصفه ن...!کس چی کنه؟همییراهنما.. کنهتمی داشتم که حماویمگه چند سالم بود؟مگه ک
 . همهی گرفتم و گند زدم به زندگمیتصم

 
 . فشاردیدستم را م        

 
 ؟یاالن خوب-        

 
 . زنمی بغض لبخند مانیم        
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 کنم اشکانم امشب منو یفکر م... بهترهیلی که تونستم خودم رو ببخشم حالم خیاز وقت..خوبم-        

 .ستی عذابم بده ننکهی واسه ايزی چگهید...دیبخش
 

 ...یحت..دهیبه نظر منم بخش-        
 

 . کندیموشکافانه نگاهم م        
 

 ...دهی رو فهمتی حاال که واقعدیشا-        
 

 : پرسمی میبا نگران. گذاردیسرش م ي و دستش را روشودیناگهان چهره اش از درد در هم فشرده م        
 

 هو؟ی پات؟چت شد هیچ-        
 

 . نالدی کرده می دستانش مخفنیهمانطور که سرش را ب        
 

  کنه؟ی مکاری چیحاال تو اون قبر لعنت... وحشت دارهیکیسارا از تار...ترسهی میکیسارا از تار-        
 

 گذارم و آرام ی ممی پايسرش را رو... زندی تشت،چنگ ميتو ی دلم را مانند رخت چرکیانگار کس        
 ...! کنمی و نوازشش مزمی ری و من تنها اشک مچدی پیاز درد به خودش م... کنمی را نوازش مشیموها

 . گذاشته بود نوشتمارمی در اختنی که مبامی تي دي آي گفتم و براياه بلند... زدمی صدای بار دوم مانيبرا        
 

 . برمدی زنه بایداره صدام م-        
 

 . کردپی تاامیت        
 

 .می زنیبعداً حرف م...برو...زمیباشه عز-        
 

 يروزها... بودادی زمانیهم اختالف زمان...هم درس داشت.. محدود بودیلی خامی صحبت کردنم با تمیتا        
 . گذاشت نفس بکشمی نمی هم که مانلیتعط
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 . دلم تنگ شدهنمتی بعد ببيتو هم وب کمت رو درست کنه سر... کنهیره االن شک مآ-        

 
 . فرستادنیشکلک غمگ        

 
 .دمی رو هم به زور خريزوری لپ تاپ پنیهم...گرونه بابا-        

 
 . کردی می زندگی سختطی شرانیدلم سوخت که در چن        

 
 .مواظب خودت باش...پس من برم..باشه-        

 
اما نه با آن خشونت ...سرزنش کرد... کردهیگال... برخالف تصورم از همان روز اول خوب بودامیبرخورد ت        

 قول داد که کمکم مانمی گفتم از کارم پشی آمد دل او هم تنگ شده و وقتیبه نظر م... سابقيو نفرت و سرد
 هستند ی هنوز عصباننکهی با گفتن ادمی پرسی داد و هرچه میرد پدر و مادرمان سربسته جواب مدر مو... کندیم

 کرد و باز ی خنده بسنده مي تنها به شکلک هامی که داشتی مشترکيدر مورد خاطره ها... کردیبحث را تمام م
 ی مهربان تر و کمیکم... تري جدینسبت به قبل کم... کشاندی می من و مانیجهت گفتگو را به سمت زندگ

 چت ي برایفرصت چندان... کندي کرد همدردی می سعشتری زد و بی مهیکنا کمتر...نکته سنج تر شده بود
قول داده بود ... شدی دلم گرم مدمیدی از او میامی کردم پی هربار تبلتم را روشن منکهیاما هم..نداشت

 فرستادم و او فقط شیمنهم برا... کار را هم کردنی عکس بفرستد و بعدها هممی که درست شود براوترشیکامپ
 " خواهر کوچولويچقدر بزگ شد"وشتن

 
 .ستادی درهم در چارچوب در اي با اخمهایدر اتاق به شدت باز شد و مان        

 
  اتاق؟نی تو ايدی ساعته چپهی ی کنی مکاریمعلومه چ-        

 
 :تبلت را کنار گذاشتم و گفتم        

 
 .یاگه گذاشت... خوام تو حال خودم باشمای مقهیدو دق-        

 
 . اشیجلو آمد با همان نگاه برزخ        
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 .ي شنوینم.ده بار صدات زدم-        

 
 . ام را حفظ کنمي کردم خونسردیسع        

 
 . اومدمیداشتم م-        

 
 . را باال دادشی ابروي تاکی ام نگاه کرد و دهی خوابمهی نشنیبه پوز        

 
  تو اون تبلتت؟ي داریچ...!"ي اومدی میداشت" که ادی نمافتیبه ق-        

 
 . وارد شومی از در آشتدمی و بداخالق بود که بهتر درینگاهش آنقدر مچگ        

 
 هی يذاری کمرم درد داره و نمیدونیخوبه م.نی ببای بيشک دار. واسه خودمزدمی دارم؟داشتم چرخ میچ-        

 . دراز بکشمقهیدق
 

 کهی و در حالدی گرفته بود چرخشی که تبلت را به سوي صورتم و دست دراز شده انیچشمان شکاکش ب        
 : آمد قانع نشده گفتیبه نظر م

 
  هنوز؟يخوب نشد-        

 
 .دمی تخت دراز کردم و بدنم را کشي را رومیپاها        

 
 ؟ی داشتکارمیحاال چ....کشم همش دراز بخوادیدلم م...نه-        

 
 . گوشم بودخیخطر ب. کردمی را پاك ميستوری هامی به بعد،پس از هربار چت با تنی از ادیبا        

 
 ...ستیحسش ن...گهی دیچیه-        
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 و چشمانم فی را ضعمی شکمم گذاشتم و صداي را رومیدستها. هنوز درهم بودشیاخمها.دیکنارم دراز کش        
 .را خمار کردم

 
 .حس بلند شدن نداشتم خب...گهیبگو د..لوس نشو-        

 
 :دستش را گشود و گفت...از گوشه چشم نگاهم کرد        

 
 .نجای اایب-        

 
 . اش گذاشتمنهی سي منحرف کردن ذهنش به دلش راه آمدم و سرم را رويبرا        

 
 . چسبهی ممیهرجا بر...هوا خنک تره...ورهی االن شهرگهید... مسافرتمی خواستم بگم بریم-        

 
  مثالً؟میکجا بر-        

 
 ؟ینی ببخوادیکجا رو دلت م...یخارج..یداخل.يهرجا که تو دوست دار-        

 
 .مسافرت همه جوره خوبه. ندارهیواسه من فرق-        

 
 . حس کردممی موهاي را روشی لبهاینرم        

 
 هی... بگویهرجا رو که دوست داشت... بچرخنترنتیتو ا... دو روز قشنگ فکر کنیکی...نه انتخاب با توئه-        

 الزم نباشه قرص اعصاب گهی عوض شه که دتی کم روحهیتو هم ..می عوض کنیی آب و هواهی میچند روز بر
 .يبخور

 
 ... دلم گرفتيلحظه ا        

 
 نهمهی کنم بعد از ای فکر مگهید.ي بخندیاز ته دل و واقع...ي بخندخوامیم...ارا تی خوام خوب شیم-        

 خونه نی تو اگهی دمی برگردی مسافرت و وقتمیریم.تی به زندگي و دل بدیمدت وقتشه گذشته رو فراموش کن
 خوبه؟.شهی از نو شروع میهمه چ.می کنی نمیزندگ
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 .اوهوم-        

 
با خونوادت ... بشهيخوای همون جور که تو می همه چدمیمن قول م...دی دیخدا را شکر که صورتم را نم        

 یهمه چ...می کنیاونا رو دعوت م... خونشونمیری جمعه شبا مگهی ديمثل همه زن و شوهرا...می کنی میآشت
 خوبه؟...ي ندارتیود محدتی تو زندگيزی چچیواسه ه... فراهمهي بخوایهرچ...شهی ملتیباب م

 
 .اوهوم-        

 
 . چشمم حلقه زده بودياشک تو        

 
 .خوامی ازت مزی چهیفقط ...نای همه اياما به جا-        

 
 . اش را روشن کردیصفحه گوش        

 
 .نای دونه از اهی-        

 
 . دانلود کرده بود نگاه کردمنترنتی که از اییبای کودك پنج شش ماهه زریبه تصو        

 
 .می کنيری خوام جلوگی نمگهید... خوام تارایمن بچه م-        

 
 . بدنم سقوط کردي دماشدمی که وحشت زده میباز مثل تمام اوقات        

 
تو هم حتماً ... بابا شمخوادیدلم م... ازم گذشتهی سنگهید...شهی داره چهل سالم م؟منیگی میها؟چ-        

اونوقت تو هم به ...شهی می خوشگلنیبچه ما هم اگه به تو بره به هم... چه نازهنی ببنویا...ی مادر شيست داردو
 یقشنگش م.دهی مزهی انگمونی به زندگچهب.ادی در می و کرختی افسردگنیاز ا.یشی عالقه مند تر میزندگ
 ه؟ینظرت چ. کنهیرابطه ما رو هم درست م.کنه
 

 سقطش نکهی افتادم که وجود نداشت و من به خاطر اي فرزندادی... کودك نگاه کردمیبه چشمان آب        
 ؟ی مانياما بچه ...وجود نداشت و من دوستش داشتم... بودمدهی ام را به آتش کشینکنم زندگ
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  وی روحطی شرانی سفر و تو بهترمیری ماه مهی... که استخاره الزم ندارهنهیریاونقدر ش...فکر نکن-        

 .می کنی تو اقدام میجسم
 

 ...! جا بند نباشدچی ماه شب و روز تحت نظرش که دستم به هکی... را کرده بودزیفکر همه چ        
 استخوان سالم در تنم کی یحت..بدنم خشک شده. کنمی را باز ممی چشمهاکی پاتریبا حرکت ناگهان        

 ی زند و با شرمندگی را با انگشتانش چند دور شانه مشیوهام... داردی برممی پاي سرش را از روکیپاتر...ستین
  کندیبه من نگاه م

 
 ؟ي نکرددارمیتو چرا ب... خوابم بردهشهیاصالً باورم نم... خوابم بردی کدمیمن نفهم... تارايوا-        

 
 . زنمی و خوابالودش مختهی به صورت بهم ريلبخند        

 
  پات؟یخوب-        

 
 از غم ي کند انگار و بعد گردی می را حالجی احوالپرسنیعلت ا... زندی منگ به صورتم زل مهیچند ثان        

 . پوشاندیصورتش را م
 

 .یاما تو احتماالً داغون...خوبم-        
 

 . دهمی تکانشان میکم.. خواب رفتهمیپاها        
 

 .هی واسه من کافی بخوابی تونستنکهیهم-        
 
 . کشدی مششی ته ريدستش را رو        
 

 یلی اگه خی کردم ولی گفتم و چی دونم چینم.. چطور عذر بخوامشبی و دروزی دونم بابت دیواقعاً نم-        
 .ناجور بوده تو ببخش

 
 . شومی به عقب خم می گذارم و کمی کمرم ميدستم را رو...زمی خیبرم        
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 . بخشمتی می رو درست کنتی هپلافهی قنی و ايری دوش بگهی ي که بریفقط در صورت-        

 
 . تهوع گرفته امیی غذای و بیاز شدت خستگ... دارم دراز بکشمازیواقعاً ن... خواهم به اتاق خودم برومیم        

 
 تارا؟-        

 
 .دهمیبه روش خودش جواب م        

 
 ؟یس-        

 
  گردد؟ی چشمانش برمي آن رنگ محسور کننده یپس ک        
 . خوبهیلیبودنت خ-        
 یدلم دوش آب گرم م... رومی پاشم و به اتاقم می مشی که دارم لبخندم را به رویبا تمام سخاوت        
 فمی ضعي مدت بدجورنی ای عصبيفشارها...دهدیمعده ام مرتب هشدار م...دهیاما تهوع امانم را بر...خواهد
 و اشکان امیاز ت... رومی منییپا  کشم و از پله های ممی به موهایدست... کنمیوض م را عمیلباسها...کرده
 لی تعطیاما زندگ...داستی همه پيغم از چهره ...نندی چی صبحانه را مزیدخترها دارند م...ستی نيخبر

 قبر ينه خودشان را رو... کنندی مینه سر و صورتشان را زخم... تر از ماستی منطقشانیبه نظرم عزادار...نشده
 را روا هودهی گزاف و بي هانهینه هز... رودی تا هفت خانه آن طرف تر منادشای فرينه صدا... اندازندیمرده م

 نکهیا...رندی پذی اش راحت تر از ما می دردناکيمرگ را با همه ... کنندی زنده ها را فلج می و نه زندگدارندیم
حاال که ... منو... آموخته اندی احساسات را به خوبتیریمعتقدم مد...ست قبول ندارم عواطفشان کمتر اندی گویم

 کی ام که فقط دهی ام فهمی زندگيبهایحاال بعد از گذشت تمام فراز و نش... امستادهی ای نقطه از زندگنیدر ا
 در ی کل زندگيری احساست را در دست بگاریاگر اخت. احساس استتیری مهم است و آن هم مدتیریمد

 کی ی اجتماعي ندهی که به در آی با ارزشزیچ چی ما هي که در مدارس و دانشگاه هافیح...کنترلت خواهد بود
 ! بودنی جهان سومهی و نام کری عقب ماندگنهمهیا... استنی همجهیو نت... شودیبچه بخورد آموزش داده نم

 :می گوی و مرمی گی منایظرف کره را از دست ن        
 

 . باشهکی نزدگهیفکر کنم د...راه رفتن سخت شده واست...نیتو بش-        
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 . اش هم عرق کردهیشانیپ. تنگ استینفسش کم        
 

  کجاست؟خوبه؟کیپاتر... فعالً منقطعهیول... کشهی مری دلم تری زشبمیاز د... شدمنیسنگ...آره-        
 

 .دهانم گس و بدمزه است... کندی ترشح مدی ام مرتب اسی خاليمعده         
 

 . االنادشیم...رفته حموم...آره خوبه-        
 

 . کشدی شکمش ميدستش را رو        
 

 .يایبه نظر خوب نم...دهیتو هم رنگت پر-        
 

 . خالص را به جسمم وارد کرده بودریت... ماندنداریتمام شب ب        
 

 .هیاز خستگ.ستی نيزیچ..نه-        
 

 و از ظاهرش دهیکت و شلوار پوش... را زدهششی رکیپاتر.ندی آی منیی و اشکان و پات همزمان پاامیت        
 . پرسدی از من مامیت. خواهد به کارش برگرددی که مداستیپ

 
  شده؟اهی چشمات سری؟زیتارا خوب-        

 
 :دی گوی مکی کند و پاتریاشکان فقط نگاهم م        

 
 .ي خسته ایلیخ. برو بخوابيصبحانه که خورد-        

 
 و به محض دارمی برممروی خودم ني براشهی هميبه هوا... گذاردی مزیمادر ظرف تخم مرغ را وسط م        

 يدستم را جلو... زنمی شود و عق می گذارم معده ام به شدت منقبض می دهانم مي لقمه را تونی اولنکهیا
 ی می با نگرانکیپاتر... شودی مخیم  مني باال آوردن وجود ندارد اما نگاه همه روي برايزیچ...رمی گیدهانم م

 :دیگو
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 ؟یخوب-        
 

به زور ... نداردیصورت خوش...  صبحانهزیآنهم درست سر م... بخواهم لقمه را از دهنم خارج کنمنکهیا        
 یبه زحمت بلند م... رودی تر در خودش فرو منی تر و خشمگی معده ام عصبنباری دهم و ای مشیفرو

 ی استفاده منیی پاییاز دستشو...دی آی و اشکان هم به سمتم مامی کند و تی کمکم مکیپاتر...شوم
همه پشت ...می آی مرونی زنم و بی به صورتم میآب... ام کردهچارهی دستگاه گوارش بی متواليانقباض ها...کنم
 . زنمی و به زور لبخند مرمی گیرا با پشت دست م صورتم یسیخ... اندستادهیدر ا
 

 ...خوامیمعذرت م...یاول صبح...دیببخش-        
 

 . شنومی را منای نيصدا...دوباره مشت مشت آب سرد...ییدوباره هجوم به دستشو..دوباره انقباض        
 

 پات؟نکنه تارا حامله ست؟-        
 

 ...! شکندی پشت سرهم اشکان مي شده با سرفه هاجادیسکوت پر از بهت ا        
 

 ی بناین. شودی گم مگرانی ديدر همهمه  "نایچرت و پرت نگو ن"دی گوی که مکی اعتراض پاتريصدا        
 . دهدی با ذوق ادامه مکیتوجه به به پاتر

 
 مگه نه مامان؟...رنگ و روش کامالً واضحه...من تجربه سه تاشو دارم-        

 
 :دی گوی اشکبار می را بهم چسبانده است با چشمانشی دستهاکهیمادر در حال        
 

 . موقع ستنی بهترشه؟االنی میعنی-        
 

 ی را ممی با خشونت بازویدست...جرات ندارم به اشکان نگاه کنم.. کنمی ام را پاك میشانی پيعرق رو        
 .چسبد

 
 ه؟ی چانی گن تارا؟جری می چنایا-        
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 هم ی نگاهمی نی کشم و حتی مرونیبا نفرت دستم را ب... قلمبه شدرتمیباز رگ گردن برادر خوش غ...اه        
 . شودی بلند مکی پاتری عصبيصدا... کنمی نمهمانشیم
 

 ...!نیفقط هم... بودهی و گرسنگی خوابی و بیتارا تحت فشار عصب...ستی ني خبرچیه... بابانیبس کن-        
 

 ام دهی که تا کنون از او در مقابل خانواده اش ندی با خشونتکیپاتر... کندی مشکوك نگاهش مناین        
 . دهدی هوا تکان ميانگشت را تو

 
 . حرفا به تارا کمک کن بره تو اتاقشنی ايبه جا...گفتم بسه-        

 
 . همچنان خشن استکیپاتر.. کنمی جدا مواریکمرم را از د        

 
 .امی خودم بای واسش ی سرم بزنهی ی تونی مامیت-        

 
 .غردی میبه فارس... سرخ است و مشتش را گره کردهامی تیشانیپ        

 
 ک؟ی پاتري کردیتو چه غلط-        

 
 .افتهی اش را بازي زده اما خونسردرونیرگ گردن او هم ب... شودی براق مکی چشمان پاتریاهیس        

 
 ست؟ی تارا حالش خوش نینی بینم...امیاحترامت رو نگه دار ت-        

 
  بار دومش باشد؟نی مهم بوده است که اامی تي برایحال بد من ک...ردی گیخنده ام م        

 
 اتاقتون بهم راه نکهیا...کهی اتاقتون بهم نزدنقدری انکهیا...نمی بی هم مگهی ديزهایچ..نمی بیم-        

 .مینی بیهمه رو م... حال و روز تارانیا... کننی به تارا نگاه می خونوادت به چه چشمنکهیا...داره
 

 . شودی مکی و به من نزددی گوی می اَهی حوصلگی با بکیپاتر        
 

 .متاسفم واست... و نه اجتماع نتونسته عوضت کنهالتتینه تحص...از اولم بوده...فکرت خرابه پسر-        
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 ی انداخته با نوك کفشش به کفپوش ضربه منیی اندازم که سرش را پای به اشکان می چشم نگاهریز        

 ی و مردی گی دهد و آرام دست مرا می آورد و دست برادرش میکتش را در م..ستدی ای کنارم مکیپاتر.زند
 :دیگو
 

 .یشی رو به راه می سرم بزنهی... دولسهمیبر-        
 

 :دی گوی مدی آی در ممی که به زور از چاه گلوییصدابا         
 

 .من خوبم پات-        
 

 . کندی با تمام قدرتش فشار داده بود نوازش مامی که تییبازو        
 

 .ی خوام بهتر شی میول.. دونمیم-        
 

 را فشی ککیپاتر. کندی مدتری بزاق تهوعم را شدی دائمدنی بلعنی شود و همیدهانم مرتب پر از آب م        
 :دی گوی و مدهدی و دست برادرش مسدی نوی مییزهای سرنسخه اش چي کند و رویباز م

 
 ...اری بری رو از داروخونه بگنایا-        

 
 . کندیرو به من م        

 
 ؟یستیاسهال ن-        

 
 . شومی مدیسرخ و سف        

 
 .زنهی مچی دلم پیول...نه-        

 
 . دراز بکشمیفعالً بر..ی اونا شده باشریممکنه درگ.. دارهادی زبی و غربی عجيروسهای ونجایا-        
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 رو به امی اعتنا به تی و بردی گی فشارم را مکیپاتر. کشمی تخت دراز مي روکیبا کمک مادر و پاتر        
 :دی گوی مستادهیاشکان که کنار تختم ا

 
 . سرش رو بلند کنریز-        

 
 ری کند و بعد دستش را زی مکث میکم...داردی را بر میبالش...ندی نشی تخت مي با زانو روعیاشکان سر        

نگران است؟چشم او هم . کنمی چشمانش نگاه مي حال تویب. کندی مي اندازد و بالش را جاسازیگردنم م
 :دی گوی شود و همانطور که به من زل زده می مری من اسجی نگاه گانیم
 
 . عرق کردهنقدریپات چرا ا-        
 

 . گذاردی ام میشانی پي هوا دستش را روی بکیپاتر        
 

  پشه؟شی ني خاره؟مثل جای نمتییتارا جا-        
 

 . شودهی معده ام تخلي نداشته اتی ترسم دهان باز کنم و محتویم        
 

 . سوزهی ساق پام میول..خارش نه-        
 

 دهد و ی رسد و پاچه شلوارم را باال می تر معیاشکان سر... دارندی بر مزی خمیهر دو با هم به سمت پا        
 . کندی میساقم را بازرس

 
 . قرمز شدهنجای انیآره پات بب-        

 
 . شوندی خم ممی پاي روامی و تکیپاتر        

 
 کنم ی که من فکر ميزی اون چدوارمیفقط ام...ش شده وارد بدنيزی چهی...خب پس حدسم درست بود-        
 .نباشه

 
 : پرسدیاشکان م        
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 ؟خطرناکه؟ی چیعنی يزی چهی-        

 
 . کشدی محل سوزش ميپات انگشتش را رو        

 
 ...یروسیاکثراً هم و..نیادی زي هايماری ناقل بنجای ايپشه ها-        

 
 . دهدی کند اما اشکان مهلت نمی دهان باز مامیت        

 
 .مارستانی بمشیخطرناکه؟ببر-        

 
 ...اشکان...اشکان...آخ اشکان        

 
 . کندی عرق صورتم را پاك مکیپاتر        

 
 .رهی مشی اوضاع چطور پمینیبذار بب..ستی نيازیفعالً ن-        

 
 :دی گوی و مردی گی نبضم را مامیت        

 
 .تبم داره-        

 
 .ندی نشی تخت مي راحت روالی کند و با خی را مشیاشکان کفشها        

 
 م؟ی ش کنهیپاشو-        

 
 : کندی رو به خانواده اش مکیپاتر        

 
 .دیاتاق رو خلوت کن-        

 
 . دهدی دستور مامیبه ت        
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 .پنجره رو باز کن-        

 
 . دهدیبه اشکان هشدار م        

 
 . باشهي ممکنه مسرریازش فاصله بگ-        

 
 . دهدی بلندتر اخطار مکیپاتر. کنند به جز اشکانی متیهمه تمام دستورات را رعا        

 
 .اشکان با توام-        

 
 :دی گوی مردی چشم از صورت من بگنکهیو اشکان بدون ا        

 
 .لطفاً...مارستانی بمشیببر...پات-        

 
آنقدر ... کنمیشکمم را مشت م... دارمازی نییبه دستشو... زندی مچیدلم پ... شودینفسم دارد تنگ م        

نگاهم .می که دردم را بگوستی آنجا نی کنم و به جز سه مرد کسفی خودم را کثترسمیاوضاع خراب است که م
 صدا دیکدامشان را با...ونسرد خیکیو ... وحشت زدهیکی... نگرانیکی...رخانم چی مشانی صورتهانیرا ب

 فرصت می که دوستم بود؟فشار روده هاکی پاترایبزنم؟برادرم که محرمم بود؟اشکان که همسر سابقم بود و 
 . چرخدی اراده می و زبانم بردی گیفکر کردن را از مغزم م

 
 پات؟-        

 
 :دی گوی آورد و می تر مکیبالفاصله سرش را نزد        

 
 جانم؟-        

 
 .نمی در پشت ظاهر خونسردش را ببدهی خوابی دهد نگرانیحال خرابم اجازه نم        

 
 .ییکمکم کن برم دستشو-        
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 در آغوشش ید که شبها وقت بوی سواالتنهایا... باهوش؟ای ماری جنتلمن؟بای ی عاشق؟وحشای وانهید...یمان        
 ی کم نمزی چچی از هیمان... بودییای روی واقعيمسافرتمان به معنا...دمی پرسی گرفتم از خودم میآرام م

 و حی داشتم و نداشتم تا گشت و گذار و تفرزم هرچه که ادیاز خورد و خوراکم گرفته تا خر...زی چچیه...گذاشت
 در خلوت دادی که اجازه نمدی ورزی و پر شور به من عشق ماقی با اشتيطور...!شی آخر شبهاغی دری بيمحبتها

 که در ي و با صبحانه اشدمی مداری گرمش بيصبحهها با بوسه ها...! پا بگذارديگری مرد ديایدو نفره مان رو
 و روز دمی پوشی را مدمی جديلباسها... گرفتمیدوش م. گرفتمی مي شد انرژی مسرو بستر و از دستان او

 ی شگفت زده ام مي اش در هر موردیاطالعات تمام ناشدن... گذراندمی را کنارش ميگری دزی انگانجیه
 ی هر گارسونزبهتر ا...دادی محی توضي و معبدسای در مورد هر بنا و ساختمان و کلای دنيدرهایبهتر از تمام ل...کرد

 یحی تفري بچه در مکان هاکیمثل ...دادی مشنهادی پدی آی دانست به مذاق من خوش می که مییغذاها
 ی مراقب سالمتيبهتر از هر مادر... کردی اظهار نظر ممیدهای در مورد خریبهتر از هر دوست... کردیسرگرمم م

 لحظه هم کی رفت و ی فرو میشگی همي ذبه در قالب همان مرد پر جمی گشتیام بود و شبها که به هتل برم
هرگز ... کردی چسباند و در خودش حل می اش منهیمرا به س ي قویمثل حالل. کردیمرا از آغوشش دور نم

آنقدر . کنمیفراموش نم.. کردی دو سه ساله گم شده را در آغوش گرفته بود و آرامش مي بچه کی را که يروز
 و سر به سرش گذاشت تا توانست ترس بچه را بخشکاند و با دی خري حرف زد و شکالت و اسباب بازشیبرا

 هیچطور ممکنه ": خانواده اش داد به من گفتلی که پسرك را تحویآرامش دنبال پدر و مادرش بگردد و وقت
 که در آن یو غم" وجود داره؟ای دننی تو ايزیپدر و مادر بچشون رو گم کنن؟مگه با ارزش تر از بچه هم چ

همان شب در . داردنهی اش را همچنان در سی داد که درد دوران کودکی پوشاند نشان میم را تشلحظه صور
 در دهانم ی خوشرنگی نشاند و توت فرنگشی پاي جواب دادن مرا رويمورد پدر و مادرش سوال کردم و به جا

 :گذاشت و گفت
 

 . مثل پدر خودم نخواهم شدي وقت پدرچی بدون که من هنویهم-        
 

 . کنمي کنجکاوشتری بست و اجازه نداد بی محکمي را با بوسه میو لبها        
 

 آمد ی مشی کرد که کم پیآنقدر در طول روز خسته ام م...ی نوعچیاز ه.. داد قرص بخورمیاجازه نم        
 من و بچه ام بسازد ي که قصد داشت براي اندهی ماند و از آی مداری بمی پا به پاشدمی شوم و اگر هم مخوابیب

 ی شده بودم و کدام زنمی قشنگ بود که تسلنمای زندگيآنقدر دورنما... لرزاندی زد و دل زنانه ام را میحرف م
 :دمی پرسهای همان شب زنده دارانی بار مکی مادر شدن قنج نرود؟يست که دلش برا
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 ؟ي تو واقعاً منو دوست داریمان-        

 
 .ار و بلند بود بطنتیخنده اش ش        

 
 و پرنورش به چشمان اری بالش گذاشت و به طرف صورتم خم شد و با آن چشمان هوشيآرنجش را رو        

 .دندی رقصی مگوشی بازی مثل طفلشی باال رفته بودند و مردمکهاشیابروها... شدرهیخ
 

  شده که احساس من واست مهم شده؟یچ-        
 

 کردم خودم و احساسم و یمثل روز اول احساس م. رفتی کرد نفسم بند می نگاهم مينطوری ایوقت        
 . کندی محی خواند و تفری را مزی همه چی و او به راحتمیتفکراتم لخت، مقابلش نشسته ا

 
 . خوام بدونمیخب م-        

 
ن لحن  ام را کنار زد و با همایشانی پي رويموها... شدندی روشن میکی یکی چشمش يچراغها        

 : و پرتمسخرش جواب دادگوشیباز
 

 ...دوستت ندارم...نه-        
 

 . چانه ام گذاشت و وادارم کرد نگاهش کنمریدستش را ز... انداختمنیی را پامیچشمها        
 

 ي اگهی دسی کچی و هی هستنی کره زمي تو تنها دختر رونکهینه ا.؟مجبوری فهمیم... مجبورمیول-        
 .مجبورم تحملت کنم...ود ندارهواسه من وج

 
 .به تته پته افتادم        

 
 ... به خاطر بچهدیآخه خب گفتم شا-        

 
 .دیبلندتر خند        
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 همه هیبق...ی باردار شی تونی که می هستنی زمي کره يتو تنها دختر رو...هی حرفهی نمیا...آره خب-        

 .نازان
 

 . و گفتمدمی به شانه اش کوبیمشت... بوددهیطرز نگاهش نفسم را بر        
 

 ...مسخره...دمای سوال پرسهی...خوبه توام-        
 

 کرد ی را نوازش ممیهمان طور که تار به تار مو... کم نور شدندشیچراغها... از نگاهش رفتطنتیش        
 :گفت

 
 .خوش به حالت-        

 
 .متعجب نگاهش کردم        

 
 ؟یواسه چ-        

 
 .گوشه لبش کش آمد        

 
 ... حدم شانس ندارمنیمن در هم...ادی مشی مورد واست سوال پنیکه حداقل در ا-        

 
 : و گفتمدمی صورتش کشيآهسته دستم را رو...رمی نتوانستم چشم از چشمش بگشهیبرخالف هم        

 
 . کردن پدرش راحتهي از پدرالمی خادی که اگه به وجود بهیمهم بچه ا...ی مانستمی مهم نگهیمن د-        

 
 دی ام را بوسیشانیپ...افتی يشتری بياما خط پوزخندش انحنا... هم خاموش شدماندهیهمان نور اندك باق        
 :و گفت

 
 .  خوبهنمیهم-        
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 ی کشند و مرا می تختم زبانه مي آتش از کناره هايشعله ها... سوزاندی سوزد و مرا هم می مایدن        
 دور و برم يصداها... رسدی شود به پوستم میچون سوختن از استخوانم شروع م... جهنمميانگار تو...بلعند

 ... کنندی که مرتب مجادله مییصداها... و ترسناکندبیهمه کشدار و عج
 

 تیفقط اذ.دهی واسش انجام نميشتری کار بمارستانیب...نه. باالستیلیش ختب.مارستانی بمشیکاش ببر"        
 يماری بنی دوره اکی بچه اومد؟پاترنی سر ایی من رفتم بانک و برگشتم چه بالقهیتا دو دق...شهیم

 ". کنهت استراحنی حرف زدن دورش رو خلوت کني شد؟به جای خونش چشی آزماجهیچقدره؟نت
 

 ی هم مگری نفر دکی ي سوزاند و صدای نفر بدتر مکی يصدا... کاهدی دو نفر از حرارتم ميصدا        
 ی را عوض ممی که لباسهانمی بی چند دختر را ممی پلک هاانی از میگاه... کندیسوزاند و هم خنک م

 که یاهی سي های و آبدیو شی را ممی که پاهانمی بی را میزن... کنندی خنک مسیبدنم را با دستمال خ...کنند
 ... کنمی همان حال خرابم با خودم فکر مانیو من م.... شوندی لحظه هم بسته نمکی یحت
 

 دنشه؟ی شب نخوابنی چندمنیا... پاتچارهیب-        
 

 . کندی هم آن وسط فقط حالم را بدتر مامیت        
 

 " خوام تارا رو با خودم ببرم پاتیمن م"        
 

 .کی کنم به جواب پاتری مزی را تمیگوشها        
 

 ".شی ببریی که با جاستیتارا چمدون ن"        
 

 . تونم به حال خودش بذارمشینم...خواهرمه... برمشیاما من م"        
 

 :دی آی منی مبی عصبيصدا        
 

 ی مدهی سر و سامون مشی نبود خواهرته؟االن که داره به زندگادتی داشت اجیاون موقع که بهت احت-        
 ؟ی آرامشش رو خراب کنيخوا
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 . کندی حوصله حرفشان را قطع می بکیپاتر        
 

 . بمونهای ادی برهی گی ممیخودش که حالش بهتر شد تصم.ستی دعوا ني جانجایا. لطفاًنیبس کن-        
 

 : پرسدیو اشکان تنها م        
 

 شه؟ی چرا تبش قطع نمنی بگشهی چرت و پرتا منی ايبه جا.نیمثال شما دوتا پزشک-        
 

 . شودی ممی مالکیپاتر        
 

 .ی نگران باشستیالزم ن.ي بخوريزی چهی نیی پايتو بهتره بر-        
 

 . زندی داد مباًیتقر        
 

 هوی.ستانماری بشی ببرمنی بکني کارنی تونیاگه نم. نکردهيریی تغچیچطور نگران نباشم؟سه روزه ه-        
 ن؟ی کنکاری چنی خوایتشنج کنه م

 
 . کندی آرامش مکیپاتر        

 
 .شهی منمی خوب شده اشیعالئم گوارش. تب و لرزهيماری بنیذات ا.شهیتارا خوب م-        

 
 .دی آی منیی اشکان پايصدا        

 
 .شهیزودتر خوب م.شترهی امکاناتش بمارستان؟اونجای بشیمی بریچرا نم-        

 
و در واقع ...دخترا هستن..می هستامیمن و ت..می کنیدگی بهش رسمیتونی بهتر منجایا...تو خونه راحتتره-        

 . تموم شهيماری کرد تا دوره بشهی نمی به جز درمان عالمتي کارچیه
 

 در مینه صدا... بشنوم توانمیفقط م...تمام حواسم از کار افتاده... خواستم داد بزنم من با اشکان موافقمیم        
 ...!رمی میمن دارم م...پات... توانم تکان بخورمی و نه مدی آیم
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 :دی گوی مکیپاتر. کندی حاضر در اتاق را به غذا دعوت مي اعضاي ابهی غريصدا        

 
 .رمی من مادی بتونیکیتموم که شد ...نجامیمن ا...نی بخورنیشما بر-        

 
 . شناسمی تن اشکان را ميهنوز هم بو... رودی منیی شود و پای منیتختم سنگ        

 
 .نیشما بر...ستمیمن گشنه ن..نه-        

 
 . کنمی حس مکتری اشکان را نزدي شنوم و بوی بسته شدن در را ميصدا        

 
 ؟ي شنویصدام رو م...تارا-        

 
 . در تنم نماندهیاما توان... باز کنمی توانم چشمم را هم کمیاگر زور بزنم م... شنومیم        

 
 .تو رو خدا چشمات رو باز کن...نمتی حال و روز ببنیطاقت ندارم تو ا-        

 
 ....اشکان        

 
 و تحمل کردم دمی و کشدمی مدت شننیاونقدر تو ا... داغونمیلیخ... خستمیلیخ... تاراکشمی نمگهیمن د-        

 .ی راحت شه که تو خوبالمیحداقل بذار خ...امیکه دارم از پا در م
 

 . کنمی تبدارم حس میشانی پي دستانش را رويسرد        
 

 و حالت ی اون روز که ازم طالق گرفتیحت... وقت نداشتمچیه... تو رو ندارمیضیمن هنوزم طاقت مر-        
 اون روز که تو رستوران با شوهرت دعوام یحت... دم شرکت و هوا سرد بودي ان روز که اومدیحت...خوب نبود

 . کدومشون رو نداشتمچیمن طاقت ه...يشد و تو افتاد
 

 .ندی آی منیی گونه ام پاي تا روشیدستها        
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اما سرپا ...اصالً نگام نکن... نگام کنيبازم با اخم و دلخور... شوداریب...خواب بسه... بسهیضیمر-        
 یلی خدونمیم... تب و لرزت بلرزههی دست و دلم واسه ينطوری ادی دونم نبایم...م احمقیلی خدونمیم...باش

 ي آوردمونی سر من و خودت و زندگبه  کهییبا وجود بال...ستی کنم؟دست خودم نکاری چیگی میول...احمقم
 ...هنوزم

 
 .دهدیانگار بغضش را همراه آب دهانش فرو م... کندیسکوت م        

 
 فی رو تعری که واسم هه چیاز اون شب...ضهیمغزم مر...ضهیروحم مر...ضهیدلم مر... تاراضمیمنم مر-        

دلم واسه ...سوزهیدلم واسه تو م...ادیاز تو بدم م...ادیاز خودم بدم م...شمی موونهیدارم د... ترم شدمضی مريکرد
االنم ... من حماقت کردمي کردیچگتو ب... منهریتقص... توئهریتقص... نابود شدمينابود شد...ا...سوزهیخودم م

 تو حالم یاالن ب... با تو حالم خوب بودشهی همی وقتهی... عرضهیب...فی مرد ضعهی... کنمیاحساس حقارت م
 ...يداغونم کرد... تارايداغونم کرد... ناراحتمیستین... ناراحتمیهست...با تو حالم بده...بده
 

 ... سوزمیدارم م...نگو...نکن اشکان        
 

 عمره هیمن ...یچند ساله که چشمات رو بست...ستای سه روز ننیحرف ا...یحاال هم که چشمات رو بست-        
 ؟ی ک؟تاي عذابم بدي خوای میتا ک...فقط چشمات... کنمی میبا عکس چشمات زندگ

 
 . کشدی چشمانم ميانگشتانش را رو        

 
 نا گهیمن د. رو خوب کنضی مرنهمهیا... رو تموم کنیضی مرنهمهیا شو و داریب... شو تاراداریب-        

 . شوداریب...ندارم
 

 می مژه هایاما تا کم... کنمی متی را به سمت صورتم هدامیرویتمام ن... خواهم چشمانم را باز کنمیم        
 .کی و پاتردی آی در مي خورند صدایتکان م

 
 .برو ناهارت رو بخور...من اومدم-        

 
 . فهممی تخت و دور شدن عطرش می را از سبکنیا... شودی از کنارم بلند می حرفچی هیاشکان ب        
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 . بهت بگهنوی خودش همگهی دو سه روز ددمیقول م...ستی نشیچیتارا ه...محکم باش پسر-        

 
 ریو بعد آرام ز...یبه مدت طوالن... خوردی به صورتم مکینفس پاتر...د روی و مدی گوی نميزیاشکان چ        

 :دی گویگوشم م
 

 هست می تصمیکل... عالمه آدم منتظرتنهی نجایا...زودتر خوب شو... دولسهيشنوی دونم صدامو میم-        
 . منتظرتم.. شوداریب...يری بگدیکه با

 
 همه خرافه و نهای دانست که ایته ته دلم م... اعتقاد که نهیعنی... اعتقاد داشتمییشگوی به فال و پشهیهم        
 دروغ بود اما به دیشا... کردمی کار منی ها و حقوقم را صرف ایبی از پول توجيادیاما باز هم قسمت ز...مهملند

خوشبخت در کنار  ی فالها من زنيآخر همه .دیارز ی کرد می مجادی ام ای در زندگشانی که حرفهایحس خوب
 و ی گذشت و خط عمر طوالنی که از سرم می نه چندان مهميهایماری سالم و بیمعشوقم بودم و فرزندان

 بددل و حسود در فنجانها و ی زنیگاه... شدی مبمی که نصیانی پای بی و خوشحالدی رسی که به دستم میثروت
 شوهرم را ای و اندازدی شوهرم بي خواست مرا از چشم خانواده ی میی که با بدگوینز.. کردی مییکارتها خودنما

 ....!  ویاهی سي دعاای... گرفتمی بستن زبان مي دعادیبا... بکشدرونیاز چنگم ب
 و ثروت یفرزند و خط عمر طوالن... خوشبخت در کنار عشقم نشدمیمن زن...حرفها همه دروغ بودند        

 شی را پنی نفر اکیو ...من خوشبخت و عاشق نبودم...ول سرپوش بگذارد دروغ اي توانست روی هم نمکرانیب
تو "او به صراحت گفت ... نداشترهای به فال گی شباهتچی دختر جوان که ظاهرش هکی... کرده بودینیب

 که ی تنها کستی و در نهادی جنگی خواهی طوالنيمدتها... کردی نخواهی احساس خوشبختی طوالنيمدتها
 "ی تواند نجاتت دهد خودت هستیم

 و دلت را با ی ات بدهی است بهتر است تن به زندگانی بچه در مکی ي گفت حاال که پایروانشناسم م        
 همچنان امیت... دخترش بودری که درگنیمب... کس خبر نداشت که من باردارمچیهنوز ه...یشوهرت صاف کن

 که ی ام و دو خط صورتانده دانست من می که می و تنها کس کرد به سرپا شدن و از نو ساختنی مقمیتشو
 ینم"و من بدون فکر گفتم "ی بکنی خواهیچه م"دیپرس. دهد دکتر بودی کوچک در وجودم ميخبر از وجود

و بعد به خانه برگشتم و " تالش نخواهم کردي موجود زنده اچی کردن هستی سر به ني براگری دیول...دانم
 یدکترم م...! نهی مانيبچه ... داشتی من حس خوبي بچه... بودندیفکرا درهم و قاط...دمی تختم دراز کشيرو

 رغمی که علیزن... را برهم زده استی و قواعد علم روانشناسنی که تمام قوانیزن.. هستمیبیگفت من زن عج
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 ي گفت ازدواجهایم...!نه محبت به او کارساز است و نه توجه... شودی که ندارد نمی حسمی اش تسلیدرماندگ
 و تطابق را قی گفت زنها تطبیم... انجامدی زن میخوب بودن مرد اکثر مواقع به دلبستگ به شرط...ياجبار

 گفت یم... آورندی و دوام مستندی ایمقابل مشکالت مردانه تر از مردها م... بهتر از مردهایلیخ...خوب بلدند
 همچنان اتی خصوصنیا و من در کنار داشتن تمام. جنگندیم... اگر دوستش نداشته باشندیحت..شانی زندگيبرا

 آنچه انی تناقض منی دادند و ای خواستم نمی که نمیطیهمچنان روح و مغز و جانم تن به شرا... نبودممیتسل
 . جهنم کرده بودمی را براایدن... خواستم و آنچه که بودمیکه م

 داند زن چه یدکتر نم... که در کتابها نوشته اند را باور دارندییزهایآن چ... شناسندیدکترها فقط علم را م        
 برابر با شکستن همزمان شصت استخوان بدن است، ندی گوی را که ممانیدرد زا... ستيزیموجود شگفت انگ

 درد ترك شدن، درد ،ی عشقیاما درد ب... کندی بار تحمل مکی از شی بیحت... کندیبه خاطر عشق تحمل م
 یول...دی کند و آخ هم نگوتیری تواند خانه و محل کارش را همزمان مدیم. آوردی او را از پا در مییرفتن و تنها

 و هزار کوفت و ی پولی و بی و بداخالقادی تواند اعتیم... رساندی که کارد به استخوانش مي مهریامان از ب
 در گری زن دکی تنها حس حضور  امادیای هم در نشی اش به جان بخرد و صدای زندگاطر را به خگریزهرمار د

و ...اما به شرط عشق... کنندی را تحمل ميزنها هر درد و فشار. کندیزنده به گورش م..اطراف قلب مردش،
 درد ي آستانه... باشندی واقعشی خنده هاگریمحال است که د...!نه... که عشق از قلب زن برودي به آن روزيوا

 شود و ی ملی دلی و باری اختی بشیاشکها...زدی ری شکند و می مي تلنگرنیبا کوچتر...دی آی منییو تحملش پا
 . برسدي روزنی به چنیخدا نکند که زن...خدا نکند...خدا نکند

کاش بلد ... و زبان نفهم نبودانگری احساسمان طغنقدریکاش ا...می نبودفی در برابر عشق ضعنقدریکاش ا        
 ي جاایدن... شدی زن عوض ميدرست است آن موقع معنا...! وخالصمیری و گل بگمی در قلبمان را ببندمیبود

اما خودمان ... چرخدیکه هنوز هم م  زن استي بر مدار عاطفه ای دننیا... شدی می زندگي برايبد و بدتر
 تمام يهایدلتنگ...ی زورکيلبخندها... شکنندی که هرلحظه مییقلبها... آخر شبیواشکی يچه؟اشکها

 ای و ی حفظ و نگه داشتن کسي براجهی نتی بيتالش ها... احمقانهی و گاهلی دلی بيهایفداکار..ینشدن
اگر احساس . شودی مشتری هر روز تعدادشان به کیی هاییای پشت هم و مومي شکستن هایو ه...يزیچ

  بهتر نبود؟مینداشت
 

 زی همه چدیحاال با...ي شوی تر مفی قدرت ضعنیدر ع...يخدا نکند مادر هم بشو...زن بودن سخت است        
 ی مرتری پذبیحاال آس...ی از خودت دوستش نداشته باششتری بی توانی که نمی کنی کسيرا فدا

 يبچه ا...ي دارچهچون ب...ي بری جگرت فرو ميدندانت را محکم تر تو... شودی مشتری بتیهایصبور...يشو
 ی حتگری ددیشا...باز کوتاه آمدن...یاز خودگذشتگباز ...يباز هم فداکار... تو حال و روزش نامعلوم استیکه ب
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و در ...معشوقه...همسر...مادر...خانه دار...آشپز...ی کني هزار نقش بازدیچون با... هم نماندختنی ري برایاشک
 خراب شده و مبادا از چشم شوهرت کلتیکه ه...ی قرمه ندهيبو  کهی مواظب باشدی بانهای ايکنار همه 

 ی زنها به علت نوسانات هورمونسندی نوی روانشناسان منهمهی و با ای کنيکه تمام نقش ها را درست باز...یفتیب
 تواند زن ی نمی هورمون و فرمونچیکه عشق اگر باشد ه... هورمونيگوربابا... شوندی از مردها افسرده مشتریب
 صحنه ي عشق روی که بيگری به حال بازياما وا...ردی گی اگر هم افسرده شود باز پا میحت... افسرده کندار
 ...!خدا به داد خودش و تماشاگرانش برسد... رودیم
 

 سوزد و به ی اش میزن مثل شمع در زندگ... ستي بدي بدون زن جاایو دن...زن بودن سخت است        
خدا آن روز را ... چشمانش کدر شودتی شفافيو خدا نکند روز...باستیزن ز... دهدی نور و گرما مانشیاطراف

زن اگر ... بودندمواظبمان شتری کاش بيا... شکافدی را منی زميهسته ...اشک زن...اوردی نی زنچی هيبرا
 . شودییای اگر زن مومي وايا... شودییای اگر زن موميوا...ستدی ای مایقلب دن... شودییایموم
 

 مهی ننیمن ا... انداختمنییو سرم را پا... پنجه ام فشردمانی را می صورتتیک... در که آمد برخاستميصدا        
 ...!دوست داشتم...بچه ام را که به خودم تعلق داشت

 
 . گردانمیغرغر کنان سرم را بر م        

 
 . لباسمي رویختیهمش رو ر. تونم بخورمیخودم م.کاسه رو بده به من...امیاه ت-        

 
 :دی گوی است مدی که از او بعی کند و با عطوفتیب م بند دور گردنم را مرتشیپ        

 
 . بهت بدمدیخودم با...یفیهنوزم ضع...ي خوریتو نم..شهینم-        

 
 . خورمی سوپ ميگری کنم و قاشق دیدهانم را باز م        

 
  نشده؟ي خبرنایهنوز از ن-        

 
 .دهدیسرش را تکان م        
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 . کننی خبرمون مادی بایبچه دن...نه-        
 

 :می گویبا افسوس م        
 

 . در حق من محبت کردهیلی خناین.ستمی کنارش نطی شرانی که تو افیح-        
 

 . کندیدباره قاشق را پر م        
 

 .نمیدهنت رو باز کن بب. به حالش ندارهیبودن نبودن تو فرق-        
 

 . پرسمیم... کنمیدهانم را باز نم        
 

  کجان؟نیاشکان و اقا مب-        
 

 .دهدی آنکه نگاهم کند جواب میب        
 

 .دی کس نخوابچی هي بودضی چند وقت که تو مرنیا.خوابن-        
 

 . زنمیسوپ را پس م.پات مظلوم امروز هم نتوانست بخوابد        
 

 .یمرس.گهی تونم دینم-        
 

 . گذاردی مزی مي کند و کاسه را روی قبول می بحثچی هیب        
 

 تارا؟-        
 

 .به نظرم صورتش الغر شده... چشمانش گود افتادهریز. کنمینگاهش م.ردی گی دستش ميدستم را تو        
 

 ...من-        
 



 420 

 اول هیچند ثان. کشدی در آغوشم میاما او ناگهان...منتظرم حرفش را بزند. دزددینگاهش را م        
 . دهدیاما او محکم فشارم م... استزانیدستانم از دو طرف آو...منگم

 
 .دمی ترسیلیخ...دی سرت بایی بالدمی ترسیلیخ-        

 
 .بغض دارد        

 
 یلیخ... بد بودیلیحالت خ.نمی تونم دوباره چشمات رو ببیخدا رو شکر که م.یخدا رو شکر که خوب-        

 .دمیترس
 

 . کندی را نوازش ممی رهايموها... استسیچشمانش خ...رمی گی و فاصله ممی آیکم کم به خودم م        
 

 تونستم خودم رو ی افتاد چطور می واست میاگه اتفاق...یلیخ... تنهات گذاشتم خواهر کوچولویلیمن خ-        
 .ببخشم

 
 . توانمینم... توانم پوزخند نزنمینم        

 
 . کنهتتی اذی کسذارمی نمگهید...تا هر وقت که دلت خواست... خودمشیبرگرد پ-        

 
 .امدی خودت به که پناه ببرم؟اما دلم ني از دست آزارهامیخواستم بگو        

 
ن  از میلی دونم خیم.دهیعذابم م...ی کنی می زندگي داربهی غرنهمهی انیب...یبی غرنیتو ا...نجای انکهیا-        

 . بپرسکیاز پاتر. خبر نبودمی روزم از حال تو بهی یاما من حت..ی حق داشته باشدیشا.یدلزده و ناراحت
 

 . پر استای از تمام دنشتری بامیدلم از ت. دهمی مهیبه تاج تخت تک        
 

من برادرتم ... کنمی و صالح تو فکر کردم و مری به خشهی من همیول... هستمي برادر بدی فکر کندیشا-        
  رو بخوابم؟تیمگه ممکنه بد...المصب

 
 . آورمیهنوز هم نفس کم م... هنوز گرفته استمیصدا        
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  به امون خدا؟ي تو صورتم و ولم کردی که تف انداختی خواستی منو میخوب-        

 
 . اندازدی منییسرش را پا        

 
 برم ی خواستی دنبالم و بعد از چند ماهم مي اومدکی و پاترنی که به زور مبی خواستی منو میخوب-        
 یت؟خوبی که حداقل دلم گرم بشه به برادری بار سراغم رو از خودم نگرفتهی که ی خواستی منو می؟خوبیگردون
 آخه منم خواهرت بودم ؟دینداخت و خواهرت رو دور ايستادی من پشت اشکان اي که به جای خواستیمنو م

 ی تونستیم...هم خونت بودم...اما خواهرت بودم... که کرده بودمییهر خطا... بودمیهرچ.. بودمیهرک...المصب
اگه قراره پدر و مادر و ...ی ولم کنیاما حق نداشت..یداد بزن...یدعوا کن... تو گوشمیبه خاطر اشتباهم دوتا بزن
 تنهات بذارن پس ی روحطی شرانیلکه بدتر باهات رفتار کنن و تو بدتر و بایدن يبرادر آدم مثل تموم آدما

 ه؟یمفهوم خانواده چ
 

 :دی گوی آرام مامیت... زنمیسرفه م...ردی گینفسم م        
 

 .ی اشکان رو به پول بفروشی بتونشدیباورم نم...يتو همه رو شوکه کرده بود-        
 

 بارم به ذهنت خطور نکرد خواهرم هی ؟بعدشيبعدش خوب نشد...!ماه هی... هفتههی ؟شوکهيشوکه بود-        
 و از تو يری دستم رو بگيومدیتو چرا ن.نی کره زمي دختر رونیبابا من خراب تر. کنهی مکاریکجاست و چ

 بار هی خدا ي رضامحض  که بتونم اشکان رو به پول بفروشم؟خب چراشدی نم؟باورتی جمعم کنابونیخ
 ت؟حداقلی زندگشهی به ری زنی مشهی تي چه دردته؟چه مرگته که داريدی پرسی بار مهی چرا و چطور؟يدینپرس

 .ی سر سوزن واسم ارزش قائلهی که به اندازه شدیدلم خوش م
 

 . گذارمی ام میشانی پيدستم را رو... رودی مجیسرم گ        
 

 سر راهت که دمی دوي که تو اومدياون روز.... بگه تونه به برادرشیفقط م.. خواهرهی... دردا رویبعض-        
 ؟ي برادريذاری منویاسم ا.ی و رفتستمی خواهرت نی و گفتیتف انداخت...ياما تو مهلت نداد.. شدهیبهت بگم چ

 
 . استنییسرش همچنان پا        
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 و ی گرم بود که برگشتنیدلم به ا...ادی از تو بامی پهی دوختم که ی که چشم به تبلتم مییتمام اون روزا-        

 ی که من مي گم و تو از دردی مبهی دونستم تموم درددالم را دارم به دوتا مرد غرینم...ی کنتمی حماي خوایم
 . گزهیکشم ککت هم نم

 
 : نالدیم        

 
 ...ستین...ستی نيزی چنیهمچ-        

 
 ...یول....اومده نجاتم بده.. کنهتمیگفتم برادرم اومده حما... دنبالمياومد-        

 
 . گذاردی لرزانم مي دستهايدستش را رو        

 
 گرفتم بدون تو و ادیاالن که ...ستادمی پاهام اي عمرم رو گذروندم و دوباره روي روزانیحاال که بدتر-        

 يازم توقع دار... ندارمازی نگهی کس دچی نه به تو و نه هگهیحاال که د... کنم و مستقل باشمیمامان بابا زندگ
  که حالم خوب شده؟ام؟االنیت  ادامه بدم؟االنیمی خفت بار قدطیبرگردم و به اون شرا

 
 . دهمی خواهد حرف بزند اجازه نمیم        

 
 چنگ نی از شدت غصه به زمي داریوقت...!هیمهم وقت درد و ناراحت... همه هستني و شادیتو خوش-        

 و ي تموم تو خونه اي هفته هی یوقت...شهی دوخته مگهی به همدی کسی و بییروز و شبت از تنها یوقت...یزنیم
اون موقع مهمه ... کننی مطردت  و همهی کنی اشتباهات فاحش میوقت...رهی گی سراغت رو نمیکی بارم هی

 با گوشت و دیبا...ی حس کنهی فرق خونواده رو با بقدی رو به روت؟اون موقع است که بای کنارته و کیکه ک
 ياز خانواده ... باشنبهی و خانواده ش هرچقدرم غرکیپاتر.ي که خونواده داریپوست و رگ و جونت درك کن

پشتم ... که بود خبر داشتنيهمونجور..ی از همه چنکهیوجود ا  بانی و مبکیپاتر... سربلندترنیلیخودم خ
 هی نجای اومدم ایمن وقت... با توی از زندگکید و پاتر نجاتم دای با مانی از زندگنیمب. و ولم نکردنستادنیا

 مروح...ستیجسم که مهم ن...سرپام...حاال خوبم...نیاما ببب. بودماری تمام عی روانهی خبر و یمجنون از خود ب
 دنی که بهم میحس خوب... ساختهذارنی که خانواده ش بهم میاحترام... ساختهکی روح رو پاترنیا.سالمه
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 افتاده ادتی و مراقبت ندارم تی به حمايازی نگهی بشه؟حاال که حالم خوبه و دی تو که چشیبرگردم پ...ساخته
 ؟ي کجا بودخوردمی موقع که مشت مشت قرص م؟اونیبرادرم

 
 به ی فرقگریاما د... نهای به او گفته يزی اشکان از اصل واقعه چدانمینم...زمیری و اشک مزدی ریاشک م        

 نگران قضاوتها و تهمت ها و از خود گرید... کندی در موردم مي چه فکری کستی مهم نمی براگرید...حالم ندارد
چون من ...ردی بگمی ام تصمی من و زندگيبرا  تواندی نمیکس... ترسمی نمی از کسگرید...ستمیراندن ها ن

 .  دهدی نمتی واقعنی در ايریی انسان و زن بودنم تغکی و حق و حقوق هایژگیبا تمام و...آدمم
 

 و ی حالی و بیدگیبا همه رنگ پر... نفس بکشمي گذاشت لحظه ای که داشتم و نميدی شداری ورغمیعل        
 کردم و ی حس مردلمی زی که گاهيدی شديبا وجود دردها... توانستم آب بخورمی نمیتهوع مداوم که حت

شوق آمدن بچه حواس . بودام ی سه ماه زندگنی بهتريه باردارآن سه ما... از دست رفتن بچه امیوحشت دائم
 غر یمان... کرده بودمدای پزهیانگ. درون بطن کرده بودی را معطوف به موجود کوچک و دوست داشتنمانیهردو

 اتاق بچه ام نیی شد به تزی که از لبم جدا نمي و من با لبخندی دهیکار دستمان م... زد که استراحت کنیم
 بچه معلوم شود بعد لباس و تی گفتم صبر کن جنسیمن م...میود برونیهر روز بعد از ظهر ب... پرداختمیم

 روزها از نی که اي و با لبخنددی خری و مدی رسی توجه به من هرچه به دستش می بی و مانمی بخرياسباب باز
 : گفتی شد میلب او هم جدا نم

 
 دکترا اشتباه دیاصالً شا.. واسه بچه دوممشیذاری متشینها...می خریمواسه هر دو جنس ...اشکال نداره-        

 . باشن و بچمون دو قلو باشهدهید
 

 تر از داشتن نیری شزی چچیبه نظرم ه... رفتی دلم ضعف مشهیهم... رفتیاز تجسم دوقلو دلم ضعف م        
 را شانیمثل هم موها...فکر کن مثل هم لباس بپوشند...خصوصاً دختر. همسان و همشکل نبوديبچه ها

 .رفتیو باز هم دلم ضعف م...مثل هم حرف بزنند...ببندند
 

 یبه زور از خانه دل م... خالص بودی خاصکجوری... نشستی هم به دلم می ماني های ها مهربانیتازگ        
 خدمتکار گرفته میبرا.دی پرسی گرفت و حالم را می صدبار تماس مرفتی هم که منرویب... رفتی مرونیکند و ب

 کرد ی که فکر ميزی ها و هرچنوبرانه  دستش پر بود ازگشتیهر روز که به خانه برم..بود که کمتر کار کنم
 چون خودم عوض شده دیشا. آن سه ماهی را هرگز باور نکردم به جز طیمان...ممکن است دلم بخواهد

هربار که سونو ... کوچکشيبه دست و پاها..به صورتش... کردمی اشکان به بچه ام فکر ميشبها به جا...ودمب
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با ... کرده بوددای ام مفهموم پیزندگ... کندیچه م... کجاستنمیبب... کردم که نشانم بدهندی التماس مدادمیم
 دهی خرشی که براییزهایاز چ... کردمی مفی تعرشی روزانه را براعیتمام تمام وقا.. زدمیبچه ام حرف م

 من قرار نبود مثل من تنها يبچه . اشندهی آي برامیبرنامه ها.. که قصد داشتم بخرمییزهایچ...بودم
 پدرش ای من ی خواست بچه ام بیچون دلم نم...رمی را هم بپذی به او باعث شده بود مانعشق دیشا...شود

 بود دهیاو هم فهم... رفتی گذاشت و قربان صدقه اش می م شکممي دستش را روی هم گاهیمان.بزرگ شود
 : گفتی داده چون هربار مریی بچه مرا تغنیکه وجود ا

 
 .ي مامانت رو خوش اخالق کردنقدری اومدهی قربونت بره که هنوز نییبابا-        

 
 داشت و مراقبش  بچه را دوستنی من اي هم به اندازه ی بود که مانیحس خوب...دمی خندیو من م        

 تخت يحاال شبها تو... کردی را راحت مالمیخ... کردیمحکم بودنش دلم را آرام م...بودنش...حضورش...بود
 .می گفتن داشتي برايشتری بيمشترکمان حرفها

 
 ؟یمان-        

 
 جون دلم خوشگلم؟-        

 
 ؟ی مراقب بچه م باشيدیقول م... وقت من نبودمهیاگه -        

 
 . رفتی درهم مشیاخمها        

 
  تارا؟یباز چرت گفت-        

 
 . کنندی تجربه مکباری دانست که تمام زنها وحشت سر زا رفتن و تنها مانده بچه شان را حداقل یاو نم        

 
 . کنمیخواهش م...قول بده-        

 
 .با همان اخمش لبخند زد        

 
 ه؟ی چه فکر مزخرفنیآخه ا.شهی نمشونمیچی کنن و هی ممانی صدهزارتا زن زايروز-        
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 .دمی کوبشی مشت به بازويبا لج باز        

 
 .فقط قول بده... نداشته باشي کارزای چنیتو به ا-        

 
 .دی نفس کشقی فرو برد و عممی موهانی اش را بینیب... کردرمی بازوانش اسانی و مدیچرخ        

 
 بحث مسخره رو نیا.ی کنیخودت سالم و سرحال بچه ت رو بزرگ م... دم خانوممی نمی قولچیمن ه-        

 .هم تمومش کن
 

 ی وحشت میگاه... باشدي تواند پدر بدی نمی دانستم مانیم...اما ته دلم قرص بود.هرگز...قول نداد        
 را اقشیاما هربار که عشق و اشت... کندهی اش را سر فرزند خودش تخلی دوران کودکيکردم که مبادا عقده ها

 با تمام وجودش به بچه ها یمان....باشد  توانست کودك آزاری هرچه بود نمیمان...شدی راحت مالمی خدمی دیم
 نه نسبت به یمان.دمی ندی بودم در وجود ماندهی که از پدرش شنیاشی و عیالی خیهرگز آن ب...دی ورزیعشق م

 ي هایوانگی ديپا به پا...دی چرخیمثل پروانه دورمان م... نبودالی خیب شکمم ي تونیمن و نه نسبت به جن
 و هر می گرفتمی اسم نوزادمان تصمميهزار بار برا... شدی ام سرخوش مکانه کودي آمد و از ذوق هایمن م

 يبه هر بهانه ا. کردی نشست کنارم و در انتخاب کمکم می مي شدم و او باز هم با صبورمانیهزار بار من پش
 یمان...نه... گذاشتی نممیدر هر نوبت دکتر کنارم بود و تنها... بردی رستوران ميبه هر بهانه ا...دی خریکادو م

 . گفتمی را به بچه ام هم منیا. باشدي توانست پدر بدینم
 

 شهیمامان و بابا هم... استرس نداشته باشیچیواسه ه... مني آرامش رشد کن کوچولويتو-        
 اگه راه و چاه رو بهت نشون یحت...می ذاری بازم تنهات نمی اگه اشتباه کنیحت...یطیحت هر شرات...کنارتن

تو ...می دوستتمی پدر و مادرت باشکهنی از اشتریب...میباهات دوست...می بازم پشتتی هم رفتراههیاما اگه ب...میدیم
 که دمی مادی...ی که از حرف زدن نترسدمی مادیبهت ...محکم...يای بار ميقو...نه ترسو..یشی وقت نه تنها مچیه

 رو نایا... ازت سواستفاده کنني اجازه بددینبا...ی خور و مظلوم بشي مثل من توسردینبا..یواسه حقت بجنگ
 .دمی مادتیهمه 

 
 حرف يپا..دمی دی می روانشناختي هالمیف.. خواندمی بدهم کتاب مادی را به او نهای بتوانم انکهی ايو برا         

 . شده بودبای زی زندگنکهیو خالصه ا...  نشستمیروانشناسان کودك م
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 .نی رو ببنای اایتارا ب-        

 
 . عادت کرده بودمی ماني ذوق زده ي صدانیبه ا        

 
 ؟یچ-        

 
 . چشمم گرفتشی را پی رنگی کوچک صورتيکفشها        

 
 ...بخورمشون... کوچولوشيسه اون پاهاجون وا... چه خوشگلننیبب...نایا-        

 
 . برگشتند و با لبخند نگاهمان کردنديزن و مرد        

 
 نمی بی لباس خوشگل میهرچ. دوست دارمشتری که دختر بدمی رسجهی نتنی االن به انیمن هم-        

 .همشون دخترونه ست
 

 . را نشانش دادمی و با نمکيبلوز شلوار بند        
 

 . با نمک ترهاد؟پسربچهیدلت م-        
 

 . و مردد شددی دست من چرخي کفشها و لباس تونینگاهش ب        
 

 ...خب... خوشگلهنمیآره ا-        
 

 : گفتتی را گرفته باشد با قاطعمشیناگهان انگار که تصم        
 

 . ستگهی دزی چهی دختر یول-        
 

 ... و در آغوش بکشمشنمشی زودتر ببخواستمیفقط م... نداشتی من فرقيبرا...دمیخند        
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 .شهی معلوم متشی جنسی صبر کنگهی کم دهی-        
 

 :سرش را خم کرد و آهسته گفت... شدرهیبه صورتم خ        
 

 . طلبتون تا شبیکی. االن جفتتون رو بغل کنمخوادیدلم م-        
 

 .چون ادامه داد.دی را فهمنی هم ایمان... دل از تهشهیبرخالف هم...دمیخند        
 

 . خانوممی قشنگت فنچي اون خنده هايمن فدا-        
 

 . خشکم زدی کسي صدادنی که از شنمیلباس و کفش را به سمت صندوق برد        
 

 تارا؟-        
 . آمد لب زدمی که به زور در مییبا چشمان فراخ شده و صدا        

 
 مامان؟-        

 
 يبو...دمی بو کشقی اول نفسم بند رفت و بعد از آن عمهیچند ثان.جوابم را نداد و محکم بغلم کرد        

ربات وار دستانم را باال آوردم و دورش حلقه کردم و .دمی را هم بو کششی صدایحت...شی دستهايبو...چادرش
 . زدمشیدوباره صدا

 
 مامان؟-        

 
 . بودندي محابا جاری بشیاشکها... دستانش گرفتنیصورتم را ب. کردمیرها        

 
  تارا؟ی دخترم؟خودتی؟خودتیخودت.شهیباورم نم-        

 
  زن مادرم بود؟نیا.من همچنان مبهوت بودم        

 
 ...ایخدا. شکرتایخدا.نمتی بی نمگهی و درمی می کردم میفکر م-        
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 . که به هق هق افتادمدیآنقدر شد... و داغ شدندسی خمیکم کم گونه ها... رومی در آغوشش فرو مدوباره        

 
  مرتبه؟ی چ؟همهیحالت خوبه؟سرحال... نکن قربونت برمهیگر.. نکن مامان جونهیگر-        

 
 .دمی شناختم شنی که نمی مادر را از کسی خداحافظيصدا... کردتمانی از مغازه هدارونی به بیمان        

 
 .دلم واسه صدات تنگ شده. بزن؟حرفی گی نمیچیتارا؟مادر؟چرا ه-        

 
 . کردیانی پادرمیمان        

 
 .تارا شوکه شده...مینی جا بشهی می برنیدوم اجازه بد...اول سالم-        

 
 .دیمادر من من کنان پرس        

 
 ن؟یشما شوهرش هست-        

 
 .دی کشی قلبم مي هاوارهی به درحمانهی را بشی ام نشسته بود و پنجه هانهی سي تویانگار گرگ        

 
 . اونجامی شاپ هست بری کافهی باال يطبقه . هستمیمان.بله-        

 
 . را پاك کردشیاو هم با پر چادرش اشکها.دمی چشمم کشری مادر نشستم و دستم را زيرو به رو        

 
 .نمی بچمو ببگهی بار دهی ي شکرت که اجازه دادیاله-        

 
 فشی پوست نه چندان لطيانگشتم را رو.. گرفتشی دستهاانیدستانم را م.دیباز چانه ام لرز        

 : آورد و به مادر گفتوهی اب و آبممانی برایمان...دمیکش
 

 .میشی فرصت بهتر،با هم مفصل آشنا مهی تو شاالیا.نی که شما راحت حرف بزنرمیبا اجازتون من م-        
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 .و رو به من ادامه داد        
 

 .زمی دور برم عزنیمن هم-        
 

 .مادر به دور شدنش نگاه کرد.قدرشناسانه سرم را تکان دادم        
 

 .ادی به نظر مدهیچقدر با ادب و فهم-        
 

 .باالخره توانستم زبانم را بچرخانم        
 

 ؟ی کنی مکاری چنجایا-        
 

بنده خدا ...یشناسیتو نم.دمونهی جدهیهمسا..می بخریسمونی سنای خانوم ادهی واسه نوه فرمیاومده بود-        
 . باهاش اومدممنی را بلد نبود واسه هییجا...ستی نیتهران

 
 . خبری خودش بي بود و از وجود نوه شقدمی پنای خانوم ادهی نوه فریسمونی سيمادرم برا        

 
 ؟نکنه؟یینجایتو چرا ا-        

 
 .به چشمان تنگ شده اش نگاه کردم        

 
 .می کادو بخرمیخواستیم.ستی نيخبر..نه-        

 
 . را از حالت صورتش متوجه شدمنیا.. راحت شدالشیانگار خ        

 
 . کن واسمفی خوبه؟شوهرت خوبه؟تعرتی مامان جون؟زندگیخوب-        

 
 . نداشتمیحرف        

 
 بابا چطوره؟. خوبهیهمه چ.آره-        
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 .دیآه کش        

 
 يخونه بدجور.می کنی مثل دو تا مجسمه از صبح تا شب به هم نگاه می تو رفتیاز وقت. بگم مادریچ-        

 . کردرفتن تو داغونش...گهی االن همونم نمزدیبابات اگه قبالً دو کلمه حرف م.سوت و کور شده
 

 . انداختمنییسرم را پا        
 

 . کردرونمیب...من نرفتم-        
 

 . آوردنیی را پاشیصدا.  دیمادر چادرش را جلو کش        
 

چند .از شوهرت بگو. حرفا رو ولش کننیحاال ا.ي کردي همه بازيتو با آبرو.اونم حق داشت مادر جون-        
 ... برادرشوهرت اومده بود دم درشیوقت پ

 
 .حرفش را قطع کردم        

 
 .نی کردرونیاونم ب.آره خبر دارم-        

 
 .دیلبش را گز        

 
 ... کهشیشناسیم...بابات...من که نه-        

 
 . از دست بدهمي مالقات کوتاه را با دلخورنی خواستم اینم.من محکم تر از او لبم را گاز گرفتم        

 
  خبر؟؟چهیخودت خوب. دونمیم.آره-        

 
 . حال اشکان را بپرسمدیزبانم نچرخ        

 
 رسه؟ی مست؟بهتی نزیست؟هی نسیه؟خسیشوهرت آدم خوب.شهیمثل هم..یچیه-        
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 . زدمیلبخند کمرنگ        

 
 . با هممی نداریمشکل.خوبه. مامان جونيدیهزار دفعه پرس-        

 
 .دی کشی از سر آسودگینفس        

 
 .میدی خوش ندي روهی یما که تو زندگ.حداقل تو خوشبخت باش.خدا رو شکر-        

 
 . چه خبرامیاز ت-        

 
 . نهای خواستم بدانم به مادر گفته با من در ارتباط است یم        

 
 .مشغول درساشه.اونم خوبه-        

 
 . شودی کند و به سمت من خم می اطرافش را نگاه ماطیمادر با احت...پس خبر نداده        

 
 . کردفی کاراشو ردامی اشکانم رفته کانادا؟تي خبر داریراست-        

 
 .ختی فرو ری درون دلم فوران کرد و کوهیآتشفان        

 
 نیاون کجا و ا...يدادی به اشکان جواب مثبت نمکاش از اول.پدر و مادرشم با ما قطع رابطه کردن-        

 .کجا
 

 . بودتی پول در اولوشهی مادرم هميالبته برا. به دل مادر نشسته بودیپس مان        
 

 ...فی مادر حفیح... شده بوددای خان زودتر پی مانيکاش سر و کله -        
 

 ادم دامی پیبه مان.رحمم منقبض شد...دی کشری دلم تریز        
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 ؟ییکجا-        
 

 :و به مادر گفتم        
 

 .متی خونه برسونيریاگه م...گهی برم ددیمن با-        
 

 .باز چشمانش پر از اشک شد        
 

 . نشدمری س؟هنوزي زودنیبه هم-        
 

 . خواستم نگرانش کنمینم... خواستم مادر بفهمدیاما نم..انقباض رحمم ترسناك شده بود        
 

 .میچندجا کار دار. منتظرهیآره مان-        
 

 ..!مادر...مادرم بود...رمی خواست بمی کرد دلم می آنطور با چادر اشکش را پاك میوقت        
 

 خب؟. بهم بگوی داشتيهر کار. زنگ بزنیهر وقت تونست...لمی شماره موبانی اایب-        
 

 . بلند شدانیمادر هم شکسته و گر...برخاستم. آمدیمان...دی آتشفشان به چشمان رسيگدازه ها        
 

 .حداقل تا خونه... مامانمتی برسونایب-        
 

 . لرزانش دردم را از خاطرم برديچانه         
 

 . دل کندن سخت تره واسمياونجور..نیشما بر...نه مامان جون-        
 

دست در ... را شستمی هانهی مظلومانه اش تمام کي هیگر.د اما مادر قبول نکرد هم اصرار کریمان        
 ...مادر... زن مادر من استنیا... انصاف هایآخر ب...دمیگردنش انداختم و صورتش را بوس

 
 . گذاشتمی بازوي دست رویمان        
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 . رو درست کنمی همه چدمی قول من؟منینی بی رو مگهیمگه بار آخره که همد.نی نکنهیگر-        

 
 . مرا رها کند التماس کردنکهیمادر بدون ا        

 
تو روخدا حواستون ... کس رو ندارهچی من هيبچه ...نیتو روخدا مواظب دخترم باش..یتو رو خدا آقا مان-        

 .نی نکنتشیتو رو خدا اذ...بهش باشه
 

 : احترام جواب دادتی در نهایمان        
 

 ... راحتالتونیخ. گمی به بعدم نمنیتا حاال از گل نازك تر بهش نگفتم از ا...چشم...چشم مادر جون-        
 

 . گوش من زمزمه کردریو ز        
 

 . کننیهمه دارن نگاهمون م...بسه..زمیزشته عز-        
 

 ...!مادر... زن، مادرِ منِ مادر مرده بودنیا... انصاف هایآخر ب        
 

اما ...رمی دوش بگیی کردم بتوانم به تنهایفکر نم. پوشمی را ممی و لباسهارمی گی را با حوله ممیآب موها        
به طرز ...کمر شلوارم گشاد شده. حرکت دادن اندامهایی ست توانایحس خوب... برگشتهمی به پاهایزندگ...شد

 چند روزه نیا... شکر داردي جادی آی مراغم کمتر به سجهی که ضعف و سرگنیاما هم... الغر شده امیمحسوس
 یب...خسته ست... رفتی و مدی پرسی آمد و حالم را می مدنشیشبها قبل از خواب... امدهی کم دیلی را خکیپاتر

 . را درآوردهشیبای زاهی سي های دمار ابی خوابیحوصله ست و ب
شماره اش را . پاتم تنگ شدهيدلم برا.کنم ی مشانی دوشم رهاي را سشوار بکشم رومی موهانکهیبدون ا        

 .رمی گیم
 

  دولسه؟یس-        
 

 . دولسه را تلفظ کندییبای زنی تواند به ای نمی زبانییای اسپانچیه        
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  پات؟ییکجا-        
 

 .شتی پامیدارم م... خونهکینزد-        
 

 را مرتب می که دارم ابروهای کوچکیچیبا ق. برومرونیحوصله ندارم از اتاقم ب...ندی نشی لبم ميلبخند رو        
 ی ممی لبهاي رژ رویکم... روحکی هیشب... شدهیرنگم مهتاب. رنگ و روح استی بيصورتم بدجور. کنمیم

 د؟ی رسي زودنیبه ا. کنمی ماخم. خوردی به در ميضربه ا.ستمیحداقل ترسناك ن..حاال بهتر شد...مالم
 

 بله؟-        
 

 .دی آی داخل منی شود و مبیباز مدر         
 

 اجازه هست باباجون؟-        
 

 . رای مرد واقعنیا...! مرد را دوست دارمنیمن چقدر ا        
 

 .نییبفرما. کنمیخواهش م-        
 

 . مهربان استشهینگاهش مثل هم        
 

 .نمی بیخدا رو هزار مرتبه شکر که دوباره تو رو سرپا م-        
 

 .ندی کنم بنشی زنم و تعارفش میلبخند م        
 

 . باهات حرف دارمنی بشایتو هم ب-        
 

 .نمی نشی مشیرو به رو-        
 

 ؟یاالن خوب خوب-        
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 . کنمی مدییبا سر تا        
 

  راحت باشه؟المیخ-        
 

 . بهترمیلیخ..بله-        
 

 . زندیدستانش را در هم گره م        
 

 .رانی گردم ای کانادا و من برمرنیبچه ها م...می گرفتطیما واسه جمعه بل...خوبه-        
 

 . شوندیچشمانم گرد م        
 

  زود؟نقدری ا؟چرایچ-        
 

 . هم مهربان استشیخنده ها        
 

اقع من فقط اومده بودم تو رو در و. برگردمدیبا. رو هواستمیخونه زندگ. شدهرمید. باباجونستیزود ن-        
 . تو باعث شد تا االن بمونمیضی که فوت سارا و مرنمیبب
 

 ی مگری فقط دو روز دیعنی...! امروز چندشنبه است؟چهارشنبهاورمی بادی کنم به ی میسع...ردی گیدلم م        
 .نمشانیتوانستم بب

 
 ؟ی بموننجای اي خوایتو م. پرسمی مطمئنم اما بازم مباًیراستش تقر-        

 
 . دوزمی منیچشم به زم        

 
 مستقل و راحت داشته ی زندگهی و رانی اي برگردی تونیم. من پشتتميری بگیمی هر تصمنیبب-        

 ازم یلیخ...خب...نجایاما ا...ی ندارم اونجا باشي و منم عالقه ايری دونم نمیکانادا رو که م.یباش
 ...نگرانتم... کمهیلی بهت خمیدسترس...يدور
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 ندی بیمرا که م... رومیبه استقبالش م... حتماً پات استیکی نیا... خوردیدوباره چند ضربه به در م        
 :دی گوی زند و می میچشمک

 
 ... از گور برگشتهي خفته يبایز...به به-        

 
 . دهدیدست م نیبا مب... اش بخندمی توانم به شوخیدلم آنقدر گرفته که نم        

 
 .امی بعداً مرمی من مهیاگه حرفاتون خصوص-        

 
 :دی گوی بالفاصله منیمب        

 
 رهی بگمی و خواستم که تصمرانی اگردمی گفتم که دارم برمیداشتم به تارا م...ستی نیحرف خاص...نه-        

 . کنهکاری خواد چیم
 

 ی ادامه منیمب.ندی نشی و مدی گوی نمیچی بزند اما هیانتظار دارم حرف...روندی باال مکی پاتريابروها        
 .دهد

 
 یخطر مان... داغون بودتیاوضاع روح... کردی فرق میلی خطی شراي خارج شدرانیاون موقع که از ا-        

 امیت و کیخب با پاتر... نداشتمتی واسه سر و سامون دادن به زندگیمن فرصت چندان... کردی مدتیتهد
 دایتو خودت رو پ.ه فرق کردتیاما االن وضع.می بکشرونی برانیصحبت کردم و قرار شد تو رو از ا

 .ستی هم که نیمان... رفتهنی من واسه دخترم از بینگران...يکرد
 

 ست؟ی چه که نیعنیست؟ین        
 

 و خونوادش کی پاترنمی بیهرچند که م... کردن تو مملکت خودت راحت تر باشهی کنم زندگیفکر م-        
 تو ؟نظری گی میها؟چ.شهی جا واسه زندگنی بهتری اما بازم کشور هر آدمرسنی هوات رو دارن و بهت ميچطور

  پات؟هیچ
 

 :دی گوی اندازد و می را باال مشیشانه ها. کنمی نگاهش می چشمریز        
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 .نظر تارا نظر منه-        
 

  گزد؟ی اگر بروم ککت هم نمیعنی؟ی راحتنی پات؟به همي خونسردنیبه هم        
 

 ؟ي و بعد بهم خبر بدی تا شب فکر کني خوایم-        
 

 . کنمی را صاف ممیگلو        
 

  کجاست؟یمان-        
 

 . شوندیهر دو چشمش عالمت تعجب م        
 

  خوام بدونم کجاست؟یم...ستی نی ماننیگفت-        
 

 . کنهتتی تونه اذی نمگهید...نیشما جدا شد...ستی نتی تو زندگنهیمنظورم ا..آها-        
 

 . کنمی بندم و بعد باز می را ممی پلکهاهیچند ثان        
 

  هنوز تهرانه؟یعنی-        
 

 . شدهرهی خنی به مبنمی بی چرخانم می کنم اما سرم را که می را حس مکی پاتری و گوشه چشمزینگاه ت        
 

 .تو همون خونه...تهرانه..آره-        
 

 . ام مقاومت کنمي توانم در مقابل کنجکاویاما نم.. بپرسمدینبا        
 

 ازدواج نکرده؟-        
 

 . دهدی خندد و سر تکان می منیمب        
 



 438 

 ... بارم که ازدواج کردهی آدم ازدواجه آخه؟همون یمان-        
 

 ... روندی فرو مشی شانه هانیسرش ب...خنده از لبش رفته... دوزمیچشم به دهانش م        
 

 ...!عاشق شده بود-        
 

 .... بندمیمشتم را م        
 

 ...اگه من برگردم-        
 

 . دهد حرف بزنمی اجازه نمنیمب. کندی به من نگاه ممی مستقنباری اکیپاتر        
 

 عوض یلیبعد از رفتن تو خ... حوصله شو ندارهگهیاصالً د... تونه مزاحمت بشه تارای نمگهی دیمان-        
 .ستی واسه تو نيدی تهدچی هیمان... از اون همه شر و شور نموندهيزیچ...شد
 

 . معذبم کردهکی پاتري رهینگاه خ        
 

 ...فقط... ترسمی نمیمن از مان-        
 

حاال که .. کنمی ام فکر می مرحله از زندگنیاما من مدتهاست که دارم به ا...ستیاحت ن گرفتن رمیتصم        
 و اهی سي هایچشم به آب. فرار کنمدی توانم نبای که مفتد؟حاالی بقی به تعودی آمده چرا باشی پطشیشرا

 ی ست ولی او مرد احساسات مخفم دانیم...شهیمثل هم...ستی ندای پی حسچیدر نگاهش ه. دوزمیخونسرد م
 . کردی لحظه کمکم منی و انجای کاش ايا

 
نه ...شهی کس از اومدنم خبر دار نمچی که هنی بهم قول بددیفقط با...رانی گردم ایمن با شما برم-        

 .ی خانوم و نه مانباینه فر..هیدا
 

 :دی گوید و م زنی مشی زانوي روي با لبخند ضربه اکیاما پاتر... کندی ناباور نگاهم منیمب        
 

 . که هالکممی شام بخورمیبر...ختم جلسه-        
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 ه؟ی واسه چهی گرنهمهیآخه ا. خودت رویکشت...بسه...زمیعز...تارا جان-        

 
دستم را از مقابل ... شده بودموانهی جمله را تکرار کرده بود که دنی امی که برگشته بوديآنقدر از لحظه ا        

 :صورتم برداشتم و تند گفتم
 

  لطفاً؟ي دست از سرم بردارشهیم.. خودمهی واسه بدبختهی گرنهمهیا-        
 

 . آب مقابل صورتم گرفتیوانیل        
 

 هی گرنهیشی شن زن ما می خوشحال مننی بیمردم مادرشون رو م. کم آب بخور اعصابت آروم شههی-        
 . کنهیم
 

 .دمیی هم ساي را رومیاز شدت حرص دندانها        
 

چون حق ندارم پام رو تو ..دمشی دی بعد از دو سال تصادفیچون به لطف جنابعال. کنمی مهیگر...بله-        
 .ادی رو تو خودم خفه کنم و صدام در نامی همه دلتنگدیچون با...خونه بابام بذارم

 
 . پرتاب کردنروینفسش را به ب        

 
 . خسته شدمگهیمن د.تو رو خدا دوباره شروع نکن تارا.یمیبازم همون بحث قد-        

 
داد ... و او ده تامی بگویکیدوست داشتم من ... خواستیدلم دعوا م.. بودمختهیبهم ر... بودمیعصب        

 ی چشمم نمشی لحظه از پکی مادر يچهره ... خواستی شدن مهیدلم تخل...میکاسه بشقاب بشکن..میبزن
 . از ذهنم پاك کندا توانست خانواده ام ری نميدلخور... پدرم هم تنگ شده بودي برایدلم حت...رفت

 
 یه؟دلتنگی دل چی دونی م؟توي درك دار؟توی فهمیها؟تو اصالً مگه درد منو م. شروع نکنمویچ-        

 خانواده دارم و ندارم خسته نکهیاز ا...ن تنگ شدهدلم واسه خونمو.. دلم واسه مامان بابام تنگ شدهه؟منیچ
 .یکنی رو درك منایتو اصالً ا...شدم
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 و منتظر انیمن همچنان با چشمان گر. گذاشت و نشستزی مي را رووانیل.دیآب را خودش سر کش        
 . کردمینگاهش م

 
 خواد و دلش واسم تنگ ی منو نمی کسی گرفتم وقتادیچون من . کنمی نه درك نميراستش رو بخوا-        

حساب سال و ماه و .دمی من چند وقته پدر و مادرم رو ندی دونیم. منم نخوامش و دلم واسش تنگ نشهشهینم
حاال هم بهتره که .. نبودنودن، بدی که بایاون موقع. ندارمدنشونی هم به ديعالقه ا.هفتش از دستم در رفته

 ی و دوستت داشتن دو سال به امون خدا ولت نميه واسشون مهم بوداگ... فکر کني جورنیتو هم هم...نباشن
االنم که ... خونهمی کلمه تعارف نکرد که برهی ی امروز مادرت حتنیهم.نگو که تلفن و آدرست رو نداشتن.کردن

 ای. خواد باهات در ارتباط باشهی نمیعنی نایخب ا.دی رو ازت نپرسخونه  آدرسی حتدهیبعد از دو سال تو رو د
و واسه .. گهیبفهم د... خوانیپدر و مادر و برادر و شوهر سابقت تو رو نم.ی هرچای اجازه نداره ای خواد ینم

 . زبون بسته نکني من و خودت و اون بچه گری خوان خون به جی که تو رو نمییکسا
 

 نشسته بود ي با خونسردنکهیا.رفتی در قلبم فرو می زخمشتری بود اما مثل نتی هرچند که واقعشیحرفها        
 ی ام می کرد روانی نخواستن نمنی الی به دلي اشاره اچی خواستند و هی گفت که مرا نمی ميو از خانواده ا

بدون . و به سمت پله ها راه افتادمنداختم اشی پاشی که داشتم آب دهانم را پیبرخاستم و با تمام نفرت.کرد
 : گفتزدی برخنکهیا

 
 . کم آب بخورهی اون حالت؟حداقل  بايریکجا م-        

 
 دیبا...داغ دلم آرام نگرفته بود. خاموش کنندنی بود که بخواهند آتش را با بنزنی اش مثل ايخونسرد        

 . گرفتمی آرام منطوریفقط ا. سوزاندمشیهمانطور که مرا سوزانده بود م
 

  من؟ی وسط زندگي بختک افتادنیپس چرا ع...ي خوادت نخوای رو که نمی کسيتو که بلد-        
 

 . زدمی آتشش مشتری بدیبا...نه بس نبود... و براق و واکس خورده باال رفتمزی تمياز پله ها        
 

 ؟ي و دست از سرم برداري خوامت؟ که بری که نميدی دوسال نفهمنیچطور تو ا-        
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 يفقط انتقام تو.. کردمی زدم فکر نمی که مییبه عواقب حرفها. را هم باالتر بردممیصدا...باالتر رفتم        
 .نمی آتش ببي خواستم او را هم مثل خودم تویفقط م...دی جوشیخونم م

 
 ...دمی که تو رو ديلعنت به اون روز... بزرگمهری بودمت ماندهی وقت ندچیکاش ه-        

 
 داده و چشمانش را بسته هیسرش را به عقب تک... کردینگاهم نم...دمی و به سمتش چرخستادمیا        

 .ختمی زبانم ريهرچه زهر داشتم تو.. توانم را به کار بردمنیآخر.بود
 

 ...نه تو رو... آوردمی مای رو که عاشقش بودم به دني مردي من االن داشتم بچه ياگه تو نبود-        
 

 :دی پله ها مکث کرد و غرنییپا. و به سمتم آمددی آتش گرفت که از جا پريطور.تا ته...سوخت        
 

 ؟ي خوردیه..تو چه گ-        
 

 . فعال و ترسناكیمثل آتشفشان...چهلچراغ چشمانش روشن بود        
 

 . اون غلطت رو تکرار کنگهی بار دهی ياگه جرات دار-        
 

 : کردم و گفتمپشتم را...فاتحمندانه لبخند زدم        
 

 .يدیچون درست شن... شک نکنيدی که شنيزیتو چ-        
 

 اش یوحش... شده بودیباز وحش...قلبم ضربان گرفت...دیچی پی چوبي پله هاي تندش روي گامهايصدا        
 را می و بازودی به من رسهی از ثانيدر کسر. اطاعت نکردندمیاما پاها..."فرار کن"مغزم فرمان داد.کرده بودم

 شده اش ترسناك تر به گوش دی کليانها دندنی از بشیصدا...اورمی خواستم کم بیاما نم.. بودمدهیترس.گرفت
 .دی رسیم
 

 . آشغالکهی زنيخونت رو حالل کرد-        
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 نرده ها ي شده بر روهی تعبینیی تزي هازهی ني رونهیبا س...دی کوبیلیو با تمام قدرتش به صورتم س        
 به یمان...خون فواره زد... جدا کردم زهیخودم را به زحمت از ن...نفسم رفت.دیچیدرد در تمام وجودم پ...افتادم

 ...! و من سقوط کردمدیلغز... نکردي صندلم همکاري اما پاشنه... توانم پسش بزنمنیخواستم با آخر...سمتم آمد
 

 يادی زي برداشتن هر قدم انرژي برنگشته و برامینوز جان به پاهاه.. رومینفس نفس زنان از تپه باال م        
 پشت به کیپاتر...ابمی خواهم می را که ميزی چرخانم و چیچشم م.. رسمیباالخره به خانه م. کنمیصرف م

 دستش ي را توی گذاشته و شاخه گلها آني را خم کرده و آرنجش را روشیزانوها...من و رو به جنگل نشسته
 دای پيو امروز هم برا...می ام کمتر با هم رو در رو شده ادهی کششی که حرف رفتن را پروزیاز د. چرخاندیم

 . کل دهکده را گشتمباًیکردنش تقر
 . کندیبا لبخند منحصر به خودش از حضورم استقبال م...نمی نشیکنارش م        

 
  طرفا؟نیا. دولسهيخوش اومد-        

 
 . خوشرنگ و شفافند امروزبی عجشی هايسورمه ا        

 
 .ي دی که جواب نملتمیموبا...همه جا رو دنبالت گشتم-        

 
 . شودی مرهیبه رو به رو خ... لبش جا خوش کردهيلبخند همچنان رو        

 
 . کنمی و با خودم خلوت منجای اامی حوصله باشم میهروقت ب... قشنگهیلی خنجایغروب آفتاب از ا-        

 
 . توانستم بفهمم چه در سر دارد که حاال بتوانمیک.شهیمثل هم. شودی خوانده نمیچی همرخشیاز ن        

 
 ؟ي حوصله ایاالن ب-        

 
 . خوردی منی چشمش چي تر شدن لبخندش گوشه ظیبا غل        

 
 . نهگهید...االن-        
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 که یی خوابالودی رنگ و خورشیآسمان نارنج... وقت غروب را دوست نداشته امچی من هکیبرخالف پاتر        
 . کندی رود قلبم را مچاله می میبه سمت خاموش

 
 پات؟-        

 
 ؟یس-        

 
 . خواست کنارت باشمی که دلم مينتونستم اونجور.ختی بهم ریبعد از فوت سارا همه چ-        

 
 . دهدی کند و به دست باد می را از ساقه جدا میگلبرگ        

 
 پات؟تو حالت خوبه؟-        

 
 . کندی را هم ميگلبرگ بعد        

 
از .. حوصله میب.. خستمنکهیا. خودم خوبمي طبق استانداردهاه؟امای تو از حال خوب چفی دونم تعرینم-        

 هی نکهیا... رو بزنم داغون کنمادیکه جلو دستم م ی خواد هرچیدلم م...نمیخشمگ... امی و زمان شاکنیزم
 پوچ و ی به نظرم زندگنکهیا...ختهی رم خواب و خوراکم بهنکهیا... نفس بکشمذارهی همش تو گلومه و نميزیچ
 . کنهی رو درست می و تجربه ثابت کرده که زمان همه چهیعیهمش طب... ستهودهیب

 
 ی آرام است؟نمنقدری حس بد دارد و انهمهیا..رمی بگاهشی سي های توانم نگاهم را از صورت و آبینم        

 . کنمیتوانم تعجبم را مخف
 

  که حالت خوبه؟ي همه حس وحشتناك معتقدنیبا ا-        
 

 . خوردیگوشه لبش تکان م        
 

 . خودم آرهيطبق استانداردها-        
 

  از من؟ي؟دلخور هم وجود دارهيدلخور... حس مختلفنهمهی انیب-        
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 ...يگلبرگ بعد        

 
 ؟ی چ؟بابتيدلخور-        

 
 ؟چرا؟ی زنیچرا خودت را به ندانستن م        

 
 . رمی ذارم و می دارم تنهات مطی شرانی تو انکهیبابت ا-        

 
 . شودی تر می و لبخندش واقعردی گینگاهش رنگ محبت م        

 
 چون من تو ستی درسته ازت ناراحت شم؟قرار نی کنی و فکر می که گرفتیمی بابت تصمدیچرا با-        

 .هییجای توقع بیلی خنیا. کننلی رو تعطشونی کار و زندگگرانی دستمی نی مناسبطیشرا
 

 . اندازمی منییسرم را پا        
 

 .ی ازم توقع داشته باشدیبا.دوستتم... پاتستمی نگرانیمن د-        
 

 ...گریگلبرگ د        
 

محبت ...يبهش عشق داده بود...ي داده بودیتو به سارا روح زندگ... تاراي کنارم بودیتو به اندازه کاف-        
 داده تیبهش احساس امن...ي رو به قلب دختر من برگردونده بوديتو شاد....يتوجه داده بود..يداده بود

 و واسه ي موندداری من رو سرش بيپا پا به...ي که من نتونستم انجام بدم رو تو جبران کرديکار...يبود
 حس ی به همه کلي بودنجای که ای مدتنی تو انکهی ایعنیرفاقت ...ناستیرفاقت هم...ي دعا کردشیسالمت

در برابر ...ي داددی و امزهی من انگیبه زندگ...يبهشون محبت کرد...يکمک حال خانوادم شد...يخوب داد
 شتری بگهید...يدوستم بود...ي هام رو تحمل کردیبدمست...ي گوش دادمبه حرفا...يستادی مارتا کنارم ايآزارها

 ؟ی کنکاری چي خوای منیاز ا
 

 را وارونه جلوه زی همه چ؟چرای منونی که انگار تو مدی کنی برخورد ميچرا طور.ردی گی را ممیبغض گلو        
 ؟يدی کشرونی که چطور مرا از منجالب وجود خودم بي اوری نممی به رو؟چرایدهیم
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 کم متعجب هی...ستی نروزی مال امروز و دمی تصمنیاما مطمئنم ا...ي بری گرفتمی دونم چرا تصمینم-        

 ...فقط...ذارمی احترام ممتیاما خب به تصم...شدم
 

 . سوزاندی مرا هم مي نهیاهش آنقدر داغ است که س        
 

 ؟یفقط چ-        
 

 . گرداندیسرش را به عقب برم        
 

  کنم؟کاری چدی خونه بانی دونم بدون تو با ایفقط نم-        
 

 . شودری خواهم اشکم سرازینم...رمی گیلبم را گاز م        
 

اما ... دونمیکجاش رو نم... منم برمدیشا... موندن ندارمنجای واسه اي ازهی انگگهیبدون تو و سارا د-        
 .ارهی داره بهم فشار منجای ايهوا
 

 ... تار شدهدمید... لرزدی ممیصدا        
 

 ...من...پات-        
 

 . کشم بلکه بتوانم حرف بزنمی مقینفس عم        
 

 چیبا وجود من تو ه...نیستی دروغ ننیتو و خونوادت سزاوار ا... دروغ ادامه بدمنی تونستم به ایمن نم-        
چون همه من رو به عنوان نامزد و ...ی دوست دختر فکر کنی حتایبه ازدواج ..ی عاشق بشی تونستیوقت نم
 ییبای عشق زهی و دی جدی زندگهی وع خونه شانس شرنی اومدم تو ایاگه من م... شناختنی ت مندهیهمسر آ

 حی رو واسه خونواده ت توضیمن امشب همه چ... گرفتمی رو ازت مادی تونه به وجود بیکه هرلحظه م
 ی بزرگي که به خاطر من چه فداکارگمیم...یگناهی هست به خاطر منه و تو بی که اگر دروغگمیم...دمیم

 که من دور پاهات بستم پاره ي بندنیا...یشی تو آزاد موقعاون م... کنمی می و ازشون عذرخواهگمیم...يکرد
چون . پاتونمی رفتن رو به تو مدنیمن ا...! و رهادی قی بکیهمون پاتر..ی خودت باشی تونی و مشهیم
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و ... مونمیمن که تا ابد دوستت م..ي دارازیعالوه بر دوست به عشق هم ن...خصوصاً االن که سارا رفته...تو
 .يریبگ...اونم به خاطر من.. دم فرصت عاشق شدن رو از خودتی نمزهچون دوستتم اجا

 
  کنم بلک بلو؟ری تعب سکوت معنادارت را به چهنیا        

 
 رهی داره منیاما حاال که مب... کنارت باشمدی دونم بایم... واسه رفتن نبودی االن وقت مناسبدیشا-        

 ی کار ناتموم دارم که تا وقتي سرهی... وقت جرات نکنم برمچی هگهی ددیاگه االن نرم شا... فرصته واسمنیبهتر
 . برمدیاما با... کنمی مکاریچ  وشهی می دونم چینم... برمدیبا...شمیانجامشون ندم آروم نم

 
 . کندی دستش پودر مي رود و آنها را تویبه سراغ پرچم ها م... بر تن گل نماندهی گلبرگگرید        

 
 بود ینی بشی تو کامالً قابل پمی تصمنیا... دولسهي بدحی رو واسه من توضيزی چستیالزم ن-        

 ت تنگ شهی روز دلت واسه وطنت و اصل و رهیگفتم .. بهت گفتممی شدکی اول که وارد مکزهمون روز...واسم
 ادته؟ی... زنهی و هوس رفتن به سرت مشهیم
 

 . دهمیسرم را تکان م        
 

 نی دارم و مطمئنم که تو بهترمانیمن بهت ا. دونمیچون م. پرسم چرای نمیحت... کنمیمن درکت م-        
 درسته رو انجام بده و ی کنی که فکر ميکار. نباشههی بقای من دییهرچند که مورد تا.ي دیکار رو انجام م

 .می خونه باهاتنی که بشه من و ایچون آخرش هرچ... نباشیچینگران ه
 

 نی به ادی دهند؟شای قصه ها از جنس زنند؟چرا نقش فرشته را هرگز به مردها نمي فرشته هاشهیچرا هم        
 چیه. وجود داردی خاکي کره نی اي من روي مثل بلک بلوي تواند باور کند فرشته ای کس نمچی که هلیدل

 به میعادت کرده ا...ینی به بدبمیما عادت کرده ا...ردی آدم بپذکی خوب بودن را از نهمهی تواند ایکس نم
 . شوندی باور نمای دننی در اکیامثال پاتر...!به دروغ...دیبه ترد...شک

 
 :ومی گی لرزد می که همچنان میی و با صدامی زدای را ممیبا نوك انگشتانم اشکها        
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من اعتمادمو به ... بازم اشتباه کنمترسمیم... ترسمی از خودم مگهی اشتباه کردم که دمیاونقدر تو زندگ-        
 متیبه ق... تموم شدمیزندگ يزهای چنی با ارزش ترمتیچون اشتباهاتم به ق...خودم از دست دادم

 برگردم ستمی وقت حاضر نچی بودم هن مطمئي روزهی... نهای دونم برگشتنم درسته ینم...!بچم..خونوادم...عشقم
 یی کرمانیچون ا.چون صورت مساله سرجاشه... کنهی کنم فرار کردن حالمو خوب نمیاما حاال فکر م...رانیا

وگرنه هر چند . کنمدای راه کشتنشون رو پدیبا...رنی بمدیبا...شهیکه تو سرمه با خواب آور دردشون درمون نم
 . بکشمدكی ترس رو تا آخر عمرم با خودم نی خوام اینم. خورنیم  و مغزموشنی مداری بار بهیوقت 

 
 . فشاردی را دوستانه ممیزانو... کندی دارد و پرتش میباالخره دست از سر گل پاره پاره شده بر م        

 
 ...پاشو..ادیوقتت کمه و کارت ز... دولسهمیپاشو بر-        

 
 دی کلمه که بگوکیمنتظر ... هستمی و دودلدی از ترديمنتظر رد... کنمیبه چشمان شفافش نگاه م        

 کیپاتر...! نشانهنی از کوچکترغیدر...ریی تغي از ذره اغیدر... احساسي از ذره اغیدر...غیاما در...نکن...بمان...نرو
 ...! اشی زندگيرفتن مرا قبول کرده مثل تمام رفتن ها

 ....! شوندی مشانی جهل پدر و مادرهایبچه ها قربان        
 

 با یی که هرکدامش به تنهاییدرد نفسها...درد عضالت کوفته... شکستهيدرد استخوانها... بودادیدرد ز        
 دی که باییدرد حرکتها... از فشار بانداژهایدرد ناش... آتل هاینیدرد سنگ... بودادیدرد ز... کردی ميمرگ برابر

رحمم ... درون شکمم نبودی خالي فضای به کشندگدام کچی بود اما هادیدرد ز... توانستمی دادم و نمیانجام م
 ها ي قراریب.دی خندیرد و م کی می و ترسناك روحم دهن کجکی متروکه و جن زده به شب تاريمثل خانه ا

 که با دستان ي فکریزن احمق و ب...از درد وجود خودم..از درد خودم بود... از درد جسمم نبودمیو ضجه زدنها
 . برده بودنیخودش فرزندش را از ب

 
 ...! شوندی مشانی پدر و مادرهای خودخواهیبچه ها قربان        

 
 نتوانسته بودم احساسم را شهیمثل هم...  داده بودمحی فرزندم ترجی را به زندگیمن لذت زجر دادن مان        

اگر بلد بودم به ... کنترل احساسم در دستم بوديکه اگر ذره ا...نتوانستم خشمم را کنترل کنم... کنمتیریمد
دوست داشتم ...نستم دای را هم مقصر نمی مانی حترنبایا...!  گناهم زنده بودیموقع دهانم را ببندم االن طفل ب

خودم را ... زدمیبه خودم سرکوفت م.. کردمیخودم را شماتت م...تمام کاسه و کوزه ها را سر خودم بشکنم
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 دانستم و ی مدمی کشی که ميخودم را مستحق درد.. بزنمبی خواست به خودم آسیدلم م.... کردمیلعنت م
 ..! بدتریحت
 

 ...! شوندی مشانیرها اشتباهات پدر و مادیبچه ها قربان        
 

به ... کردیشب را کنارم صبح م...دی پرسیحالم را از پرستارها م... نشستی مشمیپ...  آمدی میمان        
 چشمانش يچراغها... زدی کلمه هم حرف نمکی یاما حت... دادی گوش ممیبه ناله ها.. شدی مرهی خمیاشکها

 رونی داده و بهی اتاقم تکي جره سرش را به پندمی دی شدم و می مداری نصفه شب بیگاه...خاموش شده بودند
 گفتن ي برایاما من هم حرف...دمی دی اش را می و کالفگدمی شنی آهش را ميصدا... کندیرا نگاه م

 بچه بسته بود و نی را به ادشیتمام ام... مني به اندازه ی حتدیشا... دانستم او هم درد داردیم..نداشتم
 ي آور روزهاامی اما چشمان خاموشش پدی گوی چه مدیای بحرف  زبان باز کند و بهیستم وقت دانینم..!حاال

 . بودکیتار
 

 نمی توانست تسکیقرص و آمپول هم نم... به سرم زدی خوابی مرخص شوم بشی که قرار بود فردایشب        
از شدت ... آوردندی ام فشار مچارهیروح و جسمم با هم در نزاع بودند و به قلب ب... دادیمغزم مرتب ارور م...دهد

 ي که رویمان...نمی کردم بنشی و سعزدم با دست سالمم مالفه را کنار...طپش قلب قلب نفسم تنگ شده بود
 . نشسته و چشمانش را بسته بود گردنش را راست کردیصندل

 
 ؟ی کنکاری چي خوایم-        

 
 . برهیخوابم نم...نمی خوام بشیم-        

 
 . اش برگشتی به صندلی حرفچی هی کمرم گذاشت و بي گوديبالش را تو...کمکم کرد        

 
 ...تبلتم را روشن کردم        

 
 ؟ی بخوابذارهیعذاب وجدان نم-        

 
 .نگاهش نکردم        
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 . در کار باشهیالبته اگه وجدان-        

 
 ..! زدی از وجدان حرف میچه کس..پوزخند زدم        

 
 گم؟ی واسم؟مگه دروغ می کنی لب و لوچه کج مهیچ-        

 
حوصله اش را ... توانستم راحت زخم زبان بزنمی از دست دادن نداشتم و مي برايزی چگریحاال که د        
 .نداشتم

 
 یستی که مجبور نياالن راحت شد. مردي که از خودش و پدرش متنفر بودي راحت شد؟بچه االتیخ-        

 ؟ياری بای به جز عشقت رو به دنی کسيبچه 
 

 ؟یستی شده؟چرا نی؟چییهمه با مضمون کجا... گذاشته بودامی پی کلامیت        
 

  حد؟نیآخه تا ا. نفر باشههی تو وجود یاقتی لی حجم بنی اشهیاصالً باورم نم-        
 

 ...!"نگران نباش...من خوبم..سالم" دادمامیپ...چراغش خاموش بود        
 

 .ی مادر شدنم نداشتاقتی تو لیول... کنهیعوضت م.. دهی مرتیی کردم مادر شدن تغیفکر م-        
 

 . گوگل را باز کردم و بستميخودیب        
 

 خواست االن زن اشکان ی دلم میلیخ.ذاشتم گيدو سال جون کندم و انرژ... خسته شدم تاراگهید-        
 که ولش يدی اون رابطه چسبی چی تونم؟بی تونست بده که من نمی بهت می چی اون زندگنمی تا ببيبود
با خودت روراست   حداقلیلی مردك نصف من واسه بودن و موندن با تو تالش کرد؟نه خداوک؟اونی کنینم

 از گهیمن د.ی خرابش کنیستی و حاضرم نی بت ازش تو ذهنت ساختهی کرد؟کاریاشکان واسه داشتن تو چ.باش
 . تو خسته شدمضی با ذهن مردنیجنگ

 
 . روشن شدامیچراغ ت        
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 تو خونه ی تونی مي خوب شدیتا وقت. تر و خشکت کنهادی بگمی مهیبه دا.یشیفردا مرخص م-        

 . خورهی بهم می زندگنی حالم داره از اگهید... و خداحافظدمی حق و حقوقت رو ميبعدش همه .یبمون
 

 یم... ساخته بودی روانکی را گرفته و از من ستمیحاال که هست و ن... ام را نابود کرده بودیحاال که زندگ        
 . سالم کردامیت.خواست حق و حقوقم را بدهد و خاحافظ

 
 کردم یاگرم اشتباه...رهی تونست واسه من در نظر بگی بود که خدا مي شکنجه انی با تو بدتریزندگ-        

 يدو ساله دار. که داشتمي آروم و شادی به زندگي گند زدي اومدیاز وقت...تاوانش رو تمام و کمال پس دادم
 . کشمی نمگهید.. تونمی نمگهید..يدیعذابم م

 
 "سالم"جواب دادم        

 
 ازم دممی امنیاما تو آخر. خواستمشیواقعا از ته دلم م.. بودی زندگنی من به ادی امنیاون بچه آخر-        

 . واسه ادامه دادن ندارمي ازهی انگچی هگهید.یگرفت
 

  هم داشت؟یتی اهمگریمگر د...به درك... دانستی مزیچقدر قشنگ من را مقصر همه چ        
 

اما لطفاً زودتر خوب شو ... ذارم بهت سخت بگذرهی کنم و نمی ساپورتت میتا آخر عمرت از لحاظ مال-        
 ... من برويو از خونه 

 
 " دختر؟نگرانت شدمییمعلوم هست کجا"        

 
 دی پاشی اش در دلم می که نگرانيدیاما ام... و کمرنگفی ضعدیشا... لبخند به لبم آوردامی تيجمله         

 . و برداشت اشتباه،آشفته اش کرددی رسی ماننیزبیه چشم ت شد و بدایآنقدر پررنگ بود که آثارش در صورتم هو
 

 کنم و تو دست اون گداگشنه ی امکانات ولت می شد که من با کلیلی ویلی دلت ق؟تهيخوشحال شد-        
 دم اشتباه ی طالقت می کنیاگه فکر م. رو سر اموال من؟آره؟نه جانمی کنی و خرابش ميری گی رو می پاپتي
 کور ی جونت خوش بگذرونشکان با اي برذارمی مي که بهم دادي زجرنهمهی بعد از ای کنی ماگه فکر.ی کنیم
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 من ي بدون اجازه يحق ندار.ی باشارمی در اختدی و هروقت بخوام بای مونیتو تا آخر عمرت زن من م.يخوند
 . دست از پا خطا کنيجرات دار..ذارمیواست محافظ م...يآب بخور

 
 چشم هی شبشدی که از چشمانش ساطع مينور... اش باز عود کرده بوديگری وحشيخو...نگاهش کردم        

 . گرفته بودنی کميپلنگ ماده 
 

تازه ...زمی عز؟نهی کنی مدای و نجات پدمی که طالقت مي شده بوددواری؟امي شددیه؟ناامیها چ-        
 که بکشمت و یفتی رو که به دست و پام میی اون روزانمی بیم.ت منهاز فردا نوب...يتا امروز خوب تازوند...اولشه

به روش ...رمی گی ازت انتقام ميبدجور... تارارمی گی دو سال و بچه م رو ازت منیمن انتقام ا...راحتت کنم
 .رمی گیخودم ازت انتقام م

 
از تصور ..ییاز تصور تنها...اوردی که قرار بود سرم بییاز تصور بال...طرز نگاهش بند دلم را پاره کرد        
 معترض پرستار ي که صدادی در اتاق را بهم کوبيطور. آمدند وحشت کردمی که اگر او نبود سراغم میاشباح

 .دمی کشدی صفحه کليدستان لرزانم را رو...بلند شد
 

 ...! خواد منو بکشهی مرد منیا... ببرنجای منو از اایب... نجات بده داداشنجایتو رو خدا منو از ا-        
 

همه . کنمی کنارم نگاه می و خالاهی سي های و بعد به آبمی منتظر و مشتاق رو به روياول به چشمها        
 می بازوي روکی پاترتگریدست حما. شروع کنمدیاز کجا با.می بگودی دانم چه بایاما من نم.منتظرند شروع کنم

 .ندی نشیم
 

 .نترس.بگو دولسه-        
 

 . کنمی را صاف ممی دهم و صدایآب دهانم را قورت م        
 

 من ی شناخت ولیالبته پات از قبلترها منو م... داغون بودمی من با پات آشنا شدم از لحاظ روحیوقت-        
 ... بهش نداشتمیاولش حس خوب. دونستمینم
 

 . کنمیبا لبخند به پات نگاه م. کندی مادرش ترجمه مي مرا آهسته برايآرون حرفها        
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 ی می دونم اگه نبود چینم. سخت بهم دادطی بود که خدا تو اون شرای نعمتنیاما در واقع پات بزرگتر-        

 رفتم و غرق ی که داشتم داخلش فرو می دستمو گرفت و از باتالقکیپاتر... بودمیطیشد و من االن تو چه شرا
 ... شدم نجاتم دادیم
 
 . کنمی متی هدانیلبخندم را به سمت مب        
 

 . سپردکی زد و بعد منو به دست پاترنی نجات رو آقا مباتی عملنیالبته استارت ا-        
 

 . گذارمی پات مي زانوي من دستم را رونباریا        
 

 آدم هی شهی کنم مگه می فکر منیو هرشب به ا...کمی که من شب و روز با پاترکسالهی از شتریاالن ب-        
 . مرد باشهنهمهی بشه که ادای پي مردهی شهی خوب باشه؟مگه منهمهیا

 
 . دوزمی چشم مامیبه ت        

 
 شکل ممکن پشت پا نی دور و برم به بدتري مردهاي آشنا شدم که از همه کی با پاتریچون من وقت-        

 .خورده بودم
 

 . اندازدی منییرش را پا شود و سی سرخ مامی تیشانیپ        
 

 یتی مسئولچیه... کس بودمی و ببی آورد چون تنها و شکست خورده و غرنجای منو با خودش اکیپاتر-        
 دی ترسیم. به شما دروغ گفتدارهی که به شدت بیو به خاطر همون وجدان...در قبال من نداشت به جز وجدانش

و ... رو القا کنهی خونواده واقعهی تن خواست بهم حس داشیم.نیکن خونه قبول ننی منو تو ابهی غرهیبه عنوان 
 ما نی بی به جز دوستي رابطه اچی وقت هچی هکهیدر حال.می به شما گفت که قراره ازدواج کنلمی دلنیبه هم

 . من احترام گذاشتهمی به حرشهی همکینبوده و پاتر
 

 ! نهیمتعجبند اما عصبان... چرخندینگاهها م        
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 اعصابم رو قطع يمدتهاست که داروها. خونه شدم حالم خوب شدنی که وارد ايمن از روز-        
 ... از شمامي کردم عضویاحساس م. شما و وجود سارا آرامش از دست رفته م رو بهم برگردونديمحبتها...کردم

 
 . چرخمیبه سمت پدر م        

 
 غذا دادن به ای.. جمع کردن تخم مرغهاای... کنمیوش نم گاو رو فرامری شدنی وقت لذت دوشچیه-        

 ...گوسفندها
 

 . کنمیبه مادر نگاه م        
 

خونه ...ي آشپزيفوت و فنها... پزمی رو منی دادادی رو که شما بهم ییهرجا که برم غذاها-        
 . گرفتمادی ییایمن به عشق ارتباط برقرار کردن با شما اسپان...يمهمون دار...يدار
 

 ... گردانمیسرم را به سمت بچه ها بر م        
 

 تر کی که نداشتم بهم نزدي تو از خواهرناین...نی دادادی رو ي خواهر و برادری واقعيشماها به من معنا-        
 ... کنمی وقت فراموش نمچیمحبتاتون رو ه...يبود
 

 . سوزدیچشمم م...ردی گی ممیگلو        
 

 ی وقت نمچیاگه سارا نبود ه... و دلسوزمیمعلم دوست داشت...دختر باهوش و مهربونم...زمی عزياراو س-        
 ... هاش نبودیاگه مهربون...رمی بگادی ییایتونستم اسپان

 
  کشمیدماغم را باال م. چکدیاشکم م        

 
 و بدون نیرفتیتون من رو پذشما از ته دل...نی وقت نبخشچی من رو به خاطر دروغم هدی دونم شایم-        

 بهی احساس غرنجایمن هرگز ا...نی منو به جمعتون راه دادنی کني در مورد گذشته م کنجکاونکهیا
 که يهمون خونواده ا...نی من شدی واقعيشما خونواده ... سربار بودن نداشتمایاحساس اضافه بودن ..بودن

 ی کنار بچه هاشون میطی و محکم که تحت هر شراتگری حمايخونواده ا...دمی دی مای تو خواب و روشهیهم
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 اگه نی و حق دارنی برآورده کردمییای روي منو واسه داشتن خونواده يشما آرزو... ذارنیمونن و تنهاشون نم
 .نیمنو نبخش

 
 . زنمی زل ممی و با بلک بلورمی گیبا پشت دست اشکم را م        

 
 فرشته هیپسر شما ... دنی محی رو به خودشون ترجگرانی دشهیها همفرشته ... ندارهیاما پات گناه-        

گناهش ...شهی و دل رحمیگناه پات مهربون... آدم رو به موت بگذره و عبور کنههی از الی خیست که نتونست ب
 و فیاگه من اونقدر ضع... منهن گناهها گرديهمه ...نی نباشیاز دستش عصبان...قلب رئوف و دل پاکشه

 ...!نی ببخشتشیپات رو به خاطر انسان... شد بهتون دروغ بگهی مجبور نمکیدرمانده نبودم پاتر
 

 ینم...میای کنار ببای زي های آبنی توانم با حسرت از دست دادن اینم...رمی بگکی توانم چشم از پاترینم        
 ی چقدر زندگکیبدون پاتر... کنم تجسمکی پاتریشگیاما هم..یرپوستی زي هاتی را بدون حمایتوانم زندگ
 . شدی میسرد و خال

 
  دخترم؟هی حرفها واسه چنیا-        

 
 چشم کی منحصر به فرد پاتري با همان چشمهايپدر.. کنم تا چانه ام نلرزد و به پدریفکم را سفت م        

 . دوزمیم
 

 ؟ي که انگار قراره تنهامون بذاری زنی حرف مي جورهیچرا -        
 

 . کنمیانگشتانم را در هم قفل م        
 

 ای...ینامزدش..یدوستش...ي دارکی با پاتری چه نسبتستیمهم ن...یی ماي از خونواده يتو عضو-        
اما ...می تو رو دوست داشتکیدرسته اولش به خاطر پاتر.ي خونه انیتو دختر ا...ي خونه انیتو متعلق به ا.یهرچ

 خونه جا نی قلب تک تک افراد ايوتو خودت رو ت... ندارهکی به پاتری ربطچی ما به تو، هياالن عالقه 
نگو ...!اتی رنگکیبا ...اتیبا دلسوز...تی و همدلي همکاري هیبا روح..تیبا از خودگذشتگ...تیبا مهربون...يکرد

 .ي ما رو تنها بذاري خوایکه م
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 . دهدیبغض و اشک و حسرت مهلتم نم... توانم حرف بزنمینم        
 

 برگردم دیبا...رانی برگردم ادیاما با... بود که تونست به من آرامش بدهیی خونه تنها جانیبعد از سالها ا-        
 . شهلیتا آرامشم تکم

 
 . شودی مادر معترض منباریا        

 
  بره؟ي بذاري خوای خواد بره؟می مه؟کجایها چ حرفنیک؟ای گه پاتری می دختر چنیا-        

 
 . کندی سکوت مکیپاتر        

 
دوستم ...!ردی را بگمی خواهند جلوی مکیاز پاتر.. خواهند نرومیاز من م...ندی آیدخترها و پسرها به صدا م        

 گذشته می داده ابشانی که فری مدتنهمهیاز ا... که هستم کنارشان بمانندی خواهند به هر عنوانیم...دارند
 خصلت نی خودم هم همياگر خانواده ... بمانمهند خوای گناهم چشم بسته اند و چون دوستم دارند ميرو...اند

 را داشتند وضع من االن چگونه بود؟
 

 . رسدی به گوش مهی رساتر از بقکی پاتريصدا... همهمه ها و اعتراض هاانیدر م        
 

 .نیآروم باش-        
 
 .ردی گی دستان گرم و مردانه اش مانیدستم را م        
 

 با می که گرفته و ما اجازه ندارمهی تصمنیاما ا... خونه تا ابد به روش بازهنی دونه که در ایتارا م-        
 . مهمترهی تارا از همه چیواسه ما آرامش و خوشحال.می منصرفش کنی احساسيبرخوردها

 
 ی جواب نمی دموکراسشهیهم...لعنت به تو بلک بلو... کنمیر و ورم کرده نگاهش مبا چشمات سرخ و تا        

 ...! باشکتاتوری دیگاه...دهد
 ی پدی لنگی که میی دعوتنامه فرستاد و من با دست شکسته و پامی زمان ممکن برانی ترعی در سرامیت        [

 نیخوشبختانه ا... کم نگذاشته بوديزی چمی برای مانیعنی کم نداشتم يزیاز سند و مدرك چ... را گرفتممیکارها
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 قسم داده بودم که کمکم کند و او هم در رش را به روح شوههیدا... شدی نمشیدای خانه پي توادیروزها هم ز
خوشبختانه . پسرش بودي فرار از خانه ي من براي داد و شاهد تکاپویسکوت تنها سرش را با فسوس تکان م

 را به می دانستم اگر بفهمد برنامه هایم. برسممی راحت تر به کارهاالی توانستم با خی نبود و مرانی هم انیمب
 کرد که ی معرفیلی مرا به وکامیت. داشتتی اولوبهی برادرش بود و در برابر منِ غریانبه هرحال م.زدی ریهم م

 را میزای و وطی که گچ دستم را باز کردم بليروز. هم شدنطوری و خوشبختانه همردی بگزای ومی براعتریبتواند سر
 . گرفتملیهم تحو
 دی فهمی میاگر مان... را تجربه نکرده بودمی و وحشتجانی استرس و هنی ام چنیهرگز در طول زندگ        

 آمد و ی به خانه مروقتیشبها د... کردمی ام را خرج مي او تمام انرژدنی نفهمنی اي گذاشت و برایزنده ام نم
به ...نمشی چشمش نباشم و نبي جلوم کردی میسع... رفتی به اتاق خودش مهی خوش و بش با دای از کمبعد

 توانست بازهم ی لو داده بود و منی مبشی رازم را پکباریبه هرحال او .. مطمئن نبودمادی هم زهی دهان دایقرص
 . را بکندنکاریا

 
 تماس گرفت و گفت برگشته اند و اعالم کرد که بای پروازم بود و از شانس افتضاح من فرگریسه روز د        

 یاگر به موقع نم.. رفتندیاگر به موقع نم.. ام کرده بودچارهیاسترس ب.ندی آی مدنمی به دییدر همان شب کذا
ضربان نامنظم قلبم به .م کرده بودمیپستو قا چمدانم را در هزار. آمدی خوش بود که داشت مامیدلم به ت.دمیرس
 . ام کرده بودچارهی بیچارگی داد و بی جواب نمزی چچیه
 

 را آماده زی همه چهیدا... کردمی مي اتاقم نشسته بودم و با انگشتانم بازيتو.دیباالخره شب موعود فرا رس        
 هم زودتر برگشت و یانم. آمدی به جز نظارت از دستم برنمي کارچیکرده بود و من آنقدر استرس داشتم که ه

 . بودلی کار حضرت فنشیزبیت خونسرد ماندن در برابر چشمان. کردی را سخت تر مطی شرانیا
 

 ؟ی نشستنجایچرا ا-        
 

 .نگاهش تلخ و گزنده بود. خودم غرق بودم که متوجه ورودش به اتاق نشدمایآنقدر در دن... خوردمکهی        
 

 . خوام آماده شمیم-        
 

 . و آشفته ام اشاره دادسی خيجلوتر آمد و به موها        
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 .ستی خوان آماده شن نی که میی آدماهی ت شبافهی قیول-        
 

 . را کم داشتمی ماني دادن هاری ساعت فقط گنی روز و انی ايتو        
 

 . کمهیمنتظرم موهام خشک شه .چون فعالً زوده-        
 

 . را باال دادشیابروها        
 

 ؟يحالت چطوره؟خوب شد-        
 

  چه؟دی شنی ضربان قلبم را مياگر صدا        
 

 تونم ی فردا منیهم. راحت باشهالتی کردنم خرونی واسه بی کنی مياگه لحظه شمار..خوب شدم..اره-        
 .برم
 

 .پوزخند زد        
 

 .یخوشحالم که خوب.خوبه-        
 
 .امشب وقتش نبود.. کردمی تنش درست مدینبا        
 

 . خوام لباس عوض کنمیرون؟می بي برشهیم-        
 

 . اشی لعنتي چراغهانیامان از ا... زدیچشمانش برق م        
 

 ؟ي داري زوده؟چه عجله ای گیمگه نم-        
 

 .دمیی دندان سايدندان رو        
 

 . خوام زودتر حاضر شمیم-        
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 . تخت نشستيرو        

 
 ؟ی کشینکنه ازم خجالت م.من شوهرتم.خب حاضر شو-        

 
 .خدا لعنتت کند..خدا لعنتت کند        

 
 .برو لطفاً. خوام تنها باشمیم-        

 
 . فرو بردمی موهاي و دستش را دور کمرم انداخت و سرش را تودی خودش را به سمت من کشیکم        

 
 .دلم خواست.ي دی می خوبيچه بو..اوووم-        

 
 . خواست عذابم بدهدیم...هدفش زجر دادنم بود        

 
 .دمیعقب کش        

 
 .برو کنار..حال ندارم...ینکن مان-        

 
 .دیمحکم گرفتم و نوك دماغش را به پوست صورتم مال        

 
 فتیوظا.ی زن مندم؟توی کشتی سراغت و محرومومدمی چن وقته نی دونی؟مي خوب شدیمگه نگفت-        

 . نرفتهادتیکه 
 

 . کردمی اش می وحشدینبا.آهسته با آرنجم به شکمش زدم.اورمی کردم االن است که باال بیاحساس م        
 

  کاراست؟نیچه وقت ا.انی منایاالن داداشت ا-        
 

 . فرستادشی هاهی به درون ریقی را با نفس عممیعطر موها        
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 . تونم تا شب صبر کنمیاما خب م.. خوادیمن االن دلم م-        
 

 .دیگردنم را بوس        
 

 .دلم برات تنگ شده فنچول خانوم-        
 

 مهیاگر امشب انجا بخوابد من چطور ن... کردمهی مالفه را گاز زدم و گرصالی که رفت از شدت استرونیب        
 ؟اشتباهی که راحتم کنی دهیچرا مرگ نم... خدايزم؟ای بر سرم بریشب از خانه فرار کنم؟حاال چه خاک

 ی مشبیممنوع الخروج شدن نبود از د اگر ترس لو رفتن و.رفتمی و مداشتمی از صبح چمدانم را برمدیبا..کردم
 ... خدايا...رفتم

 
 فکر ی از سرباز کردن ماني برای مدت به راه و تمامدمی را عوض کردم و سشوار کشمیلباسها        
استرس ...ستی خاطرم نيزی چیهمانیاز م... وارد شدندنی مبيباالخره زنگ به صدا در آمد و خانواده ...کردم

 و ی خوش و بش و احوالپرسو ییرای پذشهیمثل هم... و تحت درمانم پاك کرده بودضی را از ذهن مرزیهمه چ
 و نی سنگمیفضا برا. تنها نگاهم کردندنی و مبی ام اشاره کرد و مانی حواسی به ببایچند بار فر.تعارفات معمول

 فرصت می گذاشتم و به اشکهازی مي را رومیدستها..به آشپزخانه پناه بردم...وهیبعد از شام و صرف م...دردآور بود
 . شدن دادميجار
 

 ... به دادم برسایخدا.. کمکم کنایخدا-        
 

 . کنهی بهت شک می که مانينطوری؟اي آشفته انقدریچته دختر؟چرا اتو -        
 

 . شدمزانی آوهیاز دامن دا        
 

 .زمی تو سرم بریحاال چه خاک. تو اتاق منادی خواد بی امشب میمان.. به دادم برسهیدا-        
 

 . به صورتش زدي آهسته ايبا کف دست ضربه         
 

 م؟ی کنکاریحاال چ... پسرنیاز دست ا... هواريا-        
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 . زدمی صدایمان        
 

 . کنهی سرش درد منی؟مبياری مسکن مهیتارا -        
 

 قرص کهی در حالنیمب. را پاك کردم و با قرص و مسکن به سالن برگشتممیاشکها.یخدا لعنتت کند مان        
 : گرفت گفتیرا از دستم م

 
 هم بای فرستی حالش خوش نادیساحل ز...می رو امشب با خودمون ببرهی داستی نی اگر مشکلتارا جان-        

 .رهی گی رو نمهی داي کس جاچی منم هيواسه بچه ها.دست تنهاست
 

 .به زحمت زبانم را چرخاندم. بهم خوردمیتمام برنامه ها... خواستند ببرندی را هم مهیدا... خدايا... خدايا        
 

 . زحمت دادمهی به دای کافيمن به اندازه ... کنمیخواهش م-        
 

 . جان نداشتندمیپاها... بودي مملو از تاسف و دلسوزهینگاه دا        
 

 .شهیتهوعمم داره شروع م... که به قرص جواب بدهستی نیی سردرد از اون سردرانیا...نه-        
 

 : گفتبایفر. فشردیفته بود و م را در دست گرشی هاقهی شقنیمب        
 

 ...يگوش نداد... کننقی مسکن و سرم واست تزرهی مارستانی بمی گم بریاز عصر بهت م-        
 

 . ترفی و ضعفی هم ضعنی مبي شد و صدای مکیساعت به دوازده نزد        
 

 .ستیحالم خوش ن..میبهتره ما بر-        
 

 .میای به نظر ب کردم نگرانیسع...برخاستند        
 

 .نی جا استراحت کننیهم... حالتوننی با انیریکجا م-        
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 . بودم که بفهممی تر از آنجی حرف داشت و من گی کلنی مبیرچشمینگاه ز        
 

 .میبهتره بر..ممنون..نه-        
 

 به يحاضر و آماده برا...دمی دی مرگ را کنارم ميمن فرشته ... رفتن بودي با ساك کوچکش آماده هیدا        
 ...!صدا درآوردن ناقوسش

 
 ؟ی ما رو برسونشهیم.. کنمی تونم رانندگیمن نم..یمان-        

 
 .نفسم رفت        

 
 ؟يایم.مارستانی بمی بردیفکر کنم با-        

 
 ...!خدا...ایخدا... منيخدا        

 
 .ستی نیالبته اگه از نظر تارا جان مشکل-        

 
 . جواب دادمعیسر        

 
 .امیاگه الزمه منم ب...ینه چه مشکل-        

 
 : و کتش را برداشت و به من گفتچیی سوعی سریمان        

 
 ... گردمیزود بر م-        

 
 . لبخند زدمی آخر و دور از چشم همه به روي لحظه نیمب...همه به سمت در راه افتادند        
 سه يامشب حال همان تارا...! کوچ باز هم چمدانش را بستهي آماده يامشب شب آخر است و پرستو        

همانقدر ..نمیهمانقدر غمگ... اش را ترك کند و برودي پدري خواست خانه ی را دارم که مشی پمیسال و ن
 کنم و بغضم را ی نگاه ماقم اتواریامشب هم مثل همان شب با حسرت به در و د...!همانقدر دلتنگ...هراسان
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 انشی پامی که مثل تمام سفرهايسفر... رهسپار خواهم شدگری دي مقصديفردا باز هم به سو...دهمیفرو م
 ...!نامعلوم است

 
حداقل .ی گشتیحداقل امشب را زودتر برم! معرفتی بي بلک بلويا... زنمی پنجره را کنار ميپرده         

 است و تنش سی کوچک خي پرستونیامشب پر و بال ا.ي زدی کنار م رای تفاوتی نقاب بنیامشب ا
 کاش امشب مرد يا. حفظش کنددیای که قرار است بی تواند از طوفانیامشب فقط سرپناه نگاه تو م...لرزان

 .ی کاش امشب خودت باشيا...ي نبودیاحساسات مخف
 

و ...دهی خودش به هدفش رسالیبه خ. شکندی خوشحال است و با دمش گردو مرانی از بازگشتم به اامیت        
 ام يماری بي برایبعد از آن همه دلواپس... روزها و ساعت ها لب بسته و سکوت کردهنیاشکان مثل اکثر ا

 ی است که نمریخودش و درونش درگ  رسد آنقدر بایاما به نظر م..نمی ببي بهتريانتظار داشتم عکس العملها
نه رفتار ...ستی مهم نمی برازی چچی هگریو جالب است که د.د و حرف بزند کنی زندگرونی بيایتواند در دن

 ...! اشکانبی و نه سکوت عجامیاعصاب خردکن ت
 

 را به زتی همه چيزمان طور...دی رسی به آن خواهی ست که باالخره بعد از هرشکستی حسی تفاوتیب        
 شی و از دوري مردی می کسي براي روزینی بی و میی آیبه خودت م... برد که باورش خنده دار استیتاراج م
 و ی مانیخوب خواهد شد و تو م یباالخره هر زخم...! اش و انگار نه انگارینی بی و حاال می گرفتیآتش م

 ی را از خاطر نمتی هاهیگر...ی کنی فراموش نمي ادهی را که کشیرنج...! دردشیاما ب..اسکار بدرنگ
 یاما آرام م... رودی نمرونی از تنت بی را عوض کنطی تا شراي زد کهیی دست و پاهایخستگ...يبر

تو هرگز آدم قبل ...! که خودش ساختهيدیبه آدم جد... نههبه تو ک...زمان آرامش را به تو برخواهد گرداند...يشو
 ...! محال استی کنار آمدن و فراموشیکه اگر همان آدم باش... شدی نخواهتیاز شکست ها

 
با ... بازخواهند گشتي احساست بسته اند روزي ترك کرده اند و چشم روای که تو را رنجانده اند ییآدمها        

 ای ي شوچهی باز هم بازيری بگمی تصمدی که بایی تونباری گردند و ایبرم. و عذر و بهانهلی و دلهی توجيکوله بار
 دهی شکل ممکن به بن بست رسنیبدتر بار به کی که  راي رابطه ای توانی مینی ببدی که باییحاال تو...نه

 را همانطور که هست تی واقعدی بانباری که اییتو...! نهای يری شکست مجدد را بپذسکی و ریدوباره امتحان کن
 ساخته که یاز من آدم... کار را کردهنی من هميحاال زمان برا...يری بگمی و تصمی کننی و سبک و سنگینیبب

 ی باقيزی وجود من چفی و ضعياز آن همه حس قو... قرار گرفتهيری گمیدر مقام تصم  کهیآدم...نبودم
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 یانگار تازه م...انگار بزرگ شده ام... کردهریی تغزی همه چيرنگ و بو... عوض شدهمی برازی همه چيمعنا.نمانده
 چیزمان منتظر ه  دانمیحاال م. نداردی شوخی رحم است و با کسی بای فهمم دنیتازه م...ستی چیفهمم زندگ

 که يتجربه ا... جهان تجربهکیحاال منم و .ینی بی مانی که زیی و اگر از دستت رفت فقط توستدی ایکس نم
از ...از حرکت...از تالش...بلکه از تکاپو و اجتماع گرفتمش...اوردمی به دست نی و افسردگهی و گرینیاز خانه نش

 ...آدمها
 

 ی می را در اتاق بغلشی قدمهايصدا... برگشتهکیپاتر... کنندی مافتی را دریی فرکانس آشنامیگوشها        
 ی منی زمي و سرمازده خودش را روسی خيپرستو... رومی صدا به خواب منیمن مدتهاست که با ا..شنوم

 با لبخند گرم و شهی و مثل همم کنیدر مشترك را باز م... شنومی مردانه اش را ميصدا... زنمیدر م...کشاند
 . شومیه م اش مواجیمیصم
 

  دولسه؟يدیچطور نخواب-        
 

 . معرفتیامشب شب آخر است ب... کشمیآه م        
 

 .نی بشایب-        
 

 ی آخر شبي گپ هانی ايمن دلم برا.. شودی تنگ مکی تارمهی کوچک و ني فضانی ايمن دلم برا        
 . شودی تنگ متی آرامش و امننهمهی ايدلم برا... شودیتنگ م

 
 تارا؟-        

 
 يمن دلم برا...شیچشمان سورمه ا... اشرهیپوست ت... حلقه حلقه اشيموها... کنمیبه صورتش نگاه م        

 . شودی ام تنگ می دوست داشتنيبلک بلو
 

 ؟یخوب-        
 

نگاه  نی ايبرا... منظوری محبت خالص و بنی ايبرا... شودی همه جوره تنگ می دوستنی ايدلم برا        
 . شودیتنگ م...ی محکم و حامي دستهانی ايبرا..پاك و معصوم
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  ماتت برده؟ينجوریچرا ا..نمی ببنی بشنجای اایب-        

 
 . معرفتیماتم برده؟امشب شب آخر است ب        

 
 . نشاندی و مرا مقابل خودش مردی گیدستم را م        

 
 ؟ی ترسیم-        

 
 . دهمی تکان میسرم را به عالمت نف        

 
 دلت گرفته؟-        

 
 . کنمی منییسرم را باال و پا        

 
 ؟ي خوری ميزیچ-        

 
 . کم آبهی-        

 
 . شودی باز ممی راه گلویکم... آوردی آب ممیبرا        

 
 .حاال واسم حرف بزن-        

 
 ...نکهیجز ا...می بگويزی توانم چینم        

 
 . حاال تنگ شدهنیدلم از هم...شهیدلم تنگ م-        

 
 . شوندی شفاف و درخشان مشی هایآب        

 
 .شهی می خاليجات بدجور..شهیدل ما هم واست تنگ م-        
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 ...!بگو من..نگو ما پات        

 
 م؟ینی رو ببگهی بازم همدي دیقول م-        

 
 .ردی گی دستانش مانیدستم را م        

 
 . دمیقول م-        

 
 .لطفاً... متفاوت باشیکم... نهی معمولنقدریا...نه پات        

 
 ؟ی بهم سر بزنرانی ايایم-        

 
 . کندیدستم را نوازش م        

 
 .نمی خواسته اونجا رو ببی دلم مشهیهم..اوهوم-        

 
 .تلعنت به ذات خراب..آخ..آخ پات        

 
 .نی تنهام بذارنیحق ندار.نی منيشما خونواده ...نیای بیدسته جمع..ایحتماً ب-        

 
 . زندی را پشت گوشم ممی آورد و موهایدستش را باال م        

 
 ه؟ی همه استرس واسه چنیا...آروم باش... دولسهمی ذاریتنهات نم_        

 
 . معرفتی است که امشب شب آخر است بنی اي استرس برانهمهیا        

 
 ...دی باي مدت چجورنی دونم واسه ایپات من نم-        

 
 . گذاردی لبم ميانگشتش را رو        



 466 

 
 . دورزی حرفها رو برنیا...ادیاز تعارف خوشم نم...نگو دولسه-        

 
 . کندی سلول مغزم نفوذ منی دستانش تا آخري کشم و بوینفس م        

 
 ی شروع مدی جدی زندگهی رو داره اقتتی که لیقول بده با کس...ی شیقول بده خوشبخت م-        

 ... نشوایتارك دن...یکن
 

 . خنددیبلند م        
 

  تارا؟ی گی مهی چنایا... بشمای درصد فکر کن من تارك دنهی-        
 

 ی شوم و دهانم را می مرهیبع دستانش خ.دیشاعر به جفنگ آ..دی که به تنگ آهی دانست قافینم        
 .سکوت بهتر از چرت و پرت گفتن است...بندم

 
 ه؟ی تونم بپرسم برنامه ت چیم-        

 
 . آنها به نظرم پوچ بودندي برنامه داشتم که االن همه یچون کل... توانستیم        

 
 ؟ی سراغ مانيریم-        

 
 .رمی گیسرم را باال نم        

 
 ست؟ی ني اونقدرا هم که من به همه نشون دادم آدم بدی مانی روز بهم گفتهی ادتهی-        

 
 .آره-        

 
 ...! بود پاتي واقعاً آدم بدیمان-        
 .ستی ندنی مشتاق به شني آدمهاهی اش شبافهیق        
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 ...یمان-        
 

 . دهدیدستم را فشار م        
 

 روح و روانت نکهیا... کردي در حقت نامردنکهیا.. تو رو از عشقت و خونواده ت جدا کردی ماننکهیتارا ا-        
 ی خوبطی تو شرادادی کانادا کامالً نشون مي اومدیحال و روزت وقت. دونمی رو من همه منایا...رو شکنجه داد

ترس نگرفتن ..رانیترس برگشتن به ا... بودس از تردمیدی رفتارات می تظاهر که قاطي مقداریحت...ينبود
 .امی الزم از تتیحما

 
 .مطمئنم.. سرخ شده اندمیگونه ها        

 
واسه ... کنهتتی حماامی تنکهیفقط واسه ا...ي که بود نشون دادی رو بدتر از اونطیشرا...يتو اغراق کرد-        

واسه ...يدی ترسی که از عالم و آدم مییار واسه تو رفتنیو ا...رهی برادرش طرف تو رو بگي به جانی مبنکهیا
 ...هیعی نداره کامالً طبی پناهچی کنه و هیم  بار از طرف همه طرد شده و حاال هم داره فرارهی که یزن
 

 . شناسدیچقدر مرا بهتر از خودم م...شیچقدر دستم رو است برا        
 

 فرار ی که داشتیتو به خاطر وحشت... رو تموم کردهيو نامرد در حق تیمان... بد نبودهی گم مانیمن نم-        
 ... رو نخوادي مردی دونم که اگه زنیو من م...داشیواسه تهد...يکرد

 
 . دهدی مرونینفسش را ب        

 
 امی برخورد تيراستش رو بخوا... در مورد تو صحبت کرد منم بودمامی اومد کانادا و با تنی که مبيروز-        

برخورد خودم .. خودمیفقط با توجه به زندگ.نه.. بد کنماامی تو رو نسبت به تدینه که بخوام د.شگفت زده ام کرد
 ی مشی وقت پیلیمن تو رو از خ.د بوبی که نسبت بهشون دارم واسم عجیتیبا خواهرام و حساس

 ی ازدواج با عشق داشتهیم  دونستیم... بودمدهی دامی رو موقع چت با ترتی بودم تصودهیعکست رو د.شناختم
 ی خواهش مامیو حاال برادر اون مرد اومده بود و از ت...ي شدگهی دیکی و زن يکه به خاطر پول خرابش کرد

 ستی ني اونجورزی چچیو ه...ی کنیدارو استفاده م.. خرابهتی روحاع گفت اوضیم...کرد که حواسش بهت باشه
 اومد ی چشمم مشی دختر شاد و خندون پهی يچهره ... حرفها سخت بودنی ادنیواسه من شن. خبر دارهامیکه ت



 468 

 دخالت کنم اما اون گرانی ديری گمی تصمياصوالً عادت ندارم تو. گفتن افسرده شده و حالش بدهیکه حاال م
 و گفت نی رو انداخت گردن من و مبیآخرشم همه چ.. سر و کله زدمامی با تی و کلنمی ساکت بشنتونستم روز

 .نی انجام بدنی که دوست داريرهرکا
 

 ....یه        
 

 ی خاطره مشترکچیمن ه. بودیکار سخت...امی تيبه جا..می که باهات چت کنمی کرديزی برنامه رنیبا مب-        
 يدی فهمی نبود حتماً مریبا تو نداشتم و هرلحظه ممکن بود لو برم و البته اگر تو اونقدر ذهنت مشغول و درگ

 .ستی زنه برادرت نی که داره باهات حرف مینیا
 

 .ی و سرزنشخی توبچیبدون ه...چشمانش مهربانند        
 

 اگه ی گفتی کنه؟و تو می متتی اذی ماندمی پرسیو من هربار م...از اشکان...ي زدی حرف میتو از مان-        
 واسه یتو از مان... کنهی خونه حبسم متنها تو... کنهی ممیزندون... کنهیداغم م... حرف بزنم آرهلشیمخالف م

 مشابه ي بت ساخته بودهی بود و از اشکان خته که مارتا از من ساییوالی مشابه هي ساخته بودوالی ههیخودت 
 . که مارتا از معشوقش ساخته بودیبت
 

 . زندی میلبخند کمرنگ        
 

 ینی خواستم عقب نشی مدمی دی خودم و تو می زندگنی که بی شباهتنهمهی به خاطر الشیاوا-        
 یب.. داده بودم وسط نبودنی که به مبی قولي کرد و اگه پای مارتا رو واسم زنده مادی...دادیحرفات عذابم م.کنم

 ي لحظه هاي همه ی واسم تداعو نداشتم و تیچون اون روزا خودمم حال و روز درست و حساب. شدمی مالیخ
 وقتا که از یبعض. باشم و کمکت کنمی کرد منطقی مجبورم مبی حس ناشناخته و عجهیا ام...يبدم با مارتا بود

 گفتم آخه به تو چه پسر؟چرا خودت ی کردم به خودم می با تو چت مدی باامی و با وجود خستگگشتمی برمفتیش
و ... ذاشت عقب بکشمی نمي و قوبی؟اما بازم اون حس عج.اره بهت ندی که ربطي کردی مسائلیرو قاط

 و ادی بحث کنم و وادارش کنم بامی ببر همون حس باعث شد با تمام وجودم با تنجای منو از اای بی که گفتيروز
 ... ماجرای دوستم و باقنی بهتري کانادا و بعدشم که شدارهیتو رو ب

 
 ...نیهرچند غمگ..رچند محزونه.. آوردی به لب من هم لبخند ممی که با هم گذرانده ایی روزهايادآوری        
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 نبوده رو قبول ی آدم خوبی مانی گی منکهیا... کردم درکت کنمی سعشهی من همی رو گفتم که بدوننایا-        

 اما ستی ني آدم بدیلی تو انجام داده و ختی تمام تالشش رو واسه رضای مردم مانهیاز نگاه من که . کنمیم
 داغون ي رو طوری روح و روان کسیکس اگر.. معتقدمشهی هميزی چهیو من به .هی نسبفی تعرهی ي و بدیخوب

 گهی دي آدمای که به زندگیکس. باشهی تونه آدم خوبیکنه که کار طرفش به دکتر و قرص و دارو بکشه نم
اما من فقط .ي ببندی دل به مانی وقت نتونستچی دم که هی و من به تو حق مستی نی زنه آدم سالمی مبیآس
 باعث شد که تو با اون حال آشفته ی بود؟اصالً چی زد مانبی تو آسه که بی تنها کسایآ... سوال ازت دارمهی

 که تو ي؟کاري شده بودضی مری قبل از ازدواج با مانی کنی نم؟فکری بزني و دست به دزدی سراغ مانيبر
 قصه نی اي تنها آدم بده ی داشت؟واقعاً مانی اشتباه تو چه نقشي تویاد؟مانی آدم سالم برمهی از يانجام داد

 ؟ست
 

 . و مصمم اندي جداهشی سي هایآب. کندی گذارد و سرم را بلند می چانه ام مریدستش را ز        
 

 ی کردن سر ماندادیبا داد و ب... تر مشخص کنقی اهدافت رو دقی که به آرامش برسي ری مياگه دار-        
چون به .ی گشتی تونست حالت رو خوب کنه االن دنبال آرامش نمی میاگه آزار دادن مان.ی رسیبه آرامش نم

 .ي آزارش دادی کافياندازه 
 

 . کندی مدی تاکشهیو مثل هم        
 

 . با خودتهمیتصم. منهی نظر شخصنایالبته ا-        
 ریی تغچی که دورم و هستی نيادی زمدت. کنمی هتل به تهران آلوده و پر دود و دم نگاه مياز پنجره         

 همانطور پر سر و نهایماش... شتابزده و در خود فرو رفتهيآدمها همان آدمها... شودی نمدهی در شهر دیمحسوس
 را ترك کردم خسته و وحشتزده نجای که ايروز...!ساختمانها همانطور دود گرفته و افسرده... مالحظهیصدا و ب

 دمی فهمرانی انی در زممای به محض نشستن هواپی فرار کردم ولشی شهر و آدمهانیاز خودم و ا...و خراب بودم
 ...! شدهدایکه گمشده ام پ

من ... ها دوست دارمي ها و نابرابری عدالتیب... های ها و کاستیکم...های و بدهایمن وطنم را با تمام خوب        
 لشانی دلی و بی در پی پيبا قضاوتها...بشانیو غر بی عجيبا عادتها..شانی مردم خودم با تمام نقصهاانیدر م

 و يدلسوز..شانیمحبت و خونگرم... ستی زدنل شود مثای که از تن مردم شهر من ساطع مییگرما..!آرامم
 نجای دانم ای منکهیهم. چربدی مگری بد ديهرچند کمرنگ شده اما همچنان به خصلتها...شانیانسان دوست
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 که ی همه به زباننکهیهم... شومی متی کند پر از حس امنی نگاهم نمی به چشم خارجی و کسستمی نبهیغر
 . کندی توانم ارتباط برقرار کنم آرامم می و با هرکس بخواهم مند زنی حرف ممی و بمش آشناریمن به ز
 ی خودم هم نم راقمی دقيالبته برنامه ... داندی کس به جز خودم نمچی را هنیا... ام که بمانمامدهین        

 کی بندم و صورت پاتری کنم و چشمم را می گردنم را لمس مي توبیصل. نخواهم ماندنجایاما مطمئنم ا..دانم
 . کنمیمجسم م...و کف دست من گذاشت  فرودگاه گردنبند محبوبش را از گردنش باز کردي که تویوقت...را
 

 دونم یم... بهت بدم دولسهيادگاری ندارم که به عنوان ی با ارزشزی چچی گردنبند هنیمن به جز ا-        
 نیبه ا... نگاه نکنشی مذهبي تو به جنبه یهرچند که خدا همون خداست ول.ادی به کارت نمبی و صلیمسلمون

 ... گردنبندهنی مثبت همراه اي انرژیفکر کن که کل
 

 .ي لحظه ایحت... کردندی توقف نمي من لحظه اياشکها        
 

 يازی دارم که نيادگاریاونقدر ازت ...يبهش معتقد..یبی صلنیتو عاشق ا... تونم قبول کنم پاتیمن نم-        
 .ستی ننیبه ا
 

 . دو دستانش گرفتنی بست و دست مشت شده ام را ببی صليانگشتانم را رو        
 

 . راحت ترهالمی خينجوریا. تو باشهشی خوام پیچون بهش معتقدم م-        
 

 که از تو ستی ساعت ن48هنوز ... منيمو بلند بلک بلو... منیمرد مهربان و منطق...پات مهربان من        
  کنم؟یمن بدون تو چطور زندگ...دورم و دلم تنگ شده

 
 .یقول بده مراقب خودت باش..پات-        

 
 . کردندیی خودنمارهی در آن پوست برنزه و تدشی سفيدندانها...دیخند        

 
 . خودمو دارميهوا.. نگران نباشیول... مراقب خودم باشمدی باي دونم چجورینم-        

 
 . را درآوردمی ادایو به فارس        
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 ....!تو مراقب خودت باش-        
 

 .اما زبانم را گاز گرفتم"..یمن عادت کرده ام تو مراقبم باش" میخواستم بگو        
 

  مگه نه؟میبا هم در تماس-        
 

 . اش فشردنهی سرم را به سن،ی مبیرچشمی زي توجه به نگاه هایب        
 

 ...مرتب و بدون وقفه-        
 

 را در وجودم شی خواستم هوایم... پاره شوندمی هاهی بود رکی که نزدقیآنقدر عم...دمیتنش را بو کش        
 .تا ابد... کنمرهیذخ
 

 . در چشمانم زل زدمیتم گذاشت و مستقدستانش را دو طرف صور        
 

 آخر نجایا.دی کنم که نباي بزنم و کارینذار دست و دلم بلرزه و حرف... نکن دولسههی گرينجوریا-        
 ؟یاوک.ی رو من حساب کنی تونی میهرجا که باشم و هرجا که باش... دمیبهت قول م.ستی من و تو نیدوست

 
 تخت ي را از روفمی اندازم و کی سرم ميشالم را رو.ده صبح است. کنمی کشم و به ساعت نگاه میآه م        

 بفهمد برگشته ی خواهم کسی کردم نمدی آنها بروم و من به شدت تاکي اصرار داشت به خانه نیمب...دارمیبر م
 .نمی نشی میالب ي و منتظر توردی بگی تاکسمی براکنمی هتل درخواست مرشیاز پذ.ام
 

 داد که ریی به خاطر من پروراز ها را تغنیمب... را ترك کردندکی دو شب قبل از ما مکزامیاشکان و ت        
 : مرا در آغوشش فشرد و گفتامیت.می برسرانیزودتر به ا

 
 .ی رو گرفتمی تصمنیخوشحالم که بهتر. خواهر کوچولونمتی بیاونجا م.رانی اامی مگهی ماه دهیمنم تا -        

 
 . و نگاهم کردستادی مقابلم ابیاشکان دست در ج        
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اگه بتونم با خودم کنار ...می با هم حرف بزنمی بتونشتری اونجا بدوارمیام.گردمی برمامیمنم همزمان با ت-        
 ...امیب

 
 .حرفش را خورد        

 
 .مراقب خودت باش..نمتی بیم -        

 
 می شوی تر مکیهرچقدر به مقصد نزد... دوزمی شهرم چشم مي هاابانی دهم و به خیبه راننده آدرس م        

 خواهم ی باالتر از راننده مابانیچند خ. آورندیاحساسات متناقض به مغزم فشار م... رودیضربان قلبم باالتر م
 یم.. شومی ممانی روم پشی تر که مکینزد...مابی خواهم با راه رفتن آرامشم را بازیم.. شومی مادهیپ.ستدیبا

 کنم ی میسع...رمی گی مشتم مي را توبی برم و صلی شال مریدستم را ز. خواهم عقبگرد کنمیم...ترسم
 . کنمی زمزمه مرلبیز... انتقال دهممی مثبت پات را به دست و پايانرژ
 

 ...کمکم کن...انی ادي همه ي خدايا... خدايا-        
 

 شدن مانی و پشدنی به ذهنم فرصت ترسدینبا... کنمی را تندتر ممیقدمها... شومیوارد کوچه م        
خاطرات مثل برق از ... شوندی تنم آوار مي آورند و روی کوچه سر به هم ميوارهاید...ردی گینفسم م.بدهم

 .ستدی ای کنارم میاندختر جو... باز شودمی زنم که راه گلویپشت هم سرفه م... گذرندی چشمم مشیپ
 

 ن؟ی خوایخانوم؟حالتون خوبه؟کمک نم-        
 

 اتی حي که الزمه ینه طپش... طپدیدلم م...دارمیقدم برم... خوبمیعنی آورم یدستم را باال م        
 ...! لحظات جان دادنهی شبیطپش...است

 
ات گونه  پيمن به خونسرد... آرام باشمدیبا... همچنان در مشتم استبیصل.. رومی مشیبازهم پ        

 ... شومی فشارم و منتظر می مکث زنگ را میب... رسمیباالخره م...ازمندمین
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 ي قدمهاياما صدا... رو به رو شدن با پدر در برخورد اول را ندارمیآمادگ... کاش مادر در را باز کنديا        
به زحمت سرم را ... جانممهین باًی شود تقریدر که باز م... کنمی را گم ممی شناسم و دست و پایمحکم پدر را م

 ! منيخدا...رمی گیباال م
 چرا شی کمر از کجا آمده؟شانه هایدگی خمنی شد؟ادی سفنهمهی ای کشیموها...پدرم چقدر شکسته شده        

 ست؟ی چروك صورت از چنهمهی افتاده اند؟انقدریا
 . کندی گرفته و خسته زمزمه میی کاود و با صدایچشمان مبهوتش تمام صورتم را م        

 
 تارا؟-        

 
 . رومی جلو میقدم        

 
 .سالم بابا-        

 
اما من شک دارم ... بوسندی و مرندی گی را در آغوش مگریپدرها و دخترها همد..ی طوالنداری دکیبعد از         
 . به داخل خانه راه داشته باشمیکه حت

 
 ؟ی کنی چکار منجایا-        

 
 . کندی مشتریاما سوالش ترسم را ب...ستی نیتند و عصب        

 
  داخل؟امیاجازه هست ب.نمتونیاومدم بب-        

 
 سابق را ي که رنگ و روییبا حسرت به باغچه و گلها... شومی ماطی رود و وارد حی حرف کنار میب        

 ما آب و جارو شده بود و اطی حشهیهم. به آنها را هم نداشتهیدگی حوصله رسگریانگار پدر د. کنمیندارند نگاه م
 ی آبی ها خبر از روزها بکیی موزايو زرد یرگیاما حاال ت.. بردی مي خاك و گل هوش از سر هر تازه وارديبو
 . دادیم
 

 :دی گوی و مدی گشای ممی را برايپدر در ورود        
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 .مادرت تو آشپزخونه ست.برو تو-        
 
 هرچه ي پدريخانه . گرددی دود و برمی ممیاشک تا پشت پلکها... شومی کنم و داخل می را ممیکفشها        

خانه ... من استی و جوانی و نوجوانی کودکي خانه نجایا. داردگری دیی ست و رنگ و بوي پدريکه باشد خانه 
 نی امن ترمی برانجای ايروز...کردنم ی عاشقيخانه ... درس و دانشگاهميخانه ...دنمی بزرگ شدن و قد کشي

 هرچه که ي پدريخانه ... کردی که از درش رانده نشده بودم وجودش دلم را قرص میتا زمان... بودایمکان دن
 . ستي پدريباشد خانه 

 
  مادر؟یتارا؟خودت-        

 
 یسیخ.. کندیگاهم م و مثل پدر مبهوت و متعجب نستادهیمادر در چهارچوب آشپزخانه ا... چرخمیم        
 . کندی و دوباره تکرار مردی گی را با دامنش مشیدستها

 
  دخترم؟یخودت-        

 
 دود و با تمام وجودش در آغوشم ی ممیبه سو.دهمیفقط سرم را تکان م.. دهد حرف بزنمیبغض اجازه نم        

 زنم و پا ی را چنگ مشیشانه ها... تمام مادرها مشترك استنی که بییبو.. کندی تنش آرامم ميبو. کشدیم
 . کنمی مهی گرشیبه پا

 
 ي نکرد؟فکری خبر از ما رفتیچطور ب... به خدادی پوسیدلم داشت م...يخوش اومد...یقربونت برم اله-        

 ... دونه مهی یکی.. مادرزدلیعز...مادر دورت بگرده.. قد و باالت بشمياد؟فدای به سر من میچ
 

مادر ... لرزندی پدرم مي که شانه هانمی بیهمانطور که در آغوش مادر هستم م.. کندیپدر پشت به ما م        
 هرچه که باشند پدر و مادرم نهایا...بگذار پسم بزند.. نداردیبیع...رمی گی کنم و پدرم را از پشت بغل میرا رها م
 ...هرچه که باشند...هستند

 
 ...بابا جونم-        
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اشکش مثل اشک تمام .صداستی عالم اشکش مظلومانه و بي انداخته و مثل تمام مردهانییسرش را پا        
 . کنمیالتماس م. آوردی را به درد منی عالم دل زميمردها

 
 . نکنهیگر. نکن بابا جونمهیگر-        

 
 ابهت دیشا... غرورشدیشا...ندی نشی مبل مي رهاند و روی من مي دستهادی حرف خودش را از قیب        

 ردی گیمادر دستم را م. دهد که او هم مرا در در آغوشش بفشاردی تفکرات خشکش اجازه نمدیپدرانه اش و شا
 . کشمی عقب معیسر.. بوسدیو م
 

 .هی چه کارنیا..نکن مامان-        
 

 .ردی گی منهیسرم را در س        
 

 .نمی بیبذار باورم شه خواب نم... بغلت کنمبذار...بذار بوت کنم مادر جون-        
 

 اشتباه ي که تونهیمهم ا.. کنهی اشتباه میهر آدم...اشتباه متعلق به انسانه...: افتمی مکی حرف پاترادی        
 به دست پدرم کشته یاگر حت...! اشتباهم در جا زده بودميو من اشتباه کرده بودم و تو "...ی و درجا نزنینمون

  درك را نداشتم؟نیموقع ا چرا آن. تن بدهمشی بعديهتر بود تا به خفت ها شدم بیم
 

 ؟ي خورد؟صبحونهیستیگشنه ن... کنارمنی بشایب..نجای اایب-        
 

 پلکش ری را زي لرزانش دستمال کاغذي است و با دستهاریپدرم همچنان سر به ز...مینی نشیکنار هم م        
 . جوشدی هم خون مي رویطی خون که در هر شرانیلعنت به ا...رمی گیآخ آتش م... کشدیم
 

 ؟ي اومدیچمدونت کجاست؟ک-        
 

 .نفسم از شدت هق هق به شماره افتاده... توانم حرف بزنمینم        
 

 رنگ و رو یچقدر الغر و ب...ي بخورارمی بيزی چهیمنم برم ...ی راحت باشاریلباسات رو در ب-        
 .رهی مادرت بمیاله..يشد
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 اشکها نی از من متنفر است پس انقدری ارد؟اگری گیچرا سرش را باال نم...من هنوز نگاهم به پدرم است        

 ست؟ی چيبرا
 

 ...بابا جونم-        
 

 ...در خودش مچاله شده...نمی نشی مشی پاي روم و جلویم        
 

 ...ییبابا-        
 

 . مالدیبا انگشنت شصت و اشاره اش چشمانش را م        
 

 ... حرف بزن باهامیول...فحش بده...داد بزن..کتکم بزن... بگويزی چهی-        
 

 :دی گوی مهیبا بغض و گر... افتندی به لرزه مشیباز شانه ها        
 

 ...یکمرمو شکست... بابایتو کمر منو شکست-        
 

 . زنمی گذارم و زار می مشی زانوي ام را رویشانیپ        
 

 ... نکنهی گرينجوریتو رو خدا ا.. نکنهیگر...دیببخش...غلط کردم...غلط کردم-        
 

 از جنس ییبو.. از جنس صخره و سنگ و کوهییبو.. مخصوص به خودشانییبو...پدرها هم بو دارند        
 . را بروز دهندتشانیاگر بلد نباشند مثل جنسشان رفتار کنند و واقع یحت...پدرها هم بو دارند... و مقاومتتیحما

 
 ...من غلط کردم...من دلم تنگ شده...ییمن غلط کردم بابا-        

 
 ...!  شکندی هم که دارم می بغضنی آخرندی نشی ممی موهايدستش که رو        
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 چطور ی واقعدنی نفس کشدی آی مادمیبعد از سالها ... شومی رسد سبک میداستانم که به انتها م        
 و بهت زده دهی رنگ پري چهره هایحت... دوشم برنداشتمي بار را از رونی که زودتر امانیپش...مانمیو پش...است

 به بعد آرام نیحداقل از ا... استنفعت ميری ضرر را از هرجا بگيجلو... کندی پدر و مادرم هم نگرانم نمي
 .دی خوابخواهم

 
 . شکندیباالخره پدر سکوت را م        

 
 ؟ی بگدی رو االن بانای دختر؟اي کردکاریتو چ-        

 
 . را کاهش دادهدمی ديورم،دامنه ... سوزندیچشمانم م        

 
 ...یی آبرویاز ب...از عکس العمل شما...دمی ترسیم.. بودم بابادهیمن ترس-        

 
 . اش زدنهیپدر انگشتش را به س        

 
 ی که من بهت مي ا؟صدمهيدی از اون مردك نترسيدی پدرت؟تو از خانواده ت ترس؟ازيدیاز من ترس-        
 ماه باهات هی.. کردمی هفته تو اتاق حبست مهی زدم تو گوشت؟ی دوتا متشی اون مرد؟نهاای بود شتریزدم ب

  فروختن خودت؟ها؟ای ترسناك تر بود نایا. زدمیحرف نم
 

 . اندازمی منییسرم را پا        
 

 تونه به بچه ش ی میبی پدر چه آسهی. آخرش پدرت بودم تارادمتی کشیمن اگه به صالبه هم م-        
 .ی باشدهی ترسکهی از اون مرتشتری تو از من بشهیبزنه؟باورم نم

 
 . کشمیدماغم را باال م        

 
فکر . اشتباه کردمدمی گذاشتم فهمی ماني که پامو تو خونه یمن از همون وقت.نی حق دارنی بگیهرچ-        

 داشی و تهدیاز مان.دمی بزرگ نجات ميزی آبرورهیدارم شما و اشکان رو از .هی کردم کارم از خودگذشتگیم
 اتفاقات رو نی اي همه دی بايطور دونستم چینم.دست و پامو گم کرده بودم.سنم کم بود بابا. بودمدهیترس
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 يکار...دمی کار رو انجام منی کردم دارم درست تریفکر م.دمی ترسیم..دمی ترسیم... شدیروم نم. بدمحیتوض
 .که به نفع همه ست

 
 .ردی گی و دستم را مندی نشیمادر کنارم م        

 
  چند سال؟نی تو ايدی کشیچ. براترمی بمیاله-        

 
 .نم زیهق م        

 
 ... خواستم برم زندانینم...دمی ترسیمن از زندان م-        

 
 . زندیپدر با مشت ها گره کرده داد م        

 
 ذاشتم ی رو مشرفی حساب اون بي طوريمگه من مرده بودم که تو رو ببرن زندان؟اگه بهم گفته بود-        

 ...کف دستش که
 

 . آوردی منیی را پاشیصدا        
 

  کرده بودم؟تتی تربينطوری دخترم؟من ایتو چطور اون سکه ها رو برداشت-        
 

 . نبوده خسته شده امي چند سال قسم خوردم که هدفم دزدنی ایاز بس ط        
 

 مونی پشعی سری گولم زد ولطونی لحظه شهی.. خواستمیبه خدا نم. کنمي خواستم دزدیمن نم-        
 .. کردمیبچگ.. نداشتمی خوبی روحطیشرا... برشون گردونمی شکلهی خواستم به یم...شدم

 
 . توپدی که مادر به پدرم منمی بی بار منی اوليبرا        

 
 ده؟ی کشي و در به دری بچه م؟کم بدبختدهیکم زجر کش.. سرزنشش نکننقدریا..گهیبسه د-        
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 اگر همان روزها مطمئن دیشا... داشتمشانی از جانب هردوي بدتريانتظار برخوردها... کندیپدر سکوت م        
 ي به رفتارهای مدت آنها هم پنی بعد از ادی شاای...دی کشی نمنجای کنند هرگز کارم به ای رفتار منطوریبودم ا

 یلیلد... تر بودندیحام...سنگ صبورتر بودند...تر بودند قیرف... دانند اگر دوست تر بودندیم...اشتباهشان برده اند
 ... به خطا رفتنم وجود نداشتنطوری ترس من و انهمهی ايبرا
 

  دونن؟ی مامیاشکان و ت-        
 

 . نهدمی اشکان بهش گفته باشه شادیشا. دونمی رو نمامیت. اواخر بهش گفتمنیهم...اشکان آره-        
 

 : پرسدی کند و می نگاه میپدر متفکر به قال        
 

 ه؟یه ت چحاال برنام-        
 

 .دوباره مادرم معترض شد        
 

 .گهی باباش دي خونه ه؟برگشتهی چه؟برنامهی چه سوالنیوا؟ا-        
 

 . کندیو رو به من م        
 

 . کنه چپ نگات کنهی غلط می کسگهید.زمی منه عزيقدمت رو تخم چشما-        
 

 . شودیپدرم تند م        
 

 ؟ی و دخالت نکنی شما ساکت باشقهی دقهی شهیخانوم م-        
 

 . دهمیدستش را فشار م.ندیچیمادر لب ورم        
 

 و قهر رو تحمل ي دورنی تونستم ای نمگهید...نمیاومدم که شما رو بب... که بمونمومدمیمن ن-        
 بخشکه ساقه و گل هم دووم شهی و اگه رشهی ریعنی خونواده دمی بودم فهمکی مدت که مکزنیچون تو ا...کنم
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 با شما در تماس باشم واسم قات مالای تلفن هی در حد ی که گاهنیهم... م بخشکهشهی خوام ریمن نم...ارنینم
 .هی کافستی هم در کار نینی نفرنی کنی و اگه دعام نمنیدی بدونم منو بخشنکهیهم.بسه

 
 

 . آوردیمادر باز هم تاب نم        
 

 حاال ی مدت برگشتنهمهی ا؟بعدي بري خوای خونه پدرت هست کجا م؟تای که بمونيومدی نی چیعنی-        
  مونم؟ی نمی گیم
 

 :دی گوی رود و می ميپدر چشم غره ا        
 

اتاقت هنوزم دست .میاری رو هرجا که هست ملتی وسامی ری کم استراحت کن بعدش با هم مهی-        
 .نخورده ست

 
 . ببخشند و چشم ببندندی راحتنی توانند به ایفقط پدرها و مادرها هستند که م...زد لریچانه ام م        

 
 ... دور باشملی از چه گفت و چه کرد فامرانمی رو که ای مدت کوتاهنی ادمی محیراستش من ترج-        

 
 . دهد حرف بزندی شود اما پدر اجازه نمی میمادر شاک        

 
 .ی هتل بمونيمن هنوز نمردم که تو تو... نباشزای چنیتنگران ا-        

 
 .دمی شنی حرفها را سالها قبل منی کاش ايا... خروشدیباز هم چشمه جوشانم م        

 
با .ندی نشی لبم مي لبخند روکی کد مکزنیدی شوم و با دی خارج مالی از فکر و خلمی موباي برهیبا و        

 . دهمی جواب ماقیاشت
 

 ...پات-        
 

 . دهدی جواب مریبا تاخ        
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 . دولسهریصبح بخ-        

 
 . دهدی خوابالودش لبخندم را کش ميصدا        

 
 .یفکر کنم هنوز خواب. شبه پاتنجایا-        

 
 . کندی آرامش دلم را مرتعش ميخنده         

 
 .دمی خوابیحساب.لهیامروزم تعط.هنوز تو تختم.ی گیآره راست م-        

 
 . کندی اش پر از حسرتم می هپلي افهیتجسم ق        

 
 حالت خوبه؟همه خوبن؟-        

 
 . دهدی کشد و پاسخ می مازهیخم        

 
 ؟یی؟کجایتو خوب.میخوب.آره-        

 
 . کنمی خاموش واحد مورد نظرم نگاه ميبه چراغها        

 
 .ی ماني خونه يرو به رو.ابونیتو خ-        

 
 . کندی مکث مهیچند ثان        
 

 خب؟-        
 

 . کنمی فوت مرونینفسم را به ب        
 

 . انگارستیخونه ن.چراغا خاموشن-        



 482 

 
 ؟ی شی م؟منتظری کنکاری چي خوایم-        

 
 موقعها نی اشهیهم.شهی مداشیهرجا باشه باالخره پ. کنهی می جا زندگنی گفت هنوز همی که منیمب-        

 . گشت خونهیبرم
 

 . کشدی فهم که دارد بدنش را می مشیاز لحن صدا        
 

 .می کنیپس بعداً صحبت م.یاوک-        
 

 ی ها باعث مهی مردم و همساي هوا و نگاه هایکیتار. رودی کند محتمی نصی خاصزی به چنکهیو بدون ا        
حاال که جرات کرده ام و آمده ام .. برگردمدنشیخواهم بدون د ینم. دستم نگاه کنمي تودی به کلدیشود با ترد

ضربان . زنمی آسانسور را مي و دکمه شومیم یوارد الب.. قفل را عوض نکرده باشدستمیمطمئن ن...نمشی ببدیبا
 ... شودی چرخانم و در که باز می قفل مي را تودیکل...قلبم اوج گرفته

من دوسال .ستندی نارمی در اختمیاما پاها... خانه شومنیندارم وارد امن حق . دانمی مستیکارم درست ن        
عذاب ...دمی خانه زجر کشنیدر ا... بوده اندمی خانه شاهد اشکها و خنده هانی ايوارهاید.. کرده امی زندگنجایا

 ... را از دست دادمزمیخانه شدم همه چ نی که وارد ايمن از روز...بچه ام را از دست دادم..دمیکش
 

 به می و نکسالیاز ... شوددنمی خواهم اشک مانع دینم.. زنمیبغض را کنار م... کنمیچراغ را روشن م        
 یبه آشپزخانه م... نکرده استریی تغزی چچیه. دمانیل،چیوسا...ونیدکوراس... نکردهریی تغزی چچی ور هنیا

 کس چی مدت هنی ایانگار ط...کردم  را تركنجای که ایدرست مثل شب... همان است که بودزیهمه چ...روم
 ی گذارم و به سمت پله ها می مبل مي را روفمیک.. گردمی بر مییرایبه پذ... نکردهی خانه زندگنی ايتو

 شروع شده و لمیاما ف... خواهم خاطرات آن شب را از خودم دور کنمیم... کنمی پله توقف منیقبل از اول...روم
 ي دستم را رواری اختیب.. از کدام پله بودقای دانم سقوطم دقی میحت..روم یباال م. توانم متوقفش کنمیمن نم

 توانم تا ابد خودم را بابت مرگ بچه ام یهنوز هم م... دهدی عذابم مشی خاليهنوز هم جا. کشمیشکمم م
 ...سرزنش کنم
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 ییبه آنجا روشنا تواند ی نور هم نمیحت.. استکی سرد و تارشیفضا...می گشایدر اتاق خواب را م        
 به لی را تجربه کند تبديزی چنی قصر هم اگر چنیحت... عشق بودی بی اتاق شاهد دو سال همخوابنیا...بدهد

 . روح باشدی دلمرده و بطورنی حق دارد اچارهی اتاق بنیا... دهدیعشق است که نور م... شودیدخمه م
 نجای ایانگار بعد از رفتن من کس...همانطور که خودم بار آخر مرتبش کردم... ستی همان روتختیروتخت        

 من و ي دو نفره يعکسها... شودی خشک می پاتختي رويچشمم به قاب عکس ها.. رومیجلوتر م...دهینخواب
 است؟ کند؟چطور ممکن ی می زندگجانی هنوز ایواقعاً مان...! کدام را برنداشتهچیه...! منی و عکس تکیمان
 

 يلباسها... جاستنی دارد همی و حضور مانی از زندگي که آثارییتنها جا...خب.. رومی میبه اتاق بغل        
 شهیهم... زنمی ميتلخند. بازمهیتختش نامرتب است و در کمدش ن... تخت رها کرده و رفتهي اش را رویراحت

 کنم تا ی دست دراز مذشتهبه عادت گ. را جمع و جور کندشی های پشت سرش باشد و شلختگدی بایکی
 که دوبار یمن با خودم چه کرده بودم؟زن... شودیقلبم فشرده م... کشمی را بردارم و بعد عقب مشیلباسها

 ی سقفچی بود و ههمانی مکی گذاشت ی که هرجا پا میزن. نبودي خانه اچیازدواج کرده بود و هنوز هم خانم ه
  خودم آورده بودم؟روز  چه بهمیمن با حماقتها...شت خودش ندايبرا
 

 ی ست چه حرفی و عصبنی که قطعاً خشمگي مردم؟بایآمده ام چه بگو... اشتباه بودنجایآمدن من به ا        
بهتر است همانطور که رفتم بروم و هرگز پشت سرم را نگاه ...مانیبه هردو...  زندیدارم؟آمدنم فقط زخم م

 . وقت هم نبودهچیه..ستی من نيا جنجایا...نکنم
 

 ي و شال افتاده ام را رودارمی را برمفمیک... شومی مری و از پله ها سرازمی آی مرونی از اتاق بعیسر        
 ...! شدهری فرار دي برانباری که ادی گوی مدی چرخش کلياما صدا... رومی کشم و به سمت در می ممیموها

 روشن هم ي چراغهایحت. استنییسرش پا. گذردی می پاشنه تا ورود ماني قرن از چرخش در روکی        
مثل ماکت .ندی بی رود که مرا می آورد و دستش به سمت کتش می را در مشیکفشها.توجهش را جلب نکرده

 . باز ماندهمهی روند و دهانش نی باال می کمشیابروها... شودی خشک مشیبرجا
 عطرش از لحظه يبو...کیهمان آدم خوش پوش و ش..ش که همان استظاهر... نگرمی مشیبه سرتاپا        

 تر و کم سن تر به پی شود خوش تی باعث منی الغر شده و همیبه نظرم کم... ورود کل خانه را فرا گرفتهي
 .درخشان است  براق وشهی باال زده و چشمانش مثل همیشگی را به روش همشیموها...دیاینظر ب
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 ی کند می را باز منشی آستي دکمه هاکهی آورد و در حالیکتش را در م...دی آیکم کم به خودش م        
 :دیگو
 

  که به تو تعلق نداره؟هنوز واست درس عبرت نشده؟ي شدیی اجازه وارد جایبازم ب-        
 

 . زنمیلبخند م... کنمی را از هوا پر ممی هاهیر        
 

  زندون؟می بندازي خوایم.ي دارنی دونستم تو خونه هم دوربینم-        
 

 نی اندازد و آستی مبل ميکتش را رو. کنمی حس ممی زهر را در گلوانینگاهش آنقدر تلخ است که جر        
  زند؟ی را باال مشیها
 

 .ي که بريشال و کاله کرد. باشه؟کارتم تموم شده انگاررینطرفا؟خیا-        
 

 . نرودادمی ماتشی و تعلکی سال بودن با پاترکیخدا کند ... احساستیریمد        
 

 . خواستم برمیم...یستی ندمیاومدم د-        
 

 .دی گوی ميبلند "هه" کند و ی مبل رها ميخودش را رو        
 

 .ینی منو ببينگو که اومد-        
 

 توانم درد را ی مدهی که دور خودش کشيریناپذ و نفوذمی ضخي پوسته انیاز م.نمی نشی مشیرو به رو        
 .افکارم درهم برهم و پراکنده ست. چشمانش رايدرد تو...حس کنم

 
 .نمیچرا اتفاقاً اومدم تو رو بب-        

 
 . استبی عجشی که برادهی ديزی انگار چای. گرددی ميزیانگار دنبال چ.. دوزدیبه صورتم چشم م        

 
  بزرگت؟ي و نامردانتی از اون خفت؟بعدی از اون فرار کثم؟بعدی سال و نکیبعد از -        
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 . بردی باال می را کمشیصدا...!سه...دو ..کی...قینفس عم...نفس        

 
  تو نداشته باشم؟دنی به دي ممکنه من عالقه اي لحظه هم فکر نکردهی-        

 
 . را گم کرده اممیم چرا دست و پا دانیاما نم..انتظار برخورد تندش را داشتم        

 
 ؟ی آروم باششهی میمان-        

 
 . زندیپوزخند م        

 
 ی و دوباره گند بزننمی خونه بشم و تو رو ببنی وارد انکهی آروم بودم تا قبل از ایعنی...من آرومم خانوم-        

 .به اعصابم
 

 .نمی نشی مبل مي کشم و لبه ی خودم را جلو میکم        
 

 . دعوا کنمومدمیمن ن-        
 

 . گذارمی مزی مي آورم و روی مرونی بفمی را که به اسمم زده بود از کینیسند خانه و ماش        
 

 رو که اسم یاومدم هرچ.ستی نيازی نگهیاما االن د. داشتمازی ننای به ارانیاون موقع واسه خروج از ا-        
 . بهت برگردونميمن زد

 
 . شودی خندد که مو به تنم راست می ميطور        

 
 .ي ندارای به مال دنی چشمداشتچی و هی مقدسمی رفته بود تو مرادمی... خدايوا-        

 
 . کنم به اعصابم مسلط باشمی میسع        

 



 486 

 که آخرش ی دونستی از اولش م؟خودتمی نکني رو بازدهی دانتی مظلوم و خي لطفاً نقش شوهراشهیم-        
 من حالم ي بازم بمونم و تحمل کنم؟تو منتظر بودي که کرده بوديدی با اون همه تهدیانتظار داشت.شهی میچ

  رفته؟ادتی.ی رو واسم جهنم کنیخوب شه و زندگ
 

 . نشکستشهی کنم که چطور شیتعجب م... آوردی فرود مزی ميمشتش را رو..با تمام قدرت        
 

کدوم دفعه . نبودنی عمل کنم که االن حال و روزم ادامیمن اگه عرضه داشتم به تهد...د آخه المصب-        
 و کبودت کردم؟دستام به جز اهی عمل بود؟چند دفعه با کمربند سدمی زده بودم؟ها؟پشت کدوم تهدبیبه تو آس

 که تاوان اونم با مردن بچه م يورد از من خیلی سهی مونی به تن تو خورد؟تو کل زندگیبه منظور نوازش ک
 از ی چ؟توی زنی تو رو شکنجه کردم؟چند بار نازك تر از گل بهت گفتم؟آخه چرا حرف مفت میمن ک.پس دادم

 خاطر ؟بهي کردکی من تحرهی کرده بودم که برادرم رو علکاری؟چي و فرار کرديدی که ترسي بوددهیمن د
 از پشت بهم ينجوری و انی کنیکی همتون دست به نیتونست ؟چطوريکدوم کارم برادرمو باهام دشمن کرد

 نامرد هیمن ...ی خرس وحشهیمن ..ی روانماری بهیمن ..من کثافت...یمن عوض... من آشغالن؟اصالًیخنجر بزن
من دو سال تموم نازت رو ...من شوهرت بودم... وجدانی بیول...ی گی که تو میاصالً هرچ...به تموم معنا

 انصاف یآخه ب... زدم که خوشحالت کنميدو سال تموم به هر در...دمی به هر سازت رقصتموم دوسال...دمیخر
 که ییتو... لجن به تموم معناهیمن ... من پست؟قبولی بکني کارنی با من همچیچطور دلت اومد؟چطور تونست

رو دو روز   گربههیآدم ...یچی هم ه؟شوهری به شوهرت نارو بزنی چطور تونستي بودفی و شربیخوب و نج
  گربه هم نبودم واست؟هیمن به اندازه ...شهیغذا بده بهش وابسته م

 
 ... کشدی اش میشانی پيکف دستش را رو        

 
 رو به می تارا؟منکه کل زندگزاستی چنی من ا؟دردي دی بهم پس منی سند خونه و ماشياالن اومد-        
 ی برگه طالق رو امضا مي پای وقتینی ببي آهنه؟تو بودکهی مشت خاك و چار تهیدرد من . بودمختهیپات ر

 و غرور رتی با غی دونی؟ميرای به روز من می کارت چنی بودم؟اصالً واست مهم بود با ای چه حاليکردم تو
 هی مثل ؟برادرمی انداختنیی و خانواده پاقی دوست و رفشی سرم رو پي چطوری دونی؟مي کردکاریمن چ

واقعا . رو حرومم کردرشیش... کردنمی نفرهیدا...فی موجود نجس و کثهی... کردی با من رفتار می وحشيوالیه
 یول...دمتی کشرونیبه زور از چنگ شوهرت ب...یدوست نداشت تو منو... کردمينامرد.. بودم تارا؟آرهوالیمن ه

 ... خدا نبودمبه... نبودموالیه...!با محبت...با دوست داشتن..با عشق... کردم جبران کنمیسع
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 گره ي بلند و مشت هاي را پشت صداشانیشکست ها... شکست خوردهيمردها... کنمینگاهش م        
هنوز ... ثابت کنند که هنوز سرپا هستنددنی زدن و عربده کشادی خواهند با فریم. کنندی ممیخورده شان قا

 ی زن رو مشی دستشان پکه...خبر ندارند.. دانندیاما نم...هنوز قدرت برترند... و محکمنديهنوز قو..مردند
 ي و کالم برنده و صدازی نگاه ترغمی علیمان. دهدی مصی تشخی را از قدرت واقعیزن هارت و پورت الک...شود

 . داندی من را مقصر منهایو بابت تمام ا...افتاده... شدهریپ...بلندش شکسته است
 

 تا گناهم پاك ي دادی عذابم مدی با؟چقدريدی؟نفهميدی ندیعنی... وجدانیمن دوستت داشتم ب-        
 ی که نتوني عاشق اشکان بودنهمهی اشهیباورم نم.ي کنه که تو کردی نميری سختگنقدریبشه؟خود خدا هم ا

 منو از پا يتو اراده کرده بود.ي منو زجر بدی خواستیم...تو دردت اشکان نبود تارا.ینیمن و دوست داشتنم رو بب
 يطور.یانتقامت رو خوب گرفت... گمی مکیتبر..نی نه؟خب ببای ي موفق شدینی ببیم برگشتاالن...ياریدرب
 موش هیحاال قدرت نداره ...يدی ترسی که ازش میاون...خوب نگاه کن... تونم پا شمی نمگهی که دي زدنمیزم

 و به ي بری تونیحاال م.شیغرورش و مردونگ..قدرتش..ی گرفتزش رو ازشیچون تو همه چ...رو هم بترسونه
 .ي زدنی و زمي بزرگمهر رو شکست دادی که مانياشکان جونت مژده بد

 
 . رودی و به سمت پله ها مداردی و کتش را برمزدیخیبرم        

 
 به گردنم داشته ی خوام حقینم. تهی مهريبه جا.برو و اون سندا رو هم با خودت ببر...برو تارا-        

 ....!د برنگرگهیفقط برو و د...یباش
 

و من مانده ام ...هرچه دلش خواست گفت و رفت... مانمی مرهی رفتنش خری به مسی طوالنقیدقا        
 ي باز روي را با دکمه هاراهنشیپ... رومی و به اتاقش مدارمی آب برمیوانیل... دلم تلنبار شدهي که روییحرفها

از ... کنمی را به سمتش دراز موانیل.ده زل زنی دستانش گرفته و به زمنیسرش را ب...شلوار رها کرده و نشسته
 و دستانش لرزش نه چندان دهیرنگش پر.نمی نشی مشیرو به رو. گذاردی می پاتختي و روردی گیدستم م
 :می گوی که از خودم سراغ دارم می لحننی بندم و بعد با آرام تری چشمانم را مهیچند ثان. دارندیمحسوس

 
 مطمئنم االن رکورد می شدیبا هم آشنا م..گهی ماکان دهی..گهی زمان دهی..گهی دي جاهی..اگه من و تو-        

 شد روش ی که میکس...ي و خونواده بودیتو برخالف تصورات من مرد زندگ.می زدی و مجنون رو میلیل
 رو به دست تو بسپاره زیهمه چ  با دل قرصی تونی می بشی هر زنیتو وارد زندگ... کردهیبهش تک..حساب کرد

 همه رو ت؟توی و امنتی خواد جز توجه و محبت و حمای می چی زن از زندگهیمگه . کنهیو خودش آروم زندگ
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و ...يپولدار...یپیخوش ت...يری پذتیمسئول..یتو مهربون.ی کنزشی و از آرامش لبري نفر بدهی به ی تونی جا مهی
تو منت .ي وقت بهش توجه نکردچی وسط هست که هنی ايزی چهی...اما.يد من قرار دااری انا رو در اختيهمه 

 . وقت ازت نخواستمچی که من هيذاری رو سر من مییزایچ
 

 . کشمیآه م... کندینگاهم نم        
 

 هی قشنگ داشتن و یلی رنگ سرخ خهی بود که نهی سي شربتاهیزمان ما .. نهای ادی مادتی دونم ینم-        
من ...می داشتخچالی از اون شربتا تو شهی ما همنمی خورد واسه همی سرما مادی زامیت... و دلچسبنیریطعم ش

 و دمی کشی رو سر مشهی و شالخچی رفتم سر ی و دور از چشم مامان میواشکی و ی تو اوج سالمتشهیهم
 ازم گهی خاطر دنی داروئه نه نقل و نبات و به همنی کرد که دختر ای دعوام می کلدی فهمیهربار که مامانم م

 بد یلی شدم و حالم خضی بار مرهی نجاستیحاال جالب ا. نداشته باشمی کرد که بهش دسترسی ممشیقا
حاال که ..حاال که حکم دارو رو داشت و من حالم خوش نبود...م مجبور بودم که از اون شربت بخورندفعهیا.بود
مامان به . خوردمی زدم و نمی زار مدمی دی شربت رو دست مامانم مشهیبود هربار که ش زور و اجبار در کار يپا

 یکی که یهمون شربت. تو گلومختی ری مشیانگار آت.دادی تو حلقم و انگار که داشت بهم زهر مختی ریزور م
 .حاال واسم حکم شکنجه داشت... کتک خورده بودمدنشی به خاطر سر کشردوبا

 
 . کندی نگاهم منی تنگ و بدبیبا چشمان... من جلب شدهتوجهش به        

 
من به خاطر پول دست به ... همون شربته ستتی حکای گذاشتارمی که تو در اختی من و امکاناتتیحکا-        
چون .. واسم نداشتی ارزشچی هگهی ددی که از طرف تو بهم رسی زدم و همون پول وقتمی اشتباه زندگنیبزرگتر

حق با . و ترس و وحشت بوددی تهداچون ب... از دست دادن خانواده م و عشقم بودمتیچون به ق... بوديزور
 یزندگ. بود که از تو داشتمي و عقده انهیمشکلم ک. اشکان نبودگهی مشکل من دمونی مدت بعد از زندگهی.توئه

 مجرم رو هی...يکرده بود لی رو به من تحمیتو همه چ... قشنگه که آدم خودش انتخابش کنهیمشترك وقت
 اون قصر متنفره و همش منتظر فرصت واسه واری از در و داز کنن بی زندونیی قصر طالهی اگه تو یحت

 از ی تونی نمیمان؟وقتی سای دورش از طال باشن يوارای داره دی چه فرقیواسه زندون.چون زندون زندونه...فراره
 کنم ی موکت زندگکهی تهی تونستم با اشکان رو ی م؟مني داری کنه چی می چه فرقيداشته هات لذت ببر

و نه اشکان ...نه تو... کدومتونچی شدم و متاسفانه هی تجمالتش داشتم خفه منهمهی با اخونه نی تو ایول
اگه اون فکر و ذکرش به خاك مالوندن دماغ پدر و مادر من نبود و به خاطر .نی منو درك نکردیاحساس واقع
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اگه باور ...کرد ی نمي دونست من چقدر تحت فشارم، لج بازی که میطیاونم در شرا..ه مسخری جشن عروسهی
 برد تو ی گرفت و می توجه به حرف مردم دستمو می خوام و بی نمزی چچی با اون هی کرد من به جز زندگیم

و با  که عشق و محبت ری دونستیو اگه تو م. زدمی نمي وقت دست به دزدچی من هي مترجدهیهمون اتاق ه
 صالی رو از شدت استی زني اون طور با نامرده مونی تا ابد از جالدش متنفر می قربانهی و دی خرشهیپول نم

 واسه یچون روح... اما به روحم هرگزيدیتو به جسم من رس.ي کردیتصاحب نم... زدی رو گاز منیداشت زم
 یهربار نگاهت م...دمی کشیهربار کنارت دراز م.ي خودت روح منو کشته بوديتو با دستا...يمن نذاشته بود

 که ی وقتادی...ي به تجاوز ترسونددی افتادم که منو با تهدی می اون شبادی دم زیهربار باهات حرف م...کردم
 ی اشکان مي اشکاادی...ي کردی ترسناکت منو قبض روح ميامای که با پیی شباادی...ی داغم کنی خواستیم

د شروع شد و با ی با تهدی زندگنیا... که طالق گرفتمي روزادی... برادرمیلی سادی... و مادرم خشم پدرادی...افتادم
 خشمگن و نامردت تو ذهنم پررنگ تر بود و ي اون روي کردی بهم محبت می وقتیحت... تموم شددیتهد

 . نشستیتوجهت به دلم نم
 

 .ستدی ای و پشت به من و رو به پنجره مزدی خی بر مشیکالفه از جا        
 

 کردم یمن سع... نداشتی ارزشگهی که دي خوب شدیتو وقت.ی مانستی قشنگ ني زورزی چچیه-        
 واسه موندن ي ازهی انگچی هگهی بچه م رو هم از دست دادم دیوقت...اما دلم کم آورد... کنمیزندگ

 به من یبیاس چی هی گیتو م. کرده بودم و فرار کردمدای که پيدی امسمانیچنگ زدم به اون ر...نداشتم
 ینه م. بودماری تمام عي وونهی دهی خونه رفتم رسماً نی از ای وقته؟منی کمربند و کبودي فقط جابیآس.ينزد

 يجا...! تونستم بدون درد نفس بکشمینه م.. تونستم اعتماد کنمینه م.. تونستم بخوابمینه م..تونستم بخندم
 ی دونیم...زخم جسم معلومه. باشهضی مرنتاما خدا نکنه روح و روا...شهی خوب ميکمربند و کبود

 تر یروز به روز بزرگ تر و عفون...یچی کرد؟هشهی مکاریاما با زخم روح چ..يذاریروش مرحم م..کجاست
تو با من و ...یشی و متعفن می زنیاز درون کرم م..ي بشنوی تونی گند چرك رو فقط خودت ميبو...شهیم

 .ي کار رو کردنی امیزندگ
 

 . ندارمي خانه کارنی اي توگرید...زمی خیمنهم برم        
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 بابت یول... سرم اومدییحقم بود هربال...اشتباه کردم... خوامیبابت اون سکه ها بازم ازت معذرت م-        
 سرت ییحقت بود هر بال... خوامی زور نرفتم و بابت فرارم معذرت نمرباری زنکهیبابت ا... دوستت نداشتمنکهیا

 .اومد
 

 . کندی متوقفم مفشی ضعيصدا. کشمی منیی را پارهی روم و دستگیبه سمت در م        
 

 خواستم بابت یم... تا اومدم که تو رو بغل کنم و ببوسم120 با سرعت مارستانیبعد از ب...اون شب-        
 خواستم یم.. باهات بد حرف زده بودمطی کردم که تو اون شرایخودمو سرزنش م... کنمی ازت عذرخواهمیتند

همه جا رو ...ياومدم اتاقت نبود...يدی چراغها خاموشه فکر کردم خوابدمی اومدم و دیوقت... و درستش کنمامیب
 ...ستی لباسات ندمی دیوقت...گشتم

 
 . دهمی و با همان آرامش جوابش را ممی گشایدر را کامل م... کندیسکوت م        

 
 ...!به خصوص قلب آدمها...ی مانادی با زور به دست نمیچیه-        
 تعلق نداشته ای دني جاچی کس در هچی به هنکهیا...ستی هم بد نشهی همییتنها... ستی حس خوبيآزاد        

 کس منتظر چی و هی کس نباشچی منتظر هنکهیا... به تو تعلق نداشته باشدای دني جاچی کس در هچی و هیباش
 احساسات شهیهم... کردی و زندگد توان خوش بوی خود هم مییبا تنها.ستیتو نباشد آنقدرها هام دردناك ن

 یب... رنج بکشمای کرده اند که شاد باشم نیی تعمی براگرانی دشهیهم... بودهانمی بد من وابسته به اطرافایخوب 
 ي براستی نازیحتماً ن... خودش را داردي هاتیاستقالل هم جذاب... کردی توان زنده بود و زندگیعشق هم م

 ...ی باشبای خودت زيبرا..ي خودت بخنديبرا..ی کنی خودت زندگيرا بی توانیم...ی مرد زن باشکی
 

 کردم یفکر م.مردماما ن...رمی می کردم میفکر م... زنمی ممی پاي به سنگ جلويبا نوك کفشم ضربه ا        
فکر .. کند اما رها کردی نممی درد هرگز رهانی کردم ایفکر م...اما رها شدم... شومیهرگز از غم و اندوه رها نم

 را اهی به جز سی رنگچی هگری کردم دیفکر م...اما تمام شدند... تمام نخواهند شدمی های کردم شب نخوابیم
و من ...اما خوب شد... کردم حال دلم تا ابد خوب نخواهد شدیفکر م... دادمصیاما تشخ.. نخواهم دادصیتشخ

 .هستم..." گذردی مزی ننیا"مصداق بارز 
فقط ...همه گذشتند و رفتند...یزگی انگیب...وحشت..درد...یناتوان. ..یافسردگ...يماریب..یخستگ..خشم        
باز هم زمان ... دانم هرچه بشودیچون م...رسم تی نمی مشکلچی از هگریحاال د. خواست و زمانی ميصبور
 ...! خواهد دادنشیتسک
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من ...! توجه به نگاهها و پچ پچ هایب... دل خودميبرا... کنمی خودم زندگي به بعد برانی خواهم از ایم        
 از خودم گرانی خواهم فرصت شاد بودن را به خاطر دینم... کنمی می زندگکباریفقط ...می آی مای دنکباریفقط 

 که دارم محروم ي ای زندگکی نی را از همدم خوگرانی دي خواهم به خاطر چه گفت و چه کردهاینم...رمیبگ
 موم ها را آب کنم نی خواهم ایم... ام نزنمی خواهم حواسم را جمع کنم و باز هم آتش به جان زندگیم...کنم

 ي مردچی دانم هیحاال م.بس است...دن بوییایبس است موم... خشک شده ام را تکان بدهميو دست و پا
 ی ممی منم که با دست خودم موم به دست و پانیا.... کندییایزن را موم کیآنقدر قدرت ندارد که بتواند 

من ... بودنم از روزنامه و اخبارزاریمن با ب...دنمیمن با نرقص...من با ورزش نکردنم...من با کتاب نخواندنم...کشم
 و نماهایس  کردن از کتابخانه ها وي و دوردیآشپزخانه و سوپر مارکت و مراکز خربا حبس کردن خودم در 

من با ..ی وبسته و سنتدهیمن با افکار پوس... برمی و قضاوت مبتی که از غیمن با لذت...ی ورزشيباشگاه ها
 کنم و ی مییایمن با دستان خودم، خودم را موم... اشتباهميمن با انتخابها...یرمنطقی و غلی دلی بيترسها

 به دنی رسيکه آبرا...فیو چه ح. خودم است و بسخاب نه انتای به ظاهر سالم بمانم ي مرده کی تا ابد نکهیا
 . عمرمي روزهامتی به قییبها.. پرداخت کرده امی گزافي طرز تفکر بهانی لحظه و انیا

 
 ی سرم مي آرامش که تويصدا.نم مای زنم و منتظر می تماس را ميدکمه .. کنمیشماره را انتخاب م        

 . بندمی چشمانم را با لذت مچدیپ
 

 .سالم پات--        
 

 ." شنومیم"لبخندش را         
 

 .ي از ما کرديادی.يچه عجب خانوم فرار-        
 

 . کنند؟خسته شده امی دارد چطور نگاه میتیچه اهم...نمی نشی مي خانه اي در ورودي پله هايرو        
 

 . گردنتمزونیحاال حاالها آو.فکرشم نکن من از تو فرار کنم-        
 

 .ستی نزونی ازش آويزیچ. گردنمنی منو انیکو؟ا-        
 

 . دهمی مهی ام را به دستم تکیشانیپ        
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  پات؟یخوب-        

 
 چه خبر؟.تو از خودت بگو.من خوبم-        

 
 . کنمی تازه مینفس        

 
 . زدمرونی از خونه بي روادهی پي منم به هوامیمهمون داشت...یچیه-        

 
 ؟يچرا؟مهمون دوست ندار-        

 
 . کنمی خاله ام را تجسم مي افهیق        

 
 . که همش بخواد متلک بگه و طعنه بزنه نهیمهمون-        

 
 . از خنده داردي ردشیصدا        

 
 ناست؟از اون مهمو.عجب-        

 
 یبا حرکت سر از مرد صاحبخانه که قصد خروج دارد عذرخواه.زمیخی برمعی شنوم سری در را که ميصدا        

 . افتمی کنم و راه میم
 

 .دنی کنن انگار جن دی نگام مي جورهی.ذارنی لحظه راحتم نمهی اومدم یاز وقت.آره-        
 

 . خنددی بلند منباریا        
 

 ه؟یجن؟جن چ-        
 

 . زنمیپوزخند م        
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 ؟ی کنی مکاری؟چییتو کجا.ستی نی خوبزیچ-        
 

 ه؟ی نوبت کندفعهیا.ي رو که ناك اوت کردیه؟مانی چي بعديبرنامه ..خب... تپهي رويخونه -        
 

 .کمرم درد گرفته.ستی راحت ني روادهی پيکفشم برا        
 

 . گرفتنمی کنم هنوز زوده واسه تصمیاحساس م. دونمیفعالً نم-        
 

 ؟ینی بی رو منیمب...آها-        
 

 .اونم خوبه. زنهی بهم سر میآره گاه-        
 

 مامان بابا؟-        
 

 ی نمگهید.ارمیباالخره از دلش در م. واسمستی مهم نیول. باهامنهی کم سرسنگهیبابام هنوز .ستنیبد ن-        
 . قهر باشمیخوام با کس

 
 .رانی اانی مگهی هم که تا چند روز دامیاشکان و ت-        

 
 . کشمی جلو میشالم را کم        

 
 .خبر دارم.آره...امیت...اوف-        

 
 .داردیغش غش خنده اش مرا هم به خنده وا م        

 
 . دولسهیموفق باش-        

 
 . دهمیم فشار م هي را محکم رومیپلکها        

 
 .ي اومدیکاش تو هم م-        
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 . محتاجمای رونی اری فهمم چقدر به تعبیو ناگهان م        
 ابانی زند باز به خیبه سرم م...! هنوز نرفته اندهمانهایم...اوف... شومی ماطی اندازم و وارد حی مدیکل        
 شوم و به حضار ی مییرایوارد پذ... تحمل کنمدیبا...ستی نيچاره ا... کنندی متی واقعاً اذمیاما کفشها..بازگردم
 ی و گونه ام را مزندیخیبرم.ندی نشی صورتم مي روش خاله و عروس بارداری پرمعنينگاهها... دهمیسالم م

 :دی گوی کشد و می ممی بازويخاله با افسوس دستش را رو.بوسند
 

 . تارا جونيچقدر الغر شد..رمی بمییاله-        
 

 . زنمیلبخند م        
 

 . کردمدای کم اضافه وزنم پهیتازه .الغر؟نه خاله جون-        
 

 . کندیاخم م        
 

 .رنگ و روتم زرد شده.ي شدفی به چشم من ضعیول-        
 

 . کندیرو به مادر م        
 

 . داغون و نزار شدهافشی چقدر قنیبب. بچهنی غصه بخوره انقدرینذار ا-        
 

 ي برادیاز قرار با. را عوض کنممی روم تا لباسهای حرفف به اتاقم می کشم و بینفسم را محکم داخل م        
 . گردمی کنم و به سالن باز می مدی زنم و رژم را تجدی را شانه ممیموها. آماده شومیرپوستی سرد و زينبرد

 
 سر به خاله ت هی ي ماهه اومدهی. چه خبرنمی کن ببفی واسم تعرنی بشنجای اایب.. دخترمایب-        

 .ي تو خونه نبودمیهربارم ما اومد.ينزد
 

 .می گوی که به زور حفظش کرده ام مي و با لبخندنمی نشی مشیرو به رو        
 

 .نمتونی که بهتر ببنمیرو به روتون بش-        
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 :دی گوی و با ناز مدیای به چشم من بشتری دهد تا بی شکمش را جلو میعروسش کم        

 
 . بودم تارا خانومدنتونی مشتاق دیلیخ-        

 
 اش را به رخ من ی که شوهرش خواستگار سابق من بوده و حاال آمده خوشبختدهیحتماً به گوشش رس        
 .بکشد

 
 .تونیهم بابت ازدواجتون و هم باردار. بگمکیفرصت نشد تبر.زمیممنونم عز-        

 
 . دهدی به سر و گردنش ميقر        

 
 .نیشما لطف دار..یمرس-        

 
 :دی گوی کوبد و می مشی زانوي رویخاله دست        

 
البته .شهی متی داره اذیلی جون خالی ژیطفل...هیبتی چه مصی دونی نميتو باردار نشد...آخ خاله جون-        

 نیمادر شدن به هم.گهی دهی بازم بارداریول.اقبشهمثل چشماش مر. بزنه هادی و سفاهی دست به سذارهی نمدیسع
 .ستی نایراحت

 
 . گرددی و به زور من برمدی آیاشک تا پشت پلکم م... اندازدی قلبم پنجول مي روی چموشيانگار گربه         

 
 .هی حس قشنگیلیمادر شدن خ.هرچقدرم سخت باشه بازم ارزشش رو داره..آره خب-        

 
 . مالدی مگرشی کشد و دستش را پشت دست دی میخاله آه        

 
 ندفعهی همش دستم به آسمونه که ای دوباره طالق گرفتدمی فهمیاز وقت. روز واسه تو دخترمهی شالیا-        

 . کنهبتی نصی بخت درست و حسابهیخدا 
 

 . دهدیرو به مادرم ادامه م        
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مرد زن مرده و زن طالق داده کم .ننی دختر رو ببنیدو نفر ا. بذار خواهر جونئتی چندتا سفره و ههی-        

 .دست رو دست نذار. به حالش کردي فکرهی دیتا بر و رو داره با.ستین
 

صورت مادرم سرخ شده .مینی گذارد که مثالً خنده اش را نبی دهانش ميعروس خانوم دستش را جلو        
 نیبنابرا. تواند حرمت مهمان را بشکندی هم نمدشی کشد و به خاطر عقای می دانم به خاطر من چه عذابیم...

 .دهمیخودم با خنده جواب م
 

 . زنمی تهران رو تور مي هنوزم اراده کنم نصف پسراه؟منیوا خاله جون؟زن مرده و زن طالق داده چ-        
 

 : کندی نازك میخاله پشت چشم        
 

 .ياری بنیی سطح توقعت رو پادی باگهیاالن د.ي بود که دوتا مرد رو مزه نکرده بودیاون مال وقت-        
 

 . آوردمنیی را پامی صدای زدم و کميپوزخند        
 

 ...ستیاز خدا که پنهون ن-        
 

 . زنمی ميزیچشمک ر        
 

 از لی فامي از پسرایکیشده بودم که  رفته هنوز از اشکان جدا نادتونی...ستیالبته از شما هم پنهون ن-        
 . بوددهی چندبار جواب رد شننکهیاونم با ا.دادی مکی اتاق من کشواریصبح تا شب پشت د

 
 . کنمیرو به عروسش م. شودیصورت خاله گلگون م        

 
 .ارمی تونم اسم اون آقا پسر رو به زبون بی مالحظات نمي سرهی به خاطر دیببخش-        

 
 . پردی از جا مالیژ        

 
 ن؟ی گه ای میمامان چ-        
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 :دی گوی مظی گذارد و با غی مزی مي را روشیخاله استکان چا        

 
االنم که ... کردهی چه غلطدیخدا رو شکر بعداً فهم. کنهی مکاری چدی فهمی اون موقع بچه بود نمدیسع-        

 رو دی باخت که سعی رو اونيباز.بچشونم تو راهه. کم ندارهيزی چییبایز و ي زنش از نجابت و سازگارینی بیم
 .از دست داد

 
 اندازم و با ی پا مي و پا رودهمی مهی مبل تکیبه پشت.گذارمی بشقاب مي دارم و توی برمياریخ        

 . دهمی جواب ميخونسرد
 

 .ارمی رو که اراده کنم به دست میمن هرچ.. کنم خاله جونیبازم تکرار م-        
 

 :دی گوی مي گذارد و به تندی شکمش مي دستش را روالیژ        
 

 . تنهاستدیسع...می برشهیمامان جون م-        
 

 :دی گوی پوشد می را مشی مانتوکهی و درحالزدیخی حرف برمیخاله ب        
 

 ی برمدهی بره به دوسال نکشی می هرکنهیهم. کردنی رو قایمردم آبرو رو خوردن و ح... مادرمیبر-        
 .خدا به دادت برسه خواهر.گردونه

 
 .ستدی ای مقابل خواهرش میمادر با دستپاچگ        

 
 نجا؟ی اانی و آقا محسنم واسه شام بدی سعی قرار نبود زنگ بزنن؟مگهیریکجا م-        

 
 . دهدی جواب معی سرالیژ        

 
 .کار داره.ادی تونه بی نمدینه سع-        

 
 :می گوی گوشش مریآهسته ز. توانم خنده ام را کنترل کنمینم        



 498 

 
 .ستیهول نکن واسه بچه ت خوب ن-        

 
 يخاله رو... بردی مرونی گنده اش را قل زنان از اتاق بکلی کند و هی به سمتم روانه ميچشم غره ا        

 ی کنم و قهقهه می مبل رها ميخودم را رو. رودی کند و می میر خداحافظ بوسد و به حالت قهیمادرم را م
 . گرددی آتش بر ميمثل گلوله . گرددی کند و برمیمادر بدرقه شان م.زنم
 

 چه نیا.ی کنی که شوهرش رو از راه به در مي کرددی تارا؟رسماً دختره رو تهدي بود کردي چکارنیا-        
  بود؟يبرخورد

 
 شود و خنده یکم کم صورت مادرم هم باز م. شدهری چشمم سرازي ام که اشک از گوشه دهیآنقدر خند        

 . کندی می کوچکي
 

 یمن نم. شکم گنده ش رو به رخ ما بکشه و برهنجایاومده بود ا.یحال دختره رو گرفت. کردمفی کیول-        
 ی ممی خودمون رو تو هفت تا سوراخ قامی شدیامله م حیما وقت. افتخار شدهی تا حاال حاملگیدونم از ک

 .رونی رو شکمش بابات پا شد رفت بدی از بس ذست کشنیا.میکرد
 

 :می گوی مدهی بردهیبر...ردی گیباز خنده ام شدت م        
 

زن مطلقه مثل .شهی نمداشونی دور و برا پنی خونه م انی من تو ای راحت باشه تا وقتالتیخ-        
 .دی مثل سعیکیخصوصاً واسه .طاعونه

 
 رود و من هرچند که خنده به لب دارم اما در دلم ی دهد و به آشپزخانه میمادر خنده کنان سر تکان م        

  برپاست؟ییاهویه
 

 در صورت افراد شکست خورده، به جز نشان دادن اوج مانی خوشبختدنی آدمها و کوبی بدبختيادآوری        
  دارد؟ي ادهی خودمان چه فای وجدانی و بیحقارت و پست

 
 . زندی مادیمادر از آشپزخانه فر... خوردیتلفن خانه زنگ م        
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 .جواب بده.سهیمن دستم خ-        
 

 . رومی می حال به سمت گوشیب        
 

 الو؟-        
 

 ن؟ی شناسی میفی محمد شري رو به اسم آقایشما کس.المس-        
 

 .ردی گیضربان قلبم اوج م        
 

 ...شما...پدرمه..بله-        
 

 .پدرتون تصادف کرده.رمی گیتماس م...مارستانیمن از ب-        
 

 . فهممی را نمشی حرفهای افتد و باقی از دستم میگوش        
 را لشی موبانیمب... ام کردهوانهی دیی مادر و دست تنهاونیش... دومیهرطرف ممثل مرغ سرکنده به         

 ینم. کنمی با وحشت مرگ دست و پنجه نرم مگری و من بار دندی آی نمرونیدکترها از اتاق ب... دهدیجواب نم
 دهد و نه ی مي از حال و روزش خبریکس نه. به پدر زده و فرار کردهي موتورکی ندی گویفقط م..دانم چه شده

 ی ممی دستهانی کنم و سرم را بی رها ممکتی نيعاقبت خسته و خراب خودم را رو... رسدی به دادم میکس
 . زندی ممی صدایکس. چه بکنمدی فهمم چه شده و بای و نمجمیهنوز گ.رمیگ
 

 ن؟ی هستیفی شريخانوم؟شما دختر اقا-        
 

 . پرمی ممیاز جا        
 

 حالش چطوره؟. شدهیچ.بله-        
 

 ه؟ی شما چیگروه خون.ادهی زیلی خيزیخونر.طحال پدرتون پاره شده-        
 

 . دهمیآب دهانم را قورت م        
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        -A یمنف. 

 
 ؟یمادرتون چ-        

 
 . بندمی توانم تمرکز کنم چند لحظه چشمانم را مینم        

 
 .اونم مثل منه-        

 
 نی ترابی و کمنی خاصتریمنف O  مثل پدرتون باشه؟متاسفانهشی که گروه خونی شناسی رو نمیکس-        

 میبانک خون هم تماس گرفت.می داراجیبه خون احت. هنوز کمهی ولمی استفاده کردمی داشتیما هرچ.هیگروه خون
 . تموم شدهشیموجود

 
 .نمی نشیم مکتی ني شوند و روی شل ممیپاها. چرخدی دور سرم مایدن        

 
 ؟ي برادر ندارای نداره که مثل خودش باشن؟خودت خواهر يخواهر و براد-        

 
 . دهمیسرم را تکان م        

 
 .شهرستانه.ستی ننجایعمم ا-        

 
 . باشه که بتونه کمک کنهی کسضای مري از همراههادی کنه شاجیبرو به رسپشن بگو پ-        

 
 . زندیبا خشم تلنگر م. کنمیمبهوت نگاهش م        

 
 .جون بابات در خطره.بجنب دختر-        

 
اطرافم . کندی مجی پعیسر.می گوی روم و موضوع را می هست به رسپشن میبه هر بدبخت. نا ندارندمیپاها        

 . استنیمب. خوردی ام زنگ میگوش... نفر را برسانکی ایخدا... کنمیرا چک م
 



 501 

 ؟يتارا؟زنگ زده بود..الو-        
 

 . ترکدیبغضم م        
 

 .نی به دادم برسنیآقا مب-        
 

 . تواند حرف بزندی نمهی شود چون چند ثانی ام شوکه مهیاز گر        
 

 ؟یی شده؟کجایچ-        
 

 . کنمی را پاك ممیتند تند اشکها        
 

 .مارستانیب...بابام-        
 

 . شدهی چنمیدرست حرف بزن بب-        
 

 . کنم به خودم مسلط شومی می کشم و سعینفس م        
 

 رو عمل کرده بود خون سشیاون موقع هم که آپاند.ستیخون ن. دارهيزیخونر.بابام تصادف کرده-        
 .خونش کمه.نبود

 
 ه؟ی چشی خون؟گروهیرستانمای االن؟کدوم بییکجا...آروم باش...آروم باش بابا جون-        

 
احتماالً من قبل ... مردمیداشتم م... توانستم آرام باشمینم. کند که آرام باشمی مدی و دوباره تاکمی گویم        

 را شی و همانطور که شانه هانمی نشیکنارش م. از حال رفتهباًیتقر... رومیبه سمت مادرم م. مردمیاز پدرم م
 . کندیاله ممادر ن.زمی ری مالم اشک میم
 

 چه نی؟ای شه چيزیاگه بابات چ.می پناه ببری کم؟بهی کنکاری به سرم شد؟حاال چی چه خاکيدید-        
ما . بودنجای اامیکاش ت. بودامی خونمون رو خراب کرد؟کاش تي خبری بود سرمون اومد؟کدوم از خدا بییبال

 زم؟ی تو سرمون بری خاکم؟چهی کنکاریدست تنها چ
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 . کنمی متی نالد و من شکایمادر م        

 
 گنی خوره؟خودشون می مي خون نداشته باشه به چه دردسهی که دو کیمارستانیه؟بی چه وضعنیآخه ا-        

 هی واسه دی من باي داشته باشن؟بابای درست و حسابرهی ذخهی ی مزخرفی گروه خوننی از همچدینبا.ابهیکم
 ره؟ی خون بمسهیک
 

 : پرسدی مي و با لحن تنددی آی مرونیرستار دوباره از اتاق بپ        
 

 .ی نشستنجای خانوم؟تو که اي کردکاریچ-        
 

 . دهمی جواب میچارگیبا ب        
 

 جا بند چی کنم؟من دستم به هکاریچ. شناسمی کسو نمچیه. کسو ندارمچیارم؟هیمن از کجا خون ب-        
 .نی بکني کارهی خدا شما يمحض رضا.ستین

 
 . دهدیبا تاسف سر تکان م        

 
بگو رسپشن دوباره .فتنی هاش از کار بهیهرلحظه ممکنه کل.هی بحرانطشیشرا. از دست دادهيادیخون ز-        

 . اطرافيمارستانای زنم به بیمنم زنگ م. کنهجیپ
 

 بار مرگ کیبگذار .. برومرونی بستانهاماری بنی خوب از اي با خاطره کباریبگذار .نه...خدا.. منيخدا        
 .از دست دادن نباشد...نباشد

 
 . رومی مشی پی و به سخترمی گی مواریدستم را به د..تهوع دارم... رودی مجیسرم گ        

 
 .نی کنجیخانوم تو رو خدا دوباره پ-        

 
 :دی گوی حوصله میب        
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 . اومدی بود میاگه کس.گهی کردم دجی بار پهی-        
 

 . را قورت داده ام دهانم طعم شوره زار گرفتهمیآنقدر اشکها        
 

 .رهیمیبابام داره م...گهی بار دهی...تو روخدا-        
 

 زنم و ی چمباتمه منی زميرو..ستمی توانم باینم. کندی را روشن مکروفونشی و مدی گوی می نچرلبیز        
 . کنندی و بلندم مرندی گی بازوانم را می و محکمي قوي دانم چقدر گذشته که دستهاینم. بندمی را ممیپلکها

 
 تارا؟-        

 
 نی و هماورمی را به خاطر بتمی کشد تا موقعی طول مهیچند ثان... شوندی در دو چشم براق باز ممیچشمها        

 یشتان شستش اشک از گونه ام م کند و با انگی صورتم را قاب مشیبا دستها. رامیطور مرد رو به رو
 . زنمیلب م. کنمی باور نمنمی بی را که ميزیچ.دیزدا
 

 ؟یمان-        
 

 . زندیمحزون لبخند م        
 

 جونم؟-        
 

 . نکشمغی که جرمی گیلبم را گاز م        
 

 .رهی میبابام داره م-        
 

 . دهدی اش فشار مهنیسرم را به س.ستی چشمش روشن ني تویچراغ        
 

 .رهی مینم.نترس.رهی مینم-        
 

 . داشتتی آغوشش امنمانی زندگي روزهانی در بدتری حتشهیهم... زنمی چنگ مراهنشیبه پ        
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 .شهی نمدایخونش پ..دکترا گفتن.. رهی میداره م-        

 
 زند و با یدر چشمانم زل م... گذاردی کند و دوباره دستانش را اطراف صورتم میمرا از خودش جدا م        

 :دی گوی متیقاطع
 

 .ششیفقط منو ببر پ...رهی میگفتم نم-        
 

 . کنمیتنها نگاهش م... فهممی را نمشیحرفها        
 

 . شودی تر منی و غمگنیلبخندش غمگ        
 

 ی دل منو بشکني خوای می تا که؟آخهی چمی گروه خونيدی و نفهمي کردیتو دوسال با من زندگ-        
 دختر؟
 . گرداندی را برمشی اندازد و روی اش مینی بر بینیچ. برمی دهانش مکی را نزدوهی آب موانیل        

 
 . متنفرموهی از آب می دونینگو که نم-        

 
 . انددهیتا حد ممکن از بدنش خون کش.دهی پرشیرنگ و رو        

 
 .ي بخورنیری شيزای و چی دراز بکشدیبا. گفتنی چيدی مگه نشنیول. دونمیخوبم م.چرا اتفاقاً-        

 
 . دهدی منیی را پانشی کند و آستی را از دستش جدا میپد الکل        

 
 ه خبر؟از بابات چ. بخورموهی آبمنکهی دم غش کنم تا ای محیترج-        

 
 . کشمیآه م        

 
 .ICU  برنشی و بعدشم مهیکاوریفعالً تو ر.عمل تموم شده-        
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 . کشدی اش میشانی پيکف دستش را رو        
 

 .امی کشم و می دراز مگهی کم دهیمنم . مامانتشیتو برو پ-        
 

 . اندازمی منیی کنم و سرم را پای حلقه موانیهر دو دستم را دور ل        
 

 .يجون بابام رو نجات داد. ازت تشکر کنمي دونم چجورینم-        
 

 . کندی متمی اش اذرهی و خمینگاه مستق        
 

 . تونم جبران کنمیلطفت ررو نم.یازت ممنونم مان-        
 

 . شودی تخت جابجا مي رویکم        
 

 . مامانتشیپاشو برو پ. حرفا رو ندارهنی خون اسهی کهی-        
 

 .زمی خیبرم        
 

 ؟ي خوای نميزیتو چ-        
 

 . داردزهین... داردغیت...نگاهش اره دارد        
 

 . ندارم که به تو هم بدمی خونگهیمن د.يفتادی رو خودت بخور تا پس نوهیاون آبم.چرا-        
 

 . زنمیلبخند م        
 

 .من خوبم-        
 

 . کندیاخم م        
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 .واسه مامانتم ببر.بخور و بعد برو.آره از رنگ و روت معلومه-        
 

 . ندارندی طعم جالبی صنعني هاوهیابم.حق دارد. کنمی مزه موهی از آبمیکم        
 

  کجاست؟نی اقا مبیراست-        
 

 . گذاردی سرش مریدست چپش را ز        
 

 .نگران نباش.شتونمیتا اون موقع من پ.ادی برگرده منکهیبه محض ا. کنهصی رو ترخنایرفته ماش.مرزه-        
 

 ي تشکرم را توتینها. کردیبودنش آرامم م.ابمی ام نمي و خشنودتی عمق رضاانی بي برايکلمه ا        
 اشاره وهی دهد فقط با چشم و ابرو به آبمیجواب لبخندم را نم. پاشمی مشی و صادقانه به روزمی ریلبخندم م

 . کندیم
 

 .گهیبخور د-        
 

 افتاده و مکتی ني حال روی و اضطراب،بهیمادر از شدت گر. رومی مرونی خورم و از اتاق بی را موهیآبم        
 ی متورمش را ميپلک ها. کشمی گونه اش مي و دستم را رونمی نشیکنارش م.چشمانش را بسته

 . کنمیزمزمه م.دیگشا
 

 .نگران نباش.شهی مبابا خوب-        
 

 . لرزدی مشی زند صدایحرف که م. زند به دهانمیبا آن چشمان سرخ و مظلومش زل م        
 

 . سر بشمي هی ساینکنه ب.نکنه زبونم الل بابات زودتر از من بره. مونس بشم تاراینکنه ب-        
 

 نی بيهرگز نگاه عاشقانه ا.دمی کس ندچیهرگز ابراز محبتش را به ه. نبودیپدرم هرگز مرد خوش اخالق        
 گرانی خانواده و دسیی رنی بشهی همدی کرد بایبه خاطر اعتقادات خاص خودش فکر م.او مادرم رد و بدل نشد

 از دست بزنش در ی مادر گاهیحت. دانستیفاصله گرفتن را مسبب حفظ حرمتها م.فاصله وجود داشته باشد
 حس دوست داشتن نی هم اسم ادیشا. وجود باز هم دوستش داشتنیاما با ا. کردی مادی ی جوانيروزها
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 که ی توانم به کسی رود؟چرا من نمی کت من نميپس چرا عادت تو...!ی وابستگای.. عادت استدیشا..ستین
 . با مادرم متفاوت استن معتیدوستش ندارم عادت کنم و وابسته شوم؟چقدر طب

 
 ؟يمامان تو بابا رو دوست دار-        

 
 .دهیانگار حرفم را نفهم. خوردی درهم گره مشیابروها        
 

 ؟یچ-        
 

 . رودیچشم غره م. کنمیسوالم را تکرار م        
 

  حرفاست؟نیاالن وقت ا-        
 

 .يبابا رو دوست دار.حاال بگو. که زمان بگذرهمیخب حرف بزن-        
 

 . دهدی تکان میگردنش را کم        
 

 ؟ی پدر بچه هات باشه و دوستش نداشته باش،ی کنی زندگیکی سال با نهمهی اشهیمگه م-        
 

 . اندازمی را باال ممیشانه ها        
 

 .ی عادت و وابستگشهی تهش مست؟تهی دوست داشتن نلی دلنایا-        
 

 . کنمی تونم زندگی دونم بدون بابات نمیفقط م. دونمی رو نمزای چنیواال من ا-        
 

هر دو نفس . داردي بهترطیمنقل شده و شرا ICU  پدر بهدی گوی و مدی آی مرونیپرستار از اتاق عمل ب        
 و خدا را ردی گیمادر دستش را رو به آسمان م.می کنی رها ممکتی ني و دوباره خودمان را رومی کشی میراحت

 . کندیشکر م
 

 . کرده دوست داشته باشهی عمر باهاش بداخالقهیکه کتکش زده و  رو ی آدم کسشهیمگه م-        
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 . بغض داردشیگلو. استهینگاهش عاقل اندر سف        

 
 بلد نبود دیشا. زورش رو زد که جبران کنهي کرد و همه یچون کتک که زد بعدش عذرخواه.شهیم.بله-        

 نی تموم بودم که از بابات همچیمگه من همه چ. دارهيادی مثبت زاتی خصوصیبا زبونش محبت کنه ول
 وقت بهم دروغ چیه.ختهی زن و بچه ش ريدار و ندارش رو به پا.هی داشته باشم؟بابات مرد زندگیتوقع

  که دوستش داشته باشم؟ستی نی کافنایبه نظرت ا. نبودهي بازقیاهل رف. نکردهانتیخ..نگفته
 

 . افتمیبه من و من م.نم کی را جمع ممی دست و پایکم        
 

 ... وقت بهت نگفته دوستت دارهچیه... که کتکت زدهیخب کس-        
 

 .ردی گی صورتش را میسیبا پر جادرش خ        
 

 ؟ي منو دوست ندارگهیتو د. منم تو رو کتک زدمیول...کتک زدن بده-        
 

 .عرق کرده ام. کنمی شل میشالم را کم        
 

 . مادر و بچه با زن و شوهر فرق دارهيبطه را-        
 

 نقدری بعدش ایول.دهی به آخر رسای خوردم فکر کردم دنیلی سیمنم وقت. بزنه بدهیهرک.کتک، کتکه-        
 زشی تي که لبه هاي پنهون کنم طوریی جاهی دلم رو ي شکسته ي کهی کردم اون تی که سعدمی دیازش خوب
 نی ای زندگیمعن.ي و بریکن  خورد چمدونت رو جمعی به توقی تا تقشهینم. نزنهبی و بچه هام آسمیبه زندگ

 به شهی اشتباه تهی به خاطر شهی نملیدل.نتونه خشمش رو کنترل کنه. ممکنه اشتباه کنهیبعدشم هر آدم.ستین
 . کهی بزنی همه چي شهیر
 

 ی اشکان سرکوفتم می پولی ب که به خاطري تو نبودنیمگر هم... مادری زنیچقدر قشنگ حرف م        
چقدر قشنگ دم از .ي کردقی از اشکان تشویی پولدار است مرا به جدای مانيدی که تا فهمي تو نبود؟مگريزد
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 نطوری آن وقتها اچرا؟يدی نالی قسط مي از تراکم دفترچه هاشهی که هميمگر تو نبود.ی زنی ميسازگار
  ام بزنم؟ی زندگي شهی به رشهی تي اجازه داد؟چراي کردی نمحتمیقشنگ نص

 . ترکمی ممیاما اگر نگو..ستی نهی گالي برایاالن وقت خوب        
 

 اونقدر به ؟چراي حرفها رو بهم نزدنیچرا اون موقع ا. ساختمی اشکان مي و بدیمنکه داشتم با خوب-        
 و ی کمي که منم شوهرم رو همونطور که هست با همه ي نکرد؟فکري اشکان بهم فشار آورديخاطر ندار

 از دست دادن بابا باعث ساالن تر. ماماني زدی حرفها رو بهم منی هاش دوست دارم؟کاش اون موقع ایکاست
 مثل می زندگي خوای نمی گفتی اون موقع همش میول..ادی بکی به چشمت قشنگ و رمانتیشده همه چ

 چرا؟... خوبه پس چرا اون موقعی چ همهی گیاالن که م. تو بشهیزندگ
 

 . آرام و قرار ندارندي لحظه اشیمردمکها.نگاهش شرمسار است. لرزدیچانه اش م        
 

طاقت نداشتم .ی بکشي خواستم مثل من و پدرت ندارینم.ی بکشی خواستم تو سختیمن فقط نم-        
 ... کردمیفکر نم... خواستمینم..من. باشهیول پی قسط و چک و بری درگشی دونه دخترم از اول زندگهی نمیبب
 

 را عوض يزی چضی ضد و نقي حرفهانیا...هرچه بوده گذشته...ردی گی کند دلم آتش میهق هق که م        
 گله یلیخ.. گفتني حرف دارم برایلیخ. گرددی اگر اعتراف کنند که اشتباه کرده اند گذشته برنمیحت... کندینم

 کنم و یسرش را بغل م... جفا کرده باشندم اگر در حقیحت.. خواهم پدر و مادرم را برنجانمی نمگریاما د...دارم
 . بوسمشیم
 

 ... نکنهی گرگهید... بوده گذشتهیهرچ... نکن مامانهیگر..باشه-        
 بلند سرم را. کنمی را باز ممیآرام پلکها. به چشمان خسته ام بازگرددياری شود هوشیدرد کمرم باعث م        

چشمانش را بسته . کنمینگاهش م. شومی خوابم برده شرمسار می ماني شانه ي رونمی بی منکهی کنم و از ایم
 اتاق سه نفره در کی که در ی تک تختي رودار؟مادری بای توانم بفهمم خواب است ینم. درهم استشیو اخمها

 ی به گوشم می ماني گرفته يصدا.زمیخی دهم و برمی ماساژ میگردنم را کم.دهی گذاشته اند خوابارمانیاخت
 .رسد

 
 ؟ي خوای ميزیچ-        
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 . دهدی عذابش نمی خوابی بي به اندازه زی چچی دانم هیم. باز استمهیچشمانش ن        
 

 ؟ي خوریتو هم م. بخورميزی چهی خوام برم یم.رهیدلم ضعف م-        
 

 .د کنی را مرتب مشی و با دست موهازدیخیبرم        
 

 .منم گشنمه.میبر-        
 

 الیبا خ. شدهبلی استطشی شراندی گویم.می پرسی و حال پدر را ممی کنیتوقف م ICU اول مقابل        
 .می روی ممارستانی بي به سمت بوفه يراحت تر

 
 ؟ي خوری میچ-        

 
 یدستانم را بغل م. کندی خنک نباشد اما تنم را مور مور مادی زدی شاکی تارمهی ونشی گرگ و ميهوا        

 .کنم
 

 . خورمی مياالن سنگم بهم بد-        
 

 و چی با ساندویمان. شومی و در خودم مچاله منمی نشی بوفه مکی نزدزی نه چندان تميهای صندليرو        
 . دهدی گردد و سهم من را به دستم مینوشابه برم

 
 . بودشی خوراکنی ترير الکچنیا-        

 
 . زنمیلبخند م        

 
 . دهدی پلو جواب مچهی در حد ماهنمیدر حال حاضر هم-        

 
 .نمی توانم در چشمانش ببی از خنده را مي ست اما رديصورتش جد. کندی نگاهم مهیچند ثان        

 
 ؟ي پلو دوست دارچهیتو هنوزم ماه-        
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 . دهمی زنم و با دهان پر جواب می مچمی به ساندویگاز بزرگ        

 
 مامانم دمی رسنکهی به محض ایول.دمی کشاضتی ري نبودم بدجوررانی که ای مدتنیا.چجورم...اووووم-        

 .واسم درست کرد
 

 . خوردی تر ملی میاو نسبت به من ب        
 

 .ده رابطت با خونواده ت خوب شنمی بیخوشحالم م.خوبه-        
 

 . کنمدای پدنی بروند و فرصت نفس کشنیی پای در پی بزرگ و پي خورم تا لقمه های نوشابه میکم        
 

 ی بدونن چدی که بایی اوناياالن همه .اما حداقلش وجدان خودم سبک شده.نهیبابام هنوز باهام سرسنگ-        
 . دوننیم.. شدیبود و چ

 
 . پرسدی کند می نگاهم منکهیبدون ا        

 
  بدونن؟دی که بایی اوناي همه ؟بهی رو گفتتی واقعیعنی-        

 
 . دوزمی منیچشم به زم        

 
 .اوهوم-        

 
 . زندی را گاز مچشی ساندوالی خیب        

 
 .خوبه-        

 
 . کندیخودش بحث را عوض م. شودی منی سنگیفضا کم        

 
 .ي کردکاریچ.ی رفتبگو کجا. کنفیخب تعر-        
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 . در خودم فرو رومشتری شود بی وزد و باعث می میباد آرام        

 
 سردته؟-        

 
 . حاکم استرانی بر ای تابستانيخب هنوز هوا. استادیغلظت تعجب سوالش ز        

 
 . کمهی.آره-        

 
 .رمیبذار دلستر برات بگ.فشارت افتاده حتماً-        

 
 .هنوز هم حواسش به هر حرکت و حالت من هست. کندیهنوز هم مثل همان روزها قشنگ محبت م        

 
 . نخوردمیچی ظهر هروزیاز د.هیاحتماالً از گشنگ. خوامینم.نه-        

 
  بخرم واست؟گهی دچی ساندوهی-        

 
 . دهمیسرم را تکان م.ستیحال دلم خوش ن        

 
 . شدمری سیمرس-        

 
 .يسرما نخور. داخل ساختمونمیپس پاشو بر-        

 
 ي ارزد به آن فضای آزاد هرچقدرم سرد باشد مي هوانی سرد باشد اما ادیشا. کشمی میقینفس عم        

 .مارستانی بيخفقان آور و بدبو
 

 . شمیاونجا خفه م.ی جا خوبه ماننیهم-        
 

 :دی گویم اندازد و ی باال ميشانه ا        
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 . کنفیواسم تعر.خب-        
 

 . تکانمی را ممی مانتوي شده روختهی ري کنم و خرده نانهای مزیدور دهانم را با دستمال تم        
 

  نگفته واست؟نیمب-        
 

 . کندی نگاهم مزیت        
 

 .اونم نگفت.دمیمن نپرس-        
 

 . دهدی آن روزها عذابم ميادآوری        
 

 .کی بعدش رفتم مکزیول. ماه اونجا بودمشیش. اومد دنبالم رفتم کاناداامیاولش ت-        
 

 . روندی درجه باال منی تا آخرشیابروها        
 

 ک؟یمکز-        
 

 . کشمی دم صبح را نفس مژنی پر اکسيهوا        
 

 کردم که بهم دای پیکی دوست مکزهی. حساب کنمامی تي رويادیطبق معمول نتونستم مدت ز.آره-        
 . باهاش رفتمرانی خواستم برگردم ای نداشتم و نمییمنم که جا. داد برم اونجاشنهادیپ

 
 .توجهش جلب شده        

 
 ک؟ی مکزی رفتبهی غرهی با یتو با چه جرات-        

 
عضالت درهم .. حلقه حلقه اشيموها...شیبایچشمان ز. شودی چشمم مجسم مشی پکی پاتريچهره         

 . خواب آورشي اش و لبخندهادهیچیپ
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 ...نیمب...امیت. شناختنشیهمه م. هم نبودبهی غریلیخ-        
 

 . دهمی هم فشار مي را رومی دندانهاعی سریول... اشکانمی شود که بگویدهانم باز م        
 

 مرد بود؟-        
 

 . کنمی منییسرم را باال و پا        
 

 ؟ي قبول کرد که باهاش برنی وجود مبنیبا ا-        
 

 . گرفتمی اجازه نمی دانست آنجا من از کسینم        
 

 . خودم بود که برم و رفتممیتصم-        
 

 . شدهرهیبا دقت به صورتم خ        
 

 ؟ي کردکاری اونجا چیخب؟رفت-        
 

 . از همه پررنگ تر استمیسارا برا... شدمکی پاتري افتادم که وارد خانه ی شب اولادی        
 

 دونه یخدا م. و مهربونیدوست داشتن. و خونگرمتی خونواده پرجمعهی.می کردی میبا خواده ش زندگ-        
 رستوران هی.. گرفتمادی ییایبه عشق اونا زبان اسپان.چقدر به من محبت کردن و چقدر دلم واسشون تنگ شده

 ی اومدن می که مییستایر خودمون رو واسه توی محليغذاها.اونجا مشغول به کار شدم.. داشتنیمحل
 . اومدی هم خوششون میکل.پختم

 
  کرد؟ی مکاری چ؟اونیاون پسره چ-        

 
 . بپرسدمی تواند مستقیاما نم. و رابطه مان شدهکی پاترریذهنش درگ        

 
 .ونه نبوداز صبح تا شب خ.اون پزشکه-        
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 .چشمانش تنگ و نگاهش موشکاف است        

 
 ؟ي کردی مکاری لطف تو چنهمهی ايبعد در ازا.جالبه-        

 
 .دهیچی دماغم پي مردانه تورتی حسادت و غيبو.خنده ام گرفته        

 
 . خونه،مزرعه،رستورانيکمک کردن تو کارا. اومدی از دستم برميهرکار-        

 
 . زندی منهی را به سشی رود و دستهایعقب م        

 
 ؟ی برگشتی گذشته واسه چی بهت خوش منقدریتو که ا-        

 
 . شدهادیرفت و آمد افراد هم ز... شودیهوا کم کم روشن م        

 
 . پدر و مادرم بودنشیاما مهمتر. داشتميادی زلیدال-        

 
 نقش کیاسم پاتر... لرزدی ملمیموبا. کندی خورد و سکوت می لبش به نشان پوزخند تکان ميگوشه         

 . رومی دنج مي کنم و به سمت گوشه ای می عذرخواهیاز مان. زنمی لبخند ماری اختیب. بنددیم
 ؟یپات-        

 
 . خنددیم        

 
 ؟ي کرددای واسم پدیاسم جد-        

 
 . کندی مقی من تزري وجود دارد به رگهاای دننی ايش تو هرچه آرامشیصدا        

 
 .آره-        

 
 . خنددیبلندتر م        
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 . پاکوتاه و پشمالوي سگهانیاز ا.احساس سگ بودن بهم دست داد-        

 
 . خواهد او حرف بزند و من بشنومیدلم م... زنمیمنهم لبخند م        

 
 تارا؟-        

 
 . دهمیبه روش حودش جواب م        

 
 ؟یس-        

 
 بابات چطوره؟-        

 
 من چرا بغض دارم؟        

 
 ؟ی دونیتو از کجا م-        

 
 . اونجا باشنگهیفکر کنم تا چند ساعت د.االن آلمانن. بهم گفتامیت-        

 
 . شودیتشنج وارد م...اوف        

 
 . خطر رفع شدهیول.مشینیهنوز اجازه ندادن بب.خوبه-        

 
 . شدهي جدشیصدا        

 
 .یی و تنهاستمی نشتیاما ناراحتم که پ. شنومی منویخوشحالم که ا-        

 
 . من خبر نداشتیاز عمق ناراحت        

 
 .دم دای نبود احتماالً بابامو از دست میاگه مان.دمی ترسیلیخ.آره-        
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 . کندی میانگار دارد پاسخم را حالج.دی گوی نمیچیچند لحظه ه        

 
  همون شوهر سابقته؟یمنظورت از مان-        

 
 .داردمی به خنده وا مدنشیطرز سوال پرس        

 
 .همونه.آره-        

 
 .ی کردم تا االن سرش رو کنده باشیمگه اون زنده ست هنوز؟فکر م-        

 
 . طنز کالمش را دوست دارمنیچقدر ا        

 
  جرات داره بهش دست بزنه؟یک.ی رو نشناختیپس هنوز مان-        

 
 . خنددیم        

 
 .ي انهی و کنی ماده ببر خشمگهی. شناسمیاما تو رو خوب م. شناسمی رو نمیمان-        

 
 .خندمیمنهم م        

 
 . حال و روزم نبودنیمن اگه ماده ببر بودم ا-        

 
  سوپرمن؟نی کجاست؟چطور بابات رو نجات داد ایحاال مان-        

 
 .می گوی کنم و در انتها می مفی تعرشیموضوع را برا        

 
 کارش رو جبران دی باي دونم چجوریواقعاً نم. مونهی مشمونی برگرده پنیگفت تا مب.نجاستیاالنم ا-        

 . شدی میم چ دونیاگه نبود نم.کنم
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 . هم بلدهي قصه جوانمردي رهی و تاهی تار و ستی شخصنیخب پس ا-        
 

 . نوشدی گرفته و متفکرانه مي خودش چايبرا. کنمی نشسته نگاه می که مانیی چرخم و به جایم        
 

من دست و پامو گم .دی نجات رسيمثل فرشته .جون بابامو نجات داد.ستی نرهی و تاهی برام سگهیاالن د-        
 چی من هدی رسی اومد اگه نمیاگه نم.مامانمم که کال از دست رفته بود. کنمکاری چدی دونستم باینم.کرده بودم

 یو فکر کنم مان. داشتمازی و خونسرد نيآدم قو هی مردفهی به حضور طی شرانیتو ا. تونستم انجام بدمی نميکار
 . شناختمی بود که مي انهی گزنیبهتر

 
 .ی کمتر عذاب بکشی ها کمرنگ بشه و حداقل از لحاظ روحي دلخورنکهی داشت به ادی امشهیپس م-        
 

 .می چشمم بزداشی گذشته را از پری کنم تصوی میسع        
 

 از حرف و ی زمانهی. آروممیبیبه طرز عج.زمان شفام داد. عذابم بده نمونده پاتنکهی واسه ايزی چگهید-        
 پا افتاده و مسخره ست که نه تنها شی االن اونقدر واسم پیول.دمی ترسی ميزی از هرچشتری مردم بيزخم زبونا

 . کنمی از خودم دفاع می دم بلکه به راحتی نمتیاهم
 

 .بازهم کالمش طنز دارد        
 

 ؟ي شدي قونقدری ایعنی. به تونیآفر-        
 

 . کنمی می بغلم مخفریدست آزادم را ز        
 

من تا ته همه .ستی واسش مهم نيزی چگهی که آب از سرش گذشته و دهی آدمتیحکا.ستیقدرت ن...نه-        
 . شدمالی خی بیی جوراهی.نه غم..ینه خوش.ستی موندگار نیچی که هدمی رفتم و دیچ
 

 . دهمیمن ادامه م.سکوتش پر از حرف است        
 

  خوبه؟همه خوبن؟یهمه چ.تو از خودت بگو-        
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 .شهی دور می کمشیصدا        
 

 . خوبهیهمه چ.آره-        
 

 . سوالمدنی پرسي کنم برایدل دل م        
 

 .شهی ت عوض مهی روحیران؟کلی ايای سفر بهی ي خواینم-        
 

 . کندی جواب دادن دل دل ميانگار او هم برا        
 
 . بهتر دارمشنهادی پهی من یول.هی خوبشنهادیپ-        
 

 ؟يشنهادیچه پ-        
 

 .نمی چشمانش را ببطنتی توانم چشمک و شیم        
 

 . کنمی بهتر مطرحش مطی شراهیبذار تو -        
 

 . کوبمی منیمثل بچه پا بر زم        
 

 .طاقت نداره.کهیمن دلم کوچ. نکنتمیاذ.بگو پات-        
 

 . خنددیغش غش م        
 

 ...بذار به وقتش.ستی دادن نشنهادیاالن وقت پ.نه دولسه-        
 

 . زنمیغر م        
 

 ...پات-        
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 . خنده داردشیهنوزهم صدا        
 

 . راهني و اشکان توامیت. قوا هم بکندی تجدهی.برو و مراقب بابات باش-        
 يزی چی متلکدی که از او دارم بایبا شناخت. و بداخالق استنی نگاهش بدبگردمی که برمیمت مانبه س        

 . دهمی محیخودم توض. کندیاما فقط در سکوت نگاهم م.دیبگو
 

 . بودکیاز مکز-        
 

 :دی گوی کند می نگاه مرهیهمانطور که خ        
 

 . ت عوض شدهیآره متوجه شدم روح-        
 

 .رمی بگدهی کالمش را نادی کنم تلخی میسع        
 

 . من هستني دوستانی و خانواده ش بهترکیپاتر-        
 

 . دهدی کشد و سرش را تکان می مي اازهیخم        
 

 کارا هی تونم بقی خودم مگهید.می بهت زحمت دادیبه اندازه کاف. جان شما برو خونه استراحت کنیمان-        
 . جور کنمرو جمع و

 
 . کنمیاخم م. خندهری زند زی می اش پقازهی خمانیم        

 
 خنده داشت؟-        

 
 . دهدی خندد جواب می کشد و همچنان که می مششی به ته ریدست        

 
  تا حاال؟ی جون؟؟؟؟از کی و با ادبت کردن؟مانفی لطنقدری اکتی مکزيدوستا-        
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به خصوص اگر طرف صحبتم . آورمی و دعوا دارند کم مي که سر ناسازگاری در برخورد با مردانشهیهم        
 . باشدی مثل مانینیآدم حاضرجواب و خشمگ

 
 رو به تو نمید. جنگ و بحث ندارمییواقعاً توانا.گهی کس دچینه با تو نه با ه. من قصد دعوا ندارمیمان-        

 تو بود يهرکس جا. تونم جبران کنمی نمی شکلچی به هي که در حقم کردیلطف. تونم ادا کنمی وقت نمچیه
 انسان هیتو به عنوان . تلخمون ندارمي  به گذشتهيکار.ي تو با دل و جون اومدیول. آوردی خودشم نميبه رو

 . دارم که ازت تشکر کنمفهی و من وظيو همنوع بهم کمک کرد
 

 . کندی میی لبش خودنماينقش پوزخند همچنان رو        
 

 ؟ی دکَم کني داري انسان و همنوع بهت کمک کردم چه اصرارهی که به عنوان يخب اگه قبول دار-        
 

 . کندی مدادی بینیبدب. خندمیم        
 

 شر ي دنبال بهونه ايدی االنشم چون نخوابنیهم.ی دونم چقدر رو خوابت حساسی مه؟منیدك چ-        
 ه؟ی حرف بدنیا. گم برو استراحت کنیم.یدرست کن

 
 . مالدی چشمانش را می کند و کمی میفوت محکم        

 
 . گردمی خوابم و برمی دو ساعت میکی رمیم.ستیاخالقم جالب ن.حق با توئه.آره-        

 
 . شودی دهد و بلند می را عقب میصندل        

 
 . اومد زنگ بزنشی پيهرکار. روشنهلمیموبا-        

 
 . استنی خوابالود و تخسش چقدر دلنشي چهره نمی بیم.. کنمیحاال که بدون نفرت نگاهش م        

 
 داشتم به يخاموش کن من اگه کار.ی ذارن بخوابی نماتی کارمندا و مشتری رو خاموش نکنلتیموبا-        

 . زنمیخونه زنگ م
 



 522 

 :دی گوی اندازد و می اش مینی بر بینیچ        
 

 .ي قابل تحمل تری باشختهی و افسار گسیهمونطور وحش.یفی ادبت چندش آوره تارا شرنیا-        
 

 رغم اخمش خنده بر لب ی که او هم علنمی بی و مرمی گیدستم را مقابل دهانم م. توانم نخندمینم        
 . آوردی در مبشی را از جنی ماشچییسو.زمی خیبه احترامش منهم برم.دارد

 
  مول همرات هست؟؟پولي خوای نميزی چیمطمئن-        

 
 . کنمیچشمانم را باز و بسته م        

 
 .ممنون. هستیهمه چ-        

 
 .ستی به رفتن نادیدلش ز        

 
 .فعالً.ری تماس بگی داشتيپس کار.باشه-        
 خبر از شی زرد و ناله هاي و چهره دهی است اما رنگ پراری هوشباًیتقر.پدر را به بخش منتقل کرده اند        
 ی متی اش ابراز رضایهمه از عمل و حال عموم. روندی و مندی آیدکترها و پرستارها م. دهدی مدشیدرد شد

 یمادر هم حال و روز خوش.ستدی ای لحظه مد قلب من و مادر چندی گوی که پدر می دانند با هر آخیاما نم.کنند
چشمان خودم هم از .فتدی حال نزارش پس بنی ترسم او هم با ایم. خوردی نميزی کنم چیهرچه اصرار م.ندارد

 را خورده ام که وقت راه رفتن شکمم مارستانی بي بد مزه ي و قهوه هايآنقدر چا. سوزندی می خوابیشدت ب
 . دهدیشلپ شلپ صدا م

 
به فکر .ی افتی می کنیتو هم غش م.شهی درست نميزیقربونت برم من با نخوردن که چ...مادر جون-        

 . به فکر من باشیستیخودت ن
 

 . کشدی خشکش مي لبهايزبانش را رو        
 

 ...نکنه زبونم الل...تهیمثل م...رنگ و روش رو نگاه.رهی نمنیی از گلوم پایچیه. تونمینم-        
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 ی و اشکان مامی و به ترمی گیرد نگاهش را م..اشک در چشمانش حلقه ده. کنمیبه صورتش نگاه م        
 ی مری گشی پاریچادرش ز. دودی و به سمت پسرش مردی گی ميمادر جان دوباره ا. اندستادهیرسم که دم در ا

 یاشکان به سمت من م.روند ی کند و در آغوش هم فرو می به موقع کنترلش مامیت. خوردی ميکند و سکندر
 : پرسدی و م دهدیجواب م. کنمیآرام سالم م.چشمانش سرخ است.دیآ

 
 حالش چطوره؟-        

 
 . دهمی کشم و به تخت اشاره می میاه        

 
 . خدا رو شکر خطر از سرش گذشتهیول. کهینی بیم-        

 
 : پرسدی مردی کند و بدون آنکه چشم از صورتش بگیبا تاسف به پدر نگاه م        

 
 اد؟ی از دست من برمیکمک-        

 
 خسته شوم نکهی توانستم ساعتها بدون ایم. کاملش دوست داشتمي از نماشتری را برخشی نمشهیهم        

 .نگاهش کنم
 

 . ممنونمي اومدنکهیهم-        
 

 . تر استبهی غرایآغوشش از اغوش تمام مردان دن.ردی گی و مرا هم در آغوش مدی آی مامیت        
 

  خواهر کوچولو؟یتو خوب-        
 

 .امی را دارم به جز تی هرکسدنی بخشییار تواناانگ        
 

 .خوبم-        
 

 از دم اتاق يپرستار. رود که با دکتر پدر حرف بزندی مامیت. کندی میاشکان هم با مادر سالم و احوالپرس        
 :دی گوی متی شود و با جدیرد م
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 . لطفاًنی رو خلوت کننجا؟اتاقیچه خبره ا-        

 
 . دهدی جواب معین سراشکا        

 
 .رمیمن االن م.چشم-        

 
 . کندیو بعد رو به مادر م        

 
 . دور و برمنی من همنی داشتياگه کار.می رو شلوغ نکننجایبهتره ا.گنیراست م-        

 
 نگاه مادر که ررسیاز ت. زندیچشمانش دو دو م. رومی کند و من تا دم در همراهش میمادر تشکر م        
 :دی گوی گوش من مری زمی شویخارج م

 
 ظرف سه چهار روز یول.ستی نی مناسبطی دونم االن شرایم... زود برگردمدیبا.من فرصتم محدوده-        

 .می بذار با هم حرف بزنیمی تاهی ندهیا
 

 .ردی گیقلبم ضربان م        
 

 در چه مورد؟-        
 

 . اندازدیم به پشت سرم ینگاه        
 

 . باهاترمی گیتماس م. رو بدهلتیشماره موبا-        
 

 . کندی مرهی اش ذخی گوشي و او تومی گویشماره را م. سر استرس شدههیوجودم         
 

 .یالبته اگه هنوز حفظش باش.هیمیشماره منم همون قد-        
 

 . دهمیسرم را تکان م        
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 .ری تماس بگی داشتيکار.مینی رو ببگهی همدیی جاهی زنم یپس بهت زنگ م.خوبه-        

 
دو روز است که مرخص شده و پزشک ها . بزندهی کنم تکی آورم و به پدر کمک می باال میبالش را کم        

 ی چشمانش باز است و حرف منکهی اما همستی هنوز جالب نشیرنگ و رو. جامد بخوردياجازه داده اند غذا
 :دیو گی شود و می وارد اتاق مچهیمادر با سوپ ماه. بازگشتهیگ به زندیعنیزند 

 
 . زنهی زنگ متیتارا گوش-        

 
 تماس از دست رفته دارم از کی. رومی مرونی زنم و از اتاق بیبا تمام محبتم به صورت پدر لبخند م        
و لمس کردن دکمه ...ف زدن با اوفکر حر...شماره اش. ام پاك نشدهی که هنوز که هنوز است از گوشيشماره ا

 . کشمی میقی نفس عمچدی پیم  کهشیصدا. تواند ضربان قلبم را دچار نوسان کندی تماس هنوز هم مي
 

 .سالم-        
 

 . دهدیجوابم را م        
 

 .دمی من نشني زنگ زده بوددیببخش-        
 

 . کشدی مقیاو هم انگار نفس عم        
 

 بابات چطوره؟.آره-        
 

 .نمی نشیم        
 

 .خدا رو شکر.بهتره-        
 

 .خدا رو شکر-        
 

 . کندیمکث م        
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 نمت؟ی تونم ببیم-        

 
 . دوزمی میچشم به گل قال        

 
 کجا؟-        

 
 .ستمی ایسرکوچه م. دنبالتامیم-        

 
 .رمی گیم لبم را گاز يگوشه         

 
 ؟یک-        

 
 . اونجامگهی ساعت دهی من تا ي نداریاگه تو مشکل-        

 
 . کنمی نگاه ممی رو به رويواریبه ساعت د        

 
 .منتظرم.باشه-        

 
 :دی گوی اش مشهیبه عادت هم        

 
 .رونی بایتا بهت زنگ نزدم از خونه ن-        

 
 . جوشدی ام منهی سي تويزیچ        

 
 .باشه-        

 
 خواهد یدلم م.زمی ری مرونیهرچه دارم ب. گذارمی ممی پاي را روشمی لوازم آرافی روم و کیبه اتاقم م        

 ی بر صورتم ممی کامل اما مالیشی و آرارمی گیتمام هنرم را به کار م.شهی از همباتریز.میای به نظر ببایز
 نگاه را نی کنم و آخری ممکن با هم ست مکل شنی را به متناسب ترمیلباسها.م بندی را ساده ممیموها.نشانم
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 یجوابش را از آشپزخانه م.زنمیمادر را صدا م. رومی مرونی اندازم و با اعتماد به نفس کامل بی منهیبه آ
 .ستمی ای چهارچوب در ميتو.شنوم

 
 .رونی برمیمامان من دارم م-        

 
 : پرسدی اندازد و می ممی به سرتاپاینگاه        

 
 کجا؟-        

 
 . استزاری از دروغ بدی جدياما تارا.. ندهدحی و توضچاندی دارد بپلی تمایمی قديتارا        

 
 .نهی خواد منو ببیاشکان زنگ زد گفت م-        

 
 . شوندیچشمانش گرد م        

 
 اشکان؟-        

 
 . دهمیسرم را تکان م        

 
  خواد؟ی مینگفت چ-        

 
 . اندازمی را باال ممیشانه ها        

 
 .نگفت.نه-        

 
 .دهیاشکان رس. شودی ام بلند می زنگ گوشيصدا        

 
 .گهیمن برم د.فکر کنم اومد-        

 
  از کجا آمد؟دی برق امنیا. درخشندیچشمان مادر م        
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 . نکنریفقط د.برو.برو دخترم-        

 
 همه وقت نی بعد از استیراحت ن. کرده اندخی. کنمی را در هم قفل ممی شوم دستهایوارد کوچه که م        

 شده و چشم به راه ادهیاشکان پ.نمی بی را مي سمند به روزتر206 يبه جا.کنار اشکان نشستن و حرف زدن
 توانم چشم از صورتش یمست؟نی از چبی لرزش عجنیپس ا. پوشمیمن سالهاست که کفش پاشنه دار م.است

 مرا باز ياشکان از شرکت برگشته و آمده دل گرفته .می به چهارسال به عقب برگشته اکیانگار نزد.رمیبگ
 ی نممی را برانیدر ماش.ستی گذشته خبر ني و عاشقانه کی رمانتياز رفتارها. رومی جلوتر میکم.کند
 . شومیسوار م ده تا سوار شم و منهمفقط به احترامم منتظر مان.دیگشا

 نهمهیا. آنهمه خاطره را نداردياداوری من طاقت ي چارهیدل ب. را عوض کرده اندنیخدا را شکر که ماش        
او هم .ندی نشی پشت فرمان مریاشکان با تاخ. شودی تکرار مخیانگار تار...و حاال. که فراموش کنمدمیسال جنگ

 به حال ما دو يوا.. شودی آب مي بگذارنگ سيرو...مانیکم نبودند خاطره ها. دارد به خودش مسلط شودازین
 کند و اشک چشمم ی عطرش دماغم را پر ميبو. را با هم تجربه کرده امي مجنون واري هاینفر که عاشق

 "ا؟ اشکان؟همان عطر محبوب مری زنی وقت همان عطر را منهمهیتو هنوز هم بعد از ا".را
 دوم و بعد سوم و ي برود دنده دیبا. زنمی را چنگ مفمی کند بند کیدنده را که عوض م. زندیاستارت م        

 سوم يدنده . رفت که دست مرا رها نکندی ساعتها با دنده دو می حتیگاه. قانونش بودنیا.ردیبعد دستم را بگ
 .بلکه به سمت فرمان...من  دستاما نه به سمت.. اوردی کند و دستش را باال میرا هم عوض م

 
 . برگردم کانادادیبا. وقتم محدودهیول. وقتت رو گرفتمطی شرانی که تو ادیببخش-        

 
 . دهد حرف بزنمی اجازه نممی گلوي توی سرطانيتوده         

 
جالد هم با ساطور ...دی آیگذشته اگر برگردد مثل جالد م... گذرد فقط خدا نکند که برگرددیگذشته م        

 . به جان کندنی و تن بدهي بگذارنیوتی گری که سرت را زي و تو مجبوردی آی مزیساطور هم ت...دی آیم
 

 م؟یکجا بر-        
 

 . دهمی جواب مشهی پرسد و من مثل همی از من مشهیمثل هم        
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 . مقصدش رو از قبل مشخص کرده باشددی کنه بای که دعوت میکس-        
 

 شی من به لبهاسی خدی و شانیچشمان غمگ. کندی گرداند و نگاهم میمثل برق گرفته ها سرش را برم        
 . شوندیاما از هم باز م. او خشکنديلبها.ستی دانم چی هستم که میمنتظر جواب.دوخته شده اند

 
 ...بده حق انتخاب رو به-        

 
 " دم؟ی ممیبده حق انتخاب رو به خانوممفعشقم،زندگ". کنمی ملی دلم جمله اش را تکميتو        

 
 . سازدی گرداند و دوباره از نو جمله اش را میصورتش را به سمت جاده بر م        

 
  دم؟یبده حق انتخاب رو به تو م-        

 
 فقط هجوم خاطرات نهایا... اش باشمیانتظار ندارم هنوز هم عشق و زندگ...ستمی نالیخوش خ        

 رو ی سکان کشتدمی محی من ترجیول: باشدنی ادیجواب با... ساطور به دستيجالدها.. رحمیخاطرات ب...است
 ...می زندگيبدم دست ناخدا

 
 . رو بدم دست ناخداشی دم سکان کشتی محی من ترجیول-        

 
 :دی گوی و با التماس مستدی ای مي زند و گوشه اینما مراه.نمی بی فرمان ميفشار پنجه اش را رو        

 
 ... نکنوونمید...بسه تارا-        

 
 :می گوی مرلبیز. بستهخیدرونم . کشمی از اعماق وجودم ميآه سرد        

 
 .دیببخش-        

 
 . سوزاندینگاهش پوستم را م. چرخاندی کند و بدنش را به طرف من می را خاموش منیماش        

 
 . وقت دست از دوست داشتنت برنداشتم تاراچیمن ه-        
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 ست که توان عکس العمل را از اعضا و یجمله اش آنقدر ناگهان. دهمی هم فشار مي را رومیدندانها        

 .ردی گیجوارحم م
 

 به خاطر دیشا.نتونستم پشت سرت آه بکشم... کنمنتینتونستم نفر... وقت نتونستم ازت متنفر بشمچیه-        
 رو انی جرکیاون شب که تو مکز.ی منو به پول فروختای ي کردانتی وقت باورم نشد تو بهم خچی بود که هنیا

 رو باور ي اگهی دزی وقت چچی هدلم چون. همه حرفات رو باور کردمدی تردي بدون ذره اي کردفیواسم تعر
 خود من ناخواسته به سمت دیشا.می نبودری تقصی بانتمی من و اطرافیول...يشتباه کردا...يمقصر بود.نکرده بود

 .... کردمی رفتار ميشتری بتیمن اگه در مورد بچه با درا... هلت دادمیمان
 

 .توان نگاه کردن به صورتش را ندارم... بندمی را ممیچشمها        
 

 یسع.. کردم فراموشت کنمیسع. سال هنوزم دوستت دارمنهمهیبعد از ا...من هنوزم دوستت دارم تارا-        
 . نشدیول.. کردمی سعیلیخ... کنمدای پنیگزیکردم جا

 
 .ی به حالت اگر بشکنيوا... بغض سرکشي به حالت ايوا        

 
 عذاب یبسه هرچ.می تو زندگيای خوام دوباره بیم. خوام با تو باشمیم... رو گرفتمممیمن تصم-        

 .مینی خوش ببي کم روهیوقتشه .میدیکش
 

 . زنمیلب م. شومی مرهی جفت مردمک ثابت و مصمم خکی کنم و به ی را باز ممیچشمها        
 

  اتفاق؟؟نهمهیبعد از ا-        
 

 . گذاردی دستم ميدستش را رو        
 

 مگه نه؟.می رو دوست دارگهی اتفاق همدنهمهی که هنوزم بعد از انهیمهم ا. اتفاقنهمهیآره بعد از ا-        
 

اما . کندلی و تحلهی را تجزشی آورم که حرفهایبه مغزم فشار م. توانم جواب دهمیآنقدر شوکه ام که نم        
 . فشاردیدستم را م. ام هم هنگ کردهچارهیمغز ب
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 ؟يتارا؟تو هم هنوز منو دوست دار-        

 
 .ردی گی ام آنقدر واضح است که خنده اش میبهت زدگ. زندیدو م دو گریکدیچشممان در چشم         

 
 . مقدمه رفتم سر اصل مطلبی بیلیانگار خ-        

 
 . دهمیآب دهانم را قورت م        

 
 شن؟ی میمامان بابات چ-        

 
 . کشدی عقب می و کمداردیدستش را برم. رودی درهم مشیاخمها        

 
 مهم یول. مدت نتونم عقدت کنمهیممکنه .انی جوره کوتاه نمچیه.رمی ماهه دارم باهاشون کلنجار مهی-        

 .تا بعد خدا بزرگه. کانادامیری و ممی خونی مغهی صهی.ستین
 

 . خلدی ممی در گلویانگار استخوان ماه        
 

 غه؟یص-        
 

 . دهدی جواب معیسر        
 

 مطرحش کردم جواب سالمم رو هم یفعالً که از وقت. شنی خوام تا راضیفرصت م. مدتهیفقط واسه -        
 .دنیبه زور م

 
 .تهوع دارم. تار شدهدمید        

 
 ام؟ی بگم؟تی خودم چيبه خانواده -        

 
 .ردی گیدوباره دستم را م        
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 هم با امی کردن تیراض. مامان بابات بفهمن فعالًستیالزم ن.ي نداری کسي به اجازه يازی نگهیتو که د-        

 .من
 

 د؟ی آی کنار مغهیحاال با ص. من مشکل داشتی و رسمی با ازدوداج شرعامیت. زنمیپوزخند م        
 

 .شنی میباالخره راض. مدتههی واسه گمیم. بق نکنينجوریا..تارا-        
 

 . برمی را باال ممی ابروي تاکی        
 

 ؟ی نشدن چیاگه راض-        
 

 . افتدی از اوج مشیصدا        
 

 .شنی میراض-        
 

 . خواهد مرا مطمئن کندیآنوقت م...ستیخودش هم مطمئن ن. شودی تر مظیپوزخندم غل        
 

 اگه نشدن؟-        
 

 . بردی فرو مشی موهانیبا خشم دستش را ب        
 

 .رانی امی گردی وقت برنمچیه گهی دنهی اتشینها-        
 

 :می گوی ماری اختیب        
 

 ...!عجب-        
 

 . کشدی را در هم مشیاخمها        
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 رفتنمون ي کارهادیبا.زودتر بهم بگو.می نداريادی وقت زیول.فکر کن.ي خوام االن بهم جواب بدینم-        
 .رو انجام بدم

 
 . کرده بودینی بشیجواب مثبتم را پ.دیای زنم تا گسترش پوزخندم به چشمش نی منییسرم را پا        

 
 ؟ی ناراحتغهی خاطر ص؟بهی گی نمیچی ه؟چرایتارا؟چرا ساکت-        

 
 .زمی بگری لعنتي فضانی توانم بدوم و از ای که میی را باز کنم و تا آنجانی خواهد در ماشیدلم م        

 
 تارا؟-        

 
 . بمانم و حرفم را بزنمدیبا. ندادهجهی وقت نتچیاما فرار کردن ه        

 
 ؟ی کنینگام نم-        

 
 . زنمی و لبخند مرمی گیسرم را باال م        

 
 .من هنوز جواب سوال اولت رو ندادم. اشکانی پرسیچقدر سوال م-        

 
 . شوندی تنگ مشیچشمها        

 
 کدوم سوال؟-        

 
  نه؟ای هنوز دوستت دارم نکهیا-        

 
 . روندی باال مشیابروها        

 
 ؟يندار-        

 
 . دهمی کنم و شمرده جوابش را میبه قلبم رجوع م        
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 دی تند و شدي وقت اون احساساچی هگهیمطمئنم د. بودي عشق افسانه اهی که من به تو داشتم یعشق-        

 تونم اون همه خاطره ینم. رو مثل تو دوست داشته باشمي تونم مردی وقت نمچی هگهید. کنمیرو تجربه نم
 رو با تو تجربه می زندگيشبها  روزها ونی ترییای و رونیقشنگتر. بسازمگهی کس دچیکه با تو ساختم با ه

 .کردم
 

 . گذارمی قلبم ميدستم را رو        
 

 .ي حک شدنجایتو تا ابد ا-        
 

 . دودی حرفم مانی میعصب        
 

  نه؟ای يهنوزم منو دوست دار. رو ول کننایا-        
 

 ی قلبم ميدوباره رو...!اما االن. دادمی مکث جواب مي بدون لحظه اشی سال پکیدوستش داشتم؟تا         
 .زنم
 

 . اشکاني حک شدنجایتو تا ابد ا-        
 

 . زنمی ام مقهی را به شقگرمی دست ديانگشت اشاره         
 

 . کنهی قبول نمگهی دنیاما ا-        
 

 . چسباندی گذارد و پشت دستش را به لبش می فرمان ميآرنجش را رو. دهدی مهیبه در تک        
 

 رفته که نی حرمتها و اعتمادها از بي سرهی.شهی درست نمگهی خراب شده که دییزای چهی من و تو نیب-        
 چشم ی تونیتو نم.ستی و دروغ راه چاره ش نغهی کنن و صی تو منو قبول نميخانواده . گردهیم برنگهید

 هنوزم منو مثل سابق دوست یکن  ادعای تونینم...يدی که به خاطر من عذاب کشی تموم چهارسالي رويببند
 رابطه هی می تونیمن و تو نم.شهی ها شروع مهی بگذره شک ها و طعنه ها و کنامونی مدت که از زندگهی.يدار
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 قشنگ باشه رونشی اگه بیحت. شده ست اشکانییای مومي رابطه هی من و تو يرابطه .می مرده رو زنده کني
 .عفنه زشت و متيداخلش پر از کرم و مارمولک ها

 
 . گرفته و خش دار شدهشیصدا        

 
  کنم؟تتی عذابت بدم؟اذی ترسیم-        

 
 . گذارمی مشی پاين دستم را رو منباریا        

 
 تتی اذی وقت عذابت بدم؟نخواستم، ولنهمهیمگه من خواستم که ا. ناخواسته چرایول.خواسته؟نه-        
 ها تمی آي سرهی مشترك به یزندگ.ستی نی من و تو بهمون ثابت کرده که دوست داشتن کافيگذشته .کردم

 ادامه ي با دروغ و پنهانکارنم توی نمگهی دروغ رو داشتم دي بار تجربه هیمن .می داره که من و تو فاقدشازین
 تونم با ی نمگهید.دنبال آرامشم. و دردسرمهی بدون حاشی زندگهیدنبال .توانش رو ندارم.جونش رو ندارم.بدم

و و تو  خودمیزندگ..حماقت کردم..اشتباه کردم. تونم اشکانی نمگهیمن د. متنفرماهویاز تنش و ه.آدما بجنگم
 ققنوس بسازم؟من اگه هی کهنه و داغون دوباره ي خاکسترانی از اي دارظاراالن چطور انت..دمی کششیرو به آت

 کشور و نی در به در امیشونی پي با دوتا مهر طالق روی و پنج سالگستی بودم تو سن بیی آدم توانا و دانانقدریا
 .اون کشور نبودم

 
 . کندیسکوتش قلبم را ماالمال از غم م        

 
 ی زندگهی.ستی ننی حق توام ایول.رمی بگمی تو فکر کنم و حرف بزنم و تصمي خوام به جایمن نم-        

 هی واسه برگردوندن ؟فقطیمتی به چه قنای ايهمه . از خونواده تدنیبر...استرس مدام...یواشکی و انهیمخف
 نمونی بی حاال که هنوز محبتبذار.یشی بعد از چند سال ازم متنفر مدمیت؟بهت قول م سوخته به خونه يمهره 

 .می کنیمونده با احترام از هم خداحافظ
 

 . برمی در مي رهیدستم را به سمت دستگ... ماندهرهیهنوز هم به صورتم خ        
 

 من اون روزا فقط به یول... ندارهی ارزشچی هيدی که کشی حرفها در وقابل عذابنی دونم گفتن ایم-        
 دهی چه رسی آخ بگهیطاقت نداشتم ... کنمی می در حقت خوبينجوریفکر کردم ا. تو بودمي ندهیفکر آبرو و آ
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اسمش . بد نبودتمی باور کن قصد و نیول  خراب کردميدرسته محاسباتم اشتباه بود و بدجور. کنمتتی اذنکهیبه ا
 باور کن که نوی ایول...ي که دوست داری هرچای ی ، خودخواهیتی مسئولی،بي فکری حماقت، ب،یرو بذار بچگ

 .فقط راه رو اشتباه رفتم... بود که بهت داشتمی کردم به خاطر عشقيهرکار... خواستم عذابت بدمینم
 

 . توانم بدوم و دور شومیحاال م. کنمیدر را باز م        
 

 ؟يست دارهنوزم منو دو.يجواب سوالم رو نداد-        
 

 . جمله کنمکی نی اریاما حق ندارم او را تا ابد اس.. پاسخ بگذارمی سوال را بنی خواهد ایدلم م        
 

 .ی کافياما نه به اندازه ...دارم-        
 ي توکی پاتري پر خنده ي و مسلسل وار من صداي رگباري پس از حرفهای طوالني وقفه کیپس از         

 .چدی پیگوشم م
 

 .ي طرف را ناك اوت کردي که زده؟توی چی رعد و برق و بارندگنیاالن علت ا-        
 

 . دهمی مهی تکي درخت قطوري شوم و به تنه ی می خلوتي فرار از نگاه مردم وارد کوچه يبرا        
 

 ي جمله اهر. کردی ميزی رگ تو مغزم خونرهی گفتم ی که مي راحت بود واسم؟هرکلمه ای کنیفکر م-        
 . از اون داغون شدمشتریکه به زبون آوردم خودم ب

 
 . گذارمی دهانم ميدستم را جلو        

 
 . پاتستیحالم اصالً خوش ن-        

 
 نی بتادتریاگه دو ل.. کنهقی تزرکیوتی بی دملها هستن که هرچقدر بهش آنتیبعض. معلومه. دونمیم-        

 عفونتش ينجوریا.ی و پاره ش کني بردارزی تي چاقوهی...ي شکافش بددیبا.شهی بازم درمان نميزیداخلش بر
 تا یول.نیهردوتون چاقو خورد.هنی تو و اشکان هم همتیحکا.دهی راحت به دارو جواب میلی و خشهی مهیتخل

 تو انتی نه بار خگهید.شی دنبال زندگرهی و مي دونه تو تموم شدی مگهیاشکان د.نیشی خوب مگهیچند روز د
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 رو شروع ی تونه از نو همه چی صفره و مي به بعد رو نقطه نی از ایعنی.دوارهیرو دوششه نه به شروع دوباره ام
 واکنشا و احساسات بد کامالً نیا.یشی و آروم می کنی درك مشتری برو  کارتی درستواشی واشیتو هم .کنه
 .نگران نباش.هیعیطب
 

 . کنمیزمزمه م        
 

اون خودشم مطمئن نبود که منو مثل . با اشکان نداشتمي اندهی آچی هگهیمن د.کارم درست بود...آره-        
نه با ..نه با اشکان. ندارمدنی توان جنگگهیمن خودمم د. دادی نمغهی صشنهادیوگرنه پ. نهای خواد یقبل م

 چشمم شیه هم از پ لحظهی مونیعنت ليخاطره ها. از پسش براومدمی به سختیکارم درست بود ول...خونوادش
اونقدر دوستش داشتم که . دوستش داشتمیلی خی زمانهیمن .دادی مبهوت خودش عذابم مي افهیق.رفتنینم

 . داغون کردممویمخم از کار افتاد و خودم و زندگ
 

 ؟یاالن چ-        
 

 . آمدن به راه افتادمی که از دور می جواني پسرهادنیبا د        
 

 کنم میفکر ن. احساسميتونستم پا بذارم رو.فتادی مخم از کار نندفعهی ایول.هنوزم دارم.دوستش دارم-        
 . از اون عشق خانمان سوز مونده باشهي اثرگهید
 

 : پرسدی مکث می را با کمشیسوال بعد        
 

 ؟ موندهی اون چ؟ازی چی داشتی که به مانياز اون نفرت خانمان سوز-        
 

 . کنمی فکر میکم        
 

 دونم ینم.یچیه. ناراحتم و نه خوشحالینه از کس. نموندهی حسچیکالً انگار ه. نموندهيزیاز اونم چ-        
 . ندارمی حسچی هی شدم ولينجوریچرا ا
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نه به نظرم ...نی از بهتریکی یفراموش. کنهی رو کمرنگ میهمه چ.زمی زمانه عزتی خاصنیخب ا-        
 ی تونیتو هنوزم م... موندی آورد و زنده نمی دووم نمی آدمچیاگه نبود ه. خصلت بشرهنی و پرکاربردترنیبهتر

 شهی نملی دلي نداری حسچی ت هه گذشتی خوب و بد زندگي به آدمانکهیا...ی متنفر بشی تونیم...یعاشق بش
 .اونا فقط مشمول زمان شدن. رفتننیکه حس هات از ب

 
 . کشمی کنم و دماغم را باال می را پاك ممیاشک ها        
 

 . زده باشمبی بهش آسگهی بار دهی ترسمیشه؟می اشکان خوشبخت می کنیتو فکر م-        
 

 به خودش و ی بستگیچون همه چ. نهای شهی خوشبخت مي اگهی دونم بعد از تو با آدم دیمن نم-        
 که به ي رو کرديو به نظر شخص من تو کار. کنهنی تونه تضمی کس نمچی اون رو هي ندهیآ...انتخابش داره
هرچند .ستی تو نریتقص  کنهی حسرت زندگي عمر توهی و رهی خواد عزا بگیحاال اگه اون م.نفع هردوتونه

 .نگران نباش. کنهی به بعد خودش رو جمع و جور منی کنم اونم از ایمن فکر م...که
 

 :می گویشم و م کی میآه        
 

 ... بره وادشی با من از ی زندگیخدا کنه خوشبخت شه و تلخ.خدا کنه-        
 

 . کندی و خشونت قطع مي تندیحرفم را به با کم        
 

 کرده تاوانش رو یهرکسم هر اشتباه.تموم شد و رفت. خودت رو بابت گذشته سرزنش نکن دخترنقدریا-        
 .یستی نگرانی دماتیتو مسئول افکار و تصم. تونن از اول شروع کننیهمه م.نقطه سر خط.داده

 
 در مورد ی که بتوانی داشته باشیچقدر خوب است دوست. شودیکم کم استرس و فشار برداشته م        

 .تیمطمئن از حما.. ترس از حسادتیب.. ترس از قضاوتیب...ی همانطور که هست حرف بزنيزیهرچ
 

 .من با نظر تو مخالفم...پات-        
 

 . نظر دارمیکدومش؟من کل-        
 



 539 

از نظر من حرف زدن و درددل کردن . نعمتمی گیالبته ما بهش م. خصلتهنی بهتری فراموشنکهیا-        
 .شهی می طوالني بدجورشی فراموشي رو نداشته باشه که باهاش حرف بزنه پروسه یآدم اگه کس. نعمتهنیبهتر

 
 . کندی می کوتاهيخنده         

 
  چه خبر؟یاز مان. ثبتش کننمی دیم. واسه خودشهی نظرنمیخب ا-        

 
 .دی پرسی حالش رو میبعدشم تلفن. بار اومد بهش سر زدهی بود ي بابا بستریتا وقت. هم خوبهیمان-        

 
 . داردطنتی شنبارشی ايخنده         

 
  خودت رو؟ای دی پرسیحال بابات رو م-        

 
 . دهمی مطنتشیپا به ش        

 
 .بابا رو-        

 
 . زندیقهقه م        

 
 .دهیمعموال جواب م.نی زمي کره ي مردهايروش مشترك همه . شدنیا..آها-        

 
 ارتباط  کنمی که فکر میآنقدر طوالن... شودیاما او ساکت م. خندمی کنم و مینثارش م "ي اوانهید"        

 .قطع شده
 

 پات؟-        
 

 . محبت و غم را با هم داردشیصدا        
 

 . دولسههی خالیلی خونه خيجات تو-        
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 .واناتشی گرفته تا مزرعه و چمنها و حشیاز آدمها... آن خانه تنگ شدهيدل منهم برا        
 

  شد؟یپس چ.ي داري بهترشنهادی پیگفت.ایگفتم ب-        
 

 .می زنیبه وقتش حرف م.صبر کن دولسه-        
 

 . کشمی را در هم ممیاخمها        
 

 ه؟یوقتش ک-        
 

 . دارهیبستگ-        
 

 ؟یبه چ-        
 

 .به تو-        
 در دست ی دسته گل بزرگنیمب.ستمی ای شوند می مادهی پنی که از ماشی و و ماننی و مببای فردنیبا د        

اصالح کرده . و مرتب استدهی هم کت و شلوار پوشیمان. بپردرونی بنی کند تا از ماشی کمک مبایگرفته و به فر
 ترسم باعث یم. کنمینی بشی را پامیپدر و ت  توانم رفتارینم. زندی مخی میدست و پا. را باال دادهشیو موها
 . رسانمی زنگ در را بفشارند خودم را منکهیبل از ا کنم و قیقدم تند م. از جانم شوندزتری عزنی مبيدلخور

 
 .سالم-        

 
 . کشدی و در آغوشم مدی آی با ذوق به سمتم مبایفر.چرخندیهرسه به سمت من م        

 
 .زدلمیسالم عز-        

 
 .می گوی بوسمش و از ته دل میبا تمام وجود م. و خالص استای ری بشهی بازوانش مثل هممیحر        

 
 .چقدر دلم واستون تنگ شده بود.قربونتون برم-        
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 . فشاردی اش منهی هم با محبت سرم را به سنیمب        
 

  باباجون؟یخوب-        
 

 . کندی ام آرامم می کسی بي تمام روزهاي پدر جوانم به اندازه يگفتنها "باباجون" نیا        
 

 .نیصفا آورد.نی خوش اومدیلیخ-        
 

 . کندی چرخانم که دور گرفته و ما را تماشا می می را به طرف مانمیرو        
 

 .يخوش اومد-        
 

 :دی گوی دهد و آرام میسرش را تکان م        
 

 .یمرس-        
 

 زنگ نمی بی که تا پشت در خانه ام آمده چه کنم؟بهتر میاما با مهمان.قلبم ناآرام و درونم متالطم است        
 ی منیمب. داشته باشمامی او را هم هنگام مواجهه با پدر و تتی که مادر در را باز کند و حمادی امنیبزنم با ا

 .پرسد
 

 .بابات چطوره؟من شرمنده شدم که نتونستم کنارت باشم-        
 

 و دوست بی مرد عجنی و عشق من نسبت به انیاحساس د. خواهد بپرم و صورتش را ببوسمیدلم م        
 . انتهاستی بیداشتن

 
 . مرده بودنی نبودیاگه شما و مان.ردی میبابام داشت م.نیدی از همون راه دور به دادم رسیول.نینبود-        

 
 . فشاردی دستم را مبایفر        

 
 . گذشتریالحمدهللا که بخ.زمیخدا نکنه عز-        
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پدر هم که قطعاً .. رودیمادر لخ لخ کنان راه م...ستیمادرم ن. شنومی را می کسي قدم هايصدا        

 . آورمی را کش ممیبه زور لبها...! امی تيوا...ستین
 

 به نجاتش يدیام. دست از بابام شسته بودمباًی من تقردی رسی که مانيلحظه ا.آره خدا رو شکر-        
 .می ما بود واسه تشکر خدمت برسي فهیدر واقع وظ.نداشتم

 
 نشنوند اما من بای و فرنی مبدی زند که شای می حرفرلبی فرو برده زی گوشي سرش را توکهی در حالیمان        
 !"یچقدرم که تو قدرشناس". فهممیخوب م
 امی برم و با استرس به تی را از خاطر می مانیبا سقوط همزمان قلبم، تلخ.. کندی که در را باز مامیت        
آب دهانم را قورت . رودی می و در آخر به سمت مانبای و سپس فرنی از من به سمت مبنگاهش. دوزمیچشم م

 . زندیم  شود اما در کمال تعجب لبخندزانی آوی ماني قهیمنتظرم از . دهمیم
 

 . اومدهی کنیبب...به به-        
 

 ی سالم و احوال پرسبای دهد و محترمانه با فری دست میمودبانه با مان... اندازدی منیدست دور گردن مب        
 . کندیم
 

 .. .نییبفرما..نییبفرما..نی خوش اومدیلیخ-        
 

 و نیاما مب. ساکت استیمان. شنومی خوش و بششان را ميصدا... شومی وارد خانه مبایمن بعد از فر        
 نی بوسد و بعد از خوش و بش با مبی را مبایصورت فر.دی آیمادر هم به استقبال م. گرم گرفته اندی حسابامیت

 . کندی میرو به مان
 

  ما؟ي با زحمتای کنی مکاری پسرم؟چیخوب-        
 

 . ستیقی مادر حقيبه نظرم لبخندش تنها برا. شودی از هم گشوده می مانيباالخره اخمها        
 

 . نکردميمن کار. کنمیخواهش م-        
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 .می گوی مرگوششی کشم و زی را مامی روند دست تیر که مبه سمت اتاق پد        
 

 .ي که بد برخورد نکردیمرس-        
 

 . دهدی اندازد و جواب می به صورتم مینگاه پر سرزنش        
 

 هم کرده باشه االن مهمون ماست و ي آدم هرکارنیا. تارا خانومي فرض کردشعوری منو بيبدجور-        
 .میونیبهش مد

 
 تخت نشسته و دست ي رونیمب. رومی به اتاق پدر مهمانهای نشانم و پشت سر می لبم مي رویتبسم        

 فضا را نی مبي پرعطوفت و مردانه يصدا. دورتری کمی و مانستادهی به همسرش اکی نزدبایفر.پدر را گرفته
 ؟ی باشهربان منقدری که تو را از در خانه اش رانئه ای شود با کسیمگر م. کندیمتاثر م

 
 می خدمت برسادتی زودتر واسه عمی داشتفهیما وظ.یفی جناب شرنیخدا رو هزار مرتبه شکر که سالم-        

 . شدمی مای تارا جون حالتون رو جوقی متاسفانه من تهران نبودم و دورادور از طریول
 

 به نی نگرستي برازانی شود به همان می مدهی دي حس شرمسارنیهرچقدر در نگاه پدر نسبت به مب        
 . اکراه داردیمان
 

 .از شما و برادرتون واقعاً ممنونم.نی در حق من کردیدخترم بهم گفت چه لطف.ممنونم-        
 

اما . اندازدی منیی زند و سرش را پای مي هم پوزخندیمان. تشکر کندی از مانمی مستقستی نیدلش راض        
 . آوردیم خودش ني به رونیمب
 

 .نینی وقت بد نبچی هگهی ددوارمیام. انجام دادهفشوی وظیمان.هی چه حرفنیا-        
 

 . گذاردی منی دست مبي را روگرشیپدر دست د        
 

 ...ي دونم چطورینم...اون برخورد من...پسرم بابت اون روز-        
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 .ردی گی اش مي بزرگوارنهمهیدلم از ا. زندی به دست پدرم مي شود و بوسه ای خم منیمب        
 

 . وجود ندارهی و رنجشي دلخورچیه.نی پدر من هستيشما جا.نی بگیچی هستیالزم ن-        
 

 . دهدی ادامه منیمب.نمی بی را در چشم پدر و مادرم منیبرق تحس        
 

 تی ننی به همادتیامروزم عالوه بر ع.می کنه ما هستی از شما و خانواده تون عذرخواهدی که بایاون-        
بارها از خودش معذرت . خوامی ازتون عذر ممی که در حق تارا روا داشتیمن بابت ظلم.میدیخدمت رس

 ی نمی اتفاقنی همچمیری بگرار مشکلشون قانی دادن ما بزرگترها در جری اگه بچه ها اجازه مدیشا...خواستم
 شما رو ي عمر از دست رفته می تونیمن و برادرم نم.نیدی کشی عذاب نمنقدریافتاد و شما و تارا ا

 ادی از دستم بربي که افتاده هرکاریواسه جبران اتفاقات.هی عذرخواهادی که از دستمون برميتنها کار.میبرگردون
 واسه یمن و مان... ندارهي ادهیاما خب نبش قبر گذشته هم فا..شهی جبران نمزای چیلی دونم خیم.دمیانجام م

 .می آماده انیری که شما در نظر بگیجازاتهر م
 

 . آوردی من پدر را به حرف ميخنده . خندمیبا بغض م. کندی ترم نگاه ممهیپدر به من و چشمان ن        
 

 که ی مدتنی که ازمون دور بود ای مدتنیا. که افتاد هم تارا مقصر بود و هم من و مادرشی اتفاقاتيتو-        
 من و دیشا...از خونمه..بچمه. شدمی موونهی داشتم دامی و دلخورای تموم ناراحتکهی خبر بودم با وجدیازش ب

 وقت چیه.می تحمل کنمی تونستی عذابش رو نماما...می اشتباه کردتشی ما هم تو تربدیشا...میمادرشم کم گذاشت
 ...اما خب..می وقت رنجش رو نخواستچیه.میبدش رو نخواست

 
 . کندی تازه می گذارد و نفسی اش منهی قفسه سي را رودستش        

 
 که شما و خانومتون ییاز محبتها. گفت اما گفتری دیلیدرسته خ. کردفی رو واسمون تعرزیتارا همه چ-        

 تشیپشتش نبودم کنارش نبودم شما پدرانه حما...پدرش..حداقل اگه من.می خبر دارنیدر حقش کرد
 هی در مورد برادرتون قضاام.نیدی تنه به دوش کشهی منو يتای که مسئولنیی ببخشه شمادی که بایاون.نیکرد

 . کنهیفرق م
 

 .چشمانش سرخ و پر از درد است... کندی میرو به مان        
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 هی در حق یچطور تونست.ي کردی کشفی ضعيبدجور. جوونمردي آوردری کس گی بيدختر منو بدجور-        

اگه تو خونه م ..اگه حرمت برادرت نبود... خدا اگه خونت تو رگام نبودي خداوند؟بهیلم کن ظينجوریدختربچه ا
 .شکستمی استخونات رو منجای هميمهمون نبود

 
 ی ماهی برآمده و سی فک ماني رويرگها. ستیسراسر عجز و درماندگ...ستی ننیپدر خشمگ        

 . استنییهمچنان سرش پا.شوند
 

 دختر بهت بده و هی کنم خدا یفقط دعا م.شهی جوره جبران نمچی هي که در حق دختر من کردیظلم-        
 .ي چه کردمی با من و زندگی فهمیاون موقع م. بستهنیهم. خودت سر راهش سبز شهنی عیکی

 
 ی گردن و فکش ميرگها. شوندی از هم باز می مانيمشتها. رودی فرو میبیاتاق در سکوت عج        
 متفکرانه به فرش چشم نیمب... استنینگاه همه سنگ. شده که انگار مردهرهیچنان مبهوت به پدر خ.خوابند
 که متهمش ی کسانانی میانم... سوزدیدلم م. کندی را پاك مشی داده و مادر اشکهاهی تکواری به دامیت.دوخته

کف دستش را ...نگاهش همچنان به پدر است... رومی قدم به سمتش مکی. نداردی کرده و دفاعری دانند گیم
 :دی گوی گرفته و آرام میی کشد و با صدای صورتش ميرو
 

 و دل رمی گی مشی آتشتری بياونجور. پسر مثل خودم عاشق و زبون نفهم بهم بدههی خدا نیدعا کن-        
 .یفی جناب شرشهی خنک مشتریشما ب

 
 . رودی کند و می پر از حرف و افسوس نگاهم می و با چشمان چرخاندیسرش را به سمت من م        
 داستان نی تنها آدم بد ایمان" کشدی مغی گوشم جي توکی پاتريصدا...سکوت اتاق کشنده ست        

 حق ر،ی و تحقیی تنهانهمهی به من داده باشد اما ای حس خوبشی پدر و حرفهاتیهرچقدر هم حما..."ستین
 و کم آزار کوچک ییوالی اگر هم هست های ستی نوالی هی دانستم مانیحداقل خودم خوب م... نبودیمان

 ی چرخم که از اتاق خارج شوم و خودم را به مانیم. دهدی رنجم منی گرفته و درهم مبيچهره ...است
 . کندی متوقفم مامیت.برسانم

 
 .بذار بره تارا-        
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به حرمت . استامی تنی جمع حق اظهار نظر ندارد همنی که در ایاما تنها کس..فرصت بحث کردن ندارم        
 :می گوی مزمی ری چشمانم مياما تمام خشمم را تو... را باال نبرممی کنم صدای می سعنیمب
 

 ی شونه خالتاشی بار مسئولری وقت تف تو صورتم ننداخت و از زچی هی هرچقدرم بد بود ولیمان-        
 ی بره ماندی که بایاون. طرد نکرد و ازم نگذشتامیدرم بد بود منو به خاطر اشتباهات و بداخالقهرچق...نکرد

 . خانامی تستین
 

 فرو برده و بشی جي را توشیدستها...می پایکوچه را م... استشی سرجانیماش... دومیبه سمت در م        
 . زنمی مشی رسانم و صدایخودم را م... شومیقدم زنان دارد از خانه دور م

 
 ؟یمان-        

 
 . کشمی را منشیآست.ستدی ای کند اما نمی را کند مشیقدم ها        

 
 ؟ي ریکجا م..صبر کن-        

 
 مظلوم تر به نظر ای دني شوند از تمام پسربچه های فروغ می خاموش و بنطوری چشمش اي چراغهایوقت        

 . رسدیم
 

 .قبول نکرد. گفتمنمیبه مب. اومدمی مدیمن نبا-        
 

 . شوم تا نفسم برگرددی گذارم و منتظر می ام منهی سيدستم را رو        
 

 .ضهیبابا مر.ریبه دل نگ-        
 

 . شودی میلبش منحن        
 

 که یاالنم حاضرم تا تو بازم بگ. عادت کردمی تموم نشدني سرزنشهانیسالهاست به ا.به دل نگرفتم-        
 .ضربه هات رو بزن. امی بوکس خوبسهیمن ک.بگو. بدبختت کردميمن چقدر پستم و چطور
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 . کنمی را تکرار مکی پاتري گذارم و جمله ی او مي بازوي و رودارمی خودم برمي نهیدستم را از س        
 

کردن و هممون تاوان  خودشون اشتباه يهمه به اندازه .ی مانیستی داستان ننی ايفقط تو آدم بده -        
 نشیزم. بار خسته شده بودمنی از حمل کردن اگهید. و نفرت برگشتمنهیمن بدون ک.میاشتباهاتمون رو پس داد

 يخاکستر.ي من روشن تريایور  از دور ویلی از خیحت.ي مطلق نبوداهی وقت سچیتو ه.گذاشتم و برگشتم
 سهم نمیواسه هم.نمی بی مي کردمی قای تفاوتی بمی ضخي هی الهی ری رو که زیمن دل مهربون. روشنیلیخ

 ی زندگری عمر درگکی من ي کنم اگه تو نبودی فکر میحت.ستمی از دستت دلخور نگهید.ی ماندمیخودم رو بخش
 ی و موندن، فرار رو انتخاب مستادنی اينداشت و به جا  رودنی واسه جنگی شدم که جرات کافی ميبا مرد

 شنهادی که پي در واقع اشکان همون روزیول.عشق اشکان رو تو دلم نگه دارم خواستم ی ميمن با لجباز.کرد
 یهر زن.ستی نیفقط عشق واسه ازدواج کاف.حق با تو بود.دمیسقط بچمون رو داد از چشمم افتاد و خودم نفهم

 اگه باهاش ازدواج کرده بودم دیاشکان اون کوه محکم نبود و شا... کنههیخواد که بهش تک ی کوه محکم مهی
 باشم و باهات ی از دست تو عصبانشدی که باعث مییزای تموم اون چجهیدر نت.می بوددهیاالن به بن بست رس

 و دمتی بخشتم دلم مونده بود بهت گفي روی که اومدم خونه ت و هرچیهمون وقت. وجود ندارنگهیبجنگم د
 .بعد رفتم

 
 نور به چشمانش یکم.ندی تر مرا ببقی خواهد بهتر و دقینگار ما... رودیچند قدم عقب م        
 . باال رفته اندشیابروها.برگشته

 
 ته؟یکی اثرات همون دوست مکزنایا.يچقدر بزرگ شد.یفی تارا شريتو چقدر عوض شد-        

 
 . زنمی میمیلبخند مال        

 
اون کمکم کرد که . بودکیاما استاد راهنمام پاتر. و غربتییتنها...رنج..درد... داشتميادی زدیمن اسات-        

 . پاس کنماشونیدرسام رو با تموم سخت
 

 . تفاوت نشان دهدی خواهد خودش را بیم. شناسمی عادتش را منیا. خاراندی گوشش را ميالله         
 

 . باشهی آدم جالبدیپس با-        
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 . کنمی آرامش را تجسم مي هايسورمه ا        
 

 . فراتر از آدمنديزی چهی نیاون و مب.ستی آدمها نهی شبیلیخ-        
 

 . دهدیسرش را نامحسوس تکان م        
 

 .نمشیمشتاق شدم بب.خوبه-        
 

 . کشمی میقینفس عم        
 

بتهاش رو جبران  کم از محهی بتونم دیشا.رانی اادی شه و واسه چند روزم که شده بی راضدوارمیمنم ام-        
 .کنم

 
 پشت فرمان نیمب. کنندی می خداحافظامی شوند و با مادر و تی از خانه خارج مبای و فرنی که مبنمی بیم        

 . کنمی را بغل مبایفر. شوندی مادهی دوباره پرسدیبه ما که م.دی آی و به سمت ما مندی نشیم
 

 .دیببخش.شرمندتون شدم به خدا-        
 

 . بوسدیصورتم را م        
 

 .هی چه حرفنینه قربونت برم ا-        
 

 . کنمی منیرو به مب        
 

 .نیریتو رو خدا به دل نگ. معذرت بخوامي دونم چجورینم-        
 

 :دی گوی زند و می می لبخند آرامبخشنیمب        
 

 حرفا نی داشت اازیبابات ن.رهی منی از بهایحرف که زده بشه دلخور. واسه ناراحت شدن وجود ندارهيزیچ-        
 .شهی ما واسش راحت تر مدنی بخشگهیمطمئنم حاال د.رو بزنه
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 . دهمی اشاره میفقط به مان. گفتن ندارمي برايزیچ        

 
 . و سالمحی برادرتون صحنمیا-        

 
 :دی گوی کند و با همان لبخند پدرانه اش می ما گردش منی بنینگاه مب        

 
 . پسرنی که چقدر کله شقه ای دونیم. راحت شدالمی دنبالش خي اومددمید.دستت درد نکنه باباجون-        

 
 روزها هر لحظه سبک نی که ای کنم و با وجدانیبدرقه شان م...ای دننی در ایبهتر از هرکس.. دانستمیم        

 .  گردمی شود به خانه بر میتر م
 

 . کندی معذبم مکی بلند پاتري ازهیخم        
 

 . بدموقع مزاحم شدم پاتنکهیمثل ا-        
 

 . خسته استشیصدا        
 

 .تو ادامه بده. تونم بخوابمی منکه نمیول.ستی نيخوشبختانه خبر.مارستانمینه بابا ب-        
 

 . زنمی کشم و به سقف زل می تخت دراز ميرو        
 

 .دلم سوخت واسش. حالش رو گرفتيخالصه که بابام بدجور-        
 

  بوده؟ي از سر دلسوزي که بهش زدمییاون حرفها-        
 

 .رمی گیپوست لبم را گاز م        
 

 . بودمیباور قلب.نه-        
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 ؟يدی رو بخشی واقعاً مانیعنی-        
 

 . بندمی را ممیچشمها        
 

 . ندارمنهی کی از کسگهید. پاتدمیمن همه رو بخش-        
 

 . کنمی چشمم را باز ميگوشه         
 

 . رو مخمهي نفر بدجورهی نیا. جداستامیالبته بحث ت-        
 

 . خنددیم        
 

 .دهیاب م فقط خودت رو عذنهیک. شوالی خی به نظرم اون رو هم بیول. البتهيحق دار-        
 

 . تونمی رو که برادرمه نمامی تی ولدمی رو بخشیفکر کن من مان.شهینم-        
 

 یتو از مان. دارنيشتری توقع بکترنی دوستشون دارن و بهشون نزدشتری که بییآدما از کسا.هیعیخب طب-        
 .ي خوردي بزرگتري از برادرت لطمه نمیواسه هم. نهامی اما از تی داشتيتوقع بد

 
 . خارانمی ام را میشانیپ        

 
 .شهی که نمشهیبه هرحال دلم باهاش صاف نم.دیشا-        

 
 ه؟ی چتی بعديبرنامه .الی خی رو بامیحاال ت-        

 
 . کنمی را داخل شکم جمع ممی خوابم و زانوهایبه بغل م        

 
فعالً .یی اروپاي از کشورهایکی ای.هی برم ترکدیشا. گردم که راحت اقامت بدهی مي کشورهیدارم دنبال -        

 . کنمیدارم سرچ م
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 . شودی ماری هوششیصدا        
 

 تی کنم االن همه استقاللت رو به رسمی داره؟فکر می چه مشکل؟اونجاي بررانی هست از ايازیچه ن-        
 .بشناسن

 
 . کنمیاخم م        

 
 سرك تو کارم ی بشم که کسیی جادمی محیترج. سختهیلی و مطلقه خوهی واسه زن بی زندگنجایا-        
 .نکشه

 
 چی که طالق گرفته باشه؟هستی نگهی کس دچی؟هیی اون کشور توي تنها مطلقه یعنی.دست بردار تارا-        
 ي کنن؟چطوری مکاریرن چ داهی ندارن؟بقی ها اونجا حق زندگوهی تو رو نداره؟مطلقه ها و بطی شراگهیکس د

 .گهی دی کنی کنن؟تو هم همون کار رو می میزندگ
 

 . دردناك استمی کشور برانی در اطی شرانیتصور کار کردن با ا        
 

 خواد یدلم م. رو ندارمبی و غربی عجي تحمل برخوردایول. که مطلقه مستمی نینه من تنها کس-        
 .خودم باشم و خودم

 
 :دی گوی مي کند و بعد با لحن آرام تریچند لحظه سکوت م        

 
 خودش یهرکس. رو مطمئنميزی چهی شناسم اما یدرسته فرهنگ مردم تو رو نم. با خودته تارامیتصم-        

 در ای بشن کی نزدمتی اجازه ندن به حرگرانی که دی رفتار کني طوردیتو با.گرانهی نوع رفتار دي کننده نییتع
 از سمت تو یلی تمااین رفتار سبک و ی مرد اگه کوچکترهیبه نظرت من به عنوان . ناجور بکننيموردت فکرا

 خواد و ی که خودش دلش ميمن با هرکس اونجور.زمینه عز. موندمی دوست مهی واسه تو در حد دمی دیم
 نکهی فقط واسه اي و غربت رو به جون بخوریی و تنهای کشورت رو بزندی تو قنکهیا. کنمی رفتار مدهیاجازه م

 زن تو اون نهمهیا.تهینشون دهنده اوج ضعف و کم توان. ستمقانه احیلی خی باهات بد رفتار بشي خواینم
 يتو که از همه اونا آپشن ها. کشنی مرونی خودشون رو از آب بمی کنن و گلی میکشور دارن تک و تنها زندگ
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 نایبا وجود ا.. گمی نمیچیتازه از خونواده ت ه..نی مثل مبی آدمي هاتیحماسواد،پول،تجربه، .ي داريشتریب
 ست؟ی خنده دار نکردنت فرار

 
  و اظهار نظر؟ی نهنهمهی و اکیپاتر...زبانم بند رفته        

 
اونموقع همه کمکت کردن که از .ی به جز فرار نداشتی که راهي اونقدر درهم شکسته بودی زمانهی-        

 ی رك حرف منقدریببخش که ا.. و حال بهم زنهدهی بعي رفتارنی امروز همچياما از تارا.ی خارج شرانیا
 ؟یشرفتی پ؟دنبالی؟هست تارایستی برسه تو که جزو اون دسته نشرفتی کنه که به پی مهاجرت میکی.زنم
 

 . کشمی ممی لبهاي بندم و زبانم را روی بازم را ممیدهان ن        
 

 . بودنی پات؟من از اولم هدفم همي شدی عصباننقدریچرا ا-        
 

 . کندی مي سرديخنده         
 

 یمن فکر م.ی بجنگي که از دست دادییزای و واسه چی خواد بمونیاما دلم م. دولسهستمی نیعصبان-        
 . گمی هم دارم که به وقتش مي اگهی دشنهادیو البته پ.يکنم تو اونجا خوشبخت تر

 
 :می گوی و منمی نشی تخت مي رویعصب        

 
  خب؟ی کنیچرا مطرحش نم.شنهادتی پنی منو با ایکشت-        

 
 . خنددی می واقعنباریا        

 
حواست . نکنشی عملعی سری گرفتتی واسه زندگي جدمی تصمهی هروقت یول.چون هنوز وقتش نشده-        
 . وسوسه ت کنهي هست که ممکنه بدجورشنهادی پهیباشه 

 
 . کوبمی پتو ميمشتم را رو        

 
 .ی فکر کنگهی دي هانهی الزم نباشه به گزدیبگو اصالً شا. پاتي م کردوونهید-        
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 . داردطنتی ششیصدا        

 
 .ی منو قبول کنشنهادی مختلف پي هانهی گزنی که بنهی به اشیاتفاقاً قشنگ-        

 
 .دی آی از دستم بر نميا کارحرصم گرفته ام        

 
 . بلک بلوذاشتمی زنده ت نمياگه االن جلو دستم بود-        

 
 . زندیقهقهه م        

 
 . خشن دوست دارميتارا...جونم-        

 
 . ستي بلندتري که جوابش خنده می گوی مي بلندشیا        

 
  شب به صرف شام نداده؟هی شنهادی بهت پیمان...یراست-        

 
 . کنمی را در هم گره ممیابروها        

 
  بده؟يشنهادی پنی همچدیچرا با.نه-        

 
 چرا نده؟...اوم-        

 
  تو فکرته؟ی چی بگشهی مکیپاتر-        

 
 ي نژاد من به سرخپوستای دونیمگه نم. کنمییشگوی آدما رو پي تونم رفتارایفقط م.یچیمن؟ه-        

  رسه؟یآدمخوار م
 

 . خندمیم        
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 . قشنگت رو نگه دار واسه خودتياییشگوی پنیا.وونهید-        
 

 نه ی خانوم متشخص و محترم رفتار کنهی تو مثل دوارمیفقط ام. جذابهیلی خفتهیچرا؟اتفاقاً اگه اتفاق ب-        
 .یرستانی دختربچه دبهی

 
 . دهمی هوا تکان مي اشاره ام را توانگشت        

 
 نی مغروتر از ایمان. دل خودت رو صابون نزنیول.ای دلت خواست بارم کردیامشب هرچ-        

 . رستورانمی نمونده که به خاطرش بريزی ما چنیبعدشم ب.حرفاست
 

 . و کوتاه استزی رنبارشی ايخنده         
 

 ی من رو بدون کم و کاست قبول مشنهادی واسه شام دعوتت کرد پیاگه مان.می شرط ببندهی ایب-        
 ه؟ینظرت چ.یکن
 

 . خندمیمنهم م        
 

 و اگه من بردم؟.قبوله-        
 

 :دی گویآرام و مرموز م        
 

 .ی کنی رو قبول نمشنهادمیپ-        
 

 را می گذارم و دست و پای می پاتختي را رویگوش. کشمی کنم و دوباره دراز می میبا خنده خداحافظ        
 را دهی رسامیپ.دی گشای را ممی پلکهالی کند اما نور موبایخواب به چشمان حمله م. رومی پتو مری کشم و زیم
 . خوانمیم
 

 ؟ي وقت داریک.یفی تارا شرنمتی خوام ببیم-        
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 یکی. کنمی نگاه مونشی و دکوراسواری تلخ به در و ديبا لبخند...یپاتوق محبوب مان...یشگیرستوران هم        
 ی میسع.می جا نشسته بودنی همقای که با اشکان دعوا کردند دقیشب.ندیهایمی همان قدشیدوتا از گارسونها

 نیمدتها کابوس ا.دمی رسنجایتا به ا  را پشت سر گذاشتمییمن چه روزها و شبها.کنم به اعصابم مسلط شوم
 خاطره تلخ و کی. به خاطره شدهلی تبدمی برازی کرد و حاال همه چی نممی وحشتناك رهايرستوران و آن دعوا

 .گزنده
 

 :می گوی گردانم و می غذاها چشم مستی ليرو. کندی باز ممی منو را برایمان        
 

 ته؟یفی با کي همونجورکشیاست-        
 

 . دهدی کمرنگ سرش را تکان میبا تبسم        
 

 . سفارش بدهگهی دزی چهی ی اگه دوست نداشتی امتحان کنی تونیم-        
 

 ...! دست و دلبازشهیمثل هم        
 

 کهیقبالً که روده کوچ. سرعت داده باشنشونی دهسی به سرودوارمیفقط ام. خوبهکینه همون است-        
 . آوردنی غذا رو منای خورد تا ایروده بزرگه رو م

 
 . بنددی را م مقابل خودشيمنو        

 
 .گهی از کالس کارشونه دیبخش. کننینه همچنان فس فس م-        

 
 :دی گوی کند و میکتش را مرتب م.. دهدیغذا را سفارش م        

 
 .يممنونم که اومد-        

 
 . دهمی جواب مییبا خوشرو        

 
 .گهی چند وقته از بس تو خونه بودم حوصله م سر رفته دنیا.من ممنونم از دعوتت. کنمیخواهش م-        
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 حال و هوات عوض ی کم تو شهر بچرخهی. دنبالتامی خبر بده بهیخب هروقت حوصله ت سر رفت -        
 . شهیم
 

 . بندازمتی به بعد از کار و زندگنی از ادمیقول م. واقعاًیمرس-        
 

 . و متفکر استيصورتش جد.ستی من نشیاسش پانگار حو. خنددی ام نمیبه شوخ        
 

  بعدش؟ای میقبل از شام حرف بزن-        
 

 .دی آی که حاکم است خوشم نمیاز جو خشک        
 

 کار؟ی چمینی بشکاریب.ارنی غذا رو نمگهی که تا سه ساعت دنایا-        
 

 :دی گوی دهد و می تکان ميسر        
 

 ما رو رونی از بیهرک.می داغون بودیلیما خ.. جمله بگمهی توی دونی من ميخونواده  دونم چقدر از ینم-        
 از درونمون خبر نداشت یول.می کرد چه خبره و چقدر خوشبختی خورد و فکر می به حالمون حسرت مدی دیم

 و می دعوا بودی شب آروم و بهی تو حسرت دتها بشه تا مدی مادر از پدرم ناامنکهیقبل از ا. و فاسد بوددهیکه گند
 ی کسی و بیی تنهاي بغل به اون بغل انداخت تونی ها خودش رو از اوونهیبعدشم که مادرم رد داد و مثل د

 ...ونهی مادر در مي پای و هوسباز رو تحمل کنه اما وقتفی پدر کثهی تونه یادم م.میدیپوس
 

 . دهدیآب دهانش را قورت م        
 

 نفرت ي رو آورد خونه و من از پشت در اتاقشون صداهابهی مرد غرهی بار نی واسه اولی وقتی دونینم-        
 که داره به خاطر ی ذره شکمهی گفت اون ی که با خنده مدمیشنیم. شدمی چه حالدمی شنی رو مزشونیانگ

من عاشق مادرم بودم .میکرد  و آرامشش رو خرابکلی و هی و چقدر از ما نفرت داره که زندگاشهیباردار
 يفرشته ا... دونستم مادرمی بودم که خوب مدهی مستهجن ديلمهایاز بس تو اون سن ف.بزرگتر که نداشتم.تارا

خدا نکنه قداست .هی کنه و در چه حالی مکاریاالن داره چ... کردم خود خداست و از آسمون اومدهیکه فکر م
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 جلودار یچی هگهیاونقته که د... کنهي پسرش بازرتی با غه مادریخدا نکنه ...مادر واسه پسرش شکسته بشه
مادرم حق نداشت با ما . راهش نبودنمی ایول.نه... بودری تقصیبابام ب.. بابام خوب بودگمینم.شهیاون پسر نم

 مادرم اشک يمن اون شب تا صبح با صدا..ارهی پناهش بی سر پسر بیی بالنیحق نداشت همچ. بکنهنکارویا
 هی مردم و تموم شدم و باًی گفت اونشب من تقرشهیم.دمی کردم و به بلوغ زودرس رسییخودارضا  وختمیر
 . اومدرونی از درونم بوالیه
 

 . آوردی اش دلم را به درد میشانی متورم پيرگها        
 

منم . نمونده بودی و درمان باقمی واسه ترميزی چگهیاما د. کردن کمکم کننی سعیلی خهی و دانیمب-        
 انشی واسه اطرافی ارزشچی کنه و هی فکر مازهاشی که فقط به خودش و نیآدم. مثل پدر و مادرمیکیشدم 
 نتونه به من یکه کس. باشهتم کنم تو مشی اراده میکه هرچ. آوردم که خوش بگذرونمیپول در م.ستیقائل ن

اون . بردمی از دوال و راست شدنشون لذت مذاشتنی که آدمها بهم میاز احترام. کنهی توجهی و بی محلیب
 ی گرفتم و رو عقده هام سرپوش می دور وبرم می الشي رو که از خونواده م نگرفتم از ادمایتوجه و محبت

 که خونواده ییاونا. اومدنی بعد از مردسه دنبالشون مادراشون بودم که پدر و میی بچه هایکابوس زندگ.ذاشتم
حداقل اگه تو خونه .دادی می کردم چه حالی مدشونی زدم و تهدی کتکشون میقتآخ و.داشتن و خوشبخت بودن

 شهر ي دخترهانی و مغرورترنیباتری زدمی دی میوقت. کننفی ذاشتم تو مدرسه هم کیخوشبخت بودن من نم
 صدتا زن مثل مادرم رو دمیدی میوقت. گرفتی سوز دلم آروم مدی لرزیپولم زانوهاشون م چطور مقابل من و

 ی گردن کلفتي مردای وقتای. کردی مدای پنی بخرم و لجن مال کنم و بعدشم دورشون بندازم غرورم تسکتونمیم
 افتادن ی پام مبه یاز التماسشون وقت.دی کشی کردم قلبم نفس می زندون می زدم وراهی منیمثل بابام رو زم

 نیالبته سالها بعد هم.نداختمی کردم و با نفرت به روشون تف می اون دو نفر رو تجسم ميچهره . بردمیلذت م
 هردو از یوقت.. شدمازی نی خودمو داشتم و از پدرم بنسیزی بگهی که دیوقت. کردممیکار رو با پدر و مادر واقع

 رونشونی دارن و به سمت ما برگشتن با تمام وجود از خونه م بم هي اومد که بچه اادشونیتک و تا افتادن و 
 ترك بردن استخونش رو ي بازوش رو فشار دادم که صدايطور. مادر تو گوشمهي ضجه هايهنوزم صدا.کردم

 دوتا از دنده هاش دمی سقوط کرد و بعدها شنگهی پدرم رو هل دادم که چندتا په رو با همديطور.دمی شنیم
 ی نمي انهی زمچی که حرصش تو هختهی و افسار گسيری زنجي وونهی دهی. شدمی آدمنیهمچ آره من.شکسته

 . کردی پا لهش مری زدی رسی که می سر جنگ داشت و به هرکایبا دن.دیخواب
 

 . شودی تر مفی رفته رفته ضعشیصدا. مالدی اش را مینی بي غهیت        
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  ازتیی تونه باعث جدای کس نمچی هي کردی که ادعا مییتو.ي تو سر راهم سبز شدطی شرانیتو ا-        

 کهی و در حالوالی ههی ي جلوينشسته بود.ی کنی عوض نمای تار موش رو با دنهی ی گفتیم.شوهرت بشه
 با ي کوچولونچ فهی. مشخص شدي بعديخب پروژه .ي کردی مفی شوهرت تعريای زد از خوبیچشمات برق م
 ی شب باهام مهی و ي اوردیاگه تو همون روزا کم م... که بلد بودم وارد شدمیاز هر راه...اعتماد به نفس

اما مقاومت .نداختمی دورت مدی مثل مادرم که باي آشغاهی ي شدیتو هم م. تموم شده بودی همه چيدیخواب
 ی عاشق من مدیتو با.یمتیبه هرق.کردم ی تصاحبت مدیبا. تر شدموونهی و من ديتو مقاومت کرد.يکرد
 از شوهرت طالق يمجبور شد.يتو دام افتاد.اما نشد.یذاشتی بهم احترام مدیبا.ي زدی جلوم زانو مدیبا.يشد
 ی م موونهی داشت دنی و اياما مال من نبود.یمجبورت کردم با من بخواب. عقدت کنميمجبورم کرد.يریبگ

اما . رو بستم و از در محبت و توجه وارد شدمدیدر خشونت و تهد. ببازميا  پروژهچیمن عادت نداشتم تو ه.کرد
 مادرم به خونه یی جوراهی. شدم که دوستم نداشتی عشق کسيتشنه .ت خودم بودم که باخی اونتشینها

 رو خراب شی گفت که من زندگی هزاربار مي کرد و روزی تحملم مي که از سرناچاريمادر.برگشته بود
 یکل...ياز صبح تا شبم تو خونه تنها بود...ی خواستیمنو نم.ي نبودفیکث.یه فرق با مادرم داشتیفقط تو .کردم

 یچون فکر م...انتی خهی..رمی نقطه ضعف بگهیهزار جور بپا واستگذاشتم که .ي واسه کثافت کاریفرصت داشت
 و رنیتا هم انتقام بگ ندازنی مگهی دي که از شوهراشون متنفرن خودشون رو تو بغل مردایی زنايکردم همه 

 گم ینم. بودابونی خطات چند کلمه حرف زدن با اشکان اونم تو ختینها.ي نبودنکارهیاما تو ا.هم آروم بشن
 ی اصالً به چشم نمنکارتیا... که بهت کرده بودمیاما در مقابل اونهمه ستم... نسوختمگمینم.. نگرفتمشیآت

 .اومد
 

 . گذارمی ممی گلويدستم را رو.. توانم نفس بکشمینم        
 

 يدی ترسی و ميشدی تنها می وقتی وليازم متنفر بود... به جا بودتیر خونه دای ولياز من متنفر بود-        
از من متنفر ...ي نگاه نکردي اگهی مرد دچی وقت به هچی اما هياز من متنفر بود...ی گرفتیفقط با من تماس م

 ي اما بچه ياز من متنفر بود...ی گذاشتمرهم  و زخمام روي با اشکان دعوام شد کنار من موندی اما وقتيبود
 نفسم به نفست دمی وقت به خودم اومدم و دهی... ي نفرتت منو عاشق کردنیو تو با هم...یمنو دوست داشت

 ی حسچیه.. کردمیبغلت م... کنمی مي طاقتم و اسه برگشتن به خونه لحظه شماری تو محل کارم بدمید.بنده
 شیرفتم پ... کنمتتی نتونستم اذگهی به بعد دیمی تاهیاز . شدمی منهووی گرفتم اما خودم دیازت نم

دارو ...مشاوره گرفتم...ی دوستش داشته باشی که تو بتونیآدم... بشمی کردم آدم خوبیسع...روانپزشک
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 بهم..یتو نذاشت..یتو نخواست...اما نشد... بشمیپدر خوب.. بشمی خواستم آدم خوبیم...رو خودم کار کردم...خوردم
 ولم ادی به سر من می چنکهی توجه به ای که دوستشون داشتم بییتو هم مثل همه کسا...یرفت.يفرصت نداد

 ...!ی و رفتي رو بهم زدي آخر و کاريضربه ...ی و رفتيکرد
 

  سوزد؟ی تنم منطوری ازن پاره شده که اي هیست؟الی هوا ننجایچرا ا..يوا        
 

من حق . و اعتراف کنم که اشتباه کردمنمتیخواستم بب.م نبود که ناراحتت کننیقصدم ا...به هرحال-        
 کردم خدام و یمن فکر م.ی که منو دوست نداشته باشی و تو هم حق داشترمی تو رو ازت بگینداشتم زندگ

 یلی که داره تن به خی اونهمه قدرتا خود خدا هم بدمیاما بعدها فهم... تونم انجام بدمی مخوادی دلم ميهرکار
و اون موقع بود که .نمی ببهی مثل بقیکی و خودمو امی بنیی پامی از تخت پادشاهيو باعث شدت.دهیکارها نم

من فقط کالهبردارا و دزدا رو . خواستنیخودشون م. حقشون بودهیبق. در حقت کردمی چه ظلمدمیفهم
 .اما تو حقت نبود... کردميخودشون رو به پول فروختن بدرفتار  کهییبا زنا.ورشکست کردم و انداختم زندان

 
 .دهدی و به دستم مزدی ری آب می کممیبرا. شودی مرهی و به صورت من خردی گیسرش را باال م        

 
 یاما ازت م. رو جبران کنمیچی تونم هی دونم نمیم. کنهی رو درست نمیچی هی دونم عذرخواهیم-        

 ؟ی تونیم.منو ببخش تارا. دعوتت کردم واسه شاملی دلنیامشب فقط به هم.یخوام منو ببخش
 :دی گوی افسوس متی کند و در نهای می فوت محکمکیپاتر        

 
 . مني خدايوا-        

 
 . کنمی را مشت مفمیبند ک        

 
 .ستمی تونم رو پاهام بایاصالً نم.من داغونم پات-        

 
 دونم حس یچون م.. داشتهی فهمم چه حالیم. کنمیمن درکش م.هیداستان وحشتناک.يحق دار.اوهوم-        

 . بت بشکنهنی و چقدر سخته اگر اهی پسر به مادرش چطورهی
 

 .گفتم االنه که سنکوپ کنه.يدی دی مافشوی کرد قی مفی رو واسم تعرنای داشت ای وقتدیبا-        
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 ش؟یدی؟بخشي بهش دادی شد؟چه جوابیخب آخرش چ. تونم تجسم کنمیم-        

 
 . ساعت قبلم را جبران کنمکی ژنی کمبود اکسقی عمي کنم با نفس های میسع        

 
 طرف هیاز . داشتمي بدطی بگم که چه شراي دونم چجورینم. تونستم نفس بکشمیمن که اصالً نم-        

 یوقت... که کردیاعترافات... که زدییحرفا. بودمدهی که خودم کشي دردگهی بود از طرف ددهی کشی که مانيدرد
 .پات دمی ترکیداشتم م... ازش گرفتمشی من خودمو به عنوان تنها دلخوشدمیفهم

 
 ؟ي کردکاری چدنیبعد از ترک. دونمیم.باشه-        

 
 را پاك کردم میشانیعرق نشسته بر پ... را که به دستم داده بود خوردمیآب...اورمی کنم به خاطر بی میسع        
 :و گفتم

 
 ." من واقعاً متاسفمیمان"        

 :دیپوزخند زد و پرس        
 

 ."يحق دار..گهی دی ببخشی تونیمتاسف چرا؟نم"        
 

 .شالم را کم شل کردم بلکه بتوانم نفس بکشم        
 

 "منظورم پدر و مادرته..نه"        
 

 . داد و در قالب پر ابهت و مغرورش فرو رفتهی تکیبه صندل        
 
 "تو در مورد خودت بگو. خوام راجع بهشون حرف بزنمی نمگهیاونا ارزش متاسف شدن هم ندارن و د"        
 

 .سرم را تکان دادم        
 

 . رو بدونمزای چنی انکهی قبل تر از ایلیخ. وقتهیلیخ.ی ماندمتیمن بخش"        
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 : لبش نشست و گفتي روی بخشتیلبخند رضا        

 
 " چسبهی غذا مگهیاالن د.خوبه"        

 
 ؟يدیدولسه خواب-        

 
 .ی واقعدنیبخش.دمشیبهش گفتم که بخش-        

 
 ش؟یدی واقعاًبخشایدلت براش سوخت؟حرفات از سر ترحم بود؟-        

 
 . شومی ماتی اندازم و وارد حی مدیکل. کوچه بمانمي تونی از اشتری بدینبا. استروقتی دیلیخ        

 
 ؟ی دونی نم؟مگهی پرسی سوال رو منی چرا اگهیتو د-        

 
 يخودی خوام بی نمنیواسه هم. به ترحم تو ندارهيازی نی دونم مانیچون م. خوام مطمئن شمیم-        

 .یاحساساتت رو خرج کن
 

 .نمی نشی پله ميرو        
 

 . به گذشته ش ندارهی گذشت من ربطیول. دلم واسش سوختیامشب خل-        
 

 .ستی ني انهی کگهیپس د.خوبه-        
 

 . زندی مغزم جرقه مي تويزیناگهان چ        
 

  ده؟ی شام مشنهادی به من پی مانيتو از کجا اونقدر مطمئن بود.نمیصبر کن بب-        
 

 . کندی می کوتاهيخنده         
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 .سه ری که نسلم به سرخپوستا مییاز اونجا-        
 

 ؟ی دونستیاز کجا م. زنم پاتی حرف ميدارم جد-        
 

 .هییشگویهنر سرخپوستا پ. زنمی حرف مي جديباور کن منم دار-        
 

 . برمی باال می را کممیصدا        
 

 خبرم؟ی و بنی کشی پشت سر من نقشه منی دارنینکنه باز با مب.چرت نگو پات-        
 

 . باشم دولسهدهی تا حاال واسه تو نقشه کشادی نمادمیمن -        
 

 . لطفاًچونیحرف رو نپ.اه پات-        
 

 و محتاج کمک فی آدم ضعهی تو میدیفقط اون موقع که به قول تو واست نقشه کش.چونمی پینم-        
 يازیه نچ.يری بگمی ت تصمندهی واسه خودت و آی تونی که مي ادم مستقل و خودساخته اهی االن یول.يبود

 م؟ی وارد عمل بشنیهست من و مب
 

از کجا . بهم بگوقی رو واضح و دقتیواقع.شهی که باورم نمي داربی علم غ؟ها؟نگويدیپس از کجا فهم-        
 ؟يدیفهم

 
 . خنددیم        

 
 بلند ی و بعد از اون سخنرانی که گفتییزایمن با توجه به چ.می هر دو مردی که من و مانییاز اونجا-        

 اون گذاشتم و عکس العملش يمن فقط خودم رو جا. زنهی می حرکتهی ی مطمئن بودم مانابونیباالت وسط خ
 . و بسنیهم.رو حدس زدم

 
 ؟ی گیمطمئن باشم؟بهم دروغ نم-        

 
 تا حاال چندبار بهت دروغ گفتم که بار دومم باشه؟-        
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 .شومید و من در خودم جمع م وزیباد م. شودی راحت می کمالمیخ        

 
 . بود واسمبی جالب و عجیلیآخه خ-        

 
 . نرفته کهادتی.مونی شرطبندهی سر قضمیبرگرد. به کنارنایحاال ا-        

 
 :دی خواهد بگویباالخره م. پردی مشیمغزم از جا        

 
 . باشه قبولهی هرچشنهادتیپ.شرط رو باختم. نرفتهادمی.نه-        

 
 . دهمصی تشخشی توانم از صدای و خباثت را مطنتی شتینها        

 
 بگم؟-        

 
 .دییبله بفرما-        

 
 .یمطمئن-        

 
 .مطمئنم-        

 
 ؟يآماده ا-        

 
 . ضربان قلبم باال رفتهنقدری دانم چرا اینم        

 
 .گهیبگو د. آرهيوا-        

 
 . کندی می دلم را خالشیبازدم پرصدا        
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 و تا طتی بلي دنبال کارهايری فردا مجهی در نتی و شما شرط رو باختمی ما شرط بستنکهیبا توجه به ا-        
 .کی مکزي گردی تموم نشده برمزاتیمهلت و

 
 . امدهی کنم اشتباه شنیاحساس م        

 
  کنم؟کاریچ-        

 
 .ی راحتنیبه هم. ماشیپ.کیبرگرد مکز-        

 
 . افتمیبه من و من م        

 
 . بهترهرانیا. غربت نهی گفتیآخه چرا؟مگه تو نم-        

 
 .یچون شرط رو باخت.زهی رو منهی گزهیالبته االن فقط . منشنهادی پای رانی اایمن گفتم .نه-        

 
 . مالمی ممیکف دستم را به زانو        

 
 ...آخه-        

 
 و به اروزهات نجای اي برگردی تونیاالن م. تموم شدهرانیتو کارت تو ا.آخه نداره دختر خوب-        

 چی که تو اونجا هنهی مخالفم واسه اگهی ديمن اگه با کشورها.یهمه چ...ا قامت...کار...لیتحص...استقالل.یبرس
 . کننی متتیکنارتن و حما  کهي خونواده دارهی رانی هم درست مثل انجایاما ا.ي نداريشاوندیخو
 

 ... مملو از محبت خانوادهيفضا...آرامش دهکده.. کنمی چشمم تصور مشیمزرعه را پ        
 

 یاالنم فکر م.ی و سبک شي بردی باکردمی بود که فکر ملی دلنیوقت رفتنت اگه جلوت رو نگرفتم به ا-        
 شانس رو نی مثل تو ایهرکس.ي رو بگردایاالن وقتشه دن. واسه تو ندارهیچی هگهی درانیا.يکنم وقتشه برگرد

 . ازش استفاده کني و وقت داریتا جوون.نداره
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 کیپاتر... رستوران قشنگمانی محلي غذاهايبو.چدی پی در مشامم مرتازهی چمنزار و عطر گندم و شيبو        
 . کندی مکی خالص را هم شلریت

 
 ...!يفقط منتظره تو برگرد...په آماده شده تارا تي رويخونه -        

 
 "... ماه بعدکی"        

 
 جا خانه اش چی را دارم که هيحس مرغ مهاجر..باز هم من مسافرم...باز هم بستن چمدان و رفتن        

و کم کم . در حال کوچمي پرنده های و سرحاليبه همان آزاد. حالم خوب استی خانمانیاما با وجود ب.ستین
 جا يزی مواظب باشم چدیبا اما.هنوز دو روز تا رفتن فرصت هست.نمی چی چمدان مي را تولمی عجله وسایب

 حداقل اعتراضشان را بروز ای. ندارندممی به تصمی کدام اعتراضچیاما ه. پدر و مادر بغض داردينگاه ها.نگذارم
 گرفته اند ادیهمه . بدوزدگرانی دمی که چشم به دهان و تصمستی نی زنگری اند تارا ددهیهمه فهم. دهندینم

 دور شیتا چند سال پ. بودای کار دننی ممکن ترری غنی اشی چند سال پاکه در برابر اراده ام سکوت کنند و ت
 توانم با نظام ی دانم که نمی و ترسناك بود اما حاال هرچند دلتنگم اما مبیشدن از خانه و خانواده هم عج

 . شروع کندیی جاکی مستقلش را از ی زندگدی بایباالخره هرکس. بجنگمعتیطب
 

 تخت ي و رودی آیم.ادی بشی دهم پیبا حرکت سر اجازه م. شودی وارد مامی خورد و تی به در ميضربه ا        
 . کندی و انگشتانش را در هم حلقه مندی نشیم
 

  شد؟زیپول خونه به حسابت وار-        
 

 . گذارمی کنم و داخل چمدان میبلوزم را تا م        
 

 .امروز صبح.آره-        
 

 .شی فروختیکاش نم. بودفیح-        
 

 کردم ی ملشی تکمدی بهم داده بود خرج کردم بانی که مبیی کم از پوالهی. دارماجیبه پول احت. شد ینم-        
 . کنمدای بخورم تا کار پبی ج مدت ازهی دیفعلنم که با. گردوندمیو بهش بر م
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 کردن آدم دی تو خریمان.ی کنی روش حسابی تونی همه جوره مهیالبته پول خوب.ی گیآره راست م-        

 . کردهنی ت رو تضمندهی آیی جوراهی. بودهيدست و دلباز
 

 . دمی محی رفع سوءتفاهم توضيبرا        
 

 یطیمنم االن تو شرا.البته من خواستم بهش پسش بدم اما قبولش نکرد. من بودي هیاون خونه مهر-        
 . و از حق و حقوقم بگذرمارمی در بي بازنی که بخوام فردستمین

 
 ؟ی کنی مکاری رو چنیماش-        

 
  کانادا؟ي گردی برمیتو ک.شهی می چنمیفعالً بمونه تا بب.یچیه-        

 
 :دی گوی کشد و می میآه        

 
 . ندارمي عجله انمیواسه هم. فعالًکارمیحاال که تزمو دادم ب.گهی دو هفته ددیشا-        

 
 ؟ياز اشکان خبر دار-        

 
 . وقته برگشتهیلیآره اونکه خ-        

 
 . اندازمی منییسرم را پا        

 
 .همه جوره.شهی که اشکان داره مطمئنم موفق میبا اون هوش و نبوغ.خوبه-        

 
 . طورهنیهم.اوهوم-        

 
 .دی آیاما باالخره او به حرف م...یطوالن.می کنیهردو سکوت م        

 
  کارت درسته؟ی؟مطمئنی مطمئنی که گرفتیمیتارا تو از تصم-        



 567 

 
مجبورم گردنم را باال . تختي و او رونی زميمن رو. چرخمی مامی بندم و به سمت تیدر چمدان را م        

 .رمیبگ
 

 رو مشخص ی تونه بگه کارش صد در صد درسته؟فقط زمانه همه چی میاما ک. مطمئنمممیاز تصم-        
 . کنهیم
 

  داره؟ی داره؟چه مشکليرادی و ابی چه عنجایآخه ا-        
 

 . گذارمی مشی زانويدستم را رو        
 

 شهی میچ. کنتی موفقي بار واسم آرزوهی. بارم که شده ساز مخالف نزنهی خدا واسه يمحض رضا-        
 آخه؟

 
 :دی گوی زند و می ميشخندین        

 
 بارم که هی خدا واسه ي که محض رضاشهی میچ. بکنم از نظر تو متهممي بگم و هرکاریمن هرچ-        

 . من دوستت دارم و نگرانتمیشده بفهم
 

 . دهمی را فشار مشیزانو        
 

 بودن و موندن تحت هر یعنی.تی حمایعنیدوست داشتن . برادر منستی نينطوریدوست داشتن ا-        
 طیتو کدوم از شرا.سنگ صبور بودن.احترام گذاشتن به خواسته ها.گوش شنوا داشتن. محرم بودنیعنی.یطیشرا

به .گهی طرف دهی وردماز تو خ که ی ناحقیلی طرف اون سهی دمی که کشیی زجرا؟تموميدوست داشتن رو دار
 تی با خودت و زندگي که دوستت دارم و نگرانتم تو چه مرگته چرا داري خواهری کنارم و بگینی بشنکهی ايجا

  دوست داشتنه؟نیا.ی تو صورتم و رفتيدی کوبیلی سهی ،ی کنی منکارویا
 

 . بردی فرو مشی موهايدست آزادش را تو        
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 رو انکار مونی خوني تونه باعث بشه که تو رابطه ی نمنای کدوم از اچیاما ه.قبول دارم اشتباه کردم.باشه-        
 . برادر خواهرش رو دوست نداشته باشههی شهیمگه م.یکن
 

 . توانم پوزخند نزنمینم        
 

 نجات دادنم از ؟واسهي کردکاری دوست داشتن چنیاما بگو واسه ا. کنمیانکار نم.؟باشهیدوست داشت-        
 و نیاونم با فشار مب. دنبالمي بود که اومدنی اي که در حقم کردی لطف؟کلي کردکاری بد چی روحطیاون شرا

 شدن کار مای رفتن و سوار هواپگاه فرودگهید.امی تونستم بی که من خودم مي بودومدهیاونم اگر ن.کیپاتر
 و ازم ي قهر کردي و راه و چاه رو نشونم بدی و با من حرف بزنینی بشنکهی ايتو به جا.ستی نیسخت

اما .اون هست.ادیبرادرم داره م. ندارهبی تونم دردمو به پدر و مادرم بگم عیگفتم اگه نم. به تو بوددمیام.يدیبر
 . و با سر سقوط کردمهی پشتم خالدمیکنم د هی اومدم بهت تک؟تاي کردکاریتو چ

 
 از من شتری بیلی ها خبهی باعث شد که تو به غرنی نکردم و هميبرادر. نبودمیبرادر خوب.ا توئهحق ب-        

 .من دوستت داشتم و دوستت دارم. من همچنان سر حرف خودم هستمیول.ی و حقم داشتیاعتماد داشته باش
 

 . دوستش داشته اممیهای با وجود تمام دلخورشهیمنهم هم. کنمی چشمانش نگاه ميتو        
 

 .ستی نی وقت کافچیدوست داشتن ه. داداش جونستی نی دوست داشتن کافیول...دیشا-        
 

فردا .زمی ری چمدان مي زنم و روی لباسها را بغل مماندهیباق. رومی و به سمت کمدم مزمی خیبرم        
 خم شده و صورت درهمش يشانه ها. فرو بردهبانشی هنوز نشسته و سرش را در گرامیت... کنمیمرتبشان م

 شهی اش که همیبیاز پول تو ج.د دایران مرغش را به من م. بوديقبل ترها برادر بهتر. آوردیدلم را به درد م
 کرد تا ی آمد دم مدرسه و تا خود خانه دستانم را ها می سرد زمستان ميغروبها. دی بخشی بود به من مشتریب

 هرگز دی کند؟شای هم مینبخشم فرق. او را هم ببخشمدی بادیشا. کردتیاز ازدواجم با اشکان حما..گرم شوند
آنهم در . شودی عوض نميزی مکرر به جان او چي با زخم زدنهای ولبدای نامی که به روحم زده التییزخمها

 .نمی نشیکنارش م. لرزاندی م هنوز هم دل من را خواهرانهنی مچاله و غمگکلی هنی که ایطیشرا
 

 ي دونه هی یکیتو هنوزم داداش . وقت نتونستم دوستت نداشته باشمچی حرفا منم هنی با تموم ایول-        
 .یمن
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 ی کشم و می مشی پلکهايدستم را رو.ردی گینفسم م. استسی چشمانش خردی گیسرش را که باال م        

 :میگو
 

 . با دل من نکننکارویا...نکن-        
 

 :دی گوی و با بغض مردی گیسرم را در آغوش م        
 

 . دوستت دارمیول.ي حق داری بگیکم گذاشتم هرچ.. کردمیکوتاه.من دوستت دارم تارا-        
 

 . کنمی اش را نوازش منهیس        
 

 . دوستت دارمیلیمنم خ. دونمیم.. دونم داداشیم-        
 

 . صورتش را پوشاندهشیاشکها.ردی گی دستانش منیبصورتم را         
 

 شی که همه حرفات پیی بودم؟همون وقتارانی همون وقتا که هنوز ات؟مثلی به زندگی گردونیمنو برم-        
 ؟ی بهم اعتماد کنی تونی؟مي بهم فرصت بدگهی بار دهی ی تونیمن بود؟م

 
 .زدی اشک برنطوری ادیبرادر مغرور من نبا.ردی گیدلم آتش م        

 
  اعتماد کنم؟یبه تو اعتماد نکنم به ک.دمیمعلومه که فرصت م...آره-        

 
 . چسباندی بوسد و سرش را به سرم می را ممیموها. کندیدوباره بغلم م        

 
 نبودنا و کم يهمه . کنمیمن جبران م. همونقدر مهربونهکتیقربونت برم من که هنوزم دل کوچ-        

 نی سرد و بدبي اونجورگهیفقط د.فقط تو بازم منو به عنوان داداش قبول داشته باش. کنمی رو جبران مامیرکا
 . منم ببخشيدیهمه رو که بخش.نگام نکن
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 قسمت نی سخت ترامی تدنیبخش... شوندی رها ممیاشکها. توانم خودم را کنترل کنمیمنهم نم        
 .ماجراست

 
 .دمتیخشب. داداشدمتیبخش-        

 
 :دی گوی گذارد و می در مکی چمدان را نزدامیت        

 
 .مای رسی مرید..زود باش تارا-        

 
 . بوسمی را مسشی اندازم و صورت خی بار چندم دست دور گردن مادرم ميبرا        

 
 . خورمایمن غصه م. نکنهی گرگهیقربونت برم د-        

 
 . کندی را پاك مشیاشکها        

 
 .فقط مراقب خودت باش. تو غصه نخوریول. رو ندارمتی طاقت دورگهید. مادر جونستیدست خودم ن-        

 
 . بوسمیچشمانش را م        

 
 .نیشماها مراقب خودتون باش.من حواسم به خودم هست-        

 
 . نالمی دهم و می روم و خودم را در آغوش گرمش جا می به سمت پدر منباریا        

 
 .رمی می من مادی سرتون بیی اگه بالندفعهیا.نیباباجونم تو رو خدا مراقب خودتون باش-        

 
 . بوسدی شالم را مری از زختهی ررونی بيموها        

 
 . به همراهتهرمی خي دعایول. دخترمستی نیدلم به رفتنت راض-        

 
 . کنندی بدرقه ام مرشانی خيا دعا بنباریخدا را شکر حداقل ا. کشمیآه م        
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 .زود باش.ی مونیتارا از پرواز جا م-        

 
سمند . شومی از خانه خارج مامی بوسم و به همراه تی کنم و می را بغل مشانی بار آخر هردويبرا        
 ی موتقف می ماني خواهد چمدانم را داخل صندوق عقب بگذارد که با صدای مامیت.ستادهی منظر ایزردرنگ

 .شود
 

 .سالم-        
 

 :می گویبا تعجب م.می چرخیبه سمتش م        
 

 ؟یمان-        
 

 :دی گوی کند و می توجه به من رو به پدر میب        
 

  تارا رو من تا فرودگاه برسونم؟نی خواهش کنم اجازه بدشهیم-        
 

پدر هم فقط . کنمی چشمانم را باز و بسته مدییه عالمت تا کند و من بی به من نگاه میتیپدر با نارضا        
 ی گونه ام را مامیت. گذاردی خودش منی و داخل ماشردی گی مامی چمدان را از تیمان. دهدیسرش را تکان م

 :دی گویبوسد و ارام م
 

 ام؟ی پشت سرتون بي خوایم-        
 

 . دهمیبا تبسم جواب م        
 

 .ستی نيازینه داداش ن-        
 

 . بنددی کمربندش را میمان. شومی منی دهم و سوار ماشی همه دست تکان ميبرا        
 

 .گهی شده بودم ددی ناامکی اوضاع ترافنیبا ا.دمیبه موقع رس-        



 572 

 
 :می گوی رود می مرونیاز کوچه که ب        

 
 . رفتمی خودم م؟منيچرا زحمت افتاد-        

 
 . کندی چشم نگاهم مياز گوشه         

 
 شد که نی شم اجهینت.رمی دارم با خودم کلنجار می تماس گرفتی که واسه خداحافظشیاز چند شب پ-        

 .هی دونم هدفم چی و خودمم نمنجایامروز اومدم ا
 

 . خندمیم        
 

 . درب و داغون کجايای تاکسنی تو کجا و انیماش. ممنوني اومدیبه هر هدف-        
 

 . شودی کم نمشی هم از غلظت اخمهاي ذره ایحت. خنددینم        
 

  تارا؟يری ميچرا دار-        
 

 . دهمیجواب نم. کندی مقدمه اش لبخند مرا هم جمع میسوال ب        
 

 ؟ی کنی فرار می از چي دارندفعهی؟ای کنکاری چي خوای؟ميری مي شده که داریچ-        
 

 .رمی گی حرف زدن نفس مي آورم و برایرارم را به خاطر مشب سرد و تلخ ف        
 

 ؟ی کنم مانی فرار نمگهیمن د-        
 

 . بگولی دلهی؟ي ری مي داریپس واسه چ-        
 

 . کنمی تمرکز ملمی دليرو        
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 .نیفقط هم. کنمدای خوام خودم رو پیم-        
 

 . کندیفرمان را مشت م        
 

 ؟يمگه خودت رو گم کرد-        
 

 . دهمی هم فشار مي را رومیلبها        
 

 يزی چهی. خوادی هدف مهیدلم . بفهمممیخواسته هام رو از خودمو و زندگ. دارم خودمو بشناسمازین.آره-        
 هیجهان رو  خوام چشمامو رو بشورم و یم. خوام با خودم خلوت کنمیم. بودندیاحساس مف. بدهزهیکه بهم انگ

 .گهی دي هی زاوهیاز .نمی ببگهیجور د
 

 . شودی باز نمی دستچی دو ابرو با هنی گره بنیا        
 

 ؟ی باشدی مفنجای ای تونی؟نمي و بری شال و کاله کندی حتماً بای که گفتییزای چنیواسه ا-        
 

 .ی به ماندهی خودم هم سخت است چه رسيدرك من برا.حوصله بحث کردن ندارم        
 

 يآدمها.نمی رو ببدی جدي های خوام برم زندگیم.ی واسه من نداره مانيدی جدزی چگهی دنجایا-        
 مدت هی دارم ازی اتفاقا ننی ايبعد از همه .مستقل باشم.ستمی خودم باي خوام رو پایم.دی جديفرهنگها.دیجد

 از رمی دارم فاصله بگازیاما فعالً ن.ادهی زم برگردنکهیل ااتفاقاً احتما. که برنگردمرمی گم مینم.خودم باشم و خودم
 . کنهی که منو به گذشته م وصل ميزیخودم و هرچ

 
 . کشدی اش میشانی پيدست چپش را رو        

 
 ...تارا من-        

 
 . افتدی مشی با انگشتانش به جان موهانباریا        
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 هست که به خاطرش ی با ارزشيزای هنوزم چنجایبه نظرم ا. کنم رفتنت درست باشهیمن فکر نم..من-        
 .ی و بجنگیبمون

 
 . زنمی لبخند مشیبه رو        

 
 .ستی نی شکچی هنیتو ا.نجانی من همی زندگيزای چنیبا ارزش تر-        

 
 . شناسمش که از حرکاتش دردش را بفممیآنقدر م...مستاصل است        

 
 هنوز وقت هست واسه یول.می و بدم تموم کردمیبد ادامه داد..میبد شروع کرد..میتارا ما بد آشنا شد-        

 ی خودم از تو دلخور و دلچرکيمنم به اندازه .خوب شروع کردن و خوب ادامه دادن...خوب آشنا شدن
 تونم به ی نمای زودنیمنم به ا.منم اعتمادم رو از دست دادم.اما هستم. به نظرت حق نداشته باشمدیشا.هستم

 عذاب ی مشترك لعنتی از تو از اون زندگشتری بیلیچون خ. فکر کنممی خونه و زندگي تو تويحضور دوباره 
 دوباره ستمی خاطرم اصالً مطمئن ننیبه هم.شهی تا آخر عمرم فراموشم نمي که تو به من داديزجر...دمیکش
 ... کهنهی ای و ازت بخوام که بموننجای اامیکه باعث شد امروز ب يزیتنها چ.می برسجهی با هم به نتمیبتون
 

 . زندی زل مابانی کند و دوباره به خی نگاهم مهی گرداند و چند ثانیسرش را به سمت من برم        
 

عقلم تو خونه مونده و دلم منو دنبال خودش .ومدمی خودم ني با پانجامیاگه ا.من هنوزم دوستت دارم-        
 میفکر کن.می تالش کنگهی بار دهیبذار . نرونجایاز ا.ی خوام بمونیفقط م. به مني خوام برگردیازت نم.دهیکش

مثل .میدی نرسدمیشا.میدی رسجهی به نتدیشا.می کنی رو از ابتدا طیی آشناي پروسه يهمه .دمی رو دگهیتازه همد
همشون که به ازدواج ختم . رو بهتر بشناسنگهی مدت با هم معاشرت دارن تا همدهی که یی دختر و پسرايهمه 

 ی همو می اخالقاتی از خصوصیلیخ.می جلوترهی که دو پله از بقنهیفرقمون ا.ما هم مثل همه.شهینم
 صبر کن اگه بازم گمیم.. نروگمینم.گهی پنهان همديای واسه شناختن زوامیذار بي انرژستی نازی نیلیخ..میشناس

 .نشد بعد برو
 

 . کنمی مي ناخنم بازي شکسته يبا گوشه         
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 ی خالي حافظه هی و با ی پاك کني از من داری هرچی تونیاما اگه م.ي و نداری دونم دوستم نداشتیم-        
 .نرو... دادهیی آشناشنهادی که بهت پبهی مرد غرهیدرست مثل ...یباهام رو به رو ش

 
 که جان دارم بدوم و یی را باز کنم و تا جانی خواهد در ماشیه ام که دلم م قرار گرفتیطیباز هم در شرا        

 .دور شوم
 

 .سکوت نکن. نهای آره ای.. بگو تارايزی چهی-        
 

 :می گوی بندم و با آرامش میچشمم را م... شودنی ماشي هوا وارد فضای دهم تا کمی منیی را پاشهیش        
 

 .نه-        
 

 .نمی بی گردنش را مي کنم و برآمده شدن رگهایچشم باز م        
 

آدم .شهی نممی که ما دارندی ناخوشايبازم با اون همه اتفاق و خاطره .نشد.ی مانمی بار امتحان کردهیما -        
 شهیهم. و نه منی اون روزا رو فراموش کنی تونینه تو م. و تمومی که حافظش رو پاك کنستی نوتریکامپ
 بازم هر می و عاقالنه و عاشقانه ازدواج کنه خواستنباری اگه ایحت. مونهی ممونی رو زندگی اونهمه تلخي هیسا

 واسه ی جذابزی چچی هگهی که گذشته ديگذشته ا. کنهی تونه اون اتفاقا رو واسمون تداعی میحرف و هر حرکت
 اما با من ی خوشبخت بشي ازت نداره و ازش نداري بک گراندچی که هی با زنی تو بتوندیشا.برگشتن نداره

تا مدتها ما طرف مقابل رو قاتل .ی فراموش کنی تونی که بهت دادم نمرو ی رنجی گی ميخودت دار.نه
سالها منو از خونواده م دور ...ی داغم کنی خواستیم..ی به من تجاوز کنی خواستیتو م.می دونستیبچمون م

دوستت ... وقت بهت محبت نکردمچیاز اون طرفم من ه...ي کردلی تحم رو بهمي ازدواج زورهی...يکرد
 هیآدم .شنی بشن اما فراموش نمدهی ممکنه بخشنایا...به قول خودت عذابت دادم... خونه ت فرار کردماز..نداشتم

 گهی دي راههاي شانست رو توشهیم. کنهی دوباره امتحان نمدهی رو که بار شکست خورده به تهش رسیراه
 پاره شده نتونی و حرمت بایح ي که تموم پرده های با کسی تونیتو نم.حماقته..نه... اما اون راهیامتحان کن

فرار ...قهر کردن...فحش دادن..کتک زدن... بار اولش سختهيزیهرچ.ی داشته باشی قشنگيرابطه 
 ی تونیتو راحت تر م...!شهی شکسته بشه بار دوم و سومش راحت تر منایاگه قبح هرکدوم از ا...!ییجدا..کردن

 ندفعهیا. کنمیمن راحت تر قهر م...ي دی تر فحش مراحت تو... تونم فرار کنمیمن راحت تر م..یمنو کتک بزن
دوبار بدجور .ی کنم مانسکی م رندهی و آی زندگي تونم روی نمگهیمن د.شهی راحت تر خراب مزیهمه چ



 576 

 ی شوکچی مرده رو با هي رابطه هی. رو به اشکان هم گفتمانیا. تونم سرپا شمی نمگهیبار سوم د.شکست خوردم
 . کردای احشهینم
 

 :دی گویخشک و سرد م        
 

 . تالش دوباره هم ندارههی ارزش ی حتی کنی فکر میعنی-        
 

 . دهمی کنم و جواب می میپوف        
 

 رابطه هی که نمی بی نمیی و داناییمن تو خودم اونقدر عقل و توانا.بحث بلوغه.ی مانستیبحث ارزش ن-        
 یمن حت.ستی نی واسه ازدواج عشق کافی بهم گفتی زمانهی.یاونم درست و منطق. شده رو از نو بسازمرانیو

 ستی نیشدن. رو هم زهر کنهندهی آنه گذشته،ممکیتلخ. دادمی رابطه نمنی تن به اگهیاگه عاشقت هم بودم د
 .ستی نیاصالً شدن.یمان
 

 را نیماش.رمی گی کشم و آرام می ام مي به مانتو و روسریدست. شودی زند و وارد فرودگاه میراهنما م        
 :دی گوی و مردی گی دستش مي چمدانم را تويدسته . شودی مادهی کند و پیمتوقف م

 
 .میبر-        

 
 .ستمی ایمقابلش م        

 
 .واسم سخت ترش نکن.برو لطفاً...ینه مان-        

 
 در ی چراغچیه. فشاردی را ممیبغض گلو. دهدی شود و بعد چمدان را به دستم می چشمانم مخیم        

 . کندی را صاف مشی زند و صدای ميتک سرفه ا.ستیچشمش روشن ن
 

 من و ي روی تونی می که باشای دني هر جااما بدون. راههنی بهترنی به قول خودت ادمیشا.برو.باشه-        
 .می باشمی تونیحداقل دوست که م.یکمکم حساب کن

 
 .رمی گی گذارم و دستانش را می منیچمدان را زم. شودی مریاشکم سراز        
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 .قول بده.ی منو ببخشي تو هم قول بدنکهیبه شرط ا.می دوست باشمی تونیم-        

 
 . زندی میلبخند تلخ        

 
 . کنمی فراموش نمی بخشم ولیم-        

 
 ی کشم و می دهم و چمدانم را دنبال خودم میسرم را تکان م. شوندی شورم وارد دهانم مياشک ها        

 .روم
 

 .ستمی نییای موممن
 

 رسد از درون هم ی خوب به نظر مزی همه چرونیاگر از ب.ستمی نییایمهاجرم اما موم... ندارمیعشق... هستمتنها
 یخستگ. آرامممی روشی ام کنار رفته و با وجود تمام مشکالت پی زندگي هایکیتار.حال دلم خوب است.خوبم

حاال به هر ... اطرافم دور شدهظیمه غل... کمرنگیلیخ. اطرافم کمرنگ شده اندي هایاهیس... رفتهنیروحم از ب
 یهنوز کل.نه... باشدی خوب و عالزی همه چنکهینه ا. دهمی مصی و تشخنمی بی چرخم رنگها را میطرف که م

 هم نهایآنقدر تجربه دارم که بدانم ا...اما آنقدر بزرگ شده ام.که درد دارد...زخم هست که خوب نشده
 می و زخمهادیای بی گرفته ام منتظر نمانم تا کسادی. شوندیخوب م.شوند یتمام م. گذرندی هم منهایا.گذراست

که خودم حال . توقع نداشته باشمی گرفته ام از کسادی. گرفته ام خودم به داد خودم برسمادی.را مرهم بگذارد
 . اطرافم نباشدي وابسته به آدمهامیکه حال و هوا.خودم را خوب کنم

 
 .رمی گی دهم و کارت پروازم را می ملی را تحوچمدانم

 
 ی تا کسینیاگر منتظر بنش. شدی خواهییای شود کم کم مومگرانی حال خوب و بدت وابسته به رفتار دیوقت

 مهمتر از تی ازدواج برایوقت.ي شوی مییای برساند مومتی شود و تو را خوشبخت کند و به خواسته هادایپ
 یوقت.ی هستییای مومیعنی رساند بي و تو را به هرچه که نداردیای بي تا مردي شود و منتظری میاستقالل مال
 و ی خوانی ورق کتاب نمکی سال به سال یوقت.ی هستییای مومیدهی محی همه را به خودت ترجيخواسته ها

 عقلت رشد ي گذاری نمیوقت.ی هستییای شود مومی می ورزشي از سالن هاشتری رفتنت بشگاهیتعداد دفعات آرا
 گردند و در واقع ی پرسند و به دنبال مشورتت می را مت که نظری باشي نفرنی ست که تو آخریعیکند طب
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 ی مغزت استفاده کني جلب توجه و خود نشان دادن از اندام و چهره ات به جاي برایوقت.ی هستییایموم
 . کندی تعفنش مشام عالم را فلج مي دارد و از درون بوی که ظاهر قشنگدهی جسد گندکی.ی هستییایموم
 

 . استنیمب. خوردی ام زنگ میگوش. شومی متی سالن ترانزوارد
 
  هنوز؟يدی باباجون؟نپریخوب-
 
 . دمیبرسم خبر م.پرواز هم به موقع است انگار. بستنیداشتن کانتر رو م.دمی به موقع رسینه ول.ممنونم-
 
 .من منتظرم.مراقب خودت باش.باشه دخترم-
 
 . مرد بدهکارمنی به ای تشکر اساسکی

 
 ن؟یآقا مب-
 
 جانم؟-
 
 نشونه هیشما . رو ادا کنمنمی تونم دینماونقدر که اگه کل عمرم رو جون بکنم . به شما بدهکارمیلیمن خ-

 هدف خدا از نیمطمئنم بزرگتر. نرفته و حواسش بهم هستادشی از طرف خدا که بهم ثابت کنه منو نیبود
هرکس . شماای ممنون باشم خدا  ازشتری بدی دونم باینم.نی من بشی نجات زندگي که فرشته نهی شما انشیآفر
 ی نسبتچی هگهی طالق گرفتم و دی وقتیشما حت.بهی دختر غرهیفت نه  گری شما بود طرف برادرش رو ميجا

 دواری آدمها امتی و انسانی به مردونگشهی که هنوزم منی و نشون دادنی نکردیباهاتون نداشتم پشتمو خال
 رو بهم دیشما ام. بدهی بره و جاش رو به اعتماد و دوستنیب  و نفرت ازینی اونهمه بدبنیشما باعث شد.بود

 ي چجورنی پشت و پناهم شدن،ی دوستم شدن،ی شدن،برادرمیپدرم شد.نی بهم دادتیاحساس امن.نیبرگردوند
  تونم جبران کنم؟یم
 

 . نوازدی گرمش گوشم را ميصدا
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 تی تا آخر عمرم در برابر تو و زندگ؟مني خودم فرق داري دختر جون؟تو مگه با بچه هاهی حرفا چنیا-
 . خودم شاد و خوشبخت باشن آرامش و سعادت تو هم واسم مهمهيهمونقدر که واسم مهمه دخترا.مسئولم

 
 .می شومای سوار هواپدی کنند که بای ماعالم

 
 که حقتونه پاداشتون رو ي خدا خودش اونطوردوارمیام. کنمی دعاتون مشهیفقط هم.ادی از دستم برنميمن کار-

 .بده
 
 . خنددیم
 
 .مراقب خودت باش. بسهیتو خوب باش-
 

 . کنمی و من ممن
 
 . لطفاًنی هم باشیمراقب مان-
 

 . شودی مي جدشیصدا
 
 .حواسم بهش هست.نگران نباش-
 

 ی که میباور غلط... خودش کردهری مرا اسنی که دختران سرزمی معنی چندش آور و بیاصطالح...یدگیترش
 دختر يمن اگر روز. خارج کندیملکت را از دور اقتصاد و بالندگ می و جسمي فکريروی از نیمیتواند بخش عظ
 دهم که ی مادشی از آن بلاما ق... که چقدر عشق قشنگ و چقدر ازدواج مقدس استمی گویدار شوم به او م

 بخش نی به کار هم نباشد مهمتريدی اگر امی حتالتی بفهمد که تحصدیبا.خودش را دوست بدارد و باور کند
 گرفتن برندارد و هرگز ادی وقت دست از خواندن و چی هدهمی مادشی. دهدی ملی زن را تشککی یزندگ

 دست متی مادر شدن مهم است اما نه به قمیگو یم. آشپزخانه و اتاق خواب نکنديخودش را محدود به فضا
ه زن  مهم است کمی گویم.ازدواج مهم است اما به وقتش. خودشي خواسته ها و آرزوهاي از همه دنیکش

 شغل کی اگر شده یحت. وابسته نباشدی به کسحتاجشی مانی کوچکتريمهم است که برا...مستقل باشد
 التی تحصستیمهم ن...ردی بگادی یشغل...اموزدی بيا حرفه. خودش دست و پا کندي برایکوچک خانگ
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 گ...یاطیخ...يشگریآرا...اوردی رو بيدی ي به کارهااوردی نریاگر شغل مرتبط گ..ستی چشیدانشگاه
 ی اش بی از مرد زندگي روزگاري استقالل بخرد که اگر روزشی که بتواند برايزیهرچ...ي پزینیریش...يدوز

 مردش از خانه ي هی ساي روزگاريکه اگر روز.. به ادامه دادن و تحمل نشودبور به خاطر پول مجدی دییوفا
 .داش کم شد بتواند خرج خودش و بچه اش را بدهد و درمانده نشو

 
 . گذارمی هم مي را رومی کنم و پلکهای ام را خاموش می بندم و گوشی را مکمربندم

 
 ی مفیتعر.. زنمی حرف مشیبرا. کنمیچشمانش را باز م. را عشق نگذاردی دهم اسم هر احساسی مادشی

 حیترج... کنمی غلط او را از خودم دور نميبا تعصب نشان دادن به سنتها...ردی گذارم از من فاصله بگینم..کنم
 يزی بتواند هرچدیدخترم با...اشم مورد اعتمادش بی از هرکسشتریب... مادر، دوستش باشمکی از شتری دهم بیم

 در کنار احترام گذاشتن به دیاو با... خجالت بکشدنکهیبدون ا... بترسدنکهیبدون ا... کندفی من مادر تعريرا برا
 گذرد ی داند در جامعه چه می که ميبه مادر... که آگاه استيمادربه ... که سواد دارديبه مادر... کندهیمن تک

 توانم توقع داشته باشم دخترم مثل ی گذرد و نمی که زمان مرمی بگادی دیمن با... رودی مشیو طبق روز پ
 من دختر... باشمیاجتماع...باهوش باشم... است بلد باشمازی ها ننی تمام ايو برا. و رفتار کندشدیاندی من بیجوان
 من دی باشهیهم.از من باشد  اجازه دهم او جلوتردینبا. داردازی ني از آموزش پختن قورمه سبزشتری بییزهایبه چ

ظاهر مرتب و باطن ... خواهدی مطالعه منیو ا... و باال بکشمشرمی پله باالتر باشم که بتوانم دستش را بگکی
 . خواهدیپر م

 
 . دارمجانیه... شودی روشن ممای هواپموتور

 
 از زن به محبت شتری بدی که شایموجودات. هستندی دهم که مردها هم موجودات دوست داشتنی مادی دخترم به

با مردش چطور کنار . با مردها چطور رفتار کنددی دهم که بای مادشی. دهندی دارند اما بروز نمازیو توجه ن
دوست و دشمن را ... دهمی را نشانش مرهگرگ و ب... کنمی مریتفس.. کنمی مفی تعرشیمرد و نامرد را برا.دیایب

 بودن فی بودن و لطي بداند قودیبا...اموزدی مرد بودن و زن بودن را با هم بدیدخترم با... کنمی مکی تفکشیبرا
 او را درست آموزش نکهی ايو برا. گاه باشدهی کند و هم تکهی هم تکردی بگادی دیاو با. با هم ندارندی منافاتچیه

 تجربه ای دنکی. به مادر شدندهی چه رسستمی زن بودن هم نيمن هنوز آماده ...رمی بگادی ودم اول خدیدهم با
 هست که زیچقدر چ. را دارمشی شوم که آرزوي مادردی انتقالش باي به دخترم انتقال دهم و برادیهست که با
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 دنی رسيرفتن و هدف برا يچقدر راه برا.چقدر سرم شلوغ است.من چقدر کار دارم... بدهمادی و رمی بگادی دیبا
 . شبانه روز بجنگم و بجنگمدی موم از تنم باي تکه هانی کندن ايمن برا.دارم

 
 .ردی گی اوج ممایهواپ

 
 گفته یچه کس. استست؟مهمی گفته مدرك مهم نیچه کس... خواهم درس بخوانمی دانم که می محاال
 ایدن. در قبال پول درآوردن ندارد؟داردي افهی گفته زن وظیچه کس. استست؟مهمی مهم نی دانشگاهالتیتحص

 به خودش انهی قبل از ادیبا. به سهم خودش به مملکت و خانواده اش خدمت کنددی بایهرکس.عوض شده
 از دوش کشور و ي بارینی ببنکهیا.ی بودن داشته باشدیمهم است که احساس مثبت بودن و مف.خدمت کند

به ...یبه هرشکل. باشمدی مفرمی بگادی دیبا. کندیحالت را خوب م... کندی بزرگت ميداری برمانتیاطراف
 . کندی متی کفاشم بای خودم از خودم راضنکهی را تکان دهم همای دنستیقرار ن..!يهرنحو

 
 . گذارمشی مفمی کيتو. ندارملیم. آورندی را مییرای پذي هاپک

 
 دیبا.نمی بببی بزنم و نه آسبی نه آسرمی بگادی دیبا. بزرگ تر شومدیبا.دی بزرگ شده ام اما نه آنقدر که بامن

 چرکش نه خودم را ي که بويطور. را درمان کنممی زخمهادیبا. را بکوبم و از نو بسازممارمی و بفی ضعتیشخص
 مختلف يکارها. مختلف شرکت خواهم کرديسهاکال... خواهم خواندی روانشناسيکتابها. راگرانیآزار دهد نه د

از مغزم کار خواهم . خودم باز خواهم کردي را به روایدر دن. خواهم کرددای مختلف پيدوستها. خواهم گرفتادی
 یلیخ. بزرگ شومدیبا. شودی طهودهی عمرم بي هی گذارم بقینم. خواهم کردیدگیبه جسم و روحم رس.دیکش

 .بزرگ
 

 .می کنی ارتفاع کم ممیدار. شودی کمربندها روشن مچراغ
 
 است و به تی خودشان در اولوی که زندگرندی گی مادی هم رانیباالخره مردم ا.دوارمی کشورم هم امي ندهی آبه
باالخره مردم . کنندی بهتر است نقص ها و مشکالت خودشان را درست مهی بقی در زندگدنی سرك کشيجا

 احترام مشیحر  به زن مطلقه ودی و باستی زن نکی ی که طالق آخر زندگرندی گی مادیمن هم 
 و شوهر ی زندگي خوب و بد دارد و هر زن مطلقه اي فهمند که هر قشری مملکت من ميباالخره زنها.بگذارند

 مملکت من هم باالخره خواهند آموخت که يمردها. را نداردشانیآنها را نشانه نرفته و قصد خراب کردن زندگ
 ي ندارند به شرافت آنها دست درازحق  وستی آنها ني هوس هاي ارضاي لهیزن مطلقه طعمه و وس
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 دهند احترام ی محی که تجرد را به ازدواج ترجی دخترانمی خواهند گرفت که به تصمادی هم انیرانیباالخره ا.کنند
 و شوهر کم است ستی مثل شوهر نی با جمالترندی گی مادی. دل آنها را نشکنندهیبگذارند و با گوشه و کنا

 علت می روز بفهمکی دیشا. و به جنس مخالف اعتماد به نفس کاذب ندهندنکنند ری را تحقنمیدختران سرزم
 فرزندانمان، عدم اطالع ی بلوغ عقلي فرصت ندادن براجا،ی تعصبات ب،یرانی اي شکست در ازدواج هانهمهیا

 . باشدی م،یمتین و ازدواج به هرق کردجادی و استرس اجای بياهای درست به علت شرم و حیرسان
 
 . فرود خواهد آمدمای هواپگری دیقی دقاتا
 

 ی حق اشتباه دارد و هر آدمی که خالف کرده و زندان رفته هم آدم است و هر آدمی کسمیری گی مادی باالخره
 و ي دلسوزي به بهانه میری گی مادی.می که آدمها را قضاوت نکنمیری گی مادی.مستحق فرصت دوباره است

 که يزی و در مورد چمی بشناسرا  حد و حدود خودمانمیری گی مادی.می نکنی روح و روان آدمها را زخمحتینص
 فهی وظکی نکردن یی و بدگوبتی غمیری گی مادی.می نکنینی و سخن چی پراکنعهی ،شامی فهمی و نممی دانینم
 ی مادی و می از زبانمان استفاده کنشتری از مغزمان بمیری گی مادی. ستی ارزش انسانکی بلکه ستی نینی دي
 . را ندارديگری دی در زندگی حق دخالت و فضولیطیچ شرای و تحت هی عنوانچی کس با هچی همیریگ
 

 شوم و ی مادهیپ.دی گوی و مهماندار ورود ما را به شهر گرگان خوش آمد مندی نشی می با تکان محکممایهواپ
سوار . را به آپارتمان کوچکم منتقل کرده املمی وساامیقبالً به همراه ت.رمی گی ملیچمدان کوچکم را تحو

 . دهمی شوم و آدرس می میتاکس
 

از سر و ته . بودی وابستگي ادامه کیرفتنم به مکز.ستمی آماده ندی احساس جدکی اجازه دادن به رشد ي برامن
 خواهد ی مقدس است که دلم نممی آنقدر براکی را مطمئنم که پاترنیاما ا. دانمی نميزی چکیاحساسم به پاتر

 تا ابد پابرجا خواهد ی دوستما استی نيبه عشق اعتماد. دوست از دست بدهدکی را به عنوان گاهشیجا
 نیهم. وحشتناك هم بودنش را قبول دارمي فاصله نی با همیحت. را از دست بدهمکی خواهم پاتریمن نم.ماند

 بتوانم دیمن با. دهدی نمریی را تغزی چچی هرانیرفتن من از ا. کندی دلم را آرام مگاهی گاه و بيهاتلفنها و چت 
 رونیاگر قرار است از خاکستر خود سر ب. موفق شومنجای است که انیهنر ا.تمسی بامی پاي مملکت خودم رويتو
 دهم به داد هموطنان خودم ی محیاگر قرار است خدمت کنم ترج. مکان استنی مملکت خودم بهتراورمیب

  به مردها دارميازی خواهم اگر نیم. کنمی توانم زندگی خواهم به خودم ثابت کنم که بدون مرد هم میم.برسم
 کشورم جزو ي هاییای مومنی دانم که من بیم. و ترسی پناهگاهی و بی پولی و بي باشد نه از سرناچاریروح
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اما . آشنا شودکی و پاترنی مثل مبي شانس را ندارد که با افرادنی مثل من ایهرکس. ها بودمنیخوش شانس تر
انسان . را باز کند و بپردشی دست و پاه بسته شده بي هالهی تواند پی که اراده کند می دارم هرزنیاعتقاد قلب

 به من ثابت یزندگ. از دستش دادی راحتنی به همدینبا. بار استکی فقط اتیحق ح. شودی بار متولد مکیفقط 
 .ستی نیتنها عشق،کاف. بودیکرد که حق با مان

 
چمدان را . را پر کرده امخچالمی ام و دهی را از قبل چلمیوسا. شومی کوچکم مي اندازم و وارد خانه ی مدیکل

چه حس . دارمی خوبیچه حس. کنمی خانه نگاه مواریبه در و د.نمی نشی مبل مي گذارم و روی ميگوشه ا
 به ازیبدون ن ی خودت داشته باشي برایی ست جایچه حس قشنگ.ی استقالل لعنتنی ست ایقشنگ
 ندی نشی لبم مي اسمش رودنی که هربار با ديلبخند. افتدی مکی پاتريشماره . زندی زنگ ملمیموبا.یهرکس

 . کندی مییدوباره خودنما
 
 .سالم-
 
 . دهدی مکث جواب مبا
 
 ؟يدیرس.سالم دولسه-
 

 . دارمی را از سرم برمشالم
 
 . االننیهم.آره-
 
 ؟یخوبه؟راحت-
 
 . دوستش دارمیول.کهی کوچیلیخ.اوهوم-
 
 خب؟برنامه؟.بذار پس اندازت بمونه واست.همون خوبه-
 
 ي واسه بچه هایسی زبان انگلسی تدررمیسه روز در هفته صبحا رو م.فعالً همونکه بهت گفتم-

 . تو دوتا آموزشگاه زبانیسی و انگلییایعصرا هم زبان اسپان.یپرورشگاه
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 .ستیواسه شروع بد ن.خوبه-
 
 .رمی گی هم می شاگرد خصوصفتمی کم جا بهی.آره-
 
 شه؟ی میدرس خودت چ-
 
 نی که همنهی ترش ای منطقی بخونم ولي خواست پرستاریدلم م.رمی برم دفترچه کنکور بگدیبا.تهیاونکه اولو-

 . عالقه مند شدمی خارجی به زبانهانیی جوراهی تو رو شناختم یاز وقت. زبان رو ادامه بدم
 
 .یشی رشته موفق منیبه نظر منم تو ا.يری گی مادی زود یلیخ.آخه استعدادتم خوبه-
 

 . سوزندی می خوابی از زور بچشمانم
 
 .امی دارم که مطمئنم از پسش برماقی و اشتزهی اونقدر انگیول.فتهی بره تا کارها رو رول بیزمان م.دوارمیام-
 
 . دهدی جوابم را می گرمبه
 
 .زمیمنم مطمئنم عز-
 

 . پرسمی ممردد
 
 ؟یستیپات؟تو که از دست من دلخور ن-
 
  دلخور باشم؟دیدلخور؟چرا با-
 
 .کی مکزومدمیخب چون ن-
 
 . خنددیم
 
 . نکنمي باهات شرطبندگهی باشه دادمیفقط .ستمینه دلخور ن-
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 . خندمی ممنهم

 
 واسه من مثل ای دني جاچی هيراستش رو بخوا. دادم شانسم رو تو کشور خودم امتحان کنمحیمن فقط ترج-

 تونه ی جا نمچیه. تپه رو واسه من ندارهي روي خونه تی جا امنچیه.شهی شما نمي و خونه جیدهکده و خل
و خودش  رشی زندگدیبا ی که هرکسنهی اتشی نهایول. به تو رو بهم بدهدهی اتاق چسبهیآرامش بودن تو 

 . تو و خونواده ت باشمی سربار زندگنی از اشتری خواست بیدلم نم.بسازه
 :دی گوی متی با جدنباریا

 
 دوست ي رو که واسه خودت مجسم کردي اندهیآ.ذارمی احترام ممتی من به تصمیول.یگی مزخرف ميدار-

 که تو ی به اون هدفدنیرس.يستادی امتمی تصمي و پای گرفتمی با شجاعت تصمنقدری که اادیخوشم م.دارم
 ی فقط منم.يدی االنم بهش رسنی که همشمی از صدات متوجه می من حتی ولستی نیذهنته کار آسون

 ی منطقی دورت کنم تا بتونطی خواستم از اون محی منیواسه هم.ی به ماني تو از سر ترحم برگرددمیترس
 جهی و به نتيخوشحالم که درست فکر کرد. کنهی و نه تو رو خوشبخت مهیترحم نه حق مان.يری بگمیتصم

 ي چقدر توستیمهم ن.کهی نزدم که دالمون بهنهی مهم امی چقدر از هم فاصله دارستیاالنم مهم ن.يدیرس
 که همه جوره می دوست دارهی می که باشیطی تحت هر شرامی دونی االن منهی مهم امیدی کشی سختمونیزندگ

 رو من ی تونی مي هرجور که بخوای دونی و تو هم میت بخوام تو هست دونم هروقیمن م.هوامون رو داره
 .شهی نمی و سهم هر انسانستی نی کميزی چنیا.یحساب کن

 
 . دهمیبغضم را فرو م. جوشدی ممیگلو
 
 پات؟-
 
  دولسه؟یس-
 
 اتی شلوغ بود و گرفتاریلی اگه سرت خیحت...ي و بچه دار شدی اگه زن گرفتیحت.ی باششهیقول بده هم-
 باشه که حرفاش یکی دیبا. بدهدی بهم امارمی کم می باشه که وقتیکی دیبا.یقول بده تا آخرش هست...ادیز

 .ی هستشهیقول بده هم. برمه رای و مجبورم کني دارم هولم بدازیمن هنوزم ن. بدهزهیآرومم کنه و بهم انگ
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 . کندی بخشش دلگرمم منانیلحن اطم. زندی قل مشی صداي تومحبت
 
 امی کنم مدای که پی فرصتنی اوليمعلومه که هستم و واسه اثباتش تو. دولسهستی نیرفاقت که تموم شدن-
 ه؟ینظرت چ.يدی قشنگ کشورت رو بهم نشون مي و تو هم واسه اثبات رفاقتت همه جاهارانیا

 
 رهی کشم و به سقف خانه ام خی مبل دراز مي رواورمی را در بمی مانتونکهیبدون ا.. کنمی را که قطع متماس

من از فردا ققنوس تازه . شودی من امشب تمام مي گذشته يقصه . من استي گذشته ي انتهانجایا. شومیم
 را یزندگ.دوارمی به فرداها اممن  نداشت اماي عاشقانه اانی من پاي گذشته دیشا.شمیزاده شده از خاکستر خو

 من در گری را مطمئنم که دنی دارد اما انی من چه در آستي دانم روزگار براینم. کردینی بشی توان پینم
 ...! نخواهم شدییای مومگرید. کندییای گذارم مرا مومی نمگرید. و دست بسته نخواهم بودمیبرابرش تسل

 
 انیپا


