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اما اشاره  دهد دستانم یمرا به یچا ن  ی س  مامان

داِر هل  یهاکه نروم سپس از نقل  کند یم

  خساست مخصوصش که به جانش وصل است ب  

اش محبوب ت ی لورپلی دل در ظرف سو و با جان

 یس  گذارد،یم  بادایم ن  یی  و کنار ظرف ش زد یر یم

و  د یآنظر یمبه راض   بار نی و باالخره ا دهد تکان یم

با   کند؛دستانم یم ان  ی شده م  ی   سنگ ن  ی از س  دل

 :میگو یم یاچشم غره

که اونم از ما    نجاست یمامان فقط خواهرش ا-

ام یم قدر نیچرا ا  ترهکی کوچ  ؟ کن  عزت و احیر



و   کشد یم شی بایو ز  ب  طال  یبه موها دسنر  مامان

   یاز تمام  اعضا کهدرحایل
 

و  صورتش خستگ

س یم  :دهدجواب یم بارد اسیر

وصلت شد، بعد هم  ن ی خواهرش باعث  ا ی   هم-

ه از صبح داره کمک  خواهرت یم   هی کنهدخیر

  هیسا گمیم  م؟ی هم ازش نکن  خایلو خشک ب  رایپذ

 تر واشی ذرههیکه ناراحت نشن بگو   یجور هی

تا آسمون بخندن، ماشاءهللا صداشون تا هفت 

 !عزادارن ها،طبقه چهاریم نی ا رهباالتر یم

خانه فرار یمبه ن  ی س و در    کنمدست از آشی  

 :زنمغر یم لن   ر یحال ز همان

از صد سال   شیر یمادر من! خدا مگه ب ب  چه عزا-

 بده؟ عمر به کیس تونهیم

  یو صدا  کنمباز یم می را با پا دهی دِر اتاق  سپ یال

.  ند ی نشدر گوشم یم شانی   آمطنت یش  یها خنده

که دم  پنجره    شومخواهرم یم یبایمحو صورت  ز 

نور آفتاب نشسته است و گلرخ خواهرشوهر   رِ یز 

مراسم    یدارد برا   داند یم یگر شیکه آرا  اشندهیآ



کم   و اما هر د کند عقد امروزش درستش یم

  .هواو سبه طان ی سال هستند و ش و سن

در  دهی و سپ  زند یم  هیچشمش را سا کی گلرخ 

و   دهد نشانش یم نستاگرامیرا از ا حال عکیسهمان

و تا دوباره گلرخ قلمش  روند یم سهیهر دو از خنده ر 

زمان  کیل  د ی  را دست بگ ها هیسا یرا بردارد و جعبه

 .گذردیم

 .گذارم یم دهی تخت  سپ یرا رو  یچا ن  ی س

 هیجون دستت درد نکنه، چقدر االن  هیسا   یوا-

 .چسبدیم یچا

به صورت    کی نزد و کیم کشمیم  قر ی عم نفس

 :میگو یم یا و با خنده ستمیایم  دهی سپ

  ی   بجنب  ذرههیشما دوتا از صبح!  نیآره هالک شد-

هنوز شکل  صبحشه سکته  دهی سپ  نهیبب اد یمامان ب

  بود؛ مامان  منم هول کنه،  ها زنهیم
از من گفیر

  کنه،یم اهی حالش بد بشه، بابام روزگاِر همه رو س 

! مامانم تو  ذارهنیم خالمم اعصاب واسه کیس

    دهین سپیاز االن بگم! ا زهیعز   یلی خ لیفام
ً
که اصال



با داداشت فکر نکنم تا حاال  ست،ی ن ا ی دن  نی تو ا

 !هم زده باشه یحرف  جد چهارتا 

نظر به دهی من ترس   یهاگلرخ از حرف  چشمان

در دستش، در هوا معلق  یچا وان  ی و ل رسد یم

 .ماندیم

، سا- سونش د هیا  ! مامان  من ماهه، ماه! مثل  گهینیر

 ...خودم
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  یچا و استکاب   دهمتأسف تکان یم یاز رو  یس 

 .دارمخودم بریم یبرا

هر  یهاش رو برانقل نی ها، امامانم دوستت داره-

 !کنهرو نیم مهموب  

 هی  خ دهی نوِر آفتاب به صورت  سپ رِ یدر ز  دوباره

. درست است که من وسواس و اضطراب   شومیم



 یگر شیروند  آرا نیکم دارم از امامان را ندارم اما کم

 :شم نگران یم

 گلرخ جان؟ -

لپش باد کرده و چشمان   یدر گوشه نقل

که با تمام     اندازد یم کیس  اد  ی مرا  ب ی عج اشدهی ترس

به  هی ثان کی ذهنم حنر   خواهد وجودم دلم نیم

 .شود لی سمتش متما 

 جانم؟ -

ه  صبح تا حاال صورت سپ-
ُ
 چه فرقر  دهی االن از ن

که با    و چمدوب   فی و ک  لیوسا همهنی کرده با ا

 ؟ یخودت آورد 

نقل  یو انگار مزه د یآبه مذاقش خوش نیم حرفم

 .کنمدهانش را تلخ یم

 که االن دوره هیسا-
ً
خز  یهاکاپی اون م جون، اوال

جون هم  ده ی س اومده، من و سپ هیال هیو ال  لی و خ

به تفاهم  ب  اروپا ت  ی ال   کاپ  ی م هیِس   گهیبا همد

چون هم عقدشه و هم روزه؛ حاال واسه   میدی رس

  کاپی بده... بعد تو م ییی  تغ هی تونهیم عرویس



  یرو رو  شی آرا نیهست شما بهیر  یرساز یاصل ز 

که خوب پاک نشده؛   ست؛یبذار که آماده ن پوسنر 

پودر خوب روش کننده نداره؛ کرممرطوب 

 کاپی بعد همون م شه،یم  چه شکیل ی   بب دهی نخواب

 ...رو

اب   وسط     یادهی حواسم پرت  سپ شیبلند_باال سخی 

گرفته   یقدنهیآ یرا جلو   اشکه تور عرویس  شود یم

   ا یآ گذرد . از دلم یمآورد یما و اطوار در اد و یه
ً
واقعا

  دهی خانواده رس ل  ی دخیر به بلوِغ ازدواج و تشک  نیا

 عرویس ا یاست و 
ً
و تور  د ی لباِس سف  یایرا رو  رصفا

ها دارم که با او بزنم اما حرف یلیخ داند؟بلندش یم

ِ است که ب یاهم گذشته لشیدل  توانم،نیم
ما  ی  

که   یااست، گذشته دهی کش  نامرب   وارِ ید کی

  نیو ا زند من یم شاب  یپ  یرو  مختلق    یهابرچسب 

 کیم  میبه خواهرم بگو  که حنر   د ی  گحق را از من یم

 .در ازدواجش تأمل کند

حواسم به درون اتاق   دهی سپ   ل  یزنگ  موبا ِی صدا با 

   حاتشی. گلرخ که از توضگردد بریم
ً
به من کامال



 که با حایل  دهی و به سپر  رسد نظر یمبه ناراض  

 :دیگو یم  رقصد،یم اشخوش دارد با تور عرویس

 ...هی  رو جواب بده ام  ت ی گوش  ا یب-

عقب  کنان به سمت  پنجره عقب رقص  دهی سپ

 :کند و زمزمه یم رود یم

 .اد ی. دلدارم باد ی ب  ارمیحاال -

 :دهم یم تذکر 

 .دم  پنجره نرو قدر نی کنار ا  ا یب-

 در ا اما 
ً
 یدر ادامه  ست ی ن ا ی دن  نی او که اصال

به عقب خم  خاض یگر رقصش سش را با عشوه

سش   یسنجاق، شل رو   کیکه با   یو تور  کند یم

و با  خورد سش س یم یبند کرده بود عاقبت از رو 

 .افتدیم  ونی  از پنجره ب شی   انگرقِص شگفت 

  میها. اخمکشند یم ب  پر صدا ِغ ی دخیر با هم ج دو 

 فیکث   خلوت  اطی و از پنجره به ح رود هم فرو یمدر 

 یو تقر 
ً
و   د ی که توِر سف  کنمنگاه یم یی   استفاده پابال  با

 .خوش کرده است جا  کف  آن  دهی سپ ی   تم
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 :زند با بغض لب یم دهی سپ

 کنم؟  کار شد؛ حاال چ    فی کث-

 :م یگو یم  کالفه

رو، بتمرگ سجات، شما  یباز دلقک گهیبس کن د-

 ...هم

دخیر خواهرشوهرش  نی هرچه باشد ا  کنمیم مکث 

ِ  تواند و یم شود یم
  ب  اخالق  بد  امروز مرا جا تالق 

 که هر دو به اورد یسش درب
ً
شدت مخصوصا

 .هم هستند مزاج دیمدم

 ی   همچ ب  اروپا کاپی م هیشما هم، گلرخ جان -

 دارش رو بزن تمومش کن، جون

. تو هم آنها یممهمون گهی_سه ساعت ددو

تورت  رمجواب  شوهرت رو بده االن یم  ی  آبغوره نگ

 .آرمرو یم

 :کوبدپا یم یادو ساله بچه مانند 



 !شده االن  فی کث-

چنان لبخند  هم کنمیم و سیع کشمیم  قر ی عم نفِس 

 :به لب داشته باشم

نگو بهش   یی   تو نگران نباش. جلو مامان هم چ-

س نده، من برات یم  .شورمشاسیر

  ه انگار از معادله چند مجهویلک  گلرخ 
 

اطالع  بزرگ

و با اکراه   اندازد به من یم داشته باشد گوشه چشیم

 :دی گو به من یم

!  شکنه جون، اما تور آب بخوره یم هی سا د یببخش-

ه بتکون   ...فقط  نشی بهیر

  که دوباره گویس    میگو لب یم ر یز  بله" پر حرض" 

خدا خدا  لرزد یم نمی شلوار ج  ب  یتو ج لیموبا

نباشد و   نمیبب خواهمکه نیم  که آن اسیم  کنمیم

را دوباره در   خودش است. گویس   یدر کمال  ناباور 

و در   میآیم ون ی  ب  دهی و از اتاق  سپ دهمهل یم بمی ج

پشت  در  یاه. چند لحظبندمرا پشت  سم یم

من از   دهی چرا روِز عقد  سپ شود،باورم نیم ستمیایم

و او در  فتم؟ی او ب اد ی لی دل  کی ر و به هزا د یصبح با 



 جهت و ب   خود و ب   د ی  حس را بگ نیا  پابر تله یایدن

به من زنگ بزند   بار کی قهی از پنج صبح هر چند دق 

 سال؟  همهنیهم بعد از اآن

 :پرسدیم دهی که از سپ   شنومگلرخ را یم  یصدا

ِ گ   قدر نیخواهرت که ا نی ا- بود رو که ما  شت یآرا ی 

 !رژ بزنه هی حنر  میدی حال ندتا به

 نی و ا شیاهل آرا وقت چی بود ه فن   هیآره سا-

خاطر مامانم  . االنم بهست ینبود و ن ها یباز قربر 

 .گهیم

 ؟ چ   عن  یبود  فن  -

 شود یم ی   ت میهاگوش  خندد،سخوش یم دهی سپ

به   بار نیا خواهند ام یممهم است باز خانواده میبرا

 کنند؟   مرا چطور معرق   یابهیغر 

 ،اون زمان دانشکده فن   گفیر  همه یم قدر نی ا-

 !می گ... ما هم یمفن  

قورت و عصا  ذوقب   قدر نیا  پس مهندسه ا-

 !اسداده



همه   نیو من قلبم بعد از ا کند من_من یم دهی سپ

 .کشدیم ی  و ت د ی  گ سال باز یم

 یتقر -
ً
 !با

 یتقر -
ً
 ؟ چ    عن  ی با

 :د یآیم یی   پا ده ی سپ یصدا

ِ ب  ی   بب -
ها مامانم نفهمه بهت  خودمون باشه ی  

 ...اخراج شده گفتم ویل
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  یهابار قضاوت ر ی تا ز  ستمیانیم نیاز ا  شیر یب

از قبل خم   شیخانواده کمرم ب د  یعضو جد احتمایل

  د یتنگ شود که مامان بگو  یشود و خلقم باز جور 

  !خوردتت  شود من عسل هم نیم  کیدوباره با 

سوصدا از هال بگذرم و   نی با کمیر  کنمیم سیع

چهارچوبش  انی دِر خانه را باز کنم اما م عیــــس 

 :کندمامان متوقفم یم یصدا



  ه؟یکجا سا-

و چشمانم را در حدقه  کشمیم  قر ی عم نفس

 :گردم یمو به سمتش بر  چرخانمیم

  ،گیل  هی اطی از تو ح  رمیم-
 

کنم،    دا ی پ یی   چ برگ

عکس قشنگ   یبرا دهی سپ  یموها یگلرخ بذاره ال

 یکار   گهیشما برو حموم د آماالن یم  شهیم

  !نمونده

 :کندوقتم، داغ دل مامان را تازه یمظاهر بهبه دروغ

نمونده اگه خواهرام نبودن که من   یکار   گهیبله د-

 گممن هنوز یم هی مرده بودم دست تنها، به خدا سا

عقد   نا یا  میزود اجازه داد قدر نیا می ما اشتباه کرد

  !کی   

 یو تقر  کند سمتم قدم تند یم به
ً
مرا از درگاه خانه   با

 مانی هر دو  یو دِر خانه را رو  اندازد یم  ونی  ب

 :داردنگه یم بستهمهی ن

پنجاه ساله شوهر  ،یوهی آخه مگه دارم دخیر ب-

رو  عقدش یکه خودم و خواهرام سفره  دمیم

 معلوم ن می ن ی بچ
ً
 ست یو خواهِر دامادم که اصال



 آرا
ً
درستش کنه، عکاس  اد ینه ب ا ی باشه  شگر یواقعا

 هر چ   هیهم که آقا گفته دوست ندارم... سا

 حایل هیپرسه  نیاش معقول و خوب بودن اخانواده

 نش،ی بب  ا ی کن ب  خایل وقنر   هیبود، چقدر بهت گفتم 

  !به کار و کار و کار  یدی چسب

که    دهی و در فکر تور سپ کشمیم امشاب  ی به پ دسنر 

 به لطف باد، کف ح
ً
را جارو    خلوتاطی احتماال

 .دیآاست، آه از نهادم بریم دهی کش

ت ا - دو نوگل  نوشکفته  نیمامان جان، کل معاس 

بودم،   شیاش رو من ک ماه هم نشد... دو هفته کی

  !نیهم که اومدم شما دنبال مراسم بود  وقنر 

از خدا خواسته تا من نبودم  اوردمین شیبه رو  گر ید

 
 

  وقت هیرا تندتند برگزار کردند که  محافل  خانوادگ

تِر خانواده  چرا دخیر بزرگ ند یخانواده داماد نگو 

مجرد است و مامان باز تا چند ماه هر شب بعض  

  زد یکند و اشک بر 
 

را به کام همه زهر کند و   و زندگ

  د یبگو 
 

م دقش  فقط بلد ستم،یکردن بلد ن   من زندگ

  شیر یها بوقت بابا هم مجبور باشد شب بدهم. آن



وقت و   شیر یکتاب بخواند، ب  شیر یبماند، ب دار ی ب

 مرا نگاه کند و تا هر وقت کیس هوا و ب   وقت ب  

غصه   چی حواسش به ما نباشد زمزمه کند ”ه

و من  کنم”ها، من به تو افتخار یمبابا جان ینخور 

 .تکان دهم یبزنم و س  پهن  خون لبخند  با دیل

هم از خدا خواسته...   دهی پرسه ارصار کرد، سپ-

خودمون باشه من   ی   ها، بجلو بابات نگفتم هیسا

س دارم یلی خ   !اسیر

ام س به فلک تا قهقهه می  گ را محکم گاز یم لبم

س ندارد،  مامان تمایم یها نکشد، داستان  اسیر

مثل بابا به   آدم  صبور و با منطقر  گرچه وقنر 

سال با    همهنی بعد از ا شیهاواپیستک دلتک

باشد دلش   هر کیس دهد،محبت و عالقه گوش یم

س داشته باشد  جهت و ب   خود ب    خواهد یم   و اسیر

 .دیفزای وبرگ هم به آن بشاخ  یه

  یهاهیهمسا   م،یاستادهی که در راهرو ا  طور همان

و   گردند بریم یسپار طبقه چهارم از مراسم خاک



  یتا با پوشش بهیر  میداخل برو  است حنر  ر ید گر ید

  .میظاهر شو 

. من  دهد رخ یم مانی   ب ن  یعج پریسو احوال سالم

 عقد  میی گو یم ت ی و مامان معذب تسل
ً
و آنها متقابال

  خواهد مامان عذر یم  ند،ی گو یم کی را تی   دهی سپ

 ربط حرفش ب   یلی مراسم عقد که خ  یبرگزار  یبرا

همرس مرحوم با محبت   یاست، خانوم محمود

 خدا همرسش را دوست دا  د یگو یم
ً
است   شتهاتفاقا

آمده است اما   شیپ  کی ن اتفاقر  ش،ی که در عزا

 موافقنر  چی صورت سد و گرفته دخیر و عروسش ه 

  ی. مامان که سددهند حرف را نشان نیم نی با ا

وار  و زمزمه د ی  گ حرصش یم ند ی برفتارشان را یم

 :دیگو یم

شون کنه، خدا قسمت  همه، عمر خدا رحمت -

 ...و مرگ با عزت کنه طوالب  

 طونیدو قلو و س  و ش ی هاو باربد نوه تا ی ب دنید با 

به   می با هم داشت  خوب   یرابطه یلی آن مرحوم که خ

  کنممهار یم میهالبخندم را با گاز گرفیر  لب  سخنر 



 را یز  زنم،حرف یم و نه کالیم کنمها نگاه یمنه به آن

  یادارند و با اشاره  ی   آماده در آست  یاکهی مطمئنم ت

  .برندرا یم مانیآبرو 
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که داخل برود و تا بخواهد    زنممامانم یم یپهلو  به

 یهاپله عیــــکند خودم س   دا ی جواب پو فرصت  سوال

  ب ی در ج لمیباز موبا م،یآیم یی   طبقه را پا کی

 .لرزدیم  نمیشلوار ج

 عن  ی میگو در دل یم د ی از ام ب  و با کورسو  ستمیایم

 خواهمنباشد که نیم یاممکن است آن شماره

. چند لحظه به  شود یم  د ی امنا  دمیو باز ام   نمی بب

طور که به و با بهت همان دهمیم هی راهرو تک وار ید

آخر چطور  کنمفکر یم مانم؛یم هی  اسم رضا خ 

از پنج  ست همه سال، در   نیممکن است بعد از ا

و هر   فتد ی من ب  اد یبه  د یاو با  دهی صبح روز عقد سپ

به من زنگ بزند؟ دوباره  یه بار کی  قهی چند دق



   کهنیبا ا دهمشلوارم س یم  ب ی را در ج گویس  
ً
اصال

  .افتدکم دارد دلم شور یماما کم ستمین  آدم خرافابر 

بدو خودم را به  و بدو  می افزا یم میهاسعت  قدم به

داغ تابستان در جا به  یهوا رسانم،یم  اطی ح

  کیبار  یو از راهرو  چرخمیم عیــــس  د،ی آاستقبالم یم

و  رومیم خلوتاطی طرف حسمت چپ به

 یکه توسط باد ال  دهیتور سپ دنیبالفاصله با د 

 ی  گ  ها طبقه سویم اتی  از تعم ماندهباقر  یآجرها

 .شودکرده است آه از نهادم بلند یم

و پر از   فیث ک   اصیل اط  ی عکِس حبر   خلوتاطی ح

است. به قول  وسامانس و شلوغ و ب   اسباب اضاق  

با   کنمیم سیع شناسد،مامان سگ صاحبش را نیم

بردارم،  ی   را از زم دهی تور سپ اطی دقت و احت  ت ی نها

 ِ شده و   اهیدنباله بلندش است که کال س حواسم ب 

 گرد  نارنج    ،تور کوتاهش که به لطف آجرها  یلبه

پشت   گرفته که ناگهان با حِس حضور شخص 

 هم سطح با  یطبقه یپنجره
ً
اول که کامال

تا سم را  بندد یم خیاست خون در تنم  خلوتاطی ح

 امان. قلبم ب  ست ی ن کیس  نمیبیم  برم،باال یم



است و   اول خایل یهاست که طبقهسال کوبد،یم

 یلیفام ایهصاحبش نخواسته آن را اجاره دهد و گ

 ی رس کی  زند،جا س یمبه آن کیس
 

و  کند یم  دگ

  .رودیم

از آنجا  عیــــبه خودم مسلط باشم و س  کنمیم سیع

و نام  یازمزمه  دنی با شن بار نیرد شوم که ا

توِر  ارادهب   شود،من سست یم یهاقدم ده”ی “سپ

ِن صدا وقنر  فشارمرا یم میهادرون دست 
ُ
آشنا،   ب  ت

 :دیگو گرفته و سد یم

  نمت ی بیم  گهیچند ساعت د ده،ی خب سپ یلیخ-

  زمیعز 
ً
 ...االن کار دارم فعال

 ب یتو ج ل یموبا گویس    شود،که قطع یم  تماسش

فشاِر خون را در سم با شدت   لرزد،من دوباره یم

 چه کیس دانم خوب یم گر ید  کنم؛حس یم یشیر یب

اول پنهان   یپنجره طبقه یشهیپشت ش انهی ناش 

 برا  شود؟شده است، اما مگر یم
ً
چه؟ مانند  ی اصال

د نرفته اما حس   ب  جنگجو کی  تلخکه هنوز به نی 

است، تور را به   دهی جانش چش یشکست را با همه



  گویس    بار نی و با دست  راستم ا دهمدست چپم یم

 .گذارمگوشم یم  یفقط رو  حرق   چی هرا ب  

 گینه؟ امشب عروس  یداد ت ی باالخره رضا-

 ؟ یناز دار  قدر نیتو چرا ا اسگهید

  ا ی چرخد،یم یبه سمت پنجره قد ن  یبا سنگ سم

ام داخل  است من به دنبال تور آمده دهیند

هنوز متوجه نشده  ا ی است و  د ی که بع  خلوتاطی ح

  پروا بلند و ب   قدر نیکه ا  امدهیرا د اشهیکه من سا 

 :زندحرف یم

 ...لم برات تنگ شدهد  ه؟ی سا  یچطور -

 خندد،یم یاهی خودش به حرف مزخرفش چند ثان  و 

و خاک گرفته سمت چپ،   فیکث   یبه پشت  پنجره

پشت آن پنهان شده است   کنمکه حس یم  ب  جابه

ل یم
ُ
و   کنمرا از هم باز یم می هابا حرص لب  و  زنمز

 :میگو یم

  کن  یم چه غلیط یدار -
 

  ما رضا؟ تو زندگ
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شود؛  ک ی که اعصابم تحر   یجور   خندد،یم باز 

که دلم بخواهد با مشت در دهانش بکوبم   یجور 

 ان  ی م دهیبر  دهیاش را قطع کنم، بر خنده یا صدات

کلمات    یرو  یوار وانهید  د  یبا تأک  اشیس  یخنده نما

 :دیگو یم

 ر ید  کمی دن،ی چه عجب! باالخره خانم فهم-

انگار تو  کیس  یالبته حق هم دار  ست؟ین

 ما  کنهات تو رو آدم حساب نیمخانواده
ً
... اصال

  ت یواقع گنکه یم  خواهر عرویس ن یا  میدی نفهم

م  قدر نیا  هیسا ینه! جد ا یداره  از وجودت س 

  نیهمه دخیر تو ا  نی بابا ا ؟ یکرد   کار دارن؟ مگه چ  

و  یسال خوند هسیر  حاال باز تو دو   پلمهی شهر د

 بده؟ قدر نیا عن  ی  یاخراج شد

به سمت پنجره گام   ارادهب   شود باورم نیم هنوز 

 یو صدا غلتد آجرها یم یرو   میپا دارمبریم

رنگ   یسدر   می پرده ضخ شود تلقش باعث یملقت

 :بلرزد



تو هر   د ینبا نگرفنر  اد یموش فضول! تو هنوز  یا-

  ؟سک بکیس   سوراچ  

زده به بهت  کشد،پرده را مقابل چشمانم کنار یم و 

زل  فیکث   یشهیکدر و تارش از پشت ش   کیم  ر یتصو 

  .زنمیم

دارم   اد یچه من از رضا در ذهنم به مرد با آن نیا

 ی   و انگار فقط هم کند تا آسمان فرق یم ی   زم

هنوز دم گوشش نگه  کنانح یــــکه تفر   یلیموبا گویس  

  یمرد و صدا نی ثابت کند ا تواند داشته به من یم

 .رضاست  شی آشنا

بلندش که مشخص   کیم  یموها ی از رو  نگاهم

و آراسته   قی قدر دق هست به کمک ژل و تافت آن

  یو رو  د ی آیم یی   باال رفته و حالت گرفته است پا

و  زند یم ی دور  اشغهی ت و صورت شش دماغ عمیل

انداز  در چشمش را بر  یاد یمتفاوت و ز  پ  یت عیــــس 

 بهیبا آن غر  کهب  چشمانش تنها جا  ی و رو  کند یم

 .ماندثابت یم ست ین



طول  شه ی من که هم یساده همکالیس رضا 

و برعکس  د یرسسانت هم نیم کی به  شیموها

فرم لب و   گذاشت نیم وقت چیپرش ه شیر 

  عقاب   ن  ی قوز بزرگ ب یو رو  نمیدهانش را کامل بب

 خط سچ   شهی هم  نکشی ع یشکلش جا 

 یبا شلوار باال پرس قربر  نیکجا؟ و ا   انداخت یم

که با سخاوت تا    اهن  ی  و پ  قوزک  پا و کالج زرشگ

در   چی دکمه سوم باز گذاشته شده تا هم عضالت پ

  ب ی داده شود و هم ترک  شینما  اشنهی س چی پ

  در گردنش کجا؟  ختهیآو   یهاگردنبند 

داشت و   یا و سمه طویس یا دو شلوار پارچه رضا 

  اهنی  پ  کی و  د ی سف  اهنی  شش پ 
ً
راه راه که مثال

 ...بود تر رسیم

ته و حال  رضا غرق بودم گذش   یسهیدر مقا  قدر آن

و   د یآو جلو یم کند پنجره را باز یم گ  دمی که نفهم

به   عیــــس   و با نگایه  د ی  گمِچ دستم را محکم یم

 .کشدخانه مرا به داخل یم یاطراف و باال 



 مینبود و ساق پا یبلند ورود  ی   به قرن حواسم

ام باال  و ناله شود یم دهیکوب  یآجر  وار یمحکم به د

چرا که دستش را محکم  شود در گلو خفه یم امدهی ن

پنجره  شود و تا مطمی   نیم گذارد دهانم یم یرو 

 بسته شده است رها
ً
 .کندنیم می کامال

ام فقط به ناله دارد یمکه دستش را بر محِض آن به

. منتظرم عقب برود و شود یم لیتبد یبازدم  تند

و بالعکس  ستد یایمجا اما همان د ی  فاصله بگ

  یوار یانداختنم در کنج د ی  و با گ شود یم  تر کینزد

عاشقانه  یا بودم صحنه ستادهیکه از اول کنارش ا

  د یهمه سال شا نی اکه بعد از   یاز دو نفر  سازد یم

 !بهم داشته باشند اال عشق هر حیس

قدِر  نقطه ضعف به دستش بدهم، به خواهمنیم

  نیا یبندت  جمعام و ذهنم قدر شوک شده کاق  

 .را در آن لحظه ندارد د یهمه اطالعات جد
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 یبو  شود،صورتم پخش یم یرو  شی هانفس

که دارد   با خشیم شناسم، نیم گر یادکلنش را د

که   کند و کمکم یم سوزاند بند وجودم را یمبند 

چشمانم زنده شود با  یتک خاطراتم جلو تک

 .زنمجسارت به چشمانش زل یم

و انگشت  بندد نقش یم شی هالب  یرو  یپوزخند

خالف  بر  کشد یم نمیی لب  پا یشصتش را رو 

 ویل  ست،یته پوست  دستانش خشک و زبر نگذش

 :شوددلم آشوب یم

 ...ببوسمت  خواست چقدر دلم یم-

تا دستش از صورتم برداشته شود  کنمرا کج یم سم

 :پرسمبا نفرت یم

 رضا؟  کن  یم  کار چ   یدار -

  زند را پشت گوشم یم میموها  شود،سمتم خم یم به

 :زندوار لب یمو زمزمه

  ست؟ی مشخص ن-



 کشد یم ونی  انگشتانم به زور ب  انی تور را از م سپس

مخالفت کنم با   خواهمو تا یم اندازد سم یم یو رو 

دستش   کی و با  کند را قفل یم میپاها  ش،یپاها

دست  آزادش   گیو با آن  کند را مهار یم میهادست 

سم صاف  یوار تور را رو جنون همراه با خشیم

 .هاست هنوز قدرتش مثل گذشته کند،یم

 ...یشدتو عروسم یم خواست چقدر دلم یم-

 و وقنر  بندمیم  یارا با تأسف و درد لحظه چشمانم

  نیتر کی از نزد می گشارا یم میها دوباره پلک

 :زندممکن به چشمانم زل یم یفاصله

 ...هیچقدر دوستت داشتم سا -

 :می گو یم ارادهب  

  دن،لو نیم فروشن،عاشق همو نیم یهاآدم-

نباش   ی  حق  قدر نی! ا کشنبه گند نیم  همو  یندهیآ

 
ً
 !لطفا

  :کشدیم اد یفر  سم

 !من بهت هشدار دادم-



فروِش آدم خورد هشدارت به درد خودت یم-

رو رفتم که فکر کردم درسته!   من رایه ،عوض  

تو رو هم خوب شناختم!  ستم،ین مونی پش  چمی ه

 ...گرچه

  به سخنر  شیساس از نفرت به ستاپا نگایه

 :اندازم یم

 ...پرست آفتاب یدار  ت یگرچه انگار هزار تا شخص -

 .کنممشتم را گره یم دهد،فشارم یم وار یبه د  شیر یب

! من عاشقت  ه یحرف نزن سا یجور نیبا من ا -

 .بودم

- 
 

، از زندگ
ً
چرا   ؟یخوایم خواهرم چ   ممنون واقعا

  ه؟ی  اسمت ام  بهش دروغ گفنر 

صی   رود،صورتم هرز یم  یدستانش رو  دوباره

 رو  د ی شا  کنمیم
ً
خوش  یبشود با صحبت با مثال

 !ست ی بفهمم حرف  حسابش چ

بگن  تو جواب عاشقتم کیس ست ین  حس خوب  -

 
 

معلوم   خوام؟یم چ   دهی سپ ممنون... اما از زندگ



  کنمفکر یم کنمدارم باهاش ازدواج یم ست؟ین

  نیسوالت ا شیر یب
 

نه؟   خوامیم  تو چ   باشه از زندگ

رو خودت   لشی چرا با تو ازدواج نکردم... البته که دل

  ده دروغ  ی من به سپ   چرا! در ثاب   دوب  خوب یم

  دهی سپ رضاس،ی  نگفتم من اسمم تو شناسنامه ام

عقد و  ی کارا  یبرا می منو، رفت یشناسنامه دهید

از   قدر نیا یجدیجد  هیخون... سا شیآزما

منو باش فکر کردم از ترست   ؟ی ات دور خانواده

 عن  ی! ید هست که از صبح جواب  تلفن منو نیم

 منو نشونت نداده؟  یهاعکس حنر  دهی سپ

به گذشته بروم و نشانش دهم   یه  خواهمنیم

 میبگو  خواهمدارم، نیم اد یاو را به  اتیچقدر با جزئ

از او و خودش  دهی که سپ  یادر چندتا عکس سلق  

ِ  نکی به من نشان داده است او را با ع  آفتاب 

ام و  نشناخته د یس و وضع جد نی دار و امارک

 جز به  نداخت ی مدت مرا به شک ن نی در ا ی   چچی ه

 .گلرخ  یچشمان و نگاه آشنا
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  زند را پشت گوشم یم میموها
ً
و در لحنش واقعا

 :شنوم گونه یممن آن ا ی ند ینش یم حرسبر 

 !تو لمس نکردم یاز موها تر فیلط  می تو زندگ-

 یپرواگردش ب    نیا  میاز لمس موها منظورش

آن  ی. اوج عشقباز ست یانگشتانش در فرق سم ن

مرا  یبافته شده یموها یی   بود که پا ن ی مان ادوران

و حراست به آن  زد یم ون ی  از مقنعه ب شهیکه هم

سخ چند   لرزان و صوربر  را با دسنر  داد یم ی  گ

 .کند  وازشمان ندو نفره  یهایرو ادهیدر پ یاهیثان

 رضا؟  یشد   وونهید-

  هی دونست،شهر یم  هیتو بودم،  ی وونهیمن د -

  نذاشنر  ه،ی سا   ی... خرابش کرددونست دانشگاه یم

 !که بشه

 :دهمتکان یم یس 

رضا با توام   ؟کن  مرصف یم یی   چ ؟ی معتاد شد-

 ؟ کن  نگام یم شکیل   نیچرا ا



  دوب  نیم جو و ترس؟ویلپناه هیسا ه؟ی سا یدی ترس -

 تو بهم یم داره وقنر  چه لذبر 
 

اگه تو   رضا، حنر  گ

  شک و ترس و بهت باشه، اما وقنر  ا یدن هیلحنت 

 ...ی  ام گهیم  دهی سپ

کند و با    دا ی زنش ادامه پبحث  حال بهم گذارمنیم

 :م یگو یم یمی قد نهیک  ب  ا ی حرص و دن 

سم آخه!؟ من روِز روزش از   د یاز تو با واسه چ  - بیر

س   ...دمی تو و امثال تو نیر

صورتم باالخره   یدستش رو  یاحمقانه نوازِش 

 :دیآکش یم  یو لبش به پوزخند شود متوقف یم

تر کار منم آسون  ،تریسخوبه که ازم نیم ؟یجد-

  !شهیم

دستش  ر یمحکم به ز  شود طاقتم دارد طاق یم گر ید

 :میگو و یم کوبمیم

رو و گورت رو  ت ی باز اهیس نی کار؟ جمع کن اکدوم  -

 
 

هر  ا ی ی  ام ا ی من گم کن، رضا  یخانواده از زندگ

 ...که هسنر   کوفنر 



 :خنددو با حرص یم کند یم ز یرا ر  چشمانش

از  بخیس   ه ی  کهنیا  ه؟ی آسون  ی   به هم یفکر کرد-

 !هیسا  کنهنیم بهیمنو با تو غر  اسمم رو ندوب  

و با هر دو دستم تخت   کنمرا از سم یم دهی سپ تور 

 :کوبمیم اشنهیس

تره، مگه من هم آسون که فکرشو بکن    از اوب  -

جا  همه ی خواهرم بدبخت بشه؟ فکر کرد ذارمیم

از رو نعش  د یبا ،یکور خوند  ؟برنده بایس   توب  یم

 ...اول! گمشو عقب  من رد بیس  

 چته؟ تا حاال که مثل جوجه-
ُ
 ا
ُ
 یمعصوم بود یا

  دونمیم ی   آروم باش، بب ؟زب  لگد یم یشد دار  چ  

بود  ی   هم  یتو بودن، برا ت ی سخته تو موقع یلی خ

اف رو امضا   یاون نامه ر یز  ا ی روزا گفتم ب اون اعیر

... من بهت راه و چاهش رو نشون یکن، که نکرد 

... االنم هبش  نیسنوشتت ا دادم خودت خواسنر 

مثل تو ازدواج   یبا دخیر  تونمنیم اهیصد سال س

 کن  ! فکر یمرنیپذمن هم نیم یکنم، خانواده



با خواهرت  واسه من آسونه عاشق تو باشم ویل

  ازدواج کنم؟

 نی چه قدرت و خشم و عقده تلنبار شده در ا هر 

در   رود و یم شود یم اب  یها در دلم مانده جر سال

 دهی صورتش کوب ی تو  ارادهمشتم و مشتم ب  

  شود شل یم  شیپاها نمی بعدش فقط یمب شود،یم

 یو از ال د ی  گ را یم اشن  یو با دست ب  رود عقب یم

 .کندانگشتانش خون چکه یم ار یش

 

 

 

 

 

 

 

 خاتون #

 _عاشق یها _پنجرهن  یشب_نش #



 

 ,عاشق یهاپنجره ن  ی نششب  "VIP" کانال

[26.06.2021 21:26] 

[Weitergeleitet aus ” یها پنجره ن  ی شب نش 

 [(Zahra_Alma) ”عاشق

 9پستــــــــ#

 

 

 

 

 شود،داغ دلم تازه یم نمی بخون را که یم رنگ

در ذهنم    مانزدهجانی ه   یهاغی و ج اهو ی ه  یصدا

    دنبال می دیدو که یم  مانیها نفس یصدا  چد یپیم

 ...مانمان، دنبال رائحق

بابا فکر    ت ی عمر تحت  ترب کی الی خمِن خوش و 

اض را به زبان  شود کردم یم حق را خواست و اعیر

  .آورد



 بار کیهر چند لحظه   تکرار ب   یهادنیآن دو  در 

که قابل    ب  و صدا  د یچی پ مان یمخون در مشام یبو 

باتوم به  رحمبرخورد ب   یوصف نبود. صدا

و شکننده صورت و  فیظر  یها استخون

م   اد یام از نبود که تا زنده ب  س، صدا  یجمجمه بی 

خون در فضا   یبند آن صدا، باز  بو و پشت 

 .دی چیپیم

به سمتم   کند را پاک یم  اشن  ی که خون  ب  طور همان

 :دیگو زمان یمو هم آورد هجوم یم

،  انداخت  که عرب ب    ب  جا رفنر حقش بود یم-

 ...ی   ش واسه تو و امثال تو اخراج هم کمه! آدم نیم

حواسش  بار نیباز تو صورتش بکوبم که ا خواهمیم

 .کندهست و دستانم را مهار یم

  فتهی فشار مامانت ب ی خواتو که نیم یهوووو -

ِ بزرگش س و صورت دامادش رو   وقنر 
بفهمه دخیر

 درست قبل از مراسم کبود کرده؟ 

 :غرمام با خشم یمشده د ی کل   یهادندان  انی م از 



موقع گورت رو از تا اون رسهجا نیمکار به اون-

 
 

  !عوض   یما گم کرد زندگ

 :زندو پوزخندش آتشم یم کشد یم  یامهی ن نفِس 

 ،سنر یس نتو عرو  ،زب  مطمی   حرف یم یلیخ-

 زمیعز  میتفاهم دار  یلی عروسه... ما با هم خ دهی سپ

 ست ی دراز نعکس تو چموش، فضول و زبوناون بر 

  گهو اول و آخر یم خوام که من یم  هی همون زن

به هفته نشده بله   یدیات هم که د چشم. خانواده

  همب من عرویس یبرا یخوایم ینفر  ه یرو دادن تو 

 ا ؟بزب  
ً
تو رو   دمیکه من د  یاخانواده نی آره؟ اصال

؟آدم حساب یم   کی  

و باورم   رود یم  یی   از خشم باال و پا امنهی س یقفسه

اتفاقات   باور کنم بعص   خواهم نیم عن  ی شود،نیم

  ی  حوادث تا ابد مس  ندارند، بعص   انیپا
 

را  اتزندگ

  کند یم یر ی و ناگز  باور نکردب   اتیی  خوش تغدست 

 .ست یاز آن انگار ن یراه فرار  چی که ه

  ؟یرو دوست دار  دهی سپ -



و چند لحظه بعد عاقبت  کند یم میرها خورد،یم جا 

 :کندزمزمه یم د،ی آبند یم  اشن  ی خون ب

 !نهیدستت سنگ-

 :زنمداد یم سش

 ؟ ی جواب منو بده، دوسش دار -

چند   انیم نی در ا کند،نگاهم یم و طوالب   قی عم

تا مبادا  کند را چک یم اشن  ی ب یهاهم پره  یبار 

 .باز چکه کند قطره خوب  

 .کس رو دوست نداشتم  چی من بعد از تو ه-

خواهر   یدلم برا دهم،تکان یم یتأسف س  با 

باورم و مادر دل نازک و حساسم و پدرم که خوش

  نیبار ا ر یکمرش خم شده بود ز 
 

نه   ،یالحظه زندگ

و درجا خاکسیر   د ی  گبلکه آتش یم سوزد تنها یم

با دست   توانستمنبود، نیم یااما چاره شود،یم

 .ندازمی را در چاه ب دهی خودم سپ 

 .کنسله رضا  عرویس نی ا-
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  یااز همان پنجره ا یبروم  ونی  از در ب  د ی با دانمنیم

ام؟ مردد وسط سالِن  اش داخل آمدهکه به واسطه

  می و در لحظه تصم  ستمیاطبقه اول یم یخانه

  که به سمت  همان پنجره حرکت کنم که  می  گیم

 :زند یم میصدا

 ه؟ یسا-

جز او  یی  از صبح تعب امانمب   یهادلشوره کاش

 .گردمداشت، به سمتش بریم

  برات مهمه نه؟ دهی سپ -

 شکسته و با خاک  بار کی او 
ً
در باور من کامال

نه   نه احسایس توقیع چیشده است، من ه کسانی

دوباره ما   شود از او ندارم اما باورم نیم منطقر 

را نزدش  زم یعز  بار،نیو من ا میستادی مقابل هم ا

که چوب حراج   نر ی ثی امانت دارم نه قلب خودم و ح

در   ست د شود یم بر آن خورد. سکوتم که طوالب  

 یا آزاردهنده یو با خونرسد برد فرو یم شی هاب ی ج

 :دهدادامه یم



  دل کندن از من، وقنر  یبرا دهی کردن سپقانع-

 ...سخته! قبول کن یلی خخودم نخوام 

و با  فشارمهم یم ی را از حرص رو  میهادندان

 .کنمتنگ شده نگاهش یم ب  ها چشم

دل   نم ی ماش و خونه و  تمی موقع  اون از من و -

 تونم! اما من یمهیبا تو فرق داره سا  دهیسپ  کنه،نیم

خوب و  لی دل  هیبا  سوصدا ب   تونمکمکت کنم، یم

هم خراب نشه از   اشندهیکه آ  یپسند جور محکمه

 به نفع  ی   ... همونی  برم ب  شیزندگ
ً
امروز؛ اصال

جلو در و   نهخانواده شما که ستونم باال بمو 

 ...اما ل،ی و فام  هیهمسا 

ام شده د یکل  یها دندان  انی از م طاقت و ب   کالفه

 :غرمیم

  ؟اما چ  -

  ستد یااصله از من یمبا ف بار نی و ا د یآقدم جلو یم دو 

خالصه   صش یرا در چشمان حر  اقشیو تنها اشت

 :دیگو یم  نهی و دست به س کند یم

ط داره -  !اما س 



و   رود یم یپنجره قد  یهی  به سمت دستگ دستم

 زند،یم می که صدا  شنوممامان را از دور یم یصدا

بان قلبم شدت یم زده پشت  پرده  و وحشت  د ی  گرص 

تور مچاله   ی   ب دمی و نگاه نگران و ناام شمیم میقا

انگشتانم با حرص  انی که م   دهی سپ  فی شده و کث

ده شده و قاب پنجره در رفت   .است آمد و فرس 

نگاهم به صورت خونرسد و برق  لبخند    یالحظه

که    افتد رضا یم یوز ی  و پر از غرور و پ ی   آمت ی رضا

با   کند،مرا به دقت رصد یم یفتهحال و احوال آش

 :کندپنجره آهسته زمزمه یم ونی  اشاره به ب 

قبول کن از   ه،ی سا افنر پس یم یاالن دار  ی   از هم -

 ...یا ی پسش برنم 

و ادامه  آورد یم تر یی   را پا شیباز صدا سپس

 :دهدیم

که س   ب  بعد از بالها  یتو دلش رو ندار -

و  باز دلشون رو خون کن   یات آوردخانواده

... من تو رو خوب کن    د ی رو ناام دشونی ام

 !جو پناه شناسمیم



در سم پتک   جو” و انگار کیس”پناه د یگو یم

  لیمی مانند ف میهاب  تمام بازجو  یخاطره کوبد یم

جا هم بازجو به آن  گذرد،چشمانم یم یتند از جلو 

  تهمت هزار کار  و وقنر  شناخت غلط، مرا درست یم

“من تو  د،یکشیم اد یسم فر  زد،نکرده را به من یم

 ”!جو پناه شناسمرو خوب یم

مرا درست نشناختند و فقط تی   کدامچی ه اما 

قطع کردند.   گیگیرا  میآرزوها یشهیشدند و ر 

او دادن   یدل به دل باز   دنم،ی سوال پرس   دانستمیم

انداخیر  حماقت است، من  دانشی و توپ را در م

 میرضا برا  نی گرچه ا  شناختمنگاه را یم نی جنس ا

 .بود بهیغر 

طت چ-  رضا؟   هی س 
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 کند یم  ت یلبخندش به برق چشمانش سا  ت  یرضا 

  چی هب   دان،ی م علن   وز ی  پ  کیکه از او   ب یترک  نیو ا

 
 

 :کند یم ارتر ی   مرا ب سازد،یم جنگ



ط من تو-  .ب  س 

ها  پلهمامان تو راه  یآشنا یهاب  دمپا  یصدا

از کدام اتفاق است که قلبم   دانمو من نیم چد یپیم

 :کوبدتر یمتر و تند دارد محکم

  ؟من-

 یی   ها شتابان دارد پااز پله کیس  فهمد هم یم رضا 

تمام  حرفش را مثل  یاما با خونرسد د یآیم

 :زندام در گوشم یمکه خورده  یلیس  نیتر دردناک

 .کنمرو درست یم چ  تو مال من شو! من همه-

 ار ی اختچرا زبانم ب   دانمواضح است اما نیم حرفش

 :پرسد یم

 ؟ چ   عن  ی-

اول   یمامان به دِر واحد طبقه یها قدم یصدا

  اط  یراهش را به سمت  ح انیگو   هی و سا رسد یم

. شود دور یم  شیهاقدم یو صدا  کند کج یم  اصیل

 نیم
ً
چه کار  د ی با دانممغزم فلج شده است اصال

 یو به سمت پنجره  د ی  گرا یم میکنم؟ رضا بازو 



را  شاصدا قاب کهنه نی و با کمیر  کشاندتمیم یقد

  ونی  مرا به ب خواهد زمان که یمو هم کند باز یم

 :کندکند، زمزمه یم  ت ی هدا

جوره هوات رو  تو با من باش، من خودم همه عن  ی-

 .کنمحل یم سوصدا رو هم ب   دهی دارم، داستان  سپ

  ونی  ب یوار ید یرا از قاب پنجره میپا  کهنی از ا قبل

و   گردمبه سمتش بریم آب   می تصم  کی بگذارم یط

 :میگو تا حد ممکن آرام یم

  گهیباشه، تو مراسم رو بهم بزن چند ساعت د-

 ...رسنیم نا یام اخاله

که زودتر    کند و اشاره یم زند یم قیعم یلبخند

 کنمکه فکر یم  یابروم و درست لحظه ونی  ب

م، با لحن   شیپ را به خوب   هی ام قضتوانسته بی 

 :دی گو یم ن  ی عج

  می  گیم میبعدش تصم جا، نی ا ا یب می ساعت دو و ن-

  شیپ هی یانه! هر معامله ا ی که عقد رو کنسل کنم 

که رابطه    با کیس  داره به هر حال... راسنر   پرداخنر 

 ؟ یها؟ هنوز دخیر سال  نی ا نداشنر 



هست را   قشیکه ال   شکن  جواب دندان خواهمیم تا 

به او بدهم پنجره پشت سم به سعت بسته  

 :ستدیایم میرو و مامان برآشفته روبه شود یم

 کنمساعته دارم صدات یم  هی یشنو نیم ه؟یوا سا-

؟ چرا آب شد   نی ا یواااا یا  ؟ی   تو زم رفنر  یدخیر

 شده؟   شکیل  نیچرا ا دهی تور سپ

آب دهانم را قورت   لرزند،از داخل یم میپاها

 :می گو یم و به سخنر  دهمیم

 ...شد فیآجرها کث  یتورش افتاد رو -

 :چرخدصورتم یم یمامان رو  نگاه

بابا، حاال اشکال  یا ه؟یسا هیچه رنگ و رو  نی ا-

  کنمکوتاه یم  کمهیرو  نشییپا نیا  میبر  ا ی نداره ب

چرخ کنه، من که چرخ  یخانم محمود دمیم

 .کجاست   دونمرو جمع کردم نیم می اط ی خ

و تنها  رومکوتاه کنار مامان راه یم  یهاقدم با 

 یها پر از نفرت به پرده و نگایه  گردمبریم یالحظه

 .اندازم رنگ یم  یلرزان سدر 
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  ؟کن  نگاه یم چت شده تو؟ به چ   ه،یسا-

را به   امشاب  یحواسم را جمع کنم و پر  کنمیم سیع

 :دهم ربط یم دهی تور سپ

  یخوایم  کارههیعزاداره،  یمامان خانم محمود-

  یبر 
 

 ...که  شهتور برات چرخ کنه!؟ زشته نیم بگ

نازکش   یو ابروها  اندازد یم میبازو  ر یدست ز  مامان

 :خورددرهم گره یم

  گمبهت یم ؟ج  ی قدر نی پناه بر خدا، تو چرا ا-

بدون اگه خراب شده بود من حالم   شه،درست یم

 یم
ً
بهت بگم تا  خواستمبدتر از تو بود، اتفاقا

 هیس باال  هی میپاشو بر  دنی نرس نا یات اخاله

تور رو  دمبهونه هم یم ی   به هم میبد  سالمنر س 

  نیبه ا  و ... فقط تو بر اسقهی دق هی رخ کنه کار چ

 آد،هروکرشون یم یها س بزن که فقط صدابچه

سش  یشگر یاز آرا یی   گلرخ چ  نی ا هیبه خدا اگه سا

 ...بشه



 قفسه یو دست رو  ستد ی اپاگرد دوم مامان یم سِ 

 :کندلب زمزمه یم ر یو ز  گذارد یم اشنهیس

  هنوز خاک داره؟ ها لهی م نیا یال-

 :میگو یم شانیپر  حایل با 

عقدکنون، نمره انضباط که   آنمامان دارن یم-

! ده بار از باال  گهیبدن بهمون، بس کن د خواننیم

 ...میدی راهرو رو ساب  یی   تا پا

 :دیگو و یم آورد یم یی   را پا شیصدا

  دهی سپ یندهیمهمه، تو آ نا ی ا یهمه  فهیمتو نیم-

ناخت اونا از خانواده ما و اعتبار  داره، تو ش ی  تأث

 ...دهی سپ

  فهیمدر واقع تو نیم گفتمیم خواست دلم یم چقدر 

مادِر من؛ چون چوب  حراج به آبرو و اعتبار ما دارد 

 کیبه  میدار  گذرد که یم  یاهیو هر ثان خورد یم

 .میشو یم تر کیبزرگ نزد بت یمص

مانده  هی ثان کیاگر  حنر   یگر یهر خانواده د د ی شا

آمده   شانی  گ  داماد  اشتبایه دند ی فهمبه عقد یم



اما من   کردند استقبال یم هی از قض  اقی است با اشت 

گران    ها نی از ا شیمامان ب یموضوع برا  دانستمیم

  یتمام خواهد شد، مامان که هم آرزو 

را  پزش قدر نی که ا  مرا از دانشگایه یلیالتحصفارغ

خفه کرد هم انگار را در دل   داد به عالم و آدم یم

به کل از ذهنش پاک  د یعروس شدن مرا با یآرزو 

  .کردیم

که دست خودش نبود اما تمام   ماماب  

 یرا رو  اشیلی تحص  ،رواب   ،عاطق   ی گذار هیسما

من انجام داده بود و سخت با شکست مواجه 

 .شده بود

دانشگاه آزادش و با   پلمیبا فوق د دهی حال سپ  

و چون  د ی به آن بال  شد که از همه لحاظ یم  یشوهر 

فرو بردش  لی به چشم دوست و آشنا و فام  یخار 

اش ها غرور زخم خوردهداشت به مامان و سال

، جنون ی هامرا تا مرز   نیو ا  د ی بخشتازه یم جاب  

 .بردیم د یو ترد سگرداب  



چادر   چادرها، دو تا   یبرو تو اتاق من س کشو -

 هیس باال. بدو سا  هی می بر  ا،ی ب عیــــبردار س  مشگ

س تور  خواد حاال یم س بزب   دهی به سپ خواد نیم

 .بجنب   ه،ی  آبغوره بگ

سست و کرخت شده به سمت اتاق   ب  پا  دست و  با 

سوم سمت چپ دراور  یکشو   روم،مامان و بابا یم

  منظیم یها و به دسته چادر  کنمبزرگش را باز یم

  یهامراسم یعمو برااگر زن ا یمراسم ختم  یکه برا

 نگایه کرد؛ تاسوعا_عاشورا دعوتش کند س یم

  سشکل و جن یاز رو  کنمیم و سیع اندازمیم

 یکدام بلندتر بود که آن را برا  د یای ب  ادمیچادرها 

  ونی  مامان ب یرا آهسته برا یگر یخودم بردارم و د

بسیر  کشو نگاهم به صورت رنگ   ی   ر ح د  کشمیم

.  افتد مامان یم توالت ی   م ینهیخودم در آ یدهیپر 

 کردم؟ چه کار یم د یمن با
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  م،ی کن تازه یم نفیس یدر واحد  خانم محمود پشت 

 یدلم برا کند،یم پ ی ک  شیگلو   ر یمامان چادر را ز 

چادر  اهی اش در آن قاب سو گل افتاده د ی پوست سف

ذهن   نیا  اد ی  خواهد و مدام دلم یم رود ضعف یم



فکنده با ا یکه به دنبال من با س   اورمی ن  املعننر 

آن را کرد و  و  نیچقدر التماس ا  اهیچادر س ی   هم

که با   د یآیم  انی نجف آهنگ  رسول یخوار شد. صدا

 :خواندسوز و گداز یم

 

شد اون کوچه؟ آدماش    اون خونه؟ چ   کجاست »

 «دونه؟کجان؟ خدا یم

 

. چقدر خوشحالم که  بندد راه نفسم را یم بغض 

  ِی مراسم  مرحوم محمود یبه بهانه توانمیم

آرام سازم.  را کیم  تابمو دل  ب   زمیبر  خدا اشگبنده

با   شهی شان که انگار همو عروس شود در باز یم

سد به  قهر است با نگایه  ا یدن یها آدم یهمه

 :غرد لب یم ر یمامان ز  کند مان یمداخل دعوت

 !رو به رومون باز کرد ی   انگار دِر کاخ کرمل-

 :مکن یم زمزمه

  !مامان-



م را نیم اما   یخانم محمود دنیچون با د شنود ترس 

ش که آن اند پا تند  طرف سالن نشستهو دخیر

 یا . من لحظهرود شان یمو به طرف کند یم

گرد    ی   م یو چشمانم رو  مانمجا دم  در یمهمان

را  یعکس مرحوم محمود شیکه رو   یجور جمع

 قهی سل ب  که   یلی همراه ظرف خرما و دسته گل گال به

  ستالیکاغذ و ربانش داخل گلدان کر   همانبا 

 .چرخداند، یمگذاشته

 .هیتو سا ا یب-

  که سخوش استکاب    چرخد یم  تا یسمت ب نگاهم

. گذارد در دهانش یم ب  در دست دارد و خرما یچا

 :دیگو وار یمو زمزمه  ستد یاباربد هم کنارش یم

تک خرماها رو  عمه حساب تک ها،یکره کرد-

 .داره

به سمت باربد  رود، درهم فرو یم  میهااخم

منظورم را  عیــــس  دهم،یم ی   را چ امن  یو ب  چرخمیم

و با   کشد به چشمان سخش یم دسنر  فهمد یم

 :دیگو یم یلبخند



خاطر بار غم . بهمیخانم، ما عزادار  هی نده سا ی  گ-

 ...ادهیز 

کارم   ی   و هم کوبمیم  تا یب ی. به پهلو خندد آرام یم و 

تکان   اشیچا وانیل  اتیمحتو  شود باعث یم

 :د یگو بلند یم حواسبخورد، ب   محکیم

 چته؟  یهو -

  گردد یممان بر درون سالن که به سمت  یهازن نگاه  

 :دیگو و آرام یم گزد لب یم

  نیشما اومد  ؟کن  یم  ی   سوختم بابا، چرا همچ-

  ن؟ی مگه مراسم ندار  کار؟چ  

 :میگو یم وار هزمزم

 ...دهی باربد که باز کش-

از س  مزاحم نگاه کند، نگایه یاانگار به پشه تا یب

 ب  
 
که پشت سمان در حال    اندازد به او یم حوصلگ

 .باشدها یمخرما و برشتوک سیناخنک زدن به د



رو هم رو  نمیاز عطِر نازن آره نکبت! بعدشم کیل-

جون آدم شدن که  هیکرده... سا  خایل  کلشی س و ه

 ...ست ی ن یزور 

سم  ی. چادر را رو د ی گو قلم را راست یم  کی نیا

تا   رومیم ی و به سمت خانم محمود کنمصاف یم

  بمی در ج امحال گویس  در همان می بگو  ت ی تسل

از طرف رضا است و قلبم از   ایمی پ دانمیم لرزد؛یم

 نیم لرزد یم صالیترس و إست 
ً
چه  فهمماصال

از  شیو چادر را ب نمی نشیم  یاگوشه  عیــــ . س میگو یم

و همان لحظه حس   کشم یم یی   سم پا یحد رو 

با   . زب  نند ینشباربد دو طرفم یم و  تا ی ب کنمیم

را قطع  انی نجف آهنگ رسول خشن و عصن   ب  صدا

 :د یگو غرکنان یمو غر  کند یم

داره، مجلس   ب  جا یی   از شور به در کردن، هر چ-

  .ست یآهنگ ن یعزا جا

 چد؛ی پبلند قرآن در فضا یم یچند لحظه بعد نوا و 

زار زار  خواهد دلم یم د ی  گاز قبل یم شیر یقلبم ب

 .کنم  هیگر 



  ؟یمتأثر شد قدر نیا جون من واسه حاچ   ه،یسا-

  ینجور یتو مراسم ا از صبح قدر تو کیس ب  خدا

 ی  گ ما گبابابزر  شینکرده بود، نکنه گلوت پ هیگر 

  بوده؟
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و  زند یر سدم یم یگونه  یتندتند رو  میهااشک

 .رضا را ندارم یهاامی هنوز جرات باز کردن پ

گند دهنت    یخفه شو باربد، کمیر حرف بزن تا بو -

 !نکنه عرفاب   نی از ا شیرو ب مجلس حاچ  

  رو من؟ نی دی آقا چرا شما دو تا کل-

 :پرسمبعض یم با 

  شته؟یپ ت ی باربد گوش-

 ...پس کجاست -

 :برمیم ون ی  چادر ب  ر ی را از ز  دستم

 نگ گوش کنم؟ آه  هی یدیم-

 :زدلب یم مردد 

بد   نیا ویل ها،خورهتو فازت به من نیم ویل ،اوگ-

 .کن  رو پیل ی   هم  ا یب ست ین



و همان   گذارمگوش راست را یم  یهندزفر  فقط 

 
 

انتظار   کنمرا که انتخاب کرده است لمس یم آهنگ

س  عاض یاد یفر  یاول رپر  یهی دارم در همان ثان

را   شانمی دست روح پر  ا ی  گ   ب  با صدا دهد اما زب  

 .داردو انگار به رقص وا یم د ی  گیم

 

 دل چون کبوترم انس گرفته چشم تو با 

 را ده  ی ام بازدل  رمبه خود نموده رام

 او  یاو مات مشو به رو  یمکش به مو  دست 

 تو را  ِی دهینکشد به خون دل دامن د تا 

 او  یاو مات مشو به رو  یمکش به مو  دست 

 تو را  ِی دهید به خون دل دامن دنکش تا 

 

که    کنمیم دا یجرات پ  کیم  حالی   هم  در 

نوشته   یرضا را باز کنم و چشمانم رو  ی هااساماس

 .لغزد یم  شیها



خودتم خوب   ،منو دور بزب   توب  نیم هیسا»

  تت یمن اذ یی   پا ا ی ب ار ی در ن  یباز  وونهید  ،دوب  یم

 «...که عاشقتم  دوب  خودت خوب یم کنمنیم

بعدش   کنم،صی  یم گهی ساعت د  می فقط ن هیسا»

فکر  هیور قضمن اهل عملم. اما به اون دوب  که یم

حاال  می رسفکر کن که باالخره بهم یم نی کن، به ا

و تو خفا؟ مهم   واشگی ا ی  و علن   رسیم هی فرقش چ 

  هی ذارم،که من برات کم نیم  نهیا
 

که   سازمیم زندگ

  داشته بایس   مشآرا ،کم نداشته بایس    ج  ی توش ه

لباس    ه؟ی ... دردت چهمه چ   و رواب   مایل ت یامن 

 «؟یخواعروس و بزن بکوب یم

  یاز رو  گر ی د  قطره اشگ  ست؟یدرد من چ راسنر  به

ِ ب یکه در فضا   و عدم درگ ید ی ناام
موج   ها امیپ ی  

و دوباره حواسم پرت   غلتد ام یمگونه  یرو  زند یم

 :خواندیم یرپر  امن  ی بشی که طبق پ  شود آهنگ یم

 

 

 همونه درد ، هنوز همونه درد  هنوز 



 به من ، نشو نگران بعد گفت رو یم نا یا

 به هم  باق  روز یم هیکه جلوترن ،   نا یا

 بجنگ گهقفسم چه تنگ ، هوسم یم اما 

 آروم بگند  سینگو ، ه گهیم می بغل

 ...بگند ، آروم بگند آروم

 

 

 

  میگو و در دلم یم فشارمهم یم یرا رو  میهاپلک

باشد   فکر کن که درد من خواسیر  مراسم عرویس

 در دل گنداب  
ً
 می که خودت برا  مخصوصا

 ...یا ساخته

از من و احساساتم   فهمد نیم انهی  چقدر حق و 

نگذاشته است که حال بتوانم از تصور   باقر  یی   چ

  کی
 

 دانمکه هنوز نیم  ب  ذوق کنم. او پنهاب   زندگ

ده  ش،ی هافرویس  دامنه آدم اش به کجاها گسیر



را مثل من له کرده و از   چه کساب   گر یو د رسد یم

 .گذشته  مانندهیحال و آ یرو 
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به   چادر دسنر  رِ یو از ز  دهمباربد را پس یم گویس  

 :پرسدیم تا ی . بستمی او درجا یم کشمصورتم یم

  ه؟یشد سا چ  -

ها  مهمون  دنی دارم تا قبل از رس یکار   هیافتاد  ادمی-

 بچه گه،ی انجام بدم. من برم د د یبا
ً
 .هافعال

 و دخیر و عروسش خداحافیط   یخانم محمود از 

با من  حنر  دهمو به مامان امان نیم کنمیم

 درچشم شود چه برسد که بخواهد سوایلچشم

سد و با همان حال  منقلب و قلن    کی که انگار   بی 

 کند دارد س باز یم خایل یحفره کی اش گوشه

که    ب یغر  . حیسرومیم  یی   ها را دوان دوان پاپله

پوچ و عبث جانم را به  است از انتقایم ر سشا



در آورده است، تمام وجودم نبض دارد.  انی غل

را  خواهمکه یم  یی   چبروم خانه و آن خواهمیم

 چی سوال پ  و  ده ی سپ  یدارم اما حوصلهبر 

  یرو روبه  میآندارم. به خودم که یمرا  شی هاکردن

 کی و در مغزم حنر  امستادهی دِر واحد  طبقه اول ا

. دستم هنوز در را لمس  ست ی پاک و روشن ن کر ف

 و من توسط دسنر  شود نکرده است که در باز یم

. شومیم دهی به داخل  خانه کش کشد که مچم را یم

  یاز هوا شود ام پر یمخسته یهاهیدوباره حجم ر 

بالاستفاده طبقه اول و   یدار خانهو نم ی   گسن 

 در ابعاد و اند   منر یق ادکلن گران
ً
او  یازهکه اصال

 .نبود

من عوض شده،  یقهیاما سل آد،چادر بهت یم-

 یازم دلی   یاگهیاالن دوست داشتم جور د 

  گهید ز یسوپرا هیبرام  رشیز  کهنی! مگه ای کردیم

 ...داشته بایس  

 :زنمو در چشمانش زل یم گردمبریم



اما   یبهت بگم چقدر عوض شد خواد دلم یم یه-

و مِن خر  یبود تو عوض   آد یم  ادمی همش 

 ...نشناختمت 

و با حرص    کشد چادرم را یم یلبه و  اندازد یم چنگ

 :دیگو یم

طرفم رو آروم  ت ی موقع نی تو بودم تو ا یمن جا -

  !کنم  ترشوونهید  کهنیا  ِی جا کردمیم

 .رومعقب یم و قدیم کنمنفرت لبانم را جمع یم با 

  یاومد ر ید یلیکه خ  یاخوردهزخم یوونهید  هیتو -

ِ زمان، ع هی که ساغ کیس
کنارش    تونسنر آدم یم ی  

مثل تو   وجداب  من با نامرد  ب   یفکر کرد ،بموب  

 االن که قلب خواهرم   امی کنار یم
ً
رضا؟ مخصوصا

  ه؟ی  گ  شت یپ

و به   چاند یپچادرم را دو بار دور دستش یم یپارچه

 .کندیم کیمرا به خودش نزد  لهی وس ی   هم

  یقلب خواهرت و عواطفش برات مهمه؟ آبرو -

  هیات برات مهمه؟ آره ساخانواده  ینما شدهنخ



اتاق   نی بی  برو تو ا  مهمه؟ پس اون صدات رو 

 ...اریلباسات رو هم در ب ،سمت چن  

 :خندمبلند بلند یم عصن  

  !هم در ارتبایط یخوبه، معلومه با چه قرس  -

 .فشارددو دستش یم ی   سش را ب کالفه

 .هیسا  کنمنیم تت یاذ -

 :کنمو زمزمه یم می  گرا به دندان یم لبم

!  دهتو وجودت، صدات، حضورت داره عذابم یم-

بار کل    هیرضا  ؟نکن   تمی اذ یخوایم یچه جور 

بهم   یخوااالن یم یکرد  کسانی رو با خاک می زندگ

و  ات راحت بیس  وجدان نداشته ِش یکه پ  تجاوز کن  

 
 

  نمونده که در حقش نکردم؟ یکار   گهید بگ

 :نالدیم زدهبهت 

 تجاوز؟ -

نه دلم با تو هست نه  ارد ی ل ی در م کیآره چون من -

و جون تو تنم باشه بهت   اد یکه نفسم باال ب  ب  تا جا 



االن؟   هی چ متی تصم  ،بهم دست بزب   دماجازه نیم

م بغلت؟ یفکر کرد   بدو بدو اومدم بی 

 و عصن   دهد را به سمت اتاق هل یم میبازو 

 :دیگو یم

تو منو   ه،یرو اعصاب من راه نرو سا قدر نی ا-

  بودن ما باهم معن   ،موب  باهامم یم ، یدوست دار 

  !که تو گفنر   ست ین یی   داره؛ اسمش اون چ
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 کوبمیم اشنهیو تخت س ستمیاو محکم یم سخت 

 :میگو و یم

 رم،نیم بار حرف زور  ر یمن سم بره ز  دوب  تو یم-

من آب از سم  کن  که تو فکر یم  یی   چبرخالف  اون

رو کن.   یتو چنته دار  وقته گذشته، هر چ   یلی خ

  ا ی  ونی  ب رهدر یم نی جنازه من از ا ا یکه   ی   اونوقت بب 

 .جنازه تو 

  یرو روبه د یتهد یاش را به نشانهاشاره  انگشت 

 .دی  گصورتم یم



  ت ی مدل حرف زدنت رو زندگ نی غ ا هنوز دا -

زبون  سخ  ن یتو؟ ا آدم بیس   یخوااس چرا نیمتازه

رو  نیاز ا شیر یست ب ؟غالف کن   یخوا یم رو گ

 نا یو ا شی ک  دونمتنت اضافه کرده؟ من که یم

تو   گهیهم د نا یا  وانی ک  دونماس، یمبهانه

کت  از همه   دونممن یم دن،شون بهت کار نیمس 

  یگردو غروب بریم ونی  ب زب  صبح یم  و  یاهروند

 
 

 ِس کار بود که بگ
ً
  شیک  یها ! حاال بهانهیمثال

  یدر دربه  نی ا یخوابماند... چرا نیم  ه؟یرفتنت چ

چرا   ذارم،تنهات نیم گهیوهللا دبه هیتموم بشه؟ سا

رو کردم اهرم   دهی سپ ن  یباگه یم ؟کن  یم ی   همچ

  کهنیا ی جا برانیا یا ی گفتم بفشارت، اگه االن  

زور باال ست باشه   د یبا  دونمو یم  شناسمت یم

!  وونهید ارمیکه به دستت ب  نهی واسه ا نا ی ا یهمه

 ...خار به پات بره ذارمجون خودت نیم

و نفسم از   دهمپشت سم یم وارِ یرا به د  امهی تک

خشم، از بغض، از هزاران حرف گفته و نگفته باال 

 .دیآنیم



 یم  رضا چ  -
 

  ؟یذار تنهام نیم گهیخودت؟ د یبرا گ

پشتم رو   یجور  ذاشنر تنهام یم د یکه نبا   ب  اونجا

 ونی بودم، تو من و م جیها گ که تا سال  یکرد  خایل

. حاال بعد از هشت  و رفنر  آسمون و هوا گذاشنر 

 یو منو ملکه یبساز  ایلی رام قرص خب  یسال اومد

 دنبال ا ؟کن    پنهاب  
ً
بودم   ا ی   چ جور نیمن اصال

تو که  ،شناخنر رضا؟ تو که منو یم وقت چی ه

  خواستم... من یمیمنو از حفظ بود  یآرزوها

رو داشتم و   ا ی رو  نیا میمهندس بشم تمام نوجوون

و کوفت و زهرمار و   هی براش جون کندم، بدون سهم

پول بابا، اون دانشگاه رو قبول شدم، من حرستش 

کردن،   ار رو داشتم رضا، حرست درس خوندن، ک

  نی شدن! به من نگاه کن، من تو ا خودم کیس یبرا

نه حق   ؟فهیم ! یمج  ی ه  ستم،ین ج  یمملکت ه

 یسادی وا ب  دارم نه حق کار! با چه رو لی تحص 

چادر لباس   ر یبرات ز  یمن توقع دار  یرو روبه

بپوشم و بذارم به  کنندهکیو تحر  خواب سکیس

رو تنم؟ من فکر   نهیبش فت ی کث   یدستا منر ی هر ق

که    هسنر   ساده شهرستاب   یدانشجو   هیکردم تو 



من اون رضا رو   ؛مثل من عاشق درس خوندب  

 قدر نی ا یدوست داشتم، تو واسه من ُمرد

 ...من نده  لیپرت تحو و چرت

  و با خشیم کشد را محکم به دندان یم لبانش

 :سازد را رها یم شیآشکارا صدا

منه؟ من تنهات گذاشتم؟   ی  تقص که گفنر   ب  نای ا-

  رفته. ویل ادتیخانوم  هی سا گرفنر   انگار فرامویس  

 ی من دق 
ً
  ت ی جمع خرداد وقنر  پنجو ست یب ادمه،ی قا

  د،ی ترک پشت  دِر دانشگاه همه جا داشت یم د ی رس

از در  د ی همون جا اخطار دادن دانشجوها نبا

! منم رفنر  ؟ یکرد   کار اما تو چ   ونی  دانشگاه برن ب

بود  انقالب، گ ابانی خ کیکه دنبالت اومدم... نزد

شعار   گفت بود یم گ  گرفت؟دائم مچ دستت رو یم

تو   گهیم هر چ   ینده؟ منه المصب نگفتم هر خر 

  بهیدانشجوها غر  یتکرار نکن؟ نگفتم؟ نگفتم از ال

 یجور هی  ؟یمون؟گوش کردهم اومده دنبال

بهت مدال افتخار   رهانگار قرا  یکردحنجره پاره یم

کارا    نیبدن بدبخت! صدبار نگفتم من و تو در حد ا

 شی نداره قاتپدر و مادر  است ی نگفتم س م؟ی ست ین



 هی عروسک  دست  ن  یب یم یآنشو به خودت یم

و دودمانت به باد رفته! من صدبار  یشد یس 

خودت  یها یباز   وونهیاومدم کاورت کنم؛ د

بودنت. خود رو به  دهینذاشت، صد نفر آدم د

 گفت،یم گهید گی  گفتمنزن من نیم ت یخر 

به  یعکست همه جا بود! تو خودت گند زد 

  ؟کن  به اسم من تمومش یم آرزوهات چرا 
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 :دهم پاسخ یم لرزد یم اراده که ب    ب  بهت و صدا با 

 یرضا صدا گفت؟یم گهید گی گفنر تو نیم-

بود که چرا تو   ی   درد منم هم ؟ی شنو خودت رو یم

  بگه... که اگه گفنر  گهید گیهمون  ذاشنر ! یمگفنر 

  نمیببرات داشت و دارم به چشم  یم منفعنر  هیو 

 یم چ   جا نیاالن ا گهیکه داشته... د
 

  نیبعد ا گ

  ها یلیعکس خ ؟یهمه سال؟ با خودت چند چند



  هامونیلی پخش شد اما من اخراج شدم... خ

  م؟یتظاهرات اما چند نفرمون اخراج شد می رفتیم

بهشون گفت که   میچند نفر بازجوشون مستق

رو زده؟ من که ازت  شونرآبیشون ز عشق

س  خرد شدن  یچرا؟ همون موقع که صدا دمی نی 

ل موندم، رفتم دنبال  ال کرد روحم داشت کرم یم

وقت تو  نگاه نکردم؛ اون مپشت سم می زندگ

من نطق هم   یبرا کیس  خجالت نیم ؟ی طلبکار 

 ؟ کن  یم

و تکانم    د ی  گرا در دست یم میهاشانه ناگهاب  

 .دهدیم

 عشقت بودم؟  یپس قبول دار  هیسا-

 ؟ یدی رو شن  ی   فقط هم -

و   فشارند یم  شیر یب را کیم میها سشانه انگشتانش

 :دی گو یم قرار ب  

االن  گهید اشهی رو بشنوم، بق ی   فقط هم خوامیم-

 ...ست یمهم ن



آدم درمانده  نی شناخت ا یو برا  جمی گ  قدر آن

  شیهاجز زل زدن به چشم یاهستم که چاره

کرده نه رنگ عوض   یی  که نه تغ  ندارم، تنها بخیس  

 گذرد آشناست. زمان دارد یم میکرده و هنوز برا

   فشی که تکل  یاما بر ِس گذشته کهحایلدر 
ً
کامال

  دهتمام ش اش از نظر من بسته و مشخص و پرونده

 .می کنیم  هودهیبحث ب میاست دار 

 ...مراسم رو بهم بزن رضا-

ام را نوازش کند اما در  که گونه  د یآباال یم دستش

  یی   کالفه از موضع قدرتش پا  شود،هوا خشک یم

 :کندام یمزدهبهت  و التماِس لحنش د یآیم

  ؟موب  باهام یم-

 خواهمو یم دهمتأسف تکان یم یاز رو  یس 

و  گذارد پشت سم بردارم که نیم وار ی را از د امهی تک

 :کندارصار یم

تون و دل  خانواده یمراسم و جمع کردن آبرو  هیسا-

 
 

بده که  قویل  هیبه من  با من، تو  دهیسپ   شکستگ

  ...موب  که یم  ،هسنر 



   کنم،سکوت نگاهش یم در 
 

بلندش  یبه موها  چنگ

  د ی. شاند ی آکش یم  یو لبان من به پوزخند زند یم

مسخره بود که در آن لحظه و   حنر  ا یدار خنده

ا   یلی خ  یمن عاشق موها کردمداشتم فکر یم  ط یس 

 شان  یپر  ی موها نیدانشجو بودم تا ا  یکوتاه رضا

ژل و تافتش  یکه بو   ی امدل  درست شده نیآخر 

 امهی  . نگاه خانداخت گلرخ یم  ل یوسا اد یمرا 

 :کندجسورش یم

هام، تند رفتم... تو  واسه حرف خواممعذرت یم-

... سا من چه حایل دوب  چه یم
ً
 ....هیام که! اصال
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 :م یگو کالفه و تند یم  گذرد،دارد یم زمان

  !رضا-

 :دهدپاسخ یم ربط ب  

اون   بغل کردنت رو داشتم، چه هی من حرست -

  ب  ها سال  نی ا یچه همه م؛یها که با هم بودسال



رو تو خواب  دنت ی که گذشت... بگم چند بار بوس

 ...یدار ی و ب

 .رضا مونممن باهات نیم-

 انیکه هذ  ج  ی و مانند آدم  گ شود نیم باورش

را   شیهاحرف یگنگ ادامه  یاچند کلمه د یگو یم

و در برق نگاهش   شود یم ار ی و سپس هوش  د یگو یم

و من  د ی  گ . از من فاصله یمند ی نشیم  ن  ی حس عج

جمع   میهاشانه  یمامان را از رو  و مشگ ی   چادر ل

 :کندلب تکرار یم ر ی. ز کنمیم

 ؟ موب  نیم-

 د ی ام به سمت در بامانده  جی و باز گ  دهمتکان یم س 

 :کنمزمان منم تکرار یمپنجره؟ و هم ا یبروم 

  ت یپوشال  یعاشقانه ؟بکن   یخوایم  کار نه، چ  -

 لحظه به بعد؟  نیاز ا  هی ات چ برنامه ارزه؟چقدر یم

به   یعرق سد شنومخاله کوچکم را که یم یصدا

و مصمم به سمت پنجره پا تند    ند ی نشتنم یم

 .کنمیم



 جا نی ! اکن  رو نابود یم چ  همه یدار  ه؟یسا  ارزهیم-

همه رو آزار  یکه باز حارص    یدار  هم آرمان و هدق  

 اتپا رو اون غرور لعننر خودت رو اما  حنر  یبد

 ا؟ یتو دن هسنر   چته تو؟ دنبال چ   ؟ی نذار 

و با  کنمرا باز یم یو قد یمیقد یپنجره سخنر  به

 :کنمزمزمه یم یپوزخند

  ؟هسنر   تو دنبال چ   ؟ هسنر  یپس دنبال نابود-

خرد کردن غرور   ؟ساعت  اتاق سمت چن    می اون ن

 من؟ 

 .دی آدنبالم تا دم پنجره یم به

 نیمد ی من که گفتم ببخش -
ً
  یکار   خواستم... واقعا

  !کنم

 :کنمنفرت درون چشمانش زمزمه یم با 

 ...از حال خرابت معلوم بود-

 :دی  گدستم را محکم یم مچ

  یلی که خ  نی ا شهتو خراب یم دنیحال من با د -

 ...اما تو  ه،یعی طب 



 :میگو و تند یم و عصن   رومیم ونی  پنجره ب  از 

ول کن! کم مزخرف بگو، حرف آخرت    دستم رو -

 ه؟ ی چ

 :دهدیم  هی کنار پنجره تک  وار ید به

 خوام،من حرف آخرم رو اول گفتم، تو رو یم-

ان یم   هی کنم،گذشته رو برات جی 
 

 ب   و  عایل زندگ

  !منتها نه علن   سازمدردس برات یم

 :کنم نفرت زمزمه یم با 

 !عوض  -

از همه بدتر  کند،یم امچارهی دارد ب  صالی إست 

کردن اوست. و باز   هی و توج دهی مواجهه شدن با سپ 

که به    ب  و آبرو  شکند از مامان یم دانمکه یم  دیل

 .رودما یم یقول خودش باز از خانواده

به او  میهاو حسن ختام حرف چرخمسمتش یم به

 :میگو یم

 .زنمخودم عقد رو بهم یم-

 .شنوماز پشت سم یم را  شیصدا



 ...خودت یشد پا  هرچ   گهی ! دخودداب  -
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خودم را  من از وقنر  ست ی ن اشیادآور یبه  اچ  ی احت

خودم بود. با  یپا  میتمام کارها ت یشناختم مسئول

بخواهم در ذهنم  کهآنهمان حال  خراب و ب  

در    روم،باال یم راست کی ها را بکشم پله یانقشه

 یهابه صورت توجهو ب   کنمخانه را باز یم

که انگار وسط    نا ی مامان و خاله م  یزدهبهت 

  دهی به سمت اتاق سپ  ام،دهی شان س رسمکالمه

بکی و  چرخمیم . چشمم که به  کنمدر را باز یم رص 

چنگ  انگار کیس افتد اش یمشده شی صورت آرا

  نشی آهن یهامشت  انیمو قلبم را در  اندازد یم

ِ نگ کی داشت مثل  میبای. خواهر ز فشارد یم
 ی  

 و چشمانش را با برقر  د ی درخشیم ی  نظکم

سقوط قرار    یبه من که در آستانه کنندهوانهید

 :پرسد یم  جانیو با ه دوزد دارم، یم

 تورم کو پس؟  ه؟یخوب شدم سا-



چنان در تنش خوش نشسته   عرویس  د ی لباِس سف 

  کنمفقط نگاهش یم ی   چهمه ال  یخب    یاکه لحظه

ناب و کامل   رِ یتصو  نیچشمانم از ا دهمو اجازه یم

  .شوند ابی  س  ب  با یاز ز 

 :میآ گلرخ به خودم یم  یصدا با 

چرا رنگ   ؟ی ست کرد اهی جون چرا چادر س  هیسا-

 شده؟  یی   چ ه؟یجور نی و روت ا

به صورت گلرخ  توانمکه نیم  ست یخودم ن دست 

 :دهمرا یم دهی جواب  سپ ی  نگاه کنم و با تأخ

 ...قربونت برم یمثل ماه شد -

  دهی چ ی پ یهاهمهمه یبه صدا خواهمچقدر یم هر 

به   . انگار مهماب  شود باشم، نیم تفاوتدر خانه ب  

هستم   یا بهانه کیخانه آمده. در ذهنم به دنبال 

با   یاتا گلرخ را دست به س کنم و چند لحظه

 جانیتنها بشوم که ناگهان گلرخ با ه  دهی سپ

 :دیگو یم

 !برات درست کردم چه عرویس ی   سالم داداش، بب -



  ستادهیشت سم اکه درست پ  د یگو ادکلنش یم یبو 

زده  تکان خوردن ندارند. نگاه  ذوق ی نا میاما پاها

صورت من برداشته و به صورت او  یاز رو  دهی سپ

 بخشد یم  شیهاکه به گام  . با شتاب  شود دوخته یم

 .از درگاه در اتاقش کنار بروم کند مرا وادار یم

و با عشوه  کند و داد یم غی ج  یابچگانه یصدا با 

و  کند و با ناز س خم یم زند یم  رضا چرچ   یجلو 

 :دیگو دست آخر یم

  ؟ی  خوبم ام-

 :زدگوشم پچ یم  ر یز  گلرخ 

  !جون هیخوب شد سا ششیآرا یدید-

کوچکم با   یخاله نا،ی لحظه خاله م ی   هم  در 

دستانش هست با کل   انی که م  اسپندان کوچگ

 یتقر  یبلند  دنی کش
ً
 ر ی. گلرخ ز ترساند همه را یم با

که    ست ی و دست خودم ن کشد یم غی گوشم ج

 :زنمبهش ترس  یم ارادهب  

 ؟داد نکن   و  غی ج قدر نیگوش من ا  ر یز  شهیم-



و   گذارد قلبش یم یدستش را رو  یس  ی نما حرکنر  با 

 :دیگو متعجب یم

 اعصاب ندار  هیسا-
ً
 !هایجون کال

  دهی و خاله و رضا داخل اتاق کوچک سپ مامان

. کنند نگاه یم شی هایها و دلی  اند و به عشوهآمده

  تم،یو با ر  رود گلرخ از کنار من یم
 

مربوط به  آهنگ

  دهی و سپ رقصد و خودش هم یم خواند را یم عرویس

 .کندو رضا را هم به رقص دعوت یم

 

 

 

 

 _عاشق یها _پنجرهن  یشب_نش #

 

 ,عاشق یهاپنجره ن  ی نششب  "VIP" کانال

[26.06.2021 21:26] 



[Weitergeleitet aus ” یها پنجره ن  ی شب نش 

 [(golnaz Farrokhnia) ”عاشق

 20پستــــــــ#

 

 

 

 

 

رضا اما  زنند،و خاله با ذوق دست یم مامان

که   اندازد به من یم نگایه چشیم ر ی. ز رقصد نیم

ناجور آن جمع هستم. در نگاهش  یوصله

 .زندنهفته که آتشم یم خاض یخونرسد 

و به من   د ی  گمامان امتداد نگاهش را یم ناگهان

 :پرسد از رضا یم  نا ی خاله م رسد؛یم

  نی کرد! صی  یمن یعجله دار  یلی آقا داماد شما خ-

خواهرتون   ن،یدید یم عروس رو  گهیچند ساعت د

 ...هاکرده  یباز  براتون پاربر 



و  برد شلوارش فرو یم ب یرا در ج  شی هادست  رضا 

 :دیگو مزخرفش یم یخونرسد  با همان آرامش و 

 آدم کم صی  -
ً
 .هستم یبله کال

 :میگو و بلند یم شود طاق یم طاقتم

 اتاق من؟  یآچند لحظه یم دهی سپ -

 :دیگو یم جانی و با ه  گردد به سمتم بریم نا یم خاله

تو   یاومد دمت یتو؟ د قربونت برم خاله خوب   یا-

خاله؟   یآر رو در نیم اهی چادر س  نیها، چرا اخونه

  .زمیعز  اومد نداره

گام    کیو  گذارمیم شی بازو  یحرص چادر را رو  با 

  که مامان با نگراب    دارمبریم دهیبه سمت سپ 

 :دیگو و یم کند چشمانش را تنگ یم

 ؟ یدیرو د ی  آقا ام  ه،یسا-

 :دهدمن رضا جواب یم یجا

 .با هم میجو آشنا شد بله خانم پناه-

ب به سمتش یم کیمن و مامان  س  که    چرخد رص 

 :دهداو ادامه یم



شون  جان دست  دهی همو، تور سپ مید یپله د تو راه-

خواهر عروس باشن گرچه   د یبا شونی ا دمی بود فهم

 .آشناس یلی شون خته چهره

و آرام   فشارمرا در دست یم دهی سپ فیظر  مچ

 :میگو یم

 ده؟ ی سپ  میبر -

  ؟ی دار  کارمچ  -

ها به آور است اما مجبورم مثل بچهخجالت  دانمیم

 .بدهم د ی وعده و وع  او 

 ...فهیمیم می بر  زه،یسوپرا-

و  کند و به سمت در اتاق حرکت یم  کند یم  ذوق

 :دیگو به رضا یم سپس قبل از خارج شدن رو 

 .آمزود یم  ها،ینر  ی  ام-

و دور از چشم خاله    کشد یم قر ی نفس عم مامان

 .کندنازک یم پشت چشیم شیبرا

به کاراشون برسن،   ی  جان بذار آقا ام دهی سپ -

 !س عقد گهید  شونن  ی بیم



از   شیب ش ی هایبا سبکرس  دهی سپ گذارمنیم گر ید

ازدواج  نیمرد و ا نینشان دهد چقدر هالک ا نیا

و در اتاقم را پشت سمان  شمک است. دستش را یم

 امپشنر  ب ی کالفه از ج   لرزد یم ام. گویس  کنمقفل یم

روشن شده آن  یبه صفحه و نگایه  آورمیم  ونی  ب

نگاه به  هی حرف بزب   یخوایم »وقنر  اندازمیم

بنداز. تو بهیر از هر   ت ی زندگ یهشت سال گذشته

 نیآخر   ؟چ   عن  یفرصت سوخته   دوب  یم کیس

 «.هیفرصتت هست سا
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 ”دوم فصل“

 ”۱۷ پالک“

 ”طبقه آخر تابب   پنجره“

 ”شهی شب   قاب“

 

 

 

 

  یورز تخت که انگار هنوز از آن عشق یهاملحفه

و  زند را با نفرت پس یم سوختند یم ی   آتش

. با همان  زند چنگ یم ی   زم یشلوارکش را از رو 

جور اتاق خواب  و لخت پا داخل بالکن جمع تنهمی ن

زن با تمام   یهالب  یرو  . از پوزخند لعننر گذارد یم

  ت تخ یکه کماکان رو   وجودش متنفر است. زب  

 یرا با خونرسد اشو حرکات عصن   دهی دراز کش



  کدامچی اما ه کند روشن یم یگار ی . سکند نظاره یم

را  اش ختهیروان  بهم ر  قش،ی عم یهااز ُپک

بار لبه  نی. با کف دست چندکند آرام نیم یددرص

مشتش   انی روشنش را م گار یو س کوبد هره بالکن یم

اما حالش چنان خراب است که از   کند خاموش یم

و سپس کف  سوزد از دستش یم شی دلش ب  اشداغ  

 .کندیم شیرها ی   زم

که    یا. لحظهند ی نشجنون درونش آرام نیم ویل

رنگ زن  نگاهش به چشمان مخمور و عسیل

نگاهش   خاض ی  و تحق  یکه با سد  افتد،یم

و همان دست سوخته   د ی  گدوباره آتش یم کند،یم

 .کوبدرا مشت کرده و درون قاب پنجره یم

و دستش   ها شهیش خیر  یفرو ر  ب یمه یصدا حنر 

  جی افتاده هم در زن ه یبد یز یر و به خون دهیکه بر 

. انگار که مقابل کند نیم  جاد ی ا سایسو اح  جانی ه

  شیاز جا شی نما انی تئاتر نشسته باشد، با پا یپرده

و   پوشد را یم شیهالباس نهیبا طمأن د،ی   خبریم

. کند یمسش گوجه    یرا با دقت باال شیموها

 ی   و هم د یای تا خودش به حرف ب ماند منتظر یم



دورگه و پر از درد  ب  با صدا و او  افتد اتفاق هم یم

 :دیگو یم

 !طالق یبرو دنبال کارا-

  یسخ زن در فضا یها لب  انی از م راحنر  نفس

پاسخ   اشو با آرامِش ذابر  شود متشنج اتاق رها یم

 :دهدیم

 د ی وقته؛ فقط با یلی همه کارا رو انجام دادم، خ -

 .امضا کن    یای ب

دور دست   یدستمال کاغذ هیکالفه چند ال   او 

 :غرد لب یم ر یو ز  چد یپ یم اشدهیبر 

  نیا نی  گوه بگ-
 

 ...رو زندگ

؛ احت -  .رم. من دارم یمست یبه گفیر  تو ن اج یگرفیر 

 :چدیپیم  اشصوبر  یتارها  یالبهاست که ال  درد 

  !دای ش یس  یم  مونی پش-

  ن  ی سش با سنگ کند،یم در درگاه اتاق مکن   زن

 .چرخداش یمشانه یرو 

 ...ندارم دنیاصال حوصله خند-



را پر   شیهاخرد شدن غرورش دوباره گوش یصدا

خراب دست   شکسته و حایل . با دیل کند یم

 :نالدو با حرص یم د ی  گداغونش را به سمت در یم

 .نمت ینب  وقت چی ه گهیگمشو که د  یجور هی-
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خانه  بندد،که دِر خانه را محکم یم  دا ی ش به آشی  

 یکردن گاز و باند، در جعبه  دا ی و به دنبال پ رود یم

اختصاص   شان یکه به داروها   کفیس  

 یتقر  گردد؛د،یمانداده
ً
تمام سطوح را آلوده به  با

 نی عادت دارد به ا ها ج  یپ باند  نی. به اکند خون یم

 ...ها همرفیر  

 قر ی را با پک عم شیبه گلو  دهی چسب سمج و  بغِض 

 .دهدفرو یم گار،ی به س

  رد،یپذیم  ر ید کند،باور یم ر یدارد که د یبد عادت

.  دهد جان یم ییی  و با هر تغ کند سخت دل یم

هست   احساسابر  یاهوش و به اندازهبا  یقدر آن

  نی دارد جنازه ا ست ی که بداند شش ماه
 

را  زندگ

  کهحایلدر   کشد تنه بر دوش یم کی
 

 نبض زندگ



ک بان افتاده و چه اش مدتمشیر  درد هاست از رص 

 .جا گذاشته است اش بهبر روح   یو کار  قی عم

او  یهاشانه یا رو ر  ی   تقص   تمام بار  دا ی چرا که ش 

  نقش کوچگ د ی گذاشت و رندانه از هر چه که شا

 .درش داشت فرار کرد

به ظاهر پهن و استوار بود اما  د ی که شا  ب  ها شانه

 .رفت آن یم خیر  یفرو ر  م ی هر لحظه ب 

 یهاالی از عالم فکر و خ لیموبا زنگ گویس   یصدا

 . با ب  کشدشیم  ونی  اش بتلخ و شوم
 
به  حوصلگ

  یهاتک کوسنتک شود و مجبور یم رود سالن یم

 گویس    ت ی جا کند تا در نهابهها را جا مبل یرو 

نقش بسته   شیاش که نام مادر رو صفحه شکسته

تن   ناپهکا  یو رو  فشارد کند. دکمه سی   را یم  دا ی را پ

 :کنداش را رها یمخسته

 جانم مامان؟ -

قربون صدات برم، دلم هزار راه رفت،    الیه-

شکسیر    یزنگ زد گفت باز صدا  مسلیم ؟سالیم 

  ،سنر یتون اومده! نفسم رفت... فکر من ناز خونه



که   ششیوقت پ چند  نی فکر خواهرت باش اومدم ا

وقت تمام فکر و کنه، اون  مانیتو آرامش زا

توئه. بس کن مادر، تو رو به روح   شیمون پحواس

 ...کن  ومشپدرت تم

 :ندینشصاف یم شیس جا  عصن  

 ...میی  گ مان قسم نخور، تموم شد. طالق یمما-

مادر و پرس سشار است از   ی   سکوت ب لحظابر 

به   یلی م  کدامچی که حرمت دارند و ه  ب  هاحرف

 .بلند گفتنش ندارند

 ؟ ینکرد  یرفتار باهاش که بد -

از س حرص  یو با پوزخند فشارد را یم اششاب  یپ

 :دیگو یم

 نگران ش-
ً
 ؟ ب  دا ی مادر مارو! االن واقعا

 :شکندمادرش یم یدر صدا بغض 

نکنه   گم. یمترسم تو یم ینه قربونت برم، از اخالقا -

تو   ،وقت دست رو دخیر مردم بلند کرده بایس   هی

اما به هر حال اون دخیر   کی   نیم اتی  دعوا حلوا خ



  یلی زن توست، حرمت داره... خ
 

  شه،نیم ها از زندگ

منم خونه  گر ی قربونت برم االن ج کنمرکت یممن د

 ...اما تو بزب  

 :دیگو و یم  کند یم ج  یکالم مادرش را ق  طاقت ب  

 به عمرم با -
ً
من دست رو زن بلند کنم؟ من اصال

 ؟ کردم مامان که حاال نگرانیم   یکار کتک  کیس

و به   موندم! واال تو نوجووب   جی گ  ی   منم واسه هم-

شده؟   چ   ،ی کارا نبود  نیاهل ا  یگر اغ  یدوره  قویل

  نیا
 

خشم  قدر نیبه ست آورده که ا  چ   زندگ

  ؟یدار 

 .دی   خاز جا بریم کند،اش یمدستش دارد کالفه درد 

 کار  د یاالن با-
ً
 ؟ یندار  یبرم مامان، فعال

 :شودزده یممادرش هول و شتاب یصدا

 !باهات حرف بزنه خواست هم یم نا ی وم ر -

خودم بهش زنگ  گهیبهش بگو چند ساعت د-

  زنم،یم
ً
 .فعال
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  اشیکه در جهت خوددار   و تالیس   تمام سیع با 

  یو صدا آورد طاقت نیم گر یاما د دهد،انجام یم

  یها. دانهد ی چ ی پ در بخش اورژانس یم  ادشیفر 

و بند  خورد س یم اشقهی درشت عرق از کنار شق 

 .لرزدبند وجودش از درد یم

 ِ  و  دهیرنگ پر  یبه چهره متأسف نگایه  فت ی ش  دکیر

 :دیو گیم یو به سد  د انداز ناالن او یم

خودت رو   گهیبمونه، تا د ادتیدردش   ست یبد ن-

  !شکنجه نکن  

دورگه از درد   ب  و با صدا بندد را یم چشمانش

 :نالدیم

 ...شکنجه نکردم، حواسم پرت شد... آخ-

رو با کف دستت   یگار ی س ر یحواست پرت شد ز -

ها پره، فکر  حرف نیمن گوشم از ا ؟اشتباه گرفنر 



من پدرتم که گول بخورم اگه حواست پرت  یکرد

  ی   که همچ  هینه چند ثان د یکش طول یم  هی ثان هیبود 

 
 

شد؟   شه! بعدش چ   جاد یا قر یعم  سوختگ

س تا اون    نی که از ا  یخورد حواست نبود به چ  

  یهایکار اهل کتک آد نیم اتافهی ده؟ به قیس بر 

 ه؟ ی عشق هی قض ،بایس   ابوب  ی خ

و   کند کارش را هم تمام یم  شیهاحرف  انیبا پا  دکیر 

که دست او    د یگو یم لن   ر یبه پرستار کنار دستش ز 

لب باز  شانشیبه حال پر  هی  را پانسمان کند و باز خ

 :کند یم

  نی زدن با شماهاست! اکار هر شب ما سوکله-

و   یکار اونم کتک ؟ید یتخت  شماره چهار رو د

 ،بود. تخت بغلش خودکیس   نامویس گهدعوا؛ یم

قرص تو   هر چ   نمیپرسه ولش کرده زن گرفته! ا

من دلم واسه امثال   دوب   خونه بوده خورده. یم

  درد واقیع آد،به رحم نیم یاذره گهیشماها د 

تون، که با دست  خودتون به بدن  نید ی نچش

  ب ی آس پروا ب   جور نی ا نیکه دار   یاهیسما نیتر بزرگ

 ...ی   زنیم



و دکیر دست او را   کند کار پانسمان را تمام یم  ر پرستا

  یدستش را برا  یرو  هی رد بخ گر یتا بار د  گرداند بریم

 .بار چک کند نیآخر 

س  هی! ن ی دیند درد واقیع ن،یدیند واقیع  ض یمر -

سن خودت  چند تا هم ی   بب ،درماب  یمیبرو بخش ش 

اس و هزار درد   ! چند نفر امجنگندارن با مرگ یم

...  آرنخم به ابرو نیم آرهداره از پا درشون یم گهید

از   د  ی نسل جد نیا  دونم،وقت شماها نیماون

رفت   نیچرا ا کهنیامتوقع ِس  ی   چکس و همههمه

! رگ بزن، قرص با بهماب   د ی خواب  با اون، فالب  

!  نی و نماد یس  ینما دوب  اش هم یمبخور... همه

  !شماها  نیجود  مردن هم ندار و 

به دکیر نگاه  هی  خ دهی ترس و پرستار با بهت و کیم او 

که آدم حرف خوردن و ساکت    ب  و از آنجا کردند یم

 :کندبا حرص زمزمه یم ستیماندن ن

جون فکر کردگهید د یببخش- من   ی! بعدشم دکیر

 ؟ کن  یم  حت ینص ینفس دار  هیچند سالمه که 
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به او  آورد که به دستش یم  ق  ی با فشار خف پرستار 

  نیاز ا  شیدکیر ب  نی با ا د ی نبا دهد هشدار یم

  . گذاشت و بحث کردس بهس 

  ست،ین و قد و قطر بازوت مهم شت یر من ته یبرا-

ن و اونا  د یاونو پدر و مادرت با ش رو بی  که    ب  َحظ 

دستت رو براشون خرد   یهاتمام مفصل یزد

نداره  نو یارزش ا  ا ی تو دن  زب   چی جون ه! پرس یکرد

 ...خرد کن   یجور نیخودت رو ا که بزب  

 کج   یها مفصل  یرو  نگاهش
ً
بد و گاها

 یا و لحظه خورد یم  دستانش چرچ   یخوردهجوش

است مانند    دهی که در آن لحظات کش   ب  هاتمام درد 

. خودش را گذرد یم قرارشاز جان ب   برقر  انیجر 

خاص خودش  یهااز آن لبخند  گیبا  و  بازد نیم

 :دیگو یم

 دکیر جون؟  م ی شناس رو یم  گهیما هم د-



به پرستار   و رو  دهد أسف تکان یمبا ت  یس  دکیر 

 :دیگو یم

 !بده حی نوشتم، براش توض شو نسخه-

 .بله دکیر -

 خورد،اش را فرو یمبار ناله نی ا شود که دور یم  دکیر 

 :دهد یم حیپرستار توض 

 نبا قیتون عمزخم-
ً
 چند روز اصال

ً
آب  د ی بود، فعال

... ممکنه اده یعفونت کنه ز  کهنیبخوره، احتمال ا

به   د ی دوباره به دکیر مراجعه کن  د یتاول بزنه اگه زد با

کون  د،ی ها رو نخارونوجه تاول چی ه هر  ا یو   د ی نیر

 
 

 د،ی داد انجام ند  شنهاد یپ کس درمان خانگ

 
 

  عهیبه محل ضا ج  ی فرق داره ه  گار ی با س  سوختگ

 ...و خارش حیسدرد و ب   ی   پماد  تسک حنر  د ی نمال 

 :نالدیم و  کند را قطع یمحرف پرستار  طاقت ب  

  چه کنم؟ درد لعننر   نیپس با ا -

هم خوبه  بوپروفن یبراتون ناپروکسن نوشیر  البته ا -

  !گهیخب درد داره د ویل



 :زنددرهم به چهره پرستار زل یم  ب  هااخم با 

وع شده؟  گه،یآره د-  نوبت نطق شما س 

س آب دهانش را قورت یم پرستار  و با   دهد با اسیر

دن نسخه به دستان او یم  :دیگو سی 

  ب  بایشما بودم به جراح ز   یمن جا ویل ،ی  نخ-

 ...کردممراجعه یم

 .کندرا تنگ یم شی هاچشم

  وقت؟اون یچه کار   یجانم؟ برا-

و با  رود یم دو قدم اولش را برعکس  پرستار 

 :زندبه دست او اشاره یم شی هاچشم

  !آرهیم د ی ی تون کلو تون، به نظرم دست دست -

  شی پرستار از جا یاز حرکات دستپاچه ح یــــتفر  غرق

 .دی   خبریم

 که یم  ن  ی هست ا  چ  -
 

 ؟ گ

 !مونهجاش یم گوشت اضافه. به هر صورت ویل-

  به سمت خروچ   کهو درحایل کشد یم  قر ی عم نفس

 :کندیم لب زمزمه ر یز  دارد اورژانش قدم بریم



 ...خوبه یلی خوبه که جاش بمونه... خ-
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را از   شیاول داروها شود در اورژانس که خارج یم از 

. ضعف و خرد یم مارستانی به ب  دهی چسب یداروخانه

  رو ادهی را تا دکه کنار پ  شیپاها اشجهی اندک سگ

و  خرد یم وهی و از آنجا هم چند پاکت آبم کشاند یم

 ...گاری هم چند پاکت س 

و   کند ها را از خشاب جدا یمدوتا از قرص جا همان

 شامعده خایل آب آناناس رایه قویط کی همراه با 

انگار   د،ی  گ دستش آرام نیم درد لعننر  . ویلکند یم

به استخوانش  برق هراز گایه فی خف انیجر  کی

 .دشو عرق یم سیو تنش خ زند یم

و   روند و یم  ند یآیم وحیس   یهاهمچون موج  فکرها 

که منبع    یا پناه بردن به خانه شود اش یمتنها چاره

 
 

 شود؛یم نشیاست. سوار ماش شیهاتمام آشفتگ

 دور نشده که گویس   مارستانی از ب هنوز کیم

که شامل    ب یعج  بنر یبا مص خورد زنگ یم لشیموبا



با  زمفرمان را گرفیر  و نداشیر  تسلط ال دسنر  کی

دست راست به خاطر پانسمان و درد  خاصش  

دکمه سی   را بفشارد.  شود است، باالخره موفق یم

  یکه در فضا  اشزکردهیخواهر کوچک و عز  یصدا

تک عضالت ناخودآگاه در تک چد ی پیم  ی   ماش

 .شودیم دا ی به لبخند هو   لی صورتش م

 الو داداش؟ -

جان  دلم خاله رو رو، تو که باز صدات تو -

  ؟دوباره چرا آبغوره گرفنر  ه؟یدماغ

که اما بعد از آن کند مکث یم یا لحظه نا یروم

هقش را رها  دستش رو شده است، هق ند ی بیم

 :کند یم

 می  بم الیه ،یی  طالق بگ یخوامامان گفت یم-

  ن  ی بروز خوش نیم هی برات چرا تو 
 

 ؟ تو زندگ

اما   چد یپیم اشنهیس  یدر قفسه ف یخف یدرد

 :دیگو اش یمکماکان با لحن شوخ 

چه   نی! امی  که بم  خوامنیم م،ی  طالق بگ خوامیم-

اس طرز برخورده؟ درسته جامعه پر از گرگ درنده



اما خواهر من  کی   لقمه چپ یم هیکه بعدش منو 

نه که تا ته دل  طرف  دن،یم  یوقتا دلدار   جور نیا

! ا  رو خایل  یبهم ر  نیکی  
 

 ی شما دق هوروموب   ختگ
ً
  قا

  ه؟ادامه دار  مانی زا یتا لحظه

  قرار ب   و  کند یم تک خنده تلِخ کوتایه خواهرش

 :کندزمزمه یم

  نگذره داداش، تو چ   دا ی خدا از ش-
 

براش  تو زندگ

  کرد؟   یجور نی چرا باهات ا  ؟کم گذاشنر 

معکوس چراغ قرمز  یشمارها  هیثان  یرو  نگاهش

را در  مزخرق   اعداد تداغ نیو ا  ماند ثابت یم

  کیم  خندد،به زور یم بار نی. اکند یم  دار ی ذهنش ب

 .تلخ و گس

 ...خاله رو رو  ار ی در ن   یخواهرشوهر باز -

که جور    یاو با ناله دهد بعضش را قورت یم نا یروم

 :پرسدآهسته یم زند،جگر را آتش یم ن  یغر 

 گهیو د کن  ام مراعاتم رو یمچون من پا به ماه-

بهم   گهیکردم د  یمن کار  ؟کن  باهام درد و دل نیم

 داداش؟   یاعتماد ندار 



 یامثل تکه ست،ییر  ن او از جنس شکس بغض 

   شیوسط گلو  ماند سنگ یم
 

و تهوع    و حال  خفگ

 .آوردبه ارمغان یم شیبرا

 ...نایروم ی   بب -

  ؟گفنر اگه بابا زنده بود، به اون یم-

خانه را به سمت   کینزد  یآشنا دانی شتاب م پر 

 :زند و لب یم چد ی پ راست یم

  د یشا-
 

بمونه   د یبا ب  دردا هیآدم،  شخص نه، زندگ

تا   هاشیدار ی خودش و خلوتش و شب ب  یبرا

  نا ی قدر درد بکشه که پوست بندازه... روماون
 

 زندگ

بامرام   قیرف هیراه هموار و  هی وقت چی من ه  یبرا

  !جلوم پام  ندازهیم اد ینبوده. سنگ ز 

 

 

 

 

 



 

 _عاشق یها _پنجرهن  یشب_نش #

 

 ,عاشق یهاپنجره ن  ی نششب  "VIP" کانال

[26.06.2021 21:27] 

[Weitergeleitet aus ” یها پنجره ن  ی شب نش 

 [(Zahra_Alma) ”عاشق

 26پستــــــــ#

 

 

 

 

 

و او دم  د ی  گ هق خواهرش اوج یمهق دوباره

 .کنداش ترمز یمخانه نگیپارک



غصه و   نی اون بچه تمام ا نا؟ی روم بس کن   شهیم-

  شیی با دا ومدهی ن ا یو بعد دن ها فهمهتو رو یم یهیگر 

 !شهلج یم

 ...بابا تنگ شده یدلم برا-

چراغ خاموش طبقه خودش ثابت    یرو  نگاهش

گرچه روشن بودنش هم    د،ی  گ و دلش یم ماند یم

  د ی نو  وقت چی ه
 

  گیتار  نیاما ا داد نیم خویس     زندگ

. زمزمه  ست یابد انی پا یدهندهنشان یجور بد

 :کند یم

 ...طوری   من هم هم -

تعجب خواهرش  یدهندهنشان شانی   ب مکث 

   یبار  ی   است از اول 
 

اف به دلتنگ   که برادرش اعیر

 :دهدادامه یم یی  او با دلگ کند،یم

 پدر و مادرت، یه  گفت با ارصار یم یه  گیامروز -

  شیرو آت گرمی ج  قدر نی نگو، ا قدر نی اومدم بگم ا

تر بود؛ بد نزن... اما فکر کنم حالش از من خراب

 ...بود دهی فاز و نولش بهم چسب 

 :پرسدآلود یمبغض  یبا همان صدا نا یروم



 داداش؟   گفت یم گ-

 :د ی  گاش یمخنده ی   حال  بسیر  در ماش در 

 من حالم خوش ن کن  چرا فکر یم-
ً
  ست یاالن مثال

  ب  خدابنده  هی ؟زبون من حرف بکیس    ر یاز ز  توب  یم

  !گهید

 دوباره با بعص   خورد به سنگ یم شی  که ت  نا یروم

 :دی گو یم  قی عم

دلم برات تنگه داداش، هر وقت دلم واسه بابا  -

من از همون سن   ها ینخند ،یتو بود شد تنگ یم

 ... ول کن چ  ب  تو بابا  کردمفکر یم التمیتو تخ گایه

  کنه،یم امچارهی داره ب  یدور  نیا ی   ! ببگم دارم یم

  س؟ هی یآنیم

آسانسور  یزن باالبه عالمت چشمک نگایه

باال رفیر  با  ادهی همه پله را پ نیو تصور ا اندازد یم

 گویس    ی. تو کند را بدتر یم اشجهی حالش، سگ نیا

 :زندپچ یم

صدبار... اون بنده   نینگو! ا یجور نی ا ا یپو  یجلو -

خدا هر چقدر هم تو رو درک کنه آخرش ممکنه ته 



دلش حس کنه برات کمه، کم گذاشته... نذار 

بهش حس    یاگه دوستش دار  نا،یبشه روم جور نیا

از  یکه کار   نر ی موقع ینده اونم برا صالی است 

  .آددستش برنیم

نه به خدا حواسم هست داداش االنم تو اتاقم، -

 .شمونی پ ا ی س ب هیفقط تو رو خدا اگه راه داره 

در واحد خانم  ی. الکند تازه یم پاگرد دوم نفیس سِ 

خشم و تأسف مردد  ی   ب شود،باز یم کیم  مسلیم

  یبرا شهی . همماند یم
 

قائل   خاض میحر  اشزندگ

  است حنر 
 

داغون و از  اشاگر به اندازه االن زندگ

 :دیگو رسا و بلند یم ب  باشد. با صدا دهی هم پاش 

 خانوم مسلیم-
ً
  !براتون دارن ژهیهم سالم و  اتفاقا

 سهیاز خنده ر  نا ی روم شود جمله باعث یم ی   هم و 

در  دهیبر  با نفیس اندازد را که در قفل یم د ی برود. کل

نواز خواهرش زمزمه گوش  یهاجواب خنده

 :کند یم



ام، بذار  خسته یلی برو که من خ ،یبخند شهی هم-

بهتون  کنمیم مو سیع یرو غلتک همه فتهی کارام ب 

 .س بزنم
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آب در  خیر  یر  یو به جا پرد کرده از خواب یم  عرق

.  کشد نفس س یم کیسش را  یپارچ باال وان،ی ل

تنش با   تاب  اش و عضالت ب  تِن داغ و عرق کرده

تحمل    یازا  به دهند تمام قوا به مغزش فرمان یم

 دهیکه در خواب د  یارحمانهب   یهاتک صحنهتک

  ی  خاکشو خرد  هخودآگاکه باز در عالم نا   یو غرور 

  مقابلش بکوبد تا اندگ وار یشده است، پارچ را به د

  .دی  آرام بگ

  بر س دورایِه  ستادنیاو مصداق ا یانتخاب برا نیا

  ست،یا کنندهوانهید
 

کرده و آنچه که   قمار بزرگ



و همگان  شود یم دهید ونی  است و از ب باخته

 شیاند، آبرو نشانه گرفته  شیانگشت اتهام را به سو 

ف نابود  است. کیم  مطلق ِی هم اعتبار که در س 

 .است 

که    لحظابر  نی در ا کننده،فشاِر رواب   نیبار ا ر یز 

وار از تنش پاک  ملحفه، عرق جانش را معشوق

  یروز  د ی ا ی ب  ادشیکه   ماند ه یممعجز  هی کرده؛ شب 

  .اش، خودش بودآبرو و اعتبار خانواده

به  کی نزد و عصن   وانهیکه برچسب  د  ب  او

ِ ی پ یاست ناجوانمردانه رو  سالکی
پر از  شاب 

 شدب  پاک  ها راحنر  نیو انگار به ا دهی اش چسب خط 

  .ست ین

به  نگایه برد،یم ادشیپارچ را از  دستش پرتاپ   درد  

چند   د ی آنیم ادشیو  اندازد یم لشیساعت موبا

دو   حالنی ها را خورده است با اساعت قبل مسکن

 .کشدیم  ونی  ها را از خشاب ب از قرص گر یتا د

و  دهی خشک و بهم چسب یگلو   نی با ا تواند نیم

راه  ها را ببلعد؛ خسته و عصن  قرص خایل یمعده 



خانه را پ   کند را باز یم خچالیو در  د ی  گ یم شی آشی  

  بودن آن دوباره قلب و اعصابش با هم به و از خایل

 ...شداندازه کر و کور نیم نی . کاش تا به اد یآدرد یم

 
 

ل اعصابش، بد   شد باعث یم شهی هم  گرسنگ کنیر

درون    یهاقرص ال  یخ از دستش خارج شود. ب  

با دست چپ به دنبال   و عصن   شود دستش یم

ِ مخاطب  ،یاشماره
.  کند و رو یم ر یرا ز  لشیموبا  ی  

خانه را باال و پا عصن     رود یم یی   طول و عرض آشی  

.  د یگو “الو” یم در گویس   یا مردد و گرفته یتا صدا

 عیــــاما س  خورد دخیر جا یم یاز صدا یالحظه

 :پرسد یم

 جو؟ خانم  پناه-

 د؟ یی بله، بفرما-

 :دیگو و تند یم دهد ن یمتکا یس  کالفه

  د یاومدیم  د یپورزند هستم، مگه امروز شما نبا-

  جا؟نیا



اطرافش به زور به   یدخیر در همهمه یصدا

تر  تر و بمو انگار ارصار دارد آهسته رسد گوشش یم

 :هم صحبت کند

 دا ی قرار امروز رو با چهارشنبه عوض کردم، ش-

 ...هسیر   انیخانم در جر 

الفاظ تا نوک  نیتر کیو رک شود تنگ یم نفسش

و او   د یآخانم باال یم دا یش  ی   زبانش نسبت به هم

ل یم به سخنر   .کندخودش را کنیر

... حواسم نبود. شب شما بخ -  .ی  بله، گفیر 

  شیهایدار شیر  یخو  توجه به تمایم ب    خواهد یم تا 

را با تمام قوا به طرف  گلدان  محبوب   اشگویس  

گ واحدش به صدا در خانم پرت کند، زن دا ی ش

 .دیآیم
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ط یم با  باشد چنان   اگر خانم مسلیم کند خودش س 

 یماندهتش بگذارد و از تهحقش را کف دس

  ت یشخص 
 

کند که خانم   پویس  چشم اشو مردانگ



به نام  دنی تا زنده است هوس سک کش مسلیم

  یدلسوز 
 

 .به سش نزند کیس  در زندگ

 دنیاش با د و خشم کند را با شدت باز یم در 

  لیباربد به بهت و اخم تبد یزدهجانی صورت  ه

 .شودیم

  ؟کن  یم چه غلیط جا نی تو ا-

 یادا   نیو نماد گذارد قلبش یم یدستش را رو  باربد 

 .آوردرا در یم یادهی آدم  نفس بر 

پتو  رهجا زودتر از خودم یم  داداش شانس من همه-

با ما  گینکرده اقبال  خوب   ب  وقت خدا هی ندازهیم

  !ُبر نخوره

و نگاه  گذارد چهارچوب در یم یرا رو  دستش

 .کشاندرکتش یمپرسشگر باربد را به دنبال ح

 چرا چرت و پرت یم ؟ی زد چ  -
 

  ؟گ

مون منظورم به آسانسورتونه! خونه ، ج  ی هنوز ه-

هم  جا نیتا باال ا میبر  کشنهیس  د یچهار طبقه رو با

  شده؟ که آسانسور خراب بود. دستت چ  



در هم گره    توانند نیم نی از ا  شیر یکه ب  ب  هااخم با 

 :د یگو بخورند، به ترس  در جواب باربد یم

 ؟ کن  یم چه غلیط  جا نی ا دمی به تو چه؟ پرس-

  !داداش-

مثل تو!   اونم آدیم ستمی ن  من داداش ماداش کیس-

بار جمعت   هیبد کردم  ؟یس  یس   قدر نی بچه تو چرا ا 

  دمیدفعه تو روت خند هی ؟یی  کردم نذاشتم بم

  !تونپررو نشو. بدو برو خونه

  قدیم می که ناخوداگاه ن  دوزد نگاهش را به باربد یم و 

 :دیگو و با بهت یم دارد به عقب بریم

 ...تو  هسنر  یعجب زهرمار -

 :زندیم  یپوزخند

 .ی اومدخوش-

به  سا یلحظه وا هی... دوست گرایم  ه، ی   دادا... چ-

 ...خواستمیم ی   چ شم،خدا مزاحمت نیم

 :پرسد و با همان لحِن کالفه یم پرد باال یم شیابرو 

  ه؟ی چ ی   چ-



 .خوردیم اش تاب  پاشنه و پنجه یرو  باربد 

 ؟ یعلف دار  گه،ید ی   چ-

که    زند به او زل یم یتنگ شده جور  چشماب   با 

 :دهد . ادامه یمفهمد باربد حالش را نیم

 ...! گل، بابا جان... سه کام حبسگهید  د یو -

باربد را  قهیاش لحظه او با دست سالم ی   در هم  و 

و در را   کشاندشبه داخل یم عیــــو س  زند چنگ یم

 .بنددپشت سش یم

در وجودش  ماندهتمام خشم باقر  کهدرحایل  سپس

 شی هادندان یاز ال کند؛یم باربد خایل یرا س گلو 

 :غرد یم

 ی   که ع  ام؟به تو گفته من ساقر  نامویسکدوم ب  -

  من؟ یپشت در خونه یاومد نر گاو ست انداخ

   یپا زدن باربد برا و  دست 
 

باعث   فرار از خفگ

بزرگ به  کند و قدیم  شیبا چندش رها شود یم

 .عقب بردارد

  !می کشت یم داشنر  ،وحیس  -



 ؟ یزدیم داشنر  یچه زر -

 و با چشماب   گذارد یم  شیگلو   یدست رو  باربد 

 :نالدگشاد شده یم

هم   یلی ! خی و زد اون شب داشنر  دمی بابا خودم د -

 ...گفتم   یسیاالنم خوردم به پ یکار بلد بود 

 .یکرد  یخودت هر فکر  شیپ یتو گوه خورد -

 :د یگو باربد کالفه یم رود،دستش باال یم تا 

  دمی گرخ  اموونهید ینزن بابا! از دست ننه و بابا-

 ...هسنر  فکر کردم تو آدم حساب   جا، نی اومدم ا

ناراحت  داند . نیمشود یمدر هوا خشک  دستش

افتخار   تواند نیم گر یشود چون خودش ته دلش د

خوشحال شود که  ا یو  ست یآدم حساب کیکند که 

 .ست یمورد نظر باربد ن آدم حساب  

! آد کردم فکر کردم به کارم یم  غلیط  هیبار  هیمن -

 ...رو  ها یکثافت کار   نینکن ا

 .اندازدبه او یم ایلی خ نگاه ب   باربد 



  یهاوب  ی قل یات بو خونه ،ید ی کش  گار ی س  قدر نی ا-

تو   ه؟ی چ دوب  ! حاال فرقش یمدهوسط جاده رو یم

 ...یعی طب  اه  ی و من گ کیس  یم کاغذ و توتون صنعنر 

 :د یگو و با تأسف یم دهد تکان یم یس 

 یهمون ننه_بابا  لیرو تحو  اتیچرند نی ا-

که مغزت رد داد    گهیبدبختت بده، دو روز د

  !شکافم رو برات یم چ   قشنگ فرق همه

و   دهد برو بابا تکان یم یدر هوا به معنا  دسنر  باربد 

.  ست یپرس ن نی کل با ااالن وقت کل داند او خوب یم

 :پرسدیم نی بنابرا

ا یپ نمیبب-   ؟یخوب بلد ب  یر 

 !شو بدمشماره ،یی  گمنم یم یاگه برا-
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و   اندازد یم  او نگایه یهم رفتهبه صورت در  باربد 

ای قبل از گاز زدن به پ  :دیگو یم  شی یر 



  یلی خ ؟کن  یم یجور نی رو ا اتافهی حاال چرا ق -

  !دمخب بابا دونگم رو یم

ایبرش پ  کالفه اش را درون جعبه ُس نصفه ییر 

 :زندلب غر یم ر یو ز  دهد یم

 ...آت و آشغاال دوست ندارم نی از ا-

 :دهد جوابش را یم مهیپر نصفه و ن با دهاب   باربد 

زنت که بد عادت  ا یپخت مامانت خوبه دست -

  ؟یشد

 .چرخدخانه یم خایل یدر فضا نگاهش

 ...خوب بود  یلی دست پخت مامانم خ-

ا الی خ ب  - ،نیم یدوره که آشی     نیا یدخیر تازه  کی  

  ستمی س  نیا  گن! یمکن    یتوقع دارن تو آشی   

گفته کدوم    تموم شه، گ ب  جا هی د یبا  یمردساالر 

  فی وظا می تقس  نیاس کدوم کار مردونه؟ ا کار زنونه

  رفتهبود که زن تو خونه بود! مرد یم مال وقنر 

! االن که زنا هم، آوردهپول دریم کردهکار یم  ونی  ب



تو خونه  فی وظا د یبا  آرنپول در یم کی   کار یم

 ...شه می تقس

و در حال  رها کردن  زند آتش یم یگار ی لذت س  با 

 :زندلب یم ،یدودش با پوزخند

اِر بکوله  نیعجب، دکیر شما چند سالت هست با ا-

  تجربه؟

ا ی پ گر ید یاتکه الی خ ب   باربد   .داردیمبر  یر 

من بهم بر   ؛یدیم ی  سنم گ  نیبار چندمه به ا نی ا-

! خودت رو خسته نکن، ماه ا ی   چ نی با ا خورهنیم

 .شهسالم یم  ست یب گهید

 و ناخودآگاه حیس پرد یم  یاز کنجکاو  ش یابرو  یباال

فکِر پر   کیو   د ی  گپر از اضطراب جانش را در بر یم

به زبان  تواند که نیم  چرخد رنگ مدام در سش یم

 :اوردی ن

  ؟عن  ی یتو دوست دخیر دار -

  ماند،یم شی رو بهبه مرد رو  هی  باربد کنجکاو خ بار نیا

آرام  کیم  ست یساعت  کیکه   بد خلقر  و  مرد  عصن  



 به ظاهرش نیم
ً
و  جی آدم گ خورد گرفته و اصال

به خودش  نگایه ی   هم یباشد. برا فهیمکم

 :د یگو و مردد یم اندازد یم

تو من؟ چرا نداشته باشم؟   یدید یراد یو ا ب یع-

 هست ندارم ویل سایل  کیالبته دوست دخیر که 

که از همه طرف   گمها! امشب هم یمهسیر  بچه

 ...که در خدمت شمام وگرنه  یسیخوردم به پ

غاز باربد گوش  کی صد من  یبه حرفا گر ید او 

  ست یب حوایل ب  و تمام ذهنش جا  دهد نیم
 
  سالگ

  تاب  و ب   از ی. در اوج آن همه نزند خودش پرسه یم

ها  یدلش برا رنگاوارنگ قنج  یرابطه و دخیر

  کیاش به او اجازه نزدخانواده میاما حر  رفت،یم

داد. گونه روابط را نیم  نی اشیر  اها و دشدن به آن

و   یعاد ی  ها س شدن ت ی آن فشارها و اذ وقت چی ه

در   به خودش نگرفت و برعکس همه چ   یعی طب 

پدر   د،یایافتاد و تا آمد به خودش ب متفاوبر  ی  مس

 ...رفت 



نداشت.   شوچ   که با کیس  رحیمب   یا یماند و دن او 

و چند ساله   ست یب  یشبه از او  ک ی که   ب  ایدن

  یکه برا  یبسازد، مرد دهید  ا ی دن  یمرد خواست یم

و   خواهرش حایم یشود و برا  گاههی مادرش تک

 ...همچون پدر  پنایه
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را   شیهاو او فقط حرکت لب  د یگو یم  یی   چ باربد 

تق  محکم  باز شدن در    یصدا . وقنر کند دنبال یم

  یذهنش برا چد یپنوشابه در گوشش یم قویط

است به   دهیرا که ند یا بار صحنه ی   صدهزارم

  .کندیم یبازساز  ش ی سعت برا

که    اشیپدِر مهربان و جد وقنر  ییی   پا  یعرص  کی

 
 

  هر کدام از اعضا خانواده به او دلبستگ
 

  و وابستگ

 ی داشتند، دق خاض
ً
ترک محل کارش با   یلحظه قا

.  افتد درجا قلبش از کار یم قی و عم عیوس  یا سکته

کت که بعدها برا آبدارچ   یصدا   شهیهم   شانیس 

  نیا یپورزند رو  یکرد که “دست  آقا   فیتعر 



 ی ُس خورد و دق هی  ستگد
ً
آبرسدکن   نی کنار ا  جا نیا قا

 .زندافتادن” در گوشش زنگ یم

  اتفاق  
 

بودنش   کی تراژ  ی   او در ع تلخ و بزرگ  زندگ

بود،  ض یرخ داد. پدرش نه مر  ساده و معمویل یلی خ

در   داشت، نه مشکل مایل قلن   یمار یب ینه سابقه

که باعث  فشاِر   یکار و بحث و جدل با طلبکار 

پر از صلح و  یدر خانواده شود و نه جنجایل عصن  

شود و  داشتند که پدر خانواده عاض شانیصفا

 .فتدی اش از کار بقلب خسته

اش را عزادار کرد و او را از شوک بزرگ خانواده کی

و   د ی کش  ونی  اش بحل نشده یهاتمام بحران انی م

رها کرد که تا   یدیجد یها ها و چالشبحران درون

 ی ها نتوانست به خودش عمسال
ً
  یفکر کند و برا قا

 .خودش وقت بگذارد

  ست یب خودش را در حوایل او 
 
جا گذاشت   اشسالگ

باشد   شکل ممکن تالش کرد هر کیس  نی و به بهیر 

 هم موفق شد
ً
 .اال خودش... و کامال



نبال کرد، به را به موقع خواند، کار پدر را د درسش

 
 

و تا حد  د ی اش س و سامان بخش خانواده زندگ

خودش   یکس شد؛ اما براهمه، همه  یتوانش برا

 .بود کسچی ه  شهیهم

راحت شد که  الش ی خ سال بعد وقنر  چند 

است و مادرش از آن  خواهرش دانشگاه قبول شده

آسوده گشته، به دنبال   پر تنش اندگ فشار رواب  

که گم کرده را   یخود کرد خودش گشت و فکر یم

که در اوج ازش محروم   جانابر ی در روابط و ه د یبا

  .کند  دا ی شده است، پ 

  اشب ی نص چهآن
 

بود  اماب  تلخ و ب   شد سخوردگ

 و او را مثل مایه درمانشد درد  ب   شیاکه بر 

از   دهد ساحل جان یم  یهاشن یکه رو   یقرار ب  

 گر ید یرابطه کیدرون  سانجام،ب    یرابطه کی

  یای دن  تواند یم  دا ی فکر کرد ش کهنیتا ا انداخت؛یم

  ب  بایو ز  دا ی اش را س و سامان ببخشد. شآشفته

  کیچه از او اش و هر آناندام موزون  اش،ی  گنفس

مقدس و   ش یبرا زماب   ساخت،زن لوند و جذاب یم

 ی   بود و فقط به رصف هم افنر ی ن دست 



 با وجود مخالفت همه، حنر  یظاهر  یها ت ی جذاب

از هر  تر مانی با او ازدواج کرد و االن پش دا ی خود ش

خواست که  یم یوار یچهار د کیدلش فقط  زماب  

حبس کند تا دوباره بتواند به  خودش را در آن

 .خودش مسلط شود

 .دهداش ُس یمرا به سمت  اشباربد گویس  

؟  یشنو ! نیمگهیکشت خودش رو، وردار د-
ً
 واقعا
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و با   کشاند یم اشاش را به سمت  گویس  گنگ    نگاه

اش صورت یتلخ بر رو  یپوزخند  دا”ی نام  “ش  دن  ید

و همزمان درون   د ی   خ . از جا بریمبندد نقش یم

 :دی گو یم گویس  

  بله؟-

  ؟سالم، خوب  -

 شود باز از خودش متنفر یم شنود را که یم شیصدا

که   سوزد و همزمان دلش به حال  خودش یم

  یو ساده و تشنه حد سطج نیتا به ا یروزگار 



 یشهیجوره تی  به ر زن شده بود که همه  نیتوجه ا

زد تا  شی هاب  آبرو و غرور و اعتبار و صد البته دارا

 .اوردی دلش را که نه جسمش را بدست ب 

  چ   ؟ن زنگ زده بایس  فکر نکنم واسه حال م-

 ؟ ی خوایم

 ی که دق  تا کالیم ماند منتظر یم و 
ً
را   ست یچ داند یم  قا

 .اورد یبه زبان ب

 ...راستش-

و با   کند که دوباره داغ یم  ست یخودش ن دست 

 :غردیم خشم درون گویس  

  نه؟ یخوا پول یم-

 و لحنش کیم شود حق به جانب یم  دا ی ش  یصدا

 .دیآکش یم

  ؟زب  باهام حرف یم یطور نیحقمه. چرا ا -
ً
اصال

  !زدیم بهت زنگ لمی همون بهیر بود وک

 :شودترسناک یم  یادیبه فر  لی تبد شیصدا



 یهیحقت؟ نکنه منظورت از حقت اون مهر -

  ات هست؟مسخره

 :کند خونرسد تکرار یم دا ی ش

 .حقمه-

  حق زب   هیمهر -
 

کرده   هست که با مردش زندگ

  هی عن  ی
 

کثافت    نی ا یساخته... تو کجا  رو  زندگ

  ،یبود
 

فکر کرده   ا ی م؟یکردیم هان؟ تو قرص زندگ

بودم که نه   یی   چ یر یوز  و  لی من پرس وک یبود

وعده  هی  ! نه حنر یزدیم  د ی سفو  اهیدست به س

  یبود رایه هیفقط به فکر  ؟ی کردغذا درست یم

  !تو چاه توالت  یز یبر  یجور من رو چه یهاکه پول

خشک است که آتش  می   آرام زن انگار ه  یصدا

 :سازدورتر یموجودش را شعله

 .من قرار نبود کلفت اون خونه باشم-

 ی   باربد از پشت م ادشیفر  یبا صدا  بار نیا

خانه بلند یم به داخل  زده سگو وحشت  شود آشی  

 .کشد سالن یم



  نی ا-
 

 شونهمه زن با عشق به خونه و زندگ

؟ ا  رسن،یم   یهمه زن خودشون آشی    نی کلفیر 

؟   دن،و کاراشون رو خودشون انجام یم کی   یم کلفیر 

 ی تو دق 
ً
سک ِس جال نقشت چ   قا آخه  ؟ی   بود؟ میر

  کهنینه ا
 

  از صبح تا شب در حال کار و سازندگ

  !بریس  ت ی به خونه و زندگ وقت نداشنر  یبود

تو انتخابت   خواسنر بودم یم ی   من از اولش هم-

من تو رو دوست نداشتم،   ... در ثاب  دقت کن  

  کردمکنارت خوشحال نبودم، پولت هم خرج نیم

  داشتم؟ ام چ  در قبال عمر از دست رفته گهید

زن هنوز   نیچرا ا کند،مکث یم یالحظه

شکل  ممکن بشکند؟   نیدل او را به بدتر  توانست یم

ثل روز م قت ی حق نیماه گذشته ا نی چند نیمگر ا

 پس نی روشن نشده بود؟ پس چرا درد ا شیبرا
 

  زدگ

  سخت بود؟ ش ی برا قدر نیا

 راست یم-
 

منم کم غرامت ندادم تو  ویل زم،یعز  گ

  نیا
 

  هیسما  شد جمع یم  د یکه با  ... پویلزندگ
 

  زندگ

فتمیو پ   یهاو کالس شگاهی خرج آرا شد یم رس 



و آشی   و هزار کوفت و    چ  تو و نظافت  یمسخره

که از دست    اعصاب    شده! در ثاب    گهیزهرمار د

مهر  کوفنر   یهااز سکه شیر ی ب یلی دادم ارزشش خ

تو هم در قبال اعصاب و   یهیتو هست، پس مهر 

 ...من یعمر رفته
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 :کندزمزمه یم مت یبا مال  دا ی ش

 .می  گرو ازت یم امهیمهر -

 اشج  ی پو دست  باند  زند یم  ینفرت پوزخند بلند با 

 کیو   دهد را در هوا به عالمت هشدار تکان یم

 :د یگو نفس یم

 !بکن   توب  یم کار چ   نمیبب ی  برو بگ-

  گی زشت و رک یهافحش کند را که قطع یم گویس  

 کهدرحایل د،ی آیم شیهالب  یرو  یگر ی پس از د  گی

اش فراموش کرده به کل حضور باربد را در خانه

 .است 



متعجب و   یافهی قو با   چرخد که یم  یالحظه

  ماند دهانش باز یم شود،باربد مواجهه یم یدهی ترس

 :دیگو یم یو کفر 

 بر  شهیم-
ً
،  غذاها رو  یخوااگه یم ؟یلطفا هم بی 

  !کنهیم تمی بوش داره اذ

ا ی جعبه دوم پ  یبا خونرسد باربد  را که دست   یر 

و آهسته    دارد بریم ی   م یمانده، از رو  نخورده باقر 

 :دیگو یم

! مخم داره سوت  بد دهن   یلی خ  یلی خدا وک -

 ...کشهیم

و خسته زمزمه  فشارد را با انگشتانش یم اششاب  یپ

 :کند یم

نشه، اون شب استثنا   داتی طرفا پ  نی ا گهید  ی   بب -

 .رو من حساب نکن وقت چیه گهیبود، د

  یو لحظه پوشد را یم شی هابا عجله کفش باربد 

رو   ن  ی و با اعتماد به نفِس عج ستد یاآخر دم در یم

 :د یگو به او یم



ام رو برات رو تو رو من حساب کن، شماره ویل-

به   خچالت،یزردا نوشتم زدم رو در  کر ی اون است

 .خورمدردت یم

و کالفه   ستد یااش یموسط خانه نهیبه س دست 

 .دهدتکان یم یس 

 گهیرو کردم، از االن به بعد د هامیدار من بچه-

  خوامیم
 

  !کنم  واسه خودم زندگ

 :کند در را باز یم باربد 

  ،یایکه امروز از پا درن  و داغوب   عصن   قدر نی تو ا-

... به هر حال  کن  فردا صد در صد چپ یم

  ست یخوش گذشت. در ضمن به سن ن ،خودداب  

 ....به

 :غردیم محکم

 !به سالمت -

و   سپارد باربد گوش یم یها دور شدن قدم  یصدا به

 مطمی   یم وقنر 
ً
  لی به وک شود،از رفتنش کامال

به او   حقوقر  یاکی  کارها یپدرش که بعد فوتش برا



. عزمش را جزم کرده زند زنگ یم کرد،مراجعه یم

که   یاش را به هر نحو است که تقاص دل سوخته

را   دا ی ش یا ی ن د ،ی   چچی و ه د ی  زن بگ ن ی از ا تواند یم

جز پول...   رنجاند و خاطرش را نیم کند آشفته نیم

  یهات یاحمق باشد و با عصبان خواهد نیم گر ید

دهد تا   ی شیر یب یبرنده یها به او برگ اشارادهب  

 .بزند اشی   زودتر زم

 

 

 

**** 
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 ”کی پالک“

 ”پر درد طبقه دوم پنجره“

 ”قاب  خسته اد  یفر “

 



 

 

  ما گذشته یبر همه یاساعت  جهنیم  وچهار ست یب

است، انگار   ستادهیما زمان ا یاست، اما در خانه

ِ  یهانه انگار که عقربه
ساعت آنقدر دور  لعننر

 .اندتا از نفس افتاده ده ی خود چرخ

عقدش نشسته و   د یکماکان با لباس سپ   دهی سپ

مبل   یرو  . گرچه وسطش چند ساعنر زد یر اشک یم

  یدوباره چشمه اشیدار ی با ب شد ویل هوشب  

  اموانهی هقش دارد د هق یاشکش روان و صدا

 .کندیم

عروسک    نیکردم ا  تمام عمر سیع فهممش،نیم

 که در هشت   خوشگیل
 
بابا قول داد با رفیر  به  سالگ

  کیتا  آوردشیم میمامان برا مان  یو زا مارستانی ب

کسم شود را درک کنم  و همه یباز عمر همدم و هم

روز   ی   دارم سوم اد ی. هنوز به میای و به دلش راه ب

  یاافهی با ق شت آمدنش مامان که به خانه برگ  ا یدن

که با    زماب    طبق معمول مرتب و آراسته خسته ویل



 را در آغوشم گذاشت، چه حایل دهی سپ  اطی احت

 .شدم

از همان لحظه، آن موجود سخ و پر مو که  من

لحظه عاشقانه   ی   بود را تا به هم  هیگر   یآماده

م؛  را داشت  شیجوره هواهمه شهی . همدمی پرست 

وع  یباز بود از اسباب دهی سپ  یبرا لمیوسا نی بهیر  س 

با هم   شد چه که یمو کفش و هر آن  فی شد تا ک 

 دخیر  گفت ... مامان یمم ی استفاده کن 
ً
 من ذاتا

که    ها بت یچه مص م یهاهستم و خاله یفداکار 

  یهاشان و حسادتدوم  یهاس بچه دنی نکش

 ...هاآن ی   ب  یکودکانه

حرف را قبول نداشتم جنس احساس   نی من ا اما 

نبود من  اماز س فداکار بودن ذابر  دهی من به سپ 

 ب
ً
را همه   نیاز جانم دوستش داشتم و ا  شیر ی واقعا

  .بود لی و ورد زبان دوست و فام  دانستند یم

لحظات   تلخ و کشنده که در هر   نی در ا ویل

من هزار بار ُمردم و به ناچار زنده شدم؛  اشهیثان



خونم  نه تنها هم کردم! حس یمدمشی فهم نیم گر ید

 مرا نیم ست،ین
ً
  .شناسدبلکه اصال

  یمن، خواهر  یچشمانش را رو  تواند چطور یم آخر 

کم نگذاشته است    شی برا ی   چچی عمر از ه کیکه 

با نقشه    داند که یم  یببندد و چشم بدوزد به مرد

  یفرد مورد اعتماد داند ما شده، یم یوارد خانواده

عاشقانه و سپس   یابا من گذشته داند یم ست،ین

د که او را یدارد اما باز بگو  ایهیپر از تنش و س

  خواهد؟یم

  یاامکان نداشت لحظه شد عوض یم مانیجا اگر 

 را حنر  اشنت یاش و امخواسته ده،ی درنگ کنم سپ 

بفروشم. اما   ت ی موقع ن یو بهیر  ا یمرد دن نی به بهیر 

 ارزشش را نداشت، ارزشش را  
ً
رضا... رضا واقعا

نداشت که بابا از س شب قلبش را در مشت  

کند.   طول و عرض خانه را یط قرار بفشارد و ب  

مثل ابر   نا ی خاله م یرا نداشت مامان جلو  ارزشش

آن  یاخراج من و همه انیو باز جر  زد ی بهار اشک بر 

نداشت رضا سبلند   ها بازگو شود... ارزشش را تنش



بود که   نیا  قیکه ال   ب  برود، او ونی  خانه ب نیاز در ا

 .پرت شود  ونی  به ب  ب  پایبا ت

چطور و چگونه  ماهکی در  دهی سپ دمی فهم نیم من

ما را در   یبه رضا دل بسته بود که حارص  بود همه

 دلش برود؟  باز ب   ویل ند ی حال و اوضاع بب  نیا

 :آورمذهنم را بلند به زبان یم یصدا  ارادهب   و 

 !خودخوایه یلیخ-
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کاناپه   یو رو  شنود را یم میصدا شانی آن حال  پر  با 

 :زندآلود داد یمشده و بغض  ی   خمی ن

 خانوم؟  هی تو سا ا یمن -

ام آقا محمد خالهو شوهر  نا یو بابا و خاله م مامان

 با حرص و نفربر  دهی . سپ گردند به سمت ما بریم

 :دهدادامه یم شیر یب

تو   ،یپدر ما رو درآورد یهر غلط کرد رفنر  وقنر -

  د یلرز سال تموم تنمون یم کی  ؟یخودخواه نبود



ها شنود نباشه، با  ... تلفننت ی  دوباره بگ  انی که ن

چون   می ! دست از پا خطا نکن میا ی ن مینر  کیس

کنه! گوه    ایسیس  ت ی فعال  خواستهخانوم دلش یم

  یزد
 

و  ن  مون افرسده و عص... همهمونبه زندگ

خاطرات  نی من ا ! تمام نوجووب  م یداغون بود

  یور یمشت در  هی می جا رفت  تو هست، هر  هی کوفت 

دست خودت  هی چ  دوب  پشتمون بود. االنم یم

حقه تو هست زودتر  دونم از حسادته، یم ست ین

همه حرف و  نیمنه ا ی  مگه تقص ویل ،ازدواج کن  

 پشت ست هست؟  ث یحد

مواقع به  جور نیکه در ا  نر یبا اخم و جد مامان

 :غرد یم د ی آساغش یم

 !یشورش رو درآورد ده،ی بسه سپ گهید-

از پف لباسش   و کیم ند ینشکامل رو مبل یم  دهی سپ

و   د ی لباس سف حالم از هر چ   کند،یم ی  گ  شیپا ر یز 

 .خوردبهم یم ست،تور عرویس

بار بشنوه بلکه   هینه مامان خانوم، چرا بسه بذار -

 اد یکه گرفتتش ب  جو قهرماب   نیاز ا د یبفهمه شا



نه خواستگار هم  دو  ه یچرا  کن  ! فکر یمون ی  ب

به خاطر اخراج شدنت   کن  خودت فکر یم ؟ی ندار 

بود   یجور نی اگه ا می  و دانشگاه نرفتنت هست؟ نخ

که با    ردم! مکردنشوهر نیم  پلمهیهمه آدم د نیا

تو اتاق خواب...   رنشب نیم شونمدرک دانشگایه

  جا نی خاله جونت که ا ی   که از هم  نهی ا یبرا

که   نهیتصورشون ا گهیو صد نفر د سادهیوا

هزارتا بال   گنفرق داره! یم هی شماها با بق   ب  بازجو 

هم دنبال    مرد سالیم چیاون تو... ه  آرن ستون یم

  !گردهدردس نیم

ب  اد  یام و فر خاله ظ  ی غل عی ه  یصدا مادرم با رص 

 کوبد یم دهی که بابا به گوِش سپ  محکیم یلیس

تا از   زنمکم پلک یممح  یا. لحظهشود زمان یمهم

  نی خالص شوم و بتوانم ا لعننر  یهااشک نیس  ا

بلکه باورم بشود   نم،ی تر ببرا واضح د یبع یصحنه

ن صدا حنر  یبابا که عمر 
ُ
  حد خاض کی از  شی ت

  کند دست بلند یم دهی سپ ی حاال رو  رفت،باالتر نیم

به رنگ قرمز هم آغشته شود و  د ی تا آن لباس سف

 .گردد  لیشوم تکم یمجموعه نیا



 :زندمامان با لرزش نام پدرم را صدا یم یهالب 

  !منوچهر-

و رو به  د ی  گ کالفه دستش را سمت مامان یم  بابا 

 :دی گو زده یمبهت  یدهی سپ

عمر زحمت و   هی خودم متأسفم که حاصل  یبرا-

رت رو به خواه یمثل تو شده! دار  ی دخیر  تمیترب

 د ی ما با ؟کیس  خجالت نیم ده؟ی سپ فرویس  یم چ  

  هیواسه  می خوار هم باش غم م،ی پشت هم باش 

  یو... استغفرهللا... چرا دار  خواستگاِر دروغ  

چرا با اعصاب ما  ؟کن  خودت رو خوار یم قدر نیا

آقا بسته شد   نیپرونده ا ؟کن  یم یباز  یجور نیا

رفت. اگه تا االن سکوت کردم فکر کردم دو کالم  

لباس رو   نی پاشو برو ا شنوم،حرف حساب ازت یم

 ...س و صورتت رو هم بشور ار یدرب

  یو با زار  د ی  گ یم شیراه اتاقش را پ کنانهی گر   دهی سپ

 :دیگو یم

طرف اون  شهیبود، هم ز یبراتون عز  هی سا شهی هم-

 ا ی  ی  ام ا ی نیکور خوند  بار نیاما ا د ی رو گرفت



من خودمو   ن ی ! اگه جلو پامون سنگ بنداز کسچی ه

 .کشمیم

و آقا محمد “ال اله  دهد تکان یم یبا افسوس س  بابا 

که موجب   زند آتش یم یگار ی س انیاال هللا” گو 

کند.   افت یدر  نا ی ناب از خاله م  یاچشم غره شود یم

بودم خشکم زده  ستادهی که ا  ب  من هنوز همان جا

دوباره   کند بغلم که یم د یآاست مامان جلو یم

 .ترکدبغضش یم
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 تقص هیسا-
ً
منه... اگه از روز اول    ی  مامان، اصال

 بریس یتو هم به مجلس خواستگار  کردمصی  یم

... به  شهمن هنوز باورم نیم د،یرسنیم جا نیکار به ا

س! هم گوش نده، اون بچه دهی سپ  یهاحرف

 ؟ ی   منو بب هیشوک شده. سا

با  شود،داغ یم میها و دوباره گونه زنمیم پلک

 :کنمزمزمه یم قر یعم یدلخور 

 از د کنمدارم نگاهت یم-
ً
دارم   شب یمامان، اتفاقا

مثل مار به خودت  تاب  که از ب    کنمنگاهت یم



داره مثل   یی   چ هی. آد و صدات هم در نیم ج  یپیم

 نی سکوتت، ا  نیمامان؛ ا خورهیم خوره مغز منو 

نوک  زبونت و  آد یم که یه  حرق   نی ا ت،یکالفگ

باشه که من   یی   ا نکنه همون چخد ،ی دقورتش یم

 ...کنمفکر یم

خودش را به مامان که من را  عیــــقدم س   با دو  بابا 

در   احسایسو ب   حرکت مثل چوب  خشک  ب  

  شیبازو  یو دست رو  رساند آغوش گرفته، یم

 :گذارد یم

  مهتاب؟ گهیم  چ   هیسا-

او به   ی. اگر روز چرخد من و بابا یم ی   مامان ب  نگاه

ما را مثل کف   د یاش بنازد و بگو مادرانه یهاحس

چه  ِی چگونه و بر مبنا  دانم نیم شناسد؛دستش یم

اما من هم او و عواطف و  ،منطقر  حس و 

از حفظ هستم و   را به خوب   شیهاالعملعکس

  در  فهمملحظات که نگفته یم نیچقدر درد دارد ا

  راهش، کیوجود آمده که به دو رایه کیدلش 



 اشجهی و نت  دهی سپ یگوش دادن به خواسته

 .وصلت با رضاست 

  ه؟یسا-

 .دهدمرا مخاطب قرار یم دانهی بار بابا ناام نیا

 گهیبه خدا د نیکشش ند  ه،ی چ ه ی تو بگو قض -

 ...آدنفسم باال نیم

خاطر رنگ مامان که به یابه چشمان قهوه دوباره

  افتاده، نگایه شیرو  مداوم برق روشن   یهاهیگر 

  شهیهم ست یدست خودش ن دانم. یماندازمیم

مواقع   راه حل است و در بعص   کیذهنش به فکر 

 ...هم  در س دارد اما گایه  خوب    ِی هاهم فکر 

رو شدن با خفت  مراسم  بهاز ترس رو  دانم یم خوب

 کی  کند،عرص دارد جان یم روز ید یبرگزار نشده

  کهنی. اکند ک یماز وجودم او را کامل در  بخیس  

و دوست و آشنا و   لیما گل س سبد  فام یروزگار 

 شوهِر ب   می بود هیهمسا 
و   شی  نظو او به داشیر 

 .دی بالبه خود یم اشدهی و سپ   هیسا



اش اخراج و محروم که از دانشگاه  مورد عالقه  من

را،  اشهی شدم به ناگاه او سا نر ی فعالاز هر کار و 

کرده بود و با   یز یر برنامه ش ی برا یکه تا دکیر   یدخیر 

را  انشی درخشانش دل  خودش و اطراف  یندهیآ

چشم بهم زدن از دست داد و او  ک ی در  برد،یم

 لحاظ  روچ ز که مانند خودش ا  یماند با شوهر 

به   هیکه مثل سا  یادهیبود و سپ شانیپر  داغون و 

. پر س  و شور بود خواند صورت خودکار درس نیم

 .دادرا گوش نیم کسچی و حرف ه

من،  یهااوج بحران گفت درست یم  دهی سپ

  ِ
 دخیر

ً
مصادف با دوران بلوغش بود و او هم که ذاتا

، نبود، از حال خراب مامان و مظلویم ر یس به ز 

رفیر   ونی  ب  یمن برا د ی بابا و ترس شد یهایی  درگ

 .سوءاستفاده را کرد ت ی از خانه نها 

  دهی سپ  ا یکه بابا   رود نیم  ادمیروزها را آن وقت چی ه

در کوچه و  ا ی کرد یم  دا ی از تو پارک پ یرا با پرس 

. هنوز دب ابانی خ نشده  ستاب  ی  در حال ول گشیر 

  یهاداشت و با دوست  بود که دوست پرس تلفن  

شد   یاهرم فشار  دهی . سپرفت یم اش مهماب  مدرسه



بابا در   طفلک. میی ایتا همه زودتر به خودمان ب

 مهماب   دهی تا سپ  نشست یم  ی   ماش
ً
تولد  مثال

کت کند. مامان مدام با مادر   دوستش را س 

  ند دانست خانه در ارتباط بود اما هر دو یمصاحب 

در آن دو ساعت آب   تواند بخواهد یم دهی اگر سپ 

درون سش  ت یبرود تا به ن فرو  ی   شود و در زم

  .برسد

مقابله کردم و از   وارموانهی با ترِس د دهیسپ  خاطر به

و   دمی گاه جنگ  شیهایباز وانهیزدم با د  ونی  خانه ب 

سخت و پر تنش  یروزهاهمراه شدم تا آن گایه

 .گذشتند
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مامان داشت   عرویس ن یحال با بهم خوردن ا اما 

که    نجابر  ی. فرشتهداد را هم از دست یم دهی سپ

  مهندس و پولدار و ازدواچ   یقرار بود با داماد

دوباره سبلندش   لیفام  یهادخیر  یزودتر از همه



  ی سازگار   کند. اما انگار سنوشت قرار نبود با او س 

تکان خوردند  زشمامان با لر  یهاداشته باشد. لب 

 :چرخد من و بابا یم ی   و نگاه مستأصلش ب

 ا هیسا وقنر  گممن یم-
ً
پرسه رو دوست   نیواقعا

هم بهش   دهی سپ تموم شده؛ از طرق   ه یقض نداره و 

 ...نداره، خب  دل بسته... خود  پرسه هم مشکیل

 :کندبا ُبهت حرف  مامان را قطع یم بابا 

 یم چ    ی... دار شهمن! باورم نیم یخدا-
 

 گ

 شماها شن 
ً
  گفت؟  چ   هیسا  د ید ی مهتاب؟ اصال

و انگار حضورش  پرد مان یموسط بحث  نا یم خاله

 ی دق
ً
  ت ی لحظه بوده است چون با درا ی   هم یبرا قا

 :د یگو یم خاض است  یو س

  می تصم عیــــس  د ی مواقع نبا جور نیمنوچهرخان، ا-

هم اون آقا!   دهی حق داره هم سپ هیگرفت. هم سا

 ی   ب یی   چ هی... شهیل پمال هشت، نه سا  هیقض

سال هم از    همهنی دو تا بوده تموم شده رفته. ا  نیا

  دوره زمونه هر جووب   نی بودن! االن تو ا خی  هم ب  

بچه هم  داشته، آقا زن که ن نیداره؛ ا  یاگذشته  هی



دوست بوده! حاال  زماب   هی که نداره، با کیس

  هیاون آدم سا می دونما یم نهیفرقش ا   ه؟ی فرقش چ 

 یم
ً
  ب  باال هی دخیر همسا نا یت تونست بوده... مثال

  بود؟ موقع هم مشکیلباشه اون

  داند خودش یم د ی  گشدت یم اشهیگر   مامان

و   بافد بهم یم سمانیخواهرش دارد آسمان و ر 

. بابا  ست ی ن شیهاحرف انیمنطق در م یاذره

 :کند دهانش مشت یم یدستش را جلو 

...م - ا  ا   یبعد از عمر  ی   حرف نزن یجور هیخانم  نا ی ا 

که ما   نهیبه عقل شما هم شک کنم؟ تنها فرقش ا

چرا شماها   فهمممن نیم م؟ی شناسرو یم هیسا

اون   یبه اون راه؟ شما تو چشما نیخودتون رو زد

نگاه   هیبه سا یچه طور  نی دید  ن؟ی پرس نگاه کرد

غش  روسع  یتمام فکر و ذکرش جا نی دید  کرد؟یم

ها که ماشاهللا  بود؟ شما خواهر  هیاش به ساکرده

  ون،ی  ب د ی کشبه وقتش مو رو از ماست همه یم

 ن؟یدیرو ند واضج ی   چ  ی   وقت چطور همچاون

 م ن؟ی حس نکرد
ً
 ...خانم  نا یاصال



 :دهدو ادامه یم چرخد به سمت مامان یم سپس

به  ،ی   مهتاب خانم، شماها خودتون زن هست-

شما برم تو   یدهی فرض محال که من با طناب پوس

لحظه، فقط   هیما،  یتو خانواده اد ی آقا ب نیچاه و ا

! د ی دو تا خواهر رو تجسم کن  نیا ندهی لحظه آ هی

 با  لشی با فام د یآدم با
ً
مثل  کیس   هی مخصوصا

و   نانی شوهر خواهرش راحت باشه، احساس اطم

 که ا رامشآ
ً
  نی در کنارش داشته باشه... مخصوصا

  دهی دو تا که برادر ندارن... خود شما مگه س سپ

دردت گرفت من شهرستان بودم به محمد زنگ 

اگه استغفرهللا حس   مارستان؟ی بردت ب  ینزد

 ...محمد بهت نظر داره یکردیم

 کوبند یم  شانیهاگونه  یزمان رو و خاله هم مامان

  :دیآیماما بابا کوتاه ن 

آوره...  قدر چندش ی   زشته، هم  قدر ی   بله هم-

و  به خاله زنگ ی   ن یخانوم نش نا ی مهتاب خانوم، م

ا  یندهیآ کارها و تفکراتتون به    نی من رو با ا یدخیر

 ی   زم یمرد رو  نی! اون آقا اگه بشه آخر د ی گند نکش 



  نیتو ا ب  جا هی  دخیر منو الماس هم بگ  یو س تا پا

  !خونه نداره، والسالم
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آقا  کند،ترک یم اطیکه خانه را به مقصد ح  بابا 

و قبلش به   رود محمد هم بدو بدو دنبالش یم

تا او هم زودتر خودش را  کند اشاره یم نا ی م خاله

ما را  یما و درواقع بالکده یجور کند و خانهو جمع

  ی   باطل که خاله از همچن   الی خ زیه ترک کنند. ویل

  .دل بکند به آساب    ناب   ت ی موقع

  د،ی  گرا یم  میبه اتاقم بروم که مامان بازو  خواهمیم

 .زدیر دارد مثل ابر بهار اشک یم

  دمی هات رو فهمبه جون مامان من حرف ه،یسا-

تمام   گهید آمنیمبر  دهی از پِس سپ  گهی اما به خدا د 

بود که شوهر کرد، تموم شد اون  نی ا می دلخوش

وع   نی وال! به خدا ا همه هول و  باز بخواد از فردا س 

 .کنم... من دق یمنا ی رفیر  و ا کنه دوباره پاربر 



ساعت   چهار و ست ی ب کشم،یم  قر ی عم نفِس 

 او  درب  ب   یهافشار  و  خواب  ب  
ً
را از پا در   دارد واقعا

ترسو  قدر نیوگرنه مامان هر چه که بود ا آورد یم

  .نبود

  دهی کش  ی  که بند بند قلبم را به زنج  یمیغم  عظ با 

 :واضح و رسا صحبت کنم کنمیم است سیع

فقط   دهی به خودت مسلط باش مامان، سپ  کمهی-

  نیتو ا کیس  گهیسالشه، به خدا که د دو و ست یب

  ؟هسنر  ! بعد هم نگران چ  کنه سن ازدواج نیم

 دهی کرد، سپ   دا ی پ ها پاربر  ی   رضا رو هم از هم

 دا ی بهیر بهیر پ یلیخ ِن یگز یجا هیاش رو داره عرضه

  منکنه!   کنه... تو فقط دل به دلش نده که لج

ا از رضا و  دونمیم خوشت اومده مامان،   طشیس 

  رو  ششی بار هشت سال پ هی شد کاش یم  ویل

  من دارم از چ   یدی فهم وقت یمو اون ید یدیم

به   ه؟ی اس، ک اون چه کاره می دون! ما نیمسوزمیم

ت رو به  سنوشت   یخواکجا وصله! چرا یم دخیر

ها  که با همون دست   یبسی    کیس  یدستا

ت رو س گین ی سنوشت ا   کرد؟   اهیدخیر



بزند دستم را به عالمت   حرق   خواهد یم  نا یمخاله تا 

دل   چی ه  دارم،صورتش نگه یم یسکوت جلو 

و تمام  یس  یقوم و خو  چی نه از او دارم نه از ه  خویس  

  نیام. اگر مامان تا اکرده  یدار ها حرمت سال  نیا

نداشته پس من هم   لحظه با حضور خاله مشکیل

 .زنمیم  پروا را ب   میهاحرف

  هیجلو بابا بگم، چون اون از  خواستممامان، نیم-

  هی یدار  اج ی نگاه  رضا تا ته خط رو خوند اما تو احت

که   ب  آقا  نیمسائل برات باز گفته شه... ا یس 

اش با من تموم پرونده اس،دهی امروز خواستگار سپ 

  !نشده

و خاله   شوند درشت مامان گرد و گردتر یم  چشمان  

   رود به سمت قندان یم وار کیاتومات
ً
تا احتماال

داشته   اتفاق احتمایل یدم دست برا  یقندآب

محکم  کنمیم اما سیع د ی  گیم ق  ی باشد. تنم لرِز خف

 :ادامه دهم

! دنیبخش منو یم د یمامان اگه رضا نبود شا-

من اومد   ب  اما اون وسط  بازجو دونم... نیمااا د ی شا



با   قیرو رفتم. دق ها ب  مای شهادت داد من تمام راهپ

که تنم بود رو   ب  هاتموم لباس روز و ساعت و 

 نیجا هم منکر اگفت، نوشت و امضا زد. همون

  نا ی... امیی آشنا و  میقرار ازدواج دار  شد که ما قول و 

بهت نگفتم که غصه   قی دق  قدر نیا  وقت چی رو ه

 گممامان؛ یم یکه غصه بخور   گم! االنم نیمینخور 

یس خاطر من... از   چون رضا برگشته به ،که بیر

خاطر من به  صبح عقد بهم زنگ زد، گفت به

  د یبا دونهیم کهنیخاطر اشده، به ک ینزد دهی سپ

 ...منو مجبور کنه
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قند که نه، انگار سنگ در   مضاعق   جان  یبا ه خاله

 یهاوارهیو قاشق را محکم به د کند آب حل یم

مرا  آورد،طاقت نیم گر ی . مامان اما دکوبد یم  وانی ل

و با   ند ینشسه نفره یم یکاناپه  و لبه کند رها یم

 :د یگو یم فیخف یاناله

 یم خدا... چ    ا یخدا...  ا ی-
 

مجبور به   ه؟ی سا گ

  ؟چ  



 .کنممشت یم میرا کنار ران پا دستم

  کهنی به ا-
 

  هی ،کنم اما نه علن    باهاش زندگ
 

 زندگ

ط عرویس  ی   . گفت به همانهی مخف رو بهم   س 

و   ب  به جدا کنهیم رو راض   دهی و خودش سپ زنهیم

قدر َپسته  ! مامان اون مرد اونخرهشما رو یم یآبرو 

  کهنیقبل از مراسم عقد واسه ا خواست که یم

داشته  ابطهباهام ر  مونممطمی   شه من باهاش یم

طبقه اول منتظرم   خایل یخونه ی   باشه، تو هم 

 ...بود

 :نالدبا بهت یم نا یم خاله

  آخه؟  چ   عن  یفاطمه زهرا!!!  ا ی-

 :میگو حرفم را یم نیو آخر  دارمبه عقب بریم قدیم

مرد برام ُمرده و  نیا گممن هنوزم یم  کهنیا عن  ی-

! اما  زنمنیم نهی تموم شده، سنگ خودم رو به س

 می و تصم  ی   کنفکر یم نی دار  یشما دو خواهر  وقنر 

  ی   و بدون ی   فکر کن هی ابعاد قض یبه همه نی ی  گیم

که بدبخت    کیس  ی   اول هی  وصلت س بگ نی اگه ا

  .ست دهی سپ   شهیم



به  یی   چ  کنماتاقم را که پشت سم قفل یم در 

  ینمانده است، با همان حال  بد پنجره امفروپایس  

و  کنمخوب باز یم ی هوا اندگ د یاتاقم را به ام 

 یاز س ب میها. اشکزنمهق یم صدا ب  
 

 ستین چارگ

از بس خرد  گر یکه د  ست یاز س خشم و غرور 

  یر دست و پایرا از کجا و ز  شیهاتکه دانم شده نیم

شان کنم که  جمع کنم تا بتوانم بهم وصل چه کیس

 .دیایشده به کارم ب  نهیپغرور وصله نی ا یروز  د ی شا

من و بابا بود که   ی  تقص د یشا  کنمفکر یم گایه

  ت یواقع ده ی اگر مامان و سپ  م،یسکوت کرد  یادیز 

را  میکه ما هنوز در حال پرداختش بود   غرامنر 

راحت به مسائل نگاه  قدر نی ا دانستند یم

  .کردندنیم

کت ک دانستند یم اگر    وانی عمر کار کردن من در س 

کش ساده به  نقشه کیسابقم به عنوان  همکالیس

عامل  ر یمد گر یو بابا هم د د یشش ماه هم نرس

کت صنعنر    ست،ین کرد،ها در آن کار یمکه سال  س 

 .شدمسائل باز یم یشان رو چشم



را بغل  خودم میهاو با دست  نمی نشپنجره یم یلبه

  م،ی  گیم
 

 و زماب   د ی  گیم  امب  تنها یدلم برا ها تازگ

دار ادامه ب  تنها  نی ممکن است ا کنمکه فکر یم

رضا،   یهاحرف سوزد،یم  امنهیس  یانتها ب  باشد جا

  یهابه پا شده و دست آخر حرف یهاآشوب

است. سم را به  دهقلبم را هزار پاره کر  دهی سپ

و با حرست فکر   دهمیم هی رچوب پنجره تکچها 

خودم   یشب را برا  کی توانمنیم حنر  کنمیم

مانند   گوشه  کی نمیبمانم و بنش  دار ی باشم، ب 

  دهی سپ
 

غرق  االتمیخودم بگذارم و درخ یبرا  آهنگ

را بخوابم تا   ماندهچند ساعت باقر  نی ا د یشوم. با

 .فردا بتوانم سپا باشم
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ه ک  زنمیم ونی  از خانه ب  ، هوا وقنر  شی مو گرگ  در 

خانه به عادت لحظه یمامان تو   یها آشی  

افتاده بود به جان گاز و داشت آن را با   اشدلواپیس

. از آن طرف هم هر چه در  د ی ساب شدت یم  ت ی نها

خانه چ ی   م یرو  میداشت  خچالی بود و   دهی آشی  

. گذارد امروز چند مدل غذا بار یم دانستمخوب یم



س و سامان   کیم  یرا با آشی    رانشیتا اعصاب و 

 .ببخشد

کماکان بسته بود و بابا هنوز خواب   دهی اتاق سپ  درِ 

 .بود

قدر وقت اضافه  و آن روم یم ادهی را پ  ابانی ِس خ تا 

و با  نمی اتوبوس بنش ستگاهی در ا الی خ دارم که ب  

 و تاکیس شدند که پر یم  خیط یهادقت به تاکیس

  .چشم بدوزم گرفتند،را یم شانیکه جا   یبعد

 شانیقدرها هم داغون و پر تصورم آن  فبرخال

به به قدر کاق    د ینبودم. شا   یو کار  قیعم هم رص 

  نی از ا شیر ی ب بوده که ذهن و روحم فرصت حالچ  

  بار کی از  شیر یانسان ب کی د ی را نداشت و شا

 .ازاردی تو را ب شیر یب یعمق و حد کی از   تواند نیم

تا   آغاز و  دهی سپ  شیآرا  یاز لحظه  یتراژد گرچه

 هم  شی چند ساعت پ ی   هم
ً
ادامه داشت، واقعا

درد و   نیتا ته ا  بار کیبود اما من  دردنایک یتراژد

 نی ا کردمرا با رضا تجربه کرده بودم و حس یم رنج



آزاِر  ی برا د یاز رنِج جد شیهادست  گر یآدم د

  .ست متفاوت من خایل

زدم کرد من بهیر از  که خودش گوش  طور همان

چه!؟ کاش    عن  یفرصت  سوخته  دانستمیم هرکیس

که    نوشتماش را داشتم و در جوابش یمحوصله

باالتر از  دانم فراموش نکند که در ضمن خوب یم

  ایهیس
 

 .ست ین هم رنگ

و خوب  بندد صورتم نقش یم یرو  یپوزخند

. شود یم لحظات چه شکیل  نی در ا امافهیق دانمیم

و به سمت    شوماز جا بلند یم عیــــس   ی   هم یبرا

و تا خلوت هست    رومیم دهی اتوبوِس تازه رس

کنار پنجره را انتخاب   اتوبوس صندیِل  یانتها

  .کنمامروزم فکر یم یو به کارها  نمینش یم  کنم،یم

متشنجش. البته  شهی پورزند و جو هم یخانه به

  .نباشند دوارمی اگر خانه باشند که ام

دهِن بد  و  رد عصن  م دن  یاز د وقت چی ه

  کند . معذبم یممی  گنیم خانه حِس خوب  صاحب 

خانه    ب  هاوقنر  که خانه باشد چون پا برهنه به آشی  



ها س هر قابلمه مثل پرس بچه طاقت و ب   د یآیم

مرد   میبگو  شود نیم می. رو زند و ناخنک یم ستد یایم

بروم؛ بعد  و غذاها را در ظرف بکشم  کن  گنده صی  

که   یا مردانه یبلوزها  ا یلخت  یبا باالتنه

خدا با هم قهر هستند در   یشهیهم شی هادکمه

خانه بنش   !غذا بخور و دو لن   ی   آشی  

که    است که بر خالف اکی  مرداب   نیحسنش ا  تنها 

 هرز کار داشته  با آنها س و 
ً
 ام چشمانش اصال

 نفهم رود،نیم
ً
من با   یاست جا دهی فکر کنم اصال

  در خانه  خانم کاظیم
ً
اش عوض شده و اصوال

 .ست یمهم ن شیجز همرسش برا کسچی حضور ه 

چقدر زود به  ستد یا یم با تکان محکیم اتوبوس

را چنگ   فمی ک  ی. دستهرسد یم شیتجر  دانی م

ها  آدم یال. از البهشمیم ادهی و از اتوبوس پ زنمیم

پوست صورتم  صبحگایه فی لط  یو هوا  گذرمیم

  .کندرا نوازش یم

  چی ه  کنمرا چک یم لمیموبا گویس    گر ید  بار 

 ل ایساماس
ً
  ست یاز زن  پورزند ندارم، معموال



  شود نیم میرو  فرستاد،یم  میرا شب  قبل برا ها د یخر 

 ا یصبح بهش زنگ بزنم  می ساعت هفت و ن

ساالد   لی وسا دنیبه خر  ن ی بفرستم، بنابرا ایساماس

  ر دلمه از بازافلفل  ب  تا خوردن و چند  یو سی   

 خوش دمانی عکس از چ ب  و گرفیر  چندتا  شیتجر 

 ادهی و پ کنمبسنده یم جات یو سی    وهی ورنگ مآب

ل پورزند را پ  .می  گ یم شیراه می  
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بست و ساکت و ساختمان  بن یکوچه  عاشق

 یشان هستم که با قرار گرفیر  در انتها دنج ِی آجر 

    وارشهوانید  یکوچه با شهِر شلوغ و سوصدا
ً
کامال

 .قطع ارتباط کرده است 

  ی   خانه در ع یورود
 

 کند، مسخم یم شهیهم سادگ

ِ فرش باز سنگ
  یو به دِر فلز  گذرمشمشادها یم ی  

  ِی ورود یباز بودنش حکم دکور را برا  شهی که با هم



را در   د ی خر  یها سهی. کرسمدارد یم شاناطی ح

از فشاِر رد  تا کیم  کنمجا یمجابه میهادست 

  حساب   شانابانی خ ب  کم شود. سباال   ها لونیان

چراغ چشمک زن آسانسور   دن  ینفسم را برده و د

 .دی  گحالم را یم اسایس

  امشاب  یعرق از کمر و پ  رسمپاگرد چهارم که یم به

را  د یخر  یها سهیک  کنم؛تازه یم . نفیسست یجار 

گلدان دم درشان را    اطیو با احت  گذارمیم ی   زم یرو 

 گذارد یم می خانوم برا دا یکه ش   یدی تا کل زنمکنار یم

  .را بردارم

را داخل   ها د ی اول خر   کنم،در را باز یم اطی احت با 

و پشت سم    بندمسپس با آرامش در را یم گذارمیم

به خواب صبحش   اندازه . ب  اندازمقفلش را یم

 یشود حوصله دار ی حساس است و اگر ب

 یرا ندارم، امروز درواقع حوصله  شیهابدقلقر 

 .را ندارم یاموجود زنده چی ه

  کنم،دم در عوض یم  یهاب  را با دمپا میها کفش

تا   و  زنمو تازه چراغ راهرو را یم دارمرا بریم ها د یخر 



خانه بچرخم از وحشت   خواهمیم به سمت آشی  

 .شوددرون  دستم رها یم  یهاسهیو ک  کشمیم غی ج

که نفسم باال    کوبد یم  امانقلبم تند و ب   قدر آن

زده است   ه ی تک  وار یطور که به داما او همان د یآنیم

 :پرسددورگه یم ب  و صدا  عصن   یبا پوزخند 

ست رو  یجور ی   هم  اسلهیطو  جا نیمگه ا-

  ؟ی منو دار   یخونه د ی تو؟ از کجا کل یاومد  انداخنر 

  هان؟

حالم جا   بار قورت دادن  آب دهانم کیم چند  با 

پشت  سش دنبال   گی با چشمانم در تار  د،یآیم

صبح  وقت نی و متعجبم که چرا او ا  گردمزنش یم

  خانه است؟

 .بودم دهی را ند ها او صبح  وقت چی ه

  ؟یبا شمام؟ چرا الل شد-

  نیدار  لهیتون حِس طو اگه شما نسبت به خونه-

 دا ی رو هم ش د یپورزند، کل ِی آقا ست ی مشکل من ن

گلدون که مزاحم   ر یز  ذارنیم  شهی خانم هم



   ی  شون نشم، صبح شما هم بخخواب
ً
باشه، لطفا

 ...کنار  نیبر 

 خم شوم و گوجه  کهنی از ا قبل
 

 و  ها فرنگ

اند را  قل خورده سهیکه از تو ک  ب  هایادلمهفلفل

و   نمیبمبهوتش را یم افهیلحظه ق  کیجمع کنم، 

 :دیلب غر  ر یکه ز   مشنو یم

 ...خانوم گوه خورد با دا ی ش -

 هی  حرفش با راست شدن کمر من و خ یادامه و 

 .ماندیمشدنم در چشمانش نصفه 

اش و شلخته دهی ژول یدر موها  دسنر  کالفه

  .رودو از س راهم کنار یم کشد یم

بان قلبم به حالت عاد هنوز  باز نگشته و   یرص 

 .لرزندیم  دستانم کیم

را   نکی و درپوش س گذارم آب سد را باز یم ی  ش

تا بدانم  چرخمیم خچالیبه سمت در  بندم،یم

  سنر یل چیدرست کنم اما ه  ب  چه غذاها د ی امروز با

کوچک   ی  ِ و م نت ی کاب  ی. با تعجب رو نمی بنیم

خانه  .ست ی ن یاثر  چی اما ه گردمشان را یمآشی  



 و بعد از اضافه کردن کیم کنمپر از آب یم را  یکیر 

 و  جیــــو گوجه و هو  ار ی خ ،ضدعفوب   عیما

و   کنمیم خایل نکیرا درون آب س ها یادلمهفلفل

 .زنمشان زل یماتاق خواب  یمردد به در بسته

 
ً
شان  خواب اتاق یاز چند میر  حنر  خواهمنیم اصال

جا رد از آن یکه سهو   ی_دو بار گیرد شوم همان 

و  میهابه هورمون چناب  تلنگر آن کی  یشدم برا

 یو آبادم برا فکر خودم و هفت جد  شاب  یپر 

 .بود ها کاق  مدت
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و به   می  گیم  شانیاز در اتاق خواب  پر ماجرا چشم

 .پردازمیم  میهاکار 

ها را  و کاهو  کنمدم یم یچا  د،یآجوش یم یکیر   آب  

  .گذارمیم نکی در آب س

  یکوه که از پنجره  یبا یز  یبه منظره کهدرحایل

خانه چشم  کند،یم یدلی    ب ی شان عجآشی  

  نک  ی و در س کنمرا پاک یم ها یتند تند سی    دوزم،یم

 . کاهوها را در آبکیس  شورمیم  سمت راسنر 

و دست آخر با  می  گآب یم شانیو باز رو  گذارمیم

  از را ب نکی ساالد در پوش س  لیوسا شسیر  تمایم

 .کنمیم



خانه ب   وسط 
تا ندانم  گر ید  چرخمیم  هدفآشی  

م کار  د یچه با   یندارم که انجام دهم، پس برا یبی  

  شیکه صدا  زمیر داغ یم یاستکان چا  کیخودم 

 .کندترکم یمدوباره زهره

  د؟یز یمنم بر   یبرا شهیم-

که   شود راحت یم المی به سمتش خ نگایهمی ن با 

بر یت باعث   ی   و هم  دهی وار به تنش کششلخته رس 

 .نفسم آسوده رها شود شود یم

 .بله-

و تا به سمتش   زمیر را یم یچا نشینگاه  سنگ ر یز 

خانه نشسته  ی  ِ پشت  م نمیبیم  گردم،یمبر  آشی  

  نیتر کی را تا نزد یفنجان چا  اطیاست. با احت 

و مردد  گذارمیم ی   م  یممکن به او رو  یفاصله

خانه وقنر  . معن  کنمنگاهش یم   حضورش در آشی  

همرسش حضور ندارد  و  ست ی حارص  ن ب  غذا چی ه

 .فهممرا نیم

دست و   یاز من ندارد و برا  هم انگار دست  کیم او 

 .و گنگ است  جی مناسب گ یجمله کی پا کردن  



 ...گرسنمه  یل یام، من خ-

و   ستمیایم  خچالی کینزد  نهی سبهدست  جا همان

  شیچا خواهد یم . وقنر کنم منتظر فقط نگاهش یم

  شوماش یمشده  ج  ی پرا بردارد متوجه دست باند 

که انگار هنوز خودش هم به آن عادت ندارد و 

با آن فنجان را بردارد. به   تواند نیم د یآیم  ادشی

تا   د یآیم دارد،اش بریمرا با دست چپ  یچا سخنر 

و او  میگو “داغ است” اما نیم مینوک زبانم بگو 

  شیهاو اخم کند لب زمزمه یم ر یز  و آچ   سوزد یم

 .خورددرهم گره یم  شیاز پ شیب

 کا
ً
  نی که گرسنه است چون در ا  شود باورم یم مال

  کند،کودک هفت ساله رفتار یم  کی مواقع مانند 

لحظه  کیو   دوزد عاقبت نگاهش را به چشمانم یم

که در نگاهش بود، جا   یو درد شاب  یاز آن همه پر 

 .خورمیم

  از وقنر  د؟ ی من صبحانه درست کن  یبرا شهیم-

ام نخوردم معده وعده درست و حساب   هی د یومدی ن



رو  ونی  ب یغذا تونممن نیم کنه،درد یم یلی خ

 .بخورم

جمله به  کی که در   یاحجم  اطالعات اضافه نی ا با 

و   دهمتکان یم ی. س کند یم  جمی گ  کیم  دهد من یم

صبحانه درست   شانیمن تا به حال برا کنمفکر یم

  ست؟یچمنظورش از صبحانه  دانمام و نیمنکرده

م؟  مرو ی املت و ن د یبا ا یآ  توقع دارد برا ا یبی  
ً
  شیمثال

 ...نمی بتر تدارک بمفصل یا صبحانه

 .گذاردیم ام یدلخور  یرا به پا تعللم

  جو؟پناهخانم -

 :م یگو یم خچالی حال  باز کردن در  در 

 بله؟ -

داشتم تو هال راه  خوام،من بابت صبح معذرت یم -

 ترس   هو ی  رفتم،یم
ً
 .دمی در باز شد، واقعا

متعجب شوم  اشخوایهکه از معذرتاز آن شیر یب

. زمزمه  شومو برهوتش شوکه یم خایل خچالیاز 

 :کنم یم



 ...هی که خال   خچالی-
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 :دیگو یم دوارانه ی و ام ستد یایم کنارم

مرغ که هست، شما هم که گوجه اما تخم-

 ...دیدیخر 

 به عقلش شک یم کی
ً
و باز نگاهم   کنملحظه واقعا

و  کیاز زنش داخل هال  تار  به دنبال رد و نشاب  

 .چرخد پشتش یم یراهروها

 :دیگو یم تلخ

  .ست یامروز ن دا ی ش -

  خچالیمرغ را از تخم یو شانه د شو خم یم سپس

 :پرسم. کالفه یمکشد یم  ونی  ب



  درست کنم؟ پورزند االن من چ   یآقا-

شانه   یاز رو  رود به سمت گاز یم کهحایلدر 

 :دیگو و با تعجب یم اندازد به من یم نگایهمی ن

 !گهیاملت د -

تخته در آن است   دانمکه یم  ننر یسمت کاب به

نشود خون به  ی  تا س دانمو خوب یم چرخمیم

  ونی  و حرف حساب از دهانش ب رسد مغزش نیم

و در حال  کنمها رو پوست یمگوجه  عیــــ . س د یآنیم

 :م یگو شان شمرده شمرده یمکردن  خرد 

  د یکه با  ب  غذاها ست ی خانوم ل دا ی ش  شهی هم-

  ی_دو بار گی خچال،ی در  یرو  زدنیم رو  پختمیم

 چ    د یمن با  ی   دونگذاشیر  االن شما یم  ی   م یهم رو 

  کار کنم؟

است.   ستادهیدست به کمر و متفکر ا  زر یفر  مقابل

و با حرص  دهمرب تفت یم ها را با کیمگوجه

 :زنمنامش را صدا یم

 پورزند؟  یآقا-



نان سنگگ را از   یبه من نگاه کند، بسته کهآنب  

 در لحن او هم حرص و   کشد،یم  ونی  ب زر یفر 

 :کندخاص خانه یم یانهی ک

 بدونم؟  د یمن از کجا با -

 
ً
 ید ی   ع بحث کردن با او  قطعا

 
  د یبا ست، وانگ

وقت به  اش را بخورد و برود، آنبگذارم صبحانه

 فمی زنش زنگ بزنم و بدانم باالخره امروز تکل

  ست؟یچ

ها را در توسیر گرم املت حارص  شود خودش نان تا 

  یبا دست چپش دوباره برا خواهد یم و وقنر  کند یم

 :میگو آرام یم زد،یبر   یخودش چا

 .زمی ر من براتون یم د ی ن یبش قهیدق هی شهیم-

با   چرخد ش اطراف گاز یمهمه وقنر  شومیم  وانهید

  زمیر یم شیداغ برا یچا فنجاب   عیــــ. س رود اکراه یم

و تا   گذارمیم  شیاملت جلو  یتابهیو به همراه ماه

  نفیس خواهمیم
 

 :دیگو بکشم، یم از س آسودگ

 .ی   بش-



ام؛  بشقاب و قاشق گذاشته شیانگار که برا نه انگار 

  یبا اخم در راستا و  زند یم تابهینان را داخل ماه

و سپس لقمه   کند اشاره یم خایل حرفش به صندیل

و چشمانش را با لذت  گذارد را به دهانش یم

 :زنم. لب یمبندد یم

 .راحتم-

 .نیاس، خودتونم بخور خوشمزه یلیخ-

 :اندازمبه اطراف هال یم نگایه

 .ممنونم من صبحانه خوردم جان،نوش-

 بش-
ً
 گهیبار د   هیحاال  ن،یستادیمعذبم ا ی   نیلطفا

 .ی   خورده باش دهیگرچه که بع  ن،یهم بخور 

و او  ی   و با فاصله از م  کشمرا عقب یم صندیل

 .نمی نشیم

 .خوبه یچا  ی   هم ستم،یاهل صبحانه خوردن ن-

لقمه نانش   نیو تا آخر  شود تعارف نیم ی  درگ گر ید

به   دهی چسب یهانکشد، دل از املت  تابه یرا ته ماه

 کیرا   شی. سپس چاکند هم نیم تابه ی بدنه ماه 



ب رو  و در  کشد یم قر ی و نفِس عم خورد یم  شیرص 

 با   شوممدت من مجبور یم نی تمام ا
ً
حواسم را مثال

 .پرت کنم وار ینگاه کردن به در و د 

 ...خب -

م دارد س  کاسه به چشمانش که   شود،یم  ز یر  صی 

  طنت یش کی  کنمچرا حس یم دانمنیم کنم،نگاه یم

 :کنمشده است. تکرار یم دا ی درش پ  خاض

  خب؟-

  بود؟ سوالت چ  -

بر  کند هم یم د یتأک  ست،یامروز زنش ن کهنی ا از 

و   رود ِس کار نیم ست،ی غذا هم ن ست ینبودش، ل 

حِس   چی دو دفعه هم از فعل مفرد استفاده کرده ه

 :کنم تکرار یم ت ی. با جدمی  گنیم خوب  

م؟ در ضمن  د یبا  ب  چه غذاها-  ه،یخال خچال یبی  

  تا وقنر  زدنیم خانوم شب قبل زنگ دا ی ش  شهیهم

 اج ی که احت  یی   هر چ که من هستم گوشت و مرغ و 

م، هم تم ارنی بود ب ... یندکنم و بسته ب  ی   تا هم بی  



کار    چ    د یمن با ی   بگ شهیم  ست،ین یی   االن چ

 کنم؟ 

  کرد؟یم کار خانم چ   دا ی ش ؟گفنر   تو چ  -
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تأسف تکان  یاز رو  یو س  کشمیم  قر ی عم نفِس 

 کی ام وسط که درست افتاده  فهمم. یمدهمیم

 دلم نیم یوشوهر زن یدعوا
ً
نقش   خواهد و اصال

  .کنم  یجاسوس را باز 

بهیر باشه خودتون از همرستون  د یکنفکر نیم-

س    د؟ی بی 

بلند شوم که با دستش   صندیل یاز رو  خواهمیم

 هی  خ اش. با اخم به چشمان عصن  شود مانع یم

 .شومیم



 ی   روت  شهیم دمیسوال ساده پرس   هیخانم -

  ن؟یبد حیمن توض  یخونه برا نیرو تو ا تونیکار 

  !رو داشته باشم که بدونم نیا فکر کنم حق

بان  
وع ا خوب   یبو  د،ی  گقلبم شدت یم رص    نیاز س 

 یاما با ظاهر  رسد،بحث و ماجرا به مشامم نیم

 :می گو سد یم خونرسد و لحن  

ل شما مشخصه آقا  یکار   ی   روت-  یمن در می  

 ب
ً
تا   می ون ساعت هفت  ی   پورزند، معموال

و ساعت   نجا یا  رسمیم قهی وچهل دقهفت 

_چهار که غذاها جا افتاد و خنک شد،  می ون سه

  ی   ! به همرمو یم تو ظرف کشمیم
 

... پولم سادگ

هر دفعه، االن   داد خانم بهم نقد یم  دا ی رو هم ش

 ؟ ی   من گرفت  حضور تون رو از  حق

و   ز یو هزاران چروک ر  کند را تنگ یم چشمانش

پرت   نیو حواسم را به ا بندد درشت دورش نقش یم

 که چند سالش است؟   کند یم

  داد؟چقدر بهت یم-



و حواس او را به  فشارمهم یم یرا رو  میهالب 

دارم،   ن  ی عج  یلی . احساِس خبرمسمت دهانم یم

ام و جز را نداشته وانهیرو شدن با آدم دتجربه روبه

به شدت  ب  ام به هر بو که شامه  من   گار،ی س

اش حس در خانه ن  ی عج یحساس است، نه بو 

  ما معتاد باشد، ا خورد یم  اشافهی نه به ق امکرده

  میاز حر  قدر نیمرد ا کی شود چرا... مگر یم وانهید

 
 

و از عادات زنش نداند؟ احساس خطر  اشزندگ

  .شومبلند یم میحس از جا ی   و با هم کنمیم

 جواب منو  ا ی یجو کر شدخانم پناه-
ً
الل؟ لطفا

  !بده

  میو نبود زنش تازه برا اشختهیحال  بهم ر  اتش،ی ادب 

ام  . اشتباه کردهشود پررنگ و درواقع زنگ  خطر یم

 امماندم... تنها دلخویس   ست یزنش ن دمید وقنر 

شلوار   ب یدر ج شهیاست که هم لمیموبا گویس  

که آرام باشم،    میگو . به خودم یمگذارمیم  نمی ج

کنم تا بتوانم به سمت در بروم، اگر نشد   یباز  لمی ف

به   یاهی همسا د یقدر بلند تا شا آن کشم، یم غی ج



زنگ بزنم.  سیبه پل  یجور کی ا یبرسد،  ادمیفر 

 .زندنامم را صدا یم اد یدوباره با فر 

  ست یهمه بهم دو  د ی صدوهفتاد، البته بعد از ع-

دارن منم  خانم گفیر  مشکل مایل دا یاما ش  دن،یم

 ...که  ست ی گفتم مهم ن

بان قلبم با ر  خندد،بلند بلند یم عصن    تمیرص 

را   میهاو نامحسوس قدم د ی  گشدت یم  شی هاخنده

 .دارمبه سمت  عقب بریم

 یی   است و دارد دنبال چ اشتو گویس   سش

خانه  خواهمتا یم گردد یم بچرخم و از درگاه اشی  

 .کندیم م ی  خارج شوم با نگاهش اس 

  ؟کن  فرار یم یدار -
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 ...برم، شما د یمن با -



را  اشو صفحه گویس   دارد سمتم دو گام بلند بریم به

  یاش رو بانک شخص یدر صفحه د،ی  گمقابلم یم

 .زوم کرده است  یسادات اکی    سهینام نف

  آدم، مادرته؟ نی ا-

. دهمتکان یم منق   سم را به نشاب    زدهوحشت 

و به مخاطب   د ی  گ سش را رو به سقف یم

دارم برات”. سپس دوباره اخم   توپد”یم  اشایلی خ

 :زندو به من ترس  یم کند یم

 .ی   برگرد سجات بش-

زبانم کار دستم   نی ا شهیم که ه  ست یخودم ن دست 

 آل  دهیام به حالت انتوانسته وقت چی و ه  دهد یم

لش کنم. سیعمورد  اما  کنمرا یم امپسند  اجتماع کنیر

 .روداز دستم در یم اد یافسارش ز 

سجاش    نهیبرگرده بش د یکه با   اوب   کنمفکر یم-

 ...نه من یی   شما

  اخم کند و اگر جواب   تواند نیم نیاز ا  شیر یب

 مرد ی  پ کی  ب  بگو  تواب  یم یی  پوستش را فاکتور بگ

گوشه    زند،یم ارادهب   یااس. تک خندههفتاد ساله



  و با س اشاره به صندیِل  جود سمت چپ لبش را یم

 .کندمن یم یدهی عقب کش

 :می گو یم  پروا ب  

با زنت دعوات  ستم،ی ن ها یباز بچه نی من آدم ا-

  گهشکلت رو حل کن. بهت دروغ یمشده خودت م

س. ست کاله گذاشته، ب ازت  شیر ی از خودش بی 

پول گرفته حواست رو جمع کن... از االن دارم 

حاال   ،یار ی بدر   توب  زبون من نیم ر یاز ز  یی   چ گمیم

 .خودداب  

 بهت  انی   م
 

به آهنگ   کیم  شود باعث یم اشزدگ

 و فکر کنم  زند،که هنوز در گوشم زنگ یم  میصدا

و  کهی ت  یهمه نمی ب شوک اول آنجاس که یم

از دست  یقدر است. اما به مفرد شده میهاطعنه

ُپر  شی هایرضا و نامرد  ش، ی هایباز  وانهیو د دهی سپ

ام. از لحنش ام که طاقتم را از دست دادهو کالفه

 .مشخص است هنوز خودش را نجسته

 .میی  گطالق یم میدار   ا دی من و ش -



  از 
 

و نفسم را  ند ی نشبه تنم یم نم عرقر  شدت کالفگ

 .فرستمیم ونی  با شدت ب 

، ابلهان باور کی   -  !زن و شوهر دعوا کی  

 گه؟ یابله د االن به خودت گفنر -

به بعدش را   نجا ی اما از ا کنمدارم اشتباه یم دانمیم

 :دهم از قصد ادامه یم

  یهاها و حرفپرتو بله، ابلهم که دارم به چرت-

 ...دمغاز شما گوش یم هیصد من 

 :بردرا یم حرفم

 ..یاون که به ما نر  گهید-

  !درست حرف بزن-

خانه  کشد را یم نمیآست  یگوشه و به سمت آشی  

 :دیگو یم یحال با پوزخند و در همان کشاندمیم

  ؟هسنر  چرا، مگه تو گ-

و با  کشمیم  ونی  دستانش ب انی را از م  نمیآست

 :می گو حرص یم

 ؟ هسنر  تو مگه گ-



 منر ی به هر ق می  گیم  می و من تصم  کند یم مکث 

  یبرنگردم و برا وقت چی ه گر یبروم و د نجا ی شده از ا

  دنی بگردم. اما با شن  نیگز یجا کیامروزم دنبال  

 :زندخشکم یم شیصدا

 هکس چی من ه -
ً
 .ستمین کسچی ... من واقعا
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 ا یتوهم من بود  دانمدرد داشت و نیم  شیصدا

 البه
ً
لحِن گنگش غرورش هم داشت تکه  ی الواقعا

من بود که  ِش ی هشت سال پ  هی . شبشد تکه آب یم

و   ستمین کسچی من ه کردممدام با خودم تکرار یم

 .هم نخواهم شد کسچیاز آن بدتر ه

خانه ی   و او به م مانمیم ه ی  به او خ من   ...آشی 

هر دو با هم    افتد،نگاهش به من یم ناگهان وقنر  و 

و او اضافه   د”ی ” ببخش می کنزمزمه یم ار یاختب  

 :کند یم

م خودتون  شهیم- چند تا غذا درست  هیخودت، ا 

؟ فقط هر چ    د ی کن 
ً
زنگ  ی   سیبنو  نیالزم دار  لطفا

 .ارنی ب زنمیم



مخمصه رها   نینه و خودم را از ا میبگو  توانستمیم

به عالمت مثبت تکان   یو س  مانمکنم اما یم

چه دهمیم را  خچالیسی   رنگ  کناِر  ادداشتی. دفیر

وع به نوشیر  یم تمرکز و ب   دارمبریم اما تمام    کنم،س 

و کالفه از  ر یاوست که س به ز  شی حواسم پ

خانه خارج یم  .شودآشی  

به خودت  قدر نی”ا  میبهش بگو  خواهد یم دلم

بد   گرفنر سخت یم  د یکه با  ب  انگار جا  ؛ی  سخت نگ

 خفقان یم بار نیاما ا  ”یوا داد
ً
. می  گرا واقعا

صورت و اندام همرسش در ذهنم نقش   یالحظه

که    شود مگر یم کنمفکر یم ی. با پوزخندبندد یم

  هی شب  شیر ی چون او وا ندهد؟ ب در مقابل  زب   یمرد

  ب  بایمد و ز   یهامدل بود که از وسط  مجله کیبه 

خانه    نی ا به ت ی فیک ب   کنده شده و با چسن  

 .شده باشد  دهی چسب

مبهوت  دمشیکه د  که زن بودم بار اویل  من

انبوه  انی شدم که م اشهی  چشمان درشت سی   ت

 .دی درخش ارزشمند یم یچون زمرد اهشی مژگان س 



رنگش که مشخص بود به صورت خوش پوست 

 رود یم ومیسوالر   ا یدر معرض آفتاب است  ا یمداوم 

بازش در چشم خوش    یهالباس انیدر م  شهیهم

آرامش   شی تن صدا زد،. لبخند نیمنشست یم

  یرو  نهیاش را با طمأنقلوه یهاداشت و لب  خاض

دهم یم  .فرس 

باز بود و  شه یو شکنش هم ی   مواج و پر چ یموها

  نیتر د ی جد داد،بهم یم دهی که سپ  ب  طبق آمارها 

 .را داشت  ها التیها

زن مرا   نی اآنچه در  بود ویل با یز  یلی هم خ  دهی سپ

   دنشی نوع لباس پوش کرد کالفه یم
ً
بود که قطعا

ها را  و خب تمام لباس داشتیم به من ربیط د ی نبا

سم به   د یو من با  د ی پوشاز همرسش یم یدلی   یبرا

 .شدنیم اما گایه بود کار خودم گرم یم

 یو هوا و حال دا یش  دنی لباس پوش ینحوه

شان، نوع نگاه پورزند به او، متأسفانه در من  خانه

که در مواجهه با    کرد یم  دار ی را ب  یاخفته یهاحس

و گنگ بودم. من نه دخیر کم  ج ی گ   ار ی آن بس



قدر چشم و گوش بسته که  بودم نه آن سایلو سن

  دانمنیم  یی   که از سکس چ  اورمی بخواهم ادا درب

  کیاز  شیر ی ب نبود، عمقر  نی تمام ماجرا فقط ا ویل

و رو  ر ی سطح ساده داشت که تمام تفکراتم را ز 

 .کردیم
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 ناخواسته دگرگوب   من
ً
را در   متفاوبر  یها واقعا

 .کردمشان تجربه یمخانه

را   شیو صدا گذاشتند آهنگ یم نکهیبا وجود ا گایه

خانه هوس  ،ب  ته صدا کردند؛بلند یم آلود تا آشی  

مم یم آمد یم . خورد که ته دلم تکان یم  شد و من س 

در گوشم مثل   میهاخاله ی   انگناگهان جمالت نفرت

  سن   هیکه دخیر از   آمد”ِس مرگ به صدا در یمناقو 

پدر و مادر بره، اما   هاز خون د یبا ازشه، ین گهید



خواستگار هم نداره” مامان که  هیانگار  هیسا طفیل

را جمع کند از خودم  هینفس قض با عزت آمد یم

 معنا   شدمیم  ار ی   ب
ً
از    شیشان را تا پحرف ی و اصال

  پورزند بگذارم به درسنر  یرا در خانه میآنکه پا

 .دمی فهمنیم

آنجا زهرش را به کامم   اشتلخ بود، تلج   دنشی فهم 

در   واشگیرا  کیس  که من حنر   خت یر یم

  هشت و ست یب
 
  نداشتم که بخواهم کیم سالگ

 
 

کنم و دو تا    صحبنر  خرجش کنم، تلفن   زنانگ

  هیام هدزدهحرست یهاعاشقانه به گوش یمکالمه

 .مده

  دست قدیم در  دست   یمرد یپا به را پا  اباب  ی خ

ِ  خلوبر   یبزنم و ناگهان او به بهانه   یاکوچه  و دنج 

 د ی شا ا یهوا در آغوشم کشد،  یسد  ا یو   بست ب  

داغ   یا را مهمان بوسه میهاتر لب جسورانه کیم

  .کند

سودا داشتم اما بعد از    کیهم در س، هزار و  من

  یمرد  گر یرضا د
 

 ی  بس که درگ امد،ی ن ام در زندگ



ام بودم. بعدش هم به حفاظت از خودم و خانواده

 م،ی  قدر مجبور بودم گارد بگشغلم آن   یواسطه

سم به کار خودم باشد و خودم را کر و کور و الل 

مردان دله و   ی  و گ افتمی نشان دهم تا به دردس ن 

 .که تعدادشان ماشاهللا کم هم نبود  فتمی ن ی   ه

  لیر ی که از ف  ب  هر جا رفتم،نیم یامن هر خانه تازه

  کردمرد شده بود را انتخاب یم خانم کاظیم قیدق

شهر  نی دار در او مشکل ضیاما به هر حال آدم  مر 

دو تا چشم   شهیکم نبود و من عادت داشتم که هم

 پشت سم و دو گوش اضافه داشته باشم تا کیس

خانه حر  ممیوارد حر  من بود و   امن م  ینشود؛ آشی  

تا زمان رفیر   شانی که مردها  ب  ها من خانه جی ترج

ل نباشند   همرسشان حضور داشته  ا یمن می  
ً
حتما

 .باشند

  ؟یسینو نامه یم-

افتاده است   ضمیبه جان ذهن مر  درماب  درد ب   کی

سم آخر چه طور با آن  خواهد دلم یم که یه بی 

  د؟ی  طالق بگ خواهد یم  ی   داغ و آتش یهمه رابطه



.  می  گبه سمتش یم و  کنم را از دفیر جدا یم کاغذ 

باز   شیهااخم و کیم اندازد به آن یم ی سس  نگایه

 .شودیم

دلخواهم  یغذاها  خوانشون یمهمه  کنمحس یم-

 .بشن

.  شومیم هی  خ  شهی پشت ش یسکوت به منظره در 

سوال   یه  ضمیتا او تلفنش را بزند، باز ذهن مر 

 .کندیم  فیرد میپشت سوال برا
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زنگ  یو سوپر  فرویس  و مرغ فرویس  به گوشت  او 

  کنم،اش را جمع یممن هم بساط صبحانه زند،یم

را  ی   م گردمیمبر  و وقنر  شورمرا یم تابهیماه

وع کارم تم یدستمال بکشم تا برا و مرتب   ی   س 

  کر ی باشد؛ چشمم به است 
 

  یی   که پا  فتد ایم زرد رنگ

 شوماست. خم یم دهی او چسب صندیل  یهیبه پا ی   م

  کیاش کنم که در همان حالت مچاله  خواهمو یم



 کر ی است  یباربد و نامش رو  یشماره دنیلحظه با د

و  شومبلند یم میزده از جاو بهت   زند خشکم یم

که انگار تلفن    گردد پورزند بریم ینگاهم به رو 

و  داد ی سفارشاتش تمام شده و دارد با داد و ب

آب  یرو  ا منحرص به فردش پته زنش ر  اتی ادب 

  ت ی شکا و دادگاه و  هیمهر  یرو  دشی . از تأکزد یر یم

باشد و   لشی وک  د یفرد پشت خط با کنمحس یم

 یشنبههفته از سه کی ی به فاصله شود باورم نیم

دنبال طالق  به یجد  قدر نیتا به حال ا شیپ

  کهنی حالت ممکن است، ا کیهستند، فقط در 

 در حر  نیا
ً
اتفاق افتاده و االن   شانی   ب  میطالق قبال

 .کنندیم اشدارند علن  

ِس   نی است، من ابه جانم افتاده وحشتنایک اسیر

 ِ
خانه و آن خانه  نیراه و دروغ و ترِس ا همه سخنر

یط امدهیرفیر  را به جان خر   کسچیکه ه  به س 

  .به جز بابا کسچی ه   کنمکار یمنفهمد دارم چه

و  ستیکار من چ  داند جز بابا نیم کسچی ه

بابا  شغل فعیل قت  ی باره حقبه جز من در  کسچی ه

 .داندنیم



 ناخواسته بود که ما از مامان    میتصم  کی نیا
ً
کامال

از آن شاهد  شیر یتا ب می پنهان کن  دهی و سپ

  شانیهاکردن  تاب  ب  و   یو زار  هیگر   شان،راب  یو 

 .بابا هم بفهمد خواست دلم نیم . من حنر می نباش

کت کامران که ب از  آمدم به بابا گفتم هنوز   ونی  س 

کت به دنبالم آمد  مشغول به کارم. دو بار دم س 

  شان،ینخواستم در آن حال  پر  ستم،یکه ن   د ی د وقنر 

برود و به او گفتم با خانم  یگر ید یفکرش جا

کت ک  کاظیم  جرقه   وانی در س 
ً
آشنا شدم و اصال

او مجبور   جا در ذهنم زده شد و وقنر کار همان  نیا

 ب یرا عمل کند، خودش با ط شیشد جفت زانوها

د. تمام ا شیهایخاطر مشیر  را   ها نیرا به من سی 

کردم که    فیبا لبخند و ذوق گفتم. تعر  شیبرا

با من خوب است، چقدر   میهاییر چقدر رفتار مش

 پختم راض  را دوست دارم و چقدر از دست  یآشی   

پر شده و االن وقت س  میهستند، تمام روزها

خاراندن ندارم چه برسد به غصه خوردن و 

که در    یاندهی آ یگذشته و حرست برا  یافسوس برا

حکمش اجرا شد و   هم گذاشتن  پلک بر  یفاصله



قطع   شهیوتاه که نه، از ر ک  میدست مرا از آرزوها

 .کرد
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    بابا را سیع ی هانگراب  دل
ً
کردم تا حد امکان کامال

دادم که من کاِر خانه  مفصیل ِح ی برطرف کنم توض

گرچه که در ذهِن خودم    کنمنظافت نیم کنم،نیم

بهش فکر  نهیگز   کیعنوان و به دمی ترس از آن نیم

  یهاط ی مح رومکه یم  ب  ها . به او گفتم خانهکردمیم

کرده، با    شاند یی تأ هستند که خانم کاظیم امن  

را گفتم تمام   قت ی حق شی که برا  شن   ها نی ا یهمه

  ر یراننده از ز  یشهیراه برگشت به خانه را رو به ش

 .خت یاشک ر   نکشی ع

معروفش را گفت که “  یدر خانه باز جمله دم

اس دوره هی نمی جان، بابا ا هیسا ی غصه نخور 

 ”!گذرهیم



 می دانست هر دو یم کهلبخند زدم درحایل شیرو  به

شدن از  ادهی . قبل از پ گذرد دوره هرگز نیم  نیا

 :زد، دوباره برگشتم و گفتم میصدا  نشی ماش 

 جانم بابا؟ -

به خاطر من  ه،یسا  آمیممن از پس خرج خونه بر -

 ...بیس   ت ی نکن که اذ یکار 

 :ته دل جواب دادم  از 

  یبابا. به خدا برا دونمدارم، یم مانیمن بهت ا -

و خاله    نا یهر روز خاله م نمیخودمه، خونه بش

  جا نی ا ا یکه   نی دیرو مخم! د رنیم یجور هیمستانه 

 ، و ترکششون   ی  ت یجور هی! زننتلفن یم ا یهسیر 

 آرامش دارم یجور نیبهم، ا خورهیم
ً
 .واقعا

 ی عم شیهاتکان داد و غم  چشم یس 
ً
دلم را  قا

 .لرزاند

سکوت کردم و  د ی کش که یم  یمی مقابل  رنِج عظ در 

از  ادامه ندادم و نگفتم که االن درآمدم حنر  گر ید

کت ککه به عنوان نقشه  زماب    وانی کش در س 

است، چرا که حس   شیر یمشغول به کار بودم ب



 یفکر کند برا ا یکردم ممکن است باور نکند، 

 ...کنماغراق یم اشخویس  دل

  مامان ده بار رنگ وقنر  ی  نگفتم در شش ماه اخ ا ی

س تغ شیموها داد من   یی  را به قول خودش از اسیر

و گرنه به همان   کردمشارژ یم خی  مدام کارتش را ب  

در نظر  شی که بابا برا  یاکل بودجه  بارشکی

 .داشت، تمام شده بود

شان نبود مامان هنوز فکر کدام  چی ه  ی  تقص البته

است و بابا دستش در   رعاملیشوهرش مد کرد یم

پول   بود. بارها از خانم کاظیمزنانه ن یها خرج 

کردم س ماه پسش بدهم تا از    قرض گرفتم و سیع

خانم   کهنی تا ا م،یای بر ب ده ی مامان و سپ  یپس کارها

زنانه را داد؛   یها در مهماب    ب  رایپذ شنهاد ی پ کاظیم

که غرورم حفظ شود. اولش    یالبته در لفافه جور 

 ناشناخته بود، هم سخت و هم    میچون برا
ً
کامال

  تحمل بود. اما بعدش به خاطر پول خوب   قابلی  غ

آسان و   میبرا  دادند بهم یم یاز ساعات کار  ی  که غ

 ”یجذاب شد. گرچه هنوز هم با هضم کلمه حنر 



از مشکالتم   یاگره  وقنر انعام” مشکل داشتم اما 

 اسمش چه باشد؟  کرد یم چه فرقر  گشود یم

  یاطرز احمقانهبه شوممتوجه یم زند یم  که  میصدا

  ام. کارت مشگبه او زل زده ست یادیمدت ز 
 

به  رنگ

  لشیموبا کر ی اسپ یو دستش را رو  د ی  گسمتم یم

 .گذاردیم

  رو؟ ها د یخر  یی  گیم لی هست، تحو  ۸۲۷۰رمزش-

به عالمث مثبت تکان   یو س  می آخودم یم به

  یو او در حال  صحبت کردن از جلو  دهمیم

 تا دست آخر دِر اتاق شود چشمانم دور یم

  .بندد شان را محکم یمخواب
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و با سعت هر   می  گیم لی تحو  ب یرا به ترت ها د یخر 

سخ   کیم  ازها ی . تا پ شومتر دست به کار یمچه تمام

به   وقفهو ب   می  گ ها را پوست یمشوند، بادمجان

که آخر چطور ممکن است باربد به    کنمفکر یم نیا

ر  نکند راجعکند؟   دا یپورزند ربط پ 
ُ
به من بداند؟ گ

  می  گیم
 

خانه را باز  یپنجره و از س کالفگ آشی  

ها کوه  یبایز  محو منظره یا. چند لحظهکنمیم

 یامتمرکز شوم بلکه راه چاره خواهمو یم شومیم

لب  مرِز    ها از یپ نکهیکنم اما ناگهان با حس ا  دا ی پ

 .پرمیم میسوخیر  هستند از جا

  گذارمدر روغن داغ یم ها از ی پ  نیگز یرا جا ها بادمجان

سن و خانواده و هر چه  سهیاز مقا کشمو دست یم

ک که باربد را به پورزند یم  تواند منطق مشیر

آن هم   ماند محال یم  ینهیگز   کیبرساند. فقط 

 د ی با ا یکه   د کن پورزند کار یم شیباربد پ د یشا نکهیا

سم که در آن صو  ممکن است دستم   رتاز باربد بی 

سم ا یزودتر رو شود    .از پورزند بی 

خانه یم دهد یم  گی رک فحش   گذارد و پا به درگاه آشی  

 چاکحالم از دهان ب   لرزند،یم  میهاناخودآگاه شانه



  یحد یی   هر چ خورد،و بستش بهم یم
ً
دارد. حتما

کل اعضا و   د ی با تشی عصبان  انی   نشان دادن م یبرا

  یرا با رسم شکل و نمودار جلو  جوارح انساب  

خورده، دل   زخمتا ثابت کند  اورد یمان بچشم

 کیس شانیشکسته و پر 
ً
داده   اد یبه او  است؟ اصال

را نگه دارد و هر چه به عقل   بهیحرمت زن غر 

  اورد؟یدرجا به زبان ن رسد ناقصش یم

 کنمبا غضب نگاهش یم چشیم ر یز   که  طور همان

  یسوپر  د  ی خر  یهاسهیبه من س وقت ک  توجهب  

و   رود کنم، یم  شانی جابهام جا که هنوز وقت نکرده

  سیو سپس ساغ د کند نان لواش را باز یم یبسته

و در   د ی  گدرشت یم ی او لقمه د یآها یمداغ از ی پ

و در   گذارد حال حرف زدن با تلفن در دهان یم

 یحال هم از من با اشاره به گاز و پنج شعلههمان

 :پرسدیم دنشی در حال جوش 

ه؟ گ-   حارص 

دارم   لی . به شدت مکنمفقط نگاهش یم مبهوت

 ی املت رو دق  تابهیاون ماه ،“وقت گل ب   میبگو 
ً
  قا



آرام  شی !” به جایکوفت کرد  ست ی دو ساعت ن 

 :کنممزمه یمز 

 .مونده-

و   گردد و راه آمده را بریم کشد را درهم یم شی هااخم

و آن هم  گذارد یم باقر  تداغ کی فقط  میبرا

فکر کردن به  ال  ی خ است. ب   ر یناپذیی  س یوالی ه

ا ل  یباربد و تحل تا هر   پردازمپورزند به کارم یم ط یس 

خانه خودم را نجات   نیبتوانم از ا  تر عیــــچه س 

 .دهم

پز را به که در حال جا افتادن هستند، پلو   غذاها 

خودم   یصبح دوباره برا  یو از همان چا زنمبرق یم

و  دهمیم هیتک نت ی کاب  یو به لبه کنمپر یم فنجاب  

  اسامزنگ اس یتازه کنم صدا نفیس خواهمتا یم

 من کیس شود،مانند ناقوس مرگ بلند یم امگویس  

 ساعت و خصو  نی ندارم که ا را 
ً
ا نیدر ا   صا   ط ی س 

بردار  رضا دست  عن  ی  نیبفرستد و ا ایمیپ میبرا

 .ست ین



به  اچ  ی احت  اندازم،یم نگایه امگویس    یصفحه به

 .ست ین اش خیط کی امیباز کردن پ

 «ه؟ ی تموم شد سا شب ید  چ  همه یفکر کرد  تو »
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 .کشدرا به دو طرف یم میهاتلخ لب  یپوزخند

  ؟یشد   شکیل نی نوشته ا چ  -

خودش است که  ی  تقص شود،از سم بلند یم دود 

 خایل رضا را س او  دیلدق  د یو با د یآبد موقع یم

 .کنم

  قابلی  غ یها اخالق ست ی به ل د یرو هم با فضویل-

  تون اضافه کرد؟تحمل

  نه عصباب   رنجد،انتظارم نه از حرفم یم برخالف

که   د ی آهم خوشش یم کیم  . انگار حنر شود یم

با  نهیو دست به س د یآجلوتر یم مشتاقانه قدیم

 .ستد ی ایم میرو بهرو  یلبخند

  ؟کن  یم هیته  ست یل  یدار -



 :میگو یم حواسب  

  ؟از چ  -

 .من یها از اخالق-

 :کنمو زمزمه یم گردمیمسمت گاز بر  به

 .وانهید-

 !جو خانم  پناه گفنر   چ   دمی شن -

و دوباره درش را  زنمسوپ جو را هم یم هدفب  

 .گذارمیم

 .اشکال نداره-

بر  مبن   امهی و بر فرض خندد یم یبلند  یصدا با 

خو آن  و خلق یی  . تغگذارد بودنش صحه یم وانهید

  است؟ ر یسعت امکان پذ   نیهم به ا

 ا   ا ی بداخالقر  نقدر یباهات بهم زده ا-
ً
 مدیل نی کال

 ؟ هسنر 

  گردمدرون دستم به سمتش بریم یهمان مالقه با 

 :غرمو با حرص یم

 ا-
ً
 .هستم مدیل نی کال



 .دی  گباال یم میرا به عالمت تسل دستانش

 ی   بش قهیدق  هی. گهید هی مدل  هی نمیخب، ا  یلیخ-

 .کارت دارم

  ن؟یشد یم ی با من صم   هو یشما چرا -

پاسخ  ب  و همراه با نفس پر صدا د ی  گرا گاز یم لبش

 :دهدیم

 کارتون دارم د ی نیلحظه بنش کی خدا،  یوا-
ً
 .لطفا

 .دیی راحتم، بفرما -

 .کندشده نگاهم یم  ز یر  لحظه با چشماب   چند 

 زب   ت یامن  نکهیاضافه کن، من اهل ا ستت ی به ل-

م ن ر یرو ز  جمع و مفرد   ی  درگ نقدر ی. ا ستمیسوال بی 

مثل   ست ی! الزم هم ند ینباش  ا ی ها نباش کردن فعل

بهت گفتم   ،لباس بپویس   ما ی صدا و س یهاالیس 

تو   در ثاب   ستم،ین یدیو بد د یمن آدم متجاوز و ند

 سل 
ً
 .سنر یمن ن یقهی اصال

به که راه   ند یآیم یگر ی پس از د گیچنان  ها رص 

 یاز هر چه بگذرم از جمله کنم،نفسم را گم یم



و  شعور بگذرم. لعنت به زبان ب   توانمآخرش نیم

. چرا قبلم در  چرخد یم  وفقهکه فقط ب    درکشب  

 شود؟ مچاله یم یجور بد امنهیس

را  امطور که گویس  و همان کشمیم به سخنر  نفیس

در صورت  هی  خ گذارم،شلوارم یم  ب یدر ج

 :میگو یم الشیخب  

شما    ست،ی سوال بردن که فقط تجاوز ن ر یز  ت یامن-

  ت یدون ی مچاله اتیادب نی ماشاهللا از صبح با ا

واسه من! نکته    ی   که نه، اعصاب نذاشت   ت یامن 

  طرز پوشش من به شما ربیط نکهیا یسوا یبعد

وسط لذت   نی دوست دار  د،ی فکر کن  کمهینداره 

منم  یمو  یتون تارهامورد عالقه  ی بردن از غذا

 فکر یمیبجو 
ً
نجابت   نیدار  ی   کن ن؟ و در آخر واقعا

رو طالق نداده به شخص  گیهنوز  نی دبه خرج یم

 تحت  ن،ینظر ندار  یاگهید
ً
 .قرار گرفتم ی  تأثواقعا

خانه رو به من یم ی   م پشت   .ندی نشآشی  

! گوشت تلج    یاد یز  زدممنم بودم باهات بهم یم-

 منظورم 
ً
بود فکر کنم  گهید یای   چ هیمن اصال



  یجور نی گذاشت ا  یبد  ی  آخرم روت تأث یجمله

 بش الی خ. ب  یجوش آورد
ً
 .ی   حاال، لطفا

  بشه؟ چ    نمیبش-

 .ازت چند تا سوال دارم-

 .لرزدلحنم یم و کیم برمرا پشت گردنم یم دستم

 .ندارم جواب  -

 :دیگو پوزخندش متعجب یم با 

 قبول دارم  ا ی اموانهی من د ب  خدا-
ً
تو؟ من که کامال

س یبرا ؟تو سالیم  ویل ام،وانهید   دهی سوال  نی 

 ؟چ   عن  ی ،ی جواب ندار 

و   زنمرنگش زل یم یاو قهوه دهی چشمان کش درون

 :م یگو ومت یمبا خص  ارادهب  

 .کنمنیم فرویس  من آدم عن  ی-
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و دستان من  گذارد اش یمچانه ر یدستش را ز  

ها و صد  شود یم قی. دوباره نگاهش دق لرزند یم

و من  کنند چروک، چشمان  نافذش را قاب یم

جواب که  سوال و  قیحالت  دق نی چقدر از ا

اسمش را گذاشت، بازخواست کردن  شود نیم

 .ارمی   ب

آره؟ دوستش   ؟مگه آدمیس   ؟کن  نیم آدم فرویس  -

  ؟یهواش رو دار  نقدر یا ی   واسه هم  ؟هسنر 

ایک ی   ب- با   د یچرا من با ؟ی   نی بیم  ما وجه اشیر

  همرستون دوست باشم؟

 :کند یم  د ی و تأک اندازد باال یم ب  ابرو

 ه -
ً
ایک چینه واقعا البته همرس   ست،ین وجه اشیر

 .سابق

تنها   کنمفکر یم اشب  حجم از پرت و پالگو  نی ا با 

اکش با باربد را پ از   یام. پوزخندکرده  دا ی وجه اشیر

 :زنمیم  یناباور  یرو 



  تموم شد؟ ،ی   از صبح طالق هم گرفت  به سالمنر -

را حفظ کرده است و همراه   اشیحالت جد هنوز 

 :دهدپاسخ یم قر یبا نفِس عم

دل کندن   ام،قلقر آره، من آدم بد  مسخره کن. ویل-

ه ارزِش آدم مقابلم نداره...  ب ربیط نیو ا  ستمیبلد ن

دل   د یبا دمی فهم تر از پدرم که نداشتم، نیمبا ارزش

چند تا اتفاق داره روشنم    ی   از... بب  تر ارزشکند، ب  

نم از ا  کنهیم
َ
ک   نیکه ب 

 
که واسه خودم    نکبنر  زندگ

  نکهیا ؟به من کمک کن   شهیم چ   نساختم، اال

 نکهیگلدون، ا  ر یز  ذاشتهدر رو یم د یبرات کل دا ی ش

پول پرداخت   یجور چه کردهیم د یخر  یجور چه

 خ دونستمرو من نیم کردهیم
ً
 گهید  یای   چ  یلیحتما

  ب  هاسوال ی س  هی لمی . وکدونمهم بوده که من نیم

به   یلی خ بدوب   هاش رو که اگه تو جواب  د ی ازم پرس

  کمهی ی   بش کنمحاال خواهش یم شه،من کمک یم

 .می باهم حرف بزن

است  بندشمی آن جمله ن یفقط برا  نمی نشیم اگر 

  یکه از ارزش پدرش گفت و چهره بابا را جلو 



بر  تشی از رضا چشمانم آورد. هنوز لبخند نایس  

صورتش کامل نقش نبسته که آهسته   یرو 

 :میگو یم

 .پورزند یبهتون کمک کنم آقا تونممن نیم-

ک نگاهش یم شود یم که طوالب    سکوتش
َ
  کنم،با ش

 :دهمادامه یم رادهاب  

 .آمنیم گهیاز هفته د  ن ی خوااگه یم-

ِ نگاه سنگ  دهد نیم هم جواب   باز 
َ را از ِس   نشیو س 

 .کندپا افتاده نیم من به دست و 

 ش -
ً
نه   شناختمخانوم رو نه از قبل یم دا یمن اصال

  دا ی چند ماهه باهاشون پ نی ا ب  و آشنا  دوسنر  چی ه

   گهید دونمکردم، نیم
ً
هست قبل از  ادتونیحتما

به اسم خانم  نجا،یا  اومد یم خانم مسن   هیمن 

  . هر جا خانم کاظیمشونم یا یمن آشنا ؟کاظیم 

 .ی   هم رمکار یم  یکی   برا  بگن و معرق  

 یجد و با لحن   شود خم یم به سمتم کیم ی   م یرو 

 :پرسد یم



 چرا؟ -

آورده  ی  هم وقت گ لعننر  یرضا لرزد،یم امگویس  

 جی . گاشیتکرار  یهادنی خط و نشان کش  یبرا

.  شود یم  یی   شلوارم باال و پا  ب ی نگاهم از او تا ج

نگاهش را به  بار نیا ام،دهی منظورش را نفهم فهمد یم

 :پرسدیم وقنر  دوزد یم  میهالب 

  ؟ کن  نیم چرا آدم فرویس  -

حساب   ی   چننیا مثل او سوایل باور کنم آدیم د یبا

بان قلبم با   کند؟و مرا آچمز یم  پرسد شده یم رص 

و به  شود لحنم تلخ یم رود،باال یم یشدت بد

 :م یگو یم یتند

منتها نه از   کنم چون منم مثل شما سخت دل یم-

هم  آدمها، از گذشته و خاطرات... از آدم فرویس  

  ن،یفحش بد  د،ی ندارم. داد بزن   خاطره خوب  

  چی ه من ی زن شما برا کنه، نیم فرقر   د ی کن   دمیتهد

 .ذارمپا نیم ر یمن اصولم رو ز  نداره، ویل ارزیس  



  ناخودآگاه مرا کیم ن ی و ا شود بلند یم شی جا از 

سم از حرکت   یآرامش باال یها. قدمترساند یم

 :کندو تلخ زمزمه یم ستند یایم

 .به اصول د ی گوشت تلِخ مق-
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 .چرخانمیم ستادهیکه ا   ب  را رو به باال، جا سم

کنار هم،   نمی چ هات رو یماخالق ست ی منم دارم ل-

  تو؟ یو قشنگ هم دار  فی اخالق  ظر  هی

 با جدطعنه ا ی  شوچ  
ً
 لحنش همخواب   ت یاش اصال

یمدهان باز کنم در کمال ب   خواهمندارد و تا یم  س 

 .آوردرا در یم میادا

  !پورزند ینداره آقا  به شما ربیط نی که البته ا-

 :میگو و با حرص یم شود مشت یم ی   م  یرو  دستم

 .دی خجالت بکش-



نگاهم  نهیخونرسد و با ک یاکنندهوانهید جورِ 

 .کندیم

وارد  کنمیم  یادآور یچرا؟ چون دارم به خودم -

  شما نشم؟ شخص میحر 

چون با  شود اما نیم می   برخ  میاز جا خواهمیم

. کالفه لب  می  گ قرار یم اش نهیبه س نهیس  ستادنمیا

 :زنمیم

 ...من-

 .دی  گیم  میرو را به عالمت سکوت روبه دستش

طت -  .رو بگو غر نزن، س 

به  جی و گ  دهمیم هی تک صندیل به پشنر  مبهوت

صبح با پا   کنم. حس یمکنمنگاه یم شیپاستا 

 گر ید ی اارهیخانه وارد س نی گذاشیر  به درون ا

 .امشده

خانه یم ی   م یاش را لبهچپ سالم دست   گذارد آشی  

و من با تمام قوا کمرم  شود به سمتم خم یم و اندگ

 .دهمفشار یم چوب   صندیل را به پشنر 



  یخوامگه االن نیم گه،یبگو د-
 

  یمن از هفته بگ

ط و به  نیبه ا و... ویل خوامنیم  آم،نیم گهید س 

ط... من تا ته ا  حفظم. خب  رو  ها یباز  نیاون س 

  !شنومیم

 
ً
و   شوند دستانم مشت یم د،یآنفسم باال نیم واقعا

 :غرمخشم یم با 

  با خودت؟  یفکر کرد  چ  -

لبش با  یو گوشه شود به سمتم خم یم شیر ی ب کیم

 :دیآکش یم  یپوزخند

  زنمیم جی من گ نکهیدت؟ ابا خو  کن  فکر یم تو چ  -

سمو    توب  راحت یم یلی تو هم خ  ام،وونهیو خل و د

چون  نهیجون من اگه وضعم ادخیر  ؟بمایل  هی  ش

خودم خواستم، اگه نخوام خدا هم از پسم بر 

 . خب؟ آد نیم

که کم مانده از    آورمفشار یم صندیل به پشنر  آنقدر 

 :میگو یم پشت برگردد و کله پا شوم. به سخنر 

  هی  س تو ش د یدست از س من بردار، من چرا با-

سم به کار   خواد من دلم یم نکهی بمالم آخه؟ ا



 
 

دخالت نکنم   کیس  صشخ خودم باشه به زندگ

 بده؟ 

.  کشمیم و من نفس راحنر  ستد یاصاف یم  باالخره

 :دیگو یم ن  ی و با حال عج دهد تکان یم یس 

  یدی ترس  نکهیاش خوبه، هم انه خوبه! همه-

  یقصد دروغ گفیر  و دخالت ندار  نکهیخوبه، هم ا

 .خوبه

 ...گه یمن برم د-

 .بردشلوارش فرو یم  یهاب ی را درون ج دستش

 کارت تموم شده؟ -

کنار به کارم    نیاگه بر  شه،تموم یم گهیاالن د-

 .برسم
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تا رد شوم، اما مگر من   کشد را عقب یم اششانه

  افتد در قابلمه از دستم یم ا یکار کنم؟ مدام   توانمیم

و س و  رود و دلم از درد غش یم سوزد دستم یم ا ی

 نی و در تمام ا آورمها را دریماضافه ظرف  یصدا

  لحظات مانند تماشگران  مشتاق تئاتر با نگایه

 .نظر دارد ر یمرا ز  قیدق

 :پرسد آخر یم دست 

  ؟نگفنر -

 .بزنم غی ج  خواهد و دلم یم امدهی مرز انفجار رس به

 رو؟  چ  -

طت رو-  ...س 

 .گردمیمو مات به سمتش بر  خسته

  خونه فرار کن   نیکه از در ا  سنر ین نیمنتظر ا عن  ی-

ط و   چی و بدون ه م نگاه نکن  و پشت ست رو ه س 

ویط   س کارت؟ مطمئن   یآیم  گهیاز هفته د س 

 ؟ یخوانیم یی   چ



که   حایل ی   . در عآورمذهن گنگم فشار یم به

باشد  یباز  کیها حرف نی تمام ا  د یشا دانمیم

مسئله، بدون دردس   نی حل ا یرو  شوممتمرکز یم

 واضح است ذهن پورزند فقط  گر ید  یاضافه
ً
. کامال

انگار   دا ی مثل ش چون زب   چرخد یم حول  محور مایل

و   خایلرا  بشی ج حساب   هر اتفاقر  یدر ازا   شهیهم

یط او مطمی   است من    کهکرده درحایل  او را س 

 ا ی ادامه دادن کارم  یدارم برا شیر یدرخواست پول  ب

حان دادن  اطالعات از زنش، من شانسم را امت  د ی شا

  .کنمیم

یط هی-  .یاخواسته ه یدارم، در واقع  س 

 .بنددصورتش نقش یم یرو رنگ پر  یلبخند

 .شنومیم-

یط هیبه - کارم رو انجام    شهیمثل هم نجا یا آمیم س 

. چون من از اول هم که شما خونه نبایس    دمیم

طم ا   .که مرد  تنها باشه  رمنیم ب  بود. جا نیس 

 .شودیم نه ی دست به س  کنانح یــــتفر 

  ؟دست بر قضا مثل من تنها شد چ    گیحاال اگه -



 :م یگو یم  کالفه

  نجا؟ی روز ا هی انی ب  نیندار  یخواهر  ،یمادر -

 هم مادر دارم هم خواهر ویل-
ً
  سیر  یتهران ن اتفاقا

و   انی روزه بکوبن ب هیبه خاطر تو  تونننیم

 ...برگردن

 .فشارم را یم امشاب  یو پ بندمرا یم چشمانم

هر  یباشه قبول، من دست پخت تو رو در ازا-

یط رو   د ی . کلکه کم خواسنر   ف ی ح  کنم،قبول یم س 

فقط  که امروز برداشنر   ب  همون جا ذارمبرات یم

جا و حواست باشه  موقع رفیر  هم بذار همون

  خوبه؟ ی   ینب ها هیهمسا 

س تکان  بش یو غر  ب ی عج ن  ی نش از عقب  مبهوت

 یکه با لبخند  امدهی . هنوز حالم جا ن دهمیم

خانه   طاب  یش سش را دوباره درون درگاه آشی  

 .آوردیم

 ه؟ ی حداقل بگو چه رنگ-

 :زنمو وحشت زده لب یم د ی  گ بدنم نبض یم تمام



 ؟ چ  -

  !موهات-

 .کشمیم و پر خشیم قیعم نفِس 

 از ا-
ً
در   حالت عرفاب   نی من خونه نباشم حتما

 !رفت تو غذام ب  مو  هی د ی گفتم شا  ؛یآیم
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 :م یگو یم لبخند  پر حرض با 

  !گهید  د یفهمخب همون موقع رنگش رو یم-

و با لذت از حرص خوردن من  اندازد باال یم ب  ابرو

 :دهدپاسخ یم

 چطور به عقل خودم نرس گه،یآره د-
ً
 .دی واقعا

نگاهش   گردمنیمبر  حنر  گر ی. دخندد از ته گلو یم و 

خانه را کنم، با سعت هر چه تمام تر آشی  

پز و . پلو کشم. گاز را دستمال یمکنموجور  یمجمع

ام را که استفاده کرده  ب  هامهو قابل گی تمام د

  یهانت یو در کاب  کنمیمخشک  شورم،یم



غذا   یها. ظرفدهممخصوِص خودشان قرار یم

  د یدهان گشاد با یوانهیهنوز داغ است و آن د

  ی   جا کردنشان را بکشد. ماشبهخودش زحمت جا 

 یو به سمت در تقر  کنمرا روشن یم ب  شو ظرف
ً
 با

 .کنمپرواز یم

 جو؟ پناه خانم-

. گردمیمبه سمتش بر  و  پوشمرا یم میها کفش

 حی زده است توض می که چرا صدابه آن توجهب  

 :دهمیم

رو گذاشتم   تونهمراه کارت  بانگ دها،یقبِض خر -

خانه ِ تو آشی  
 سی  

 .کنار دفیر

  وقت چی من ه ؟ی   گیم ممنونم، شماره کارتتون رو -

 .پول نقد تو خونه ندارم

و  دهمیم هی سمت راستم تک وار یبه د خسته

 :پرسم یم

کاغذ و    هی ا ی تونیگوش  نی ر نیم د؟یکنحفظ یم-

  ن؟ی ار ی مداد ب



 .شودگرد یم  چشمانش

  ؟حفیط  -

 .کنمرا نگاه یم میرو روبه وار ید کسل

که   شماره کاربر  می  گگانه که رو هوا نیمانتگرال سه-

  !رو حفظم  کنمهمه ازش استفاده یم نیا

  ثانهیاما خب  دانمنیم تنبیل ا یحرص است  از 

 :دیگو یم

 .اسش کنامبرام اس-

  ،“رواب    کشمیم اد یدر چشمانش در دلم فر  هی  خ

 .”رواب   ،رواب  

  مشکیل دمت یند گهیچند تا نکته بگم که اگه د هی-

 .ادی ن  شیپ

ام چه مرگم شده است که ام، کالفهخسته دانمنیم

  مشکوگ ب  ی حال غر  کینش پشت لح کنمحس یم

کنم که همه    ی   پنهان شده اما مجبورم به خودم تلق

 .و نرمال است  یعی طب  ی   چ



به اصول؟   د ی حواست به من هست خانم مق-

ام و خونه می چند تا خط قرمز زندگ خوام چون یم

قابل   کنمچرا حس یم دونمنیم رو برات بگم و 

  کن  در خونه رو قفل یم ستم یمن ن ! وقنر ناب  یاطم

 به قول خودت  ید رو راه نیم کسچی ه
ً
مخصوصا

که رک    د ی اگه اومد؛ ببخش  خانم رو! حنر  دا ی ش

حرف  یمخصوصا با اون زبون خودش جور  گمیم

بود و خواست بگه اون  کنندهی  زد که تحق

... یکرد خونه هست و تو براش کار یمصاحب 

  کهنیمنه، ا ی . خونهست ی اون ن یخونه گهید نجا یا

تو خونه هم  ؟اوگ ست؟ین فرویس  جز اصول آدم

بکن،   خواسنر  یبرو هر کار  خواسنر  ب  هر جا

 ...یآهنگ بذار  ا ی کن    روشن ونیز یتلو  خواسنر 

 ...پورزند  یآقا-

! اما پا، تو اتاق خواب من به زنمدارم حرف یم-

  یخوایم . خب؟ حاال هر چ  یذار نیم وجهچی ه

 .دمبگو من گوش یم



اش  پانسمان شده  نگاهم از صورت تا دست  مردد 

و   زنمیم ا یو باالخره دلم را به در  شود یم یی   باال و پا

 :میگو یم

برحسب    یروزگار  یاگه روز  شهپورزند، یم یآقا-

 یجور  ن، ی دیمنو د انی از آشنا گیتصادف شما 

  ؟ی   شناسکه منو نیم  ی   رفتار کن 

 :کند درون شلوارم اشاره یم به گویس   طنت ی ش  با 

  که امروز ازت برج زهرمار ساخته؟  منظورت اوب  -

 وانهید نی است، حماقت محضه به ا حماقت 

 .خواسیر    یی   از او چ اعتماد کردن و 

منم راحت   ال ی راحت، حواسم هست. خ الت یخ-

 باشه؟ 

 

*** 
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. دست خودم  کنمراه برگشت را به او فکر یم تمام

 ش،ی هایباز   وانهید  یاکه لحظه  ست ین

  ظش،ی غل یها در کنار اخم دشیجد  یهاطنت یش



اش  ساده و خالصانه یرفتارها و بعص   اشدهاب   بد 

  .رودچشمانم کنار نیم یاز جلو 

چرا حس    انداخت؟خودم یم اد یمرد چرا مرا  نیا

ها را گرچه فرسنگ شیهایقرار جنس ب   کردمیم

  کنم؟ درک یم  متفاوت ویل

که در اتوبوس نشسته بودم و خشمم فروکش    حاال 

  ب  روزها تداغ میامروزش برا یهاکرده بود، رفتار 

شد که از دانشگاه اخراج شدم. من از اتاقم دل  

دل از   گرفت او هم که داشت طالق یم کندم،نیم

روزها در   وقت چی که ه  یمرد کند،اش نیمخانه

  .رفت و صبح زود سکار یم ماند خانه نیم

طم را پذ ب  رواو با خوش گرچه بود اما  رفته یس 

بود. من   دهیرا چسب میگلو   خی ب ن  ی وجدان  عجعذاب

که به آن   امن   ط ینبودم که او را از مح گایهیدر جا 

وط   شیبرا د ی داشت، آواره کنم. نبا از ی ن ط و س  س 

 کی  با مشورت خانم کاظیم د یبا  گذاشتم،یم

از رفیر  به  یلیاگر خ کردمیم دا ی پ شی برا نیگز یجا

 ...آنجا ناراحت بودم



و دل من هم در  ستد ی ایم با تکان سخنر  اتوبوس

مشت   میزانو  ی. دستم رو زد یر فرو یم  یهر  امنهیس

لعنت   کرمی پ در و  ب   یهافکر  نی و به ا شود یم

 االن وقتش بود؟ است  ا ی. آفرستمیم
ً
 صال  یواقعا

 به جان ذهنم افتاده بود و هر چه یا کننده  چارهی ب

کردم   شیرها  پس شد بدتر و بدتر یم یه دمی جنگ یم

به   د یو شا یکه از آن فرار   یاو اجازه دادم صحنه

آن مشتاق بودم با جسارت از پس ذهنم به پشت  

 .دی ای ب  میهاپلک

به بسیر  چشمانم نداشتم چون   یاز ی ن حنر  گر ید

چشمانم   یاز جلو  ها ی   ماش  ر یطور که تصاو همان

معاشقه با   یصحنه  هی آن چند ثان  گذشتند،یم

و  شود زنده یم مینقش و رنگ و صدا برا نیتر پررنگ

 .کنمرا تجربه یم ب یدوباره آن حال  غر 

شان خراب شده بود مهمان ب  بخت بدم دستشو از 

  سیسو  کی  از ی خانم بهم گفت در صورت ن دا ی و ش

 یاز جلو  د یبا عن  ی نیراهرو است و ا  یانتها گر ید

بود و  شی شش ماه پ گذشتم،ان یمش اتاق خواب

زن و شوهر و  نیا  ب یمن هنوز به روابط عج



عادت نداشتم.   ب  در روابط زناشو  شانب  پروا ب  

باز بود و من باورم  مهیشان ندر اتاق یال روز آن

در   بتواند با حضور شخِص سویم کیس  شد نیم

رفتار کند.  د یقحد راحت و ب   ن یخانه تا به ا

در   یاز ال یا هی خواسته نگاهم چند ثان  ا ی ناخواسته 

  کیقدر  میبرگشت برا  و وقنر  د ی به داخل اتاق چرخ

 .عمر عذاب به همراه داشت 

  خی ب  پا  را که قفل کردم، با دست و   ب  دستشو در 

را از ذهنم پاک کنم   دمیکردم هر آنچه د  کرده سیع

  هی ند ثان احمقانه باعث شد تمام آن چ  سیع ی   و هم

 .ملکه ذهنم شود

 د   وانهیمرا د چهآن
ً
  یمعاشقه دنیکرده بود، رصفا

  یوودی هال   یهالمی زن و مرد نبود که بارها در ف  کی

شیب ات ی تر و با جزئجذاب د ی شا بودم،  دهی را د شیر

صداها و نجواها و آن حال  خاِص پر عطش هم  

و   دهی نبود، چون حفظ بودم از بس به لطف سپ

هر شب هر شب  ،ترگ یهاالیو س  تا یب

و   می نی بب می وتاب را مجبور بودپر آب  یها عاشقهم



همه اغراق در   نی البته من زجر بکشم از ا

 .نبود ر یباورپذ میکه برا  ب  ها عاشقانه

 در مسائل عاشقانه خالق، که ذهن م  را یز 
ً
ن اصال

 از آنچه در دن ی  گی پ
ً
  یایو حساس نبود و رصفا

تا آنچه که با   برد یم یشیر یلذت ب داد رخ یم واقیع

 .آمدبه دست یم ا یو رو  ل ی بر تخ هی تک
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و  ربود ها خواب را از چشمم یمشب  یلی چه خو آن 

 یحال ممکن جلو  نی تر را به زشت  امب  تنها

ها لب  ساعت  کرد و وادارم یم آورد چشمانم یم

فکر کنم، حالت  نگاه پورزند به  یه و  نم ی پنجره بنش

  دا ی ش
 

 .همراهش بود   یقرار و ب   و آشفتگ



  که در آسماب    کنمموضوع فکر یم نیبه ا  ها ساعت 

  یاکه وسعتش به اندازه سنوشت من است ستاره

 همرایه ا یخواهد شد؟ آ دا ینام عشق پبه
ً
  دا ی پ  واقعا

که در نگاه پورزند بود   خواهم کرد که با آن عطیس  

جواهر  نیجور که انگار ارزشمندتر ا نگاه کند و آنمر 

  د؟ی  دستانش بگ انی هستم مرا م ا یدن

، خانه ت ی حکا  ت ی پورزند حکا یمن با اتاق خواب 

  یرا در حال رابطه نشیبود که ناغافل والد  یابچه

به  نی و از چند ند ی بیم جنیس و چند جهت رص 

شکل ممکن  نی تر به زشت  ازمی . نه تنها ن خورد یم

ها متنفرم شدم و به  شد، که از آن ی ادآور ی میبرا

تا به  آمدنیم و منحرق   ب یعج یهانظرم انسان

مطابق با   دمیکه د  یا اگر صحنه دمی باور رس نیا

زنان اطرافم بود آنقدر  ت ی اکی   ناخودآگاه جمیع

  .شدم نیم جی گ

را درست تجربه نکرده بودم و   که خودم عاشقر   من

نوع نگاه متفاوت و پر   دمی شن و یم دمیدهر چه یم

  شهی هم یها به عشق بود و مردهارنج و حرست زن



د   وز ی  که پ  برنده و به دست آورنده و خوشحایل نی 

   .بودند یعشقباز 

که   دستاب   میو جنس نگاهش، پورزند و حر  پورزند 

با نگاه هم توانستم تصور کنم با   هی در آن چند ثان 

طرف مقابلش را در آغوش   ،و عشقر  ت یچه امن 

را بهم زد و به من درس   امگرفته و... معادالت ذهن  

  یدیجد
 

 .آموخت  از زندگ

 ادهینوبت من است که پ ستد یاکه اتوبوس یم  بار نیا

به  گیبرگشت به خانه و  یبرا یاهی   انگ چی شوم، ه

از   کدامچی را ندارم. ه دهی دو کردن با سپ

لطف   دهی ام تا اگر سپهرضا را باز نکرد ی هااساماس

و اجازه صحبت دهد   د ی ایب ونی  کند از در اتاقش ب

بتوانم بهش ثابت کنم  د ی تا شا می با هم آنها را بخوان

 .ماست  یرضا نابودکردن  خانواده یهی   انگ

طور که تصور داشتم همان کنمخانه را که باز یم در 

و آشوبم  د یآچند مدل غذا به استقبالم یم یبو 

حالم از هر چه غذا و غذا خوردن است . کند یم

دوش آب گرم و  کیو االن فقط دلم  خورد بهم یم



خاله   یکه با صدا  خواهد خواب آرام یم کی

 .شودنقش بر آب یم میاهایمستانه تمام رو 

 یبرا که هر شب کیس  میاز دست داد ز یعز  انگار 

  د،یآیم نجا یبه ا  یدلدار 
 

و   شومخم یم با خستگ

. مامان به گذارمیم کفشم را درون جا کفیس  

 .دی آاستقبالم یم

 .قربونت برم سالم مامان جان خسته نبایس  -

خانه ا خاله است،   ستادهیمستانه در درگاه آشی  

الزم را با   ی فاصله طفلک از زمان  اخراج من حنر 

دهد  حی توض از ی که در صورت ن  کند،من حفظ یم

فقط به  مینداشت گیدنز  گونهچی ملعون ه نی ما با ا

  یواسطه
 

 .میدار   خواهرم نسبت خانوادگ

  ؟ی سالم مامان، بازم مهمون باز -

 یو من با کج خند کند چشمانش التماسم را یم با 

اما   کند . دارد به ما نگاه یمکنمرو به خاله سالم یم

به خودش  خورد انگار که جا یم شنود تا سالم مرا یم

 .دهدیم  تکاب  

  زم؟یعز   ا  سالم خاله جون؟ خوب  -



  خوبن؟  یآقا هاد  ؟ی   ممنونم، شما خوب-

از کنار   یبدهد خود آقا هاد بخواهد جواب   تا 

  پریسسالم و احوال د یآبه هال یم منتیه یراهرو 

 :میگو . آرام به مامان یمکند یم

 .می  دوش بگ  هی رممن یم-

 یآقا هاد  رود و تا یم دهد تکان یم یس  مامان

 :دیگو یم

ما نگران بودن  هی  خانوم، همش هیسا  نیکرد   ر ید-

البته   ،یی   چ تو ستاد انتخابابر  ی   نکنه شما باز رفت 

سوراخ   هی شون کردم. گفتم آدم عاقل از من آروم

 .شهنیم دهیدو بار گز 

ام   دانم،خوب یم ست یشب من ن  امشب  اما به احیر

 :زنمو لب یم کشم یم قر ی مامان نفس عم

 .س کار بودم-

 :دیگو و یم آورد نیم کم



  هی کف دستاتون رنگ  دمیلحظه از دور د هی-
ً
! اتفاقا

 یدیند یی  شما که از سی   خ  خورد،به بنفش هم یم

  نه عمو جان؟ یکه دل به بنفش ببند 

از بس پورزند حرصم  کنم،کف دستانم نگاه یم  به

پوست کندن   ی   رفت در ح ادم یداده بود 

رنگ   کش دستم کنم و دستانم کیمها دست بادمجان

 .گرفته بود

به  شومو من پرت یم ه”ی“سا  زند یم میصدا کیس

 ...امجواب   یتند  روزها یها جانی ه
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پر اضطراب و پر  یهادنیی و دو  جانی شدت ه  از 

  شینمانده بود. دلم پ باقر  مانیبرا فشار، نفیس

اش شانهبه گردن و س  فرشاد ماند که باتوم  محکیم

چپم درد   یبلند نشد. زانو  شی از جا  گر یخورد و د

  یا به داخل پاساژ دستم ر  ال یداشت، ل  یی  گنفس

شلوار   م،ی تآرام گرف یالحظه  وار ید ی. گوشهد ی کش

 که پا کرد یم  ن  ی سنگ  میبه پا نمی ج
ً
  یمخصوصا



خون بود و پشت سم  س ی خ یی   چپم از زانو به پا

  گی که  زند داشت چانه یم  ال ی. لگذاشت رد به جا یم

داشتم.   جهی گمان دهد، س داران پناهاز مغازه

با   رفت،هر دم باال و باالتر یم اهو ی و ه غی ج یصدا

 :و ناالن گفتم دمی ال را کشیل  ی   آست س  بدبخنر 

  .دنیبسته... برو تا نرسکوچه بن  نی تو برو، ا-

  ده،ی همه تا ِس حد مرگ ترس زد داشت زار یم ال یل

 :گفت   سخنر  . بهمیبود خسته و کتک خورده

  کنم؟  کار تو رو چ  -

 .کنمیم شیکار   هیبرو، -

که س و   د یهم طول نکش هیما به ثان خود ب   تعارف

 هی  زده به او خشد، بهت  دا ی آباد پ کله رضا از ناکجا 

دانشگاه که از   یهاهم مانند اکی  بچه  ال ی. لمیماند

 :گفت   سنر یرودرواب   آمد،رضا بدشان یم

ِ عوض   کن  یم چه غلیط جا نی تو ا-
ما   یاومد ؟آنیر 

  ؟یی  رو بگ



  چی ه دار من نشست و ب  رضا در چشمان  تب  نگاه

سمت من آمد و با عجله به  ال،یبه ل نگاه و جواب  

چه گفت که او قبول کرد    دانمداران نیماز مغازه گی

شوم و  م یمن پشت دخمه مانند، کنار دخلش قا

 .رفت  ال ی دار دم در ماند و ل خودش کنار مغازه

افتاد و من  قهی پنج دق ر یاتفاقات ز  نی ا تمام

که همه    ست ی ن ب  رضا او  نکهیبه ا دمیام یماندهته

 .نابود شد ند،ی گو یم

  و خواستند داخل دند ی که به دم مغازه رس  آنها 

که که باب گفتگو را   شان شد و زماب  شوند، مانع

  .را بر سم خراب کردند  ا ی آغاز کرد دن 

  ی   هم یمن که دلم برا ساده و شهرستاب   همکالیس

 
 

که   بودنش و رقابت دریس ر یز بهس   اش،سادگ

و  د یُبعد جد  رفت؛ضعف یم میداشت  مانی   ب

را رو کرد که دلم خواست در   تشی از شخص متفاوبر 

  گر یاما هرگز د می  و تنگ بم کیتار  ی همان پستو 

افتاد خودم از آن  ابیها که از آس. آبنمشی نب



دار هم آن نگاه مغازه  حنر  گر یآمدم د  ونی  ب  خمهد

  .را نداشت  گر ت ی گرم و حما

  ستادهیا ایلیخدر پاساژ با ب   دم
ً
بود، چون قطعا

  یشدن پا دهی کش   یانداشت. صد یبه او کار  کیس

 .دی به سمتم چرخ  د،ی را که شن ی   زم یمن رو 

  !ست یاالن امن ن ون،ی  ب  ا ی من که نگفتم ب-

از طعم تلخ رو دست   ، یدی بند وجودم از ناام  بند 

 :گفتم   وقنر  د یخوردن لرز 

 .انگار کنار تو امنه-

 موش و گربه نی از چه حرف زدم، او هم از ا د ی فهم 

. د یی خسته شده بود. تا س کوچه را با نگاه پا یباز 

داغونم   یتر از آن بود که من با آن پااوضاع آشوب

مخمصه رها شوم. رضا   نی توجه از ا جلب بتوانم ب  

 :آرام گفت 

 .پاساژ تو چشم نباش یبرو ته راهرو -

  نیو ا افتاد به سعت  نور از چشمم یم داشت 

به محکم    ب  دردش از پا
 باتوم، که پشت هم سه رص 



خودم را عقب  بود. کیم شیر یخوردش کرده، ب

 یگور شد و برا   ها گم و مغازه یالبهرضا ال  دم،ی کش

 نشد، بغض  تابب   اشیبار قلبم از دور  ی   اول 

مم یم  هیداشتم و از گر  فکر  دم. با خو آمد کردن س 

 چه شد؟   کردم؟چه یم کردم من با که بودم و 
ً
اصال

سال خودمان    یهایورود نی ر تهی حاش ما دو تا که ب  

 .نی تر سمان عاشق ی  و خ نیتر خواندرس م،یبود

بودم که  داده هی تک  وار یبسته به د چشماب   با 

 :زد میصدا

 .هیسا-

  اهیس یچادر  یپارچه
 

به سمتم گرفت و ادامه   رنگ

 :داد

  د یبا م،ی جورش کردم، ست کن بر   به بدبخنر -

 .می دور ش  نجا یزودتر از ا چ  هر 

 :شده چادر را سم انداختم و زمزمه کردم مسخ

 .امی ب خواممن نیم ویل-



بار پرده  ی   اول یتکان داد و برا یافسوس س  با 

 .را شکست  مانی   حرمت ب
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  ابانی به همهمه خ هی  به من انداخت و خ نگایهمی ن 

 :گفت   پروا رک و ب  

- 
 

هات رو باز  ! دستبند یخورد ی   زم پات رو بگ

به دست و   ید ی که مال  یهمه رنگ سی    نی... اکن  

بسه  گهی ! دنت ی  گیم  کنه،بازوهات تابلوت یم

  !... تمومش کنهیسا

و فرشاد   ال ی با ل  کف دستانم نگاه کردم وقنر   به

   میزدطرح یم می داشت
 

شد که   کف دستانمان رنگ

دو چندان داشت. دو قدم جلو  هم لذبر  ی   هم

  میهاشانه یرفتم، چادر از سم س خورد و رو 

نگاه   یو مجبور شد جا  ستادمیا شیافتاد. جلو رو 

 .را تماشا کند خیر  ی فرو ر مِن در حال    ت،ی به جمع

  ن؟ی  گ با وجود تو باز هم منو یم-



ته حرفم دست خودم نبود. تاب  نگاه   پوزخند 

 .بردار نبودمرا نداشت اما من دست  امهی  خ

  رضا، نه؟ گفیر  ها درست یمبچه-

و من ناخوداگاه خودم   د ی کش   غی از پشت سم ج زب  

و  داد خون یم یکردم، هوا بو   تر کی را به او نزد

س و ب  
 ...یقرار اسیر

از حد الزم   شی چادر را ب وار،ید یگوشه  کشاندم

 :دیغر  و عصن   د یکش  یی   سم پا یرو 

درست  من، با درست  شماها فرق داره! درست -

 ه،یسا   ونی  ب بکیس   ها یباز  نی که خودت رو از ا  نهیا

  ...ی   بب 

 احساس   وقت 
ً
نشد حرفش را ادامه دهد، حتما

خطر کرد که دستم را محکم گرفت و ما درست 

به  یکار چی ه  و کیس میبه راه افتاد ت ی مخالف جمع

 .کارمان نداشت 

آمده بود،   یی   پا امن  یب  یکه تا رو   یچادر  ر یز  از 

  ابانی . ِس خمیتا رد شو  داد نشان یم که کاربر   دمید

آمد اما به  مانی  گ  تاکیس  کی کارگر به بدبخنر 



به کل دور   ها از شلوغ   می محض آنکه توانست

به راننده دستور توقف داد و من چون   م،یشو 

سگ  .شدم  ادهیمسخ و مبهوت دنبالش پ میر

 میبرا گر یاز شدت درد س  شده بود اما د میپا

نداشت. او حرفش را زده بود اما من  نر ی اهم

هوا   یکه رو   ”ی   آن “ بب  یبال ادامهوار دن معجزه

خودم را به من  یکه رضا  ماند، بودم. دنبال حرق  

 .پس دهد

  ست،ینامش خاطرم ن  گر یکه د  اباب  ی خ کی س 

و جان نداشتم تا ته افکار   دمی لنگ زدم. یم شیصدا

 :دمیپرس ستاد،یقدم بردارم. تا ا  شیاو پا به پا

  تموم شد؟-

سمتم برگشت و آن لحظه که به دور از هر  به

جان گرفته بود چون پر   شیصدا می بود ب  اهوی ه

 :قدرت گفت 

... اما خودم یلی دوستت دارم، خ یلیمن خ  هیسا-

هم دوست دارم!   مو ندهیرو هم دوست دارم، آ



به   می وضع ازدواج کن نیمنو و تو با ا یفکر کرد  چی ه

 م؟ ی رس کجا یم

 .نداشت  من جاب   یاو صدا خالفبر 

 م،یش مملکت یم  نی ا یهاتو مهندس من و -

 ...میساز خودمون یم مونو ندهیآ

 :تکان داد و با حرص گفت  یس 

 که االن آواره کوچه و   کن  فکر یم  یجور ی   هم-

 ...ابوب  ی خ

  !رضا-

 ،انتخاب کن   د یبا یاگه منو دوست دار  هی سا  ی   بب -

. تا  با من بایس   ویل یمخالف من راه بر  توب  نیم

ر من بود  جاش هم کیل ی   هم االن  ی   ! همیبه رص 

 .ی  رو بگ مت ی جا تصم ی   هم

 :ام را قاب کرد. لب زدم تلخ صورت مرده یلبخند

  ؟تو چ  -

  د،ی درخش  نکشی ع  شهیاز پشت ش چشمانش

 .را نگاه کرد ابانی سمت چپ  خ



 .رو گرفتم مم ی من تصم-

که به    شکست یم د یبا نشکست، چون زماب   دلم

چشمانم را باز نکردم تا او را خوب   قدر کاق  

 .بشناسم

  شه؟اگه تو رو انتخاب کنم، برات بد نیم-

اش درون چشمان  به اشک نشسته  د ی از ام برقر 

 .دی درخش

اف یم میر نه با هم یم- از   ،یکه گول خورد  کن  اعیر

خودم اسم   ،یشد کی تحر  گانهی طرف عوامل ب

 ...بگو که اونا گمچند نفر رو یم

لنگ زدم  شی که تا انتها  اباب  ی خ یسمت ابتدا به

 .گشتمتنها بریم د یکه با  طوالب   رایه دم،ی چرخ

 ...خداحافظ رضا-

 .دمی را از پشت سم شن شیصدا

در انتظارت   عاقبت خوب   ،یس  یم مونیپش هیسا-

 .ست ین

 .نداره به تو ربیط گهید-
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  حمام؟ ی ر نیم هیسا-

با بهت  ی و آقا هاد دهد ام را تکان یمشانه مامان

. در اندازد به خاله مستانه یم یدار نگاه  معن  

و با اخم     کند دِر اتاقش را باز یم دهی سپ  حالی   هم

  .دوزدنگاهش را به جمع ما یم یط  ی غل

اکمان در ا  ینقطه تنها  لحظه حِس انزجار از   نیاشیر

هست. که با لبخند   در خانه اضافه یها بودن آدم

تا به   کنند ضبط یم را  ماندارند لحظات خصوض

پخش کنند و مامان   هی بق  یوقتش، س فرصت برا

   ی بلبشو جا نی در ا د یرا ندارد بگو  شیرو 
ً
شما اصال

 .ست ین خایل

 .کارت دارم  ا یب هیسا-



خاله    یو کم کردن رو  یآبرودار   یاگر برا حنر 

دور از تصور را از   حرکنر   دهی مستانه هم باشد، سپ 

  چیه . ب  دهد خودش نشان یم
 

خودم را داخل   درنگ

  .بندمو در را پشت سمان یم اندازماتاقش یم

  !ست ین کر ی پ  در و  ب   نقدر ی هم ا لهیطو -

از   یاو دسته ند ی نشیم ششیآرا ی   م ینهیآ پشت  

 .تا با اتو مو تابدارش کند کند را جدا یم شیموها

 .دور از جون  خودمون هم بگو  هی-

تلخ  یو با پوزخند دوزد به من یم نهیرا از آ  نگاهش

 :دیگو یم

تو حاال! دوست ندارم دشمن شاد   اد یخوشت ن-

 .ساکت شو  گی تو  ویل م،ی ش

 ر یتصو  کند،را رها یم شی از موها یاکه دسته  زماب  

و   بندد چشمانم نقش یم یجلو  دا ی مواج ش یموها

 :م یگو کالفه یم

  به مهموب   شب ید از خودکیس   به سالمنر -

  ؟ی دی رس



 !به تو چه-

و با حرص به سمتش  کنمرها یم ی   زم  یرا رو  فمی ک

 :می  گ را به سمتش یم لمیموبا . گویس  دارم یمقدم بر 

تو اون   اد ی ذره عقل ب ه ی د یخودت بخون شا ا،یب-

گذاشتم که    نیبر ا من فرض رو  دهی ِس پوکت! سپ

 برات مهم  یبه من ندار  یتو حس خواهر 
ً
و اصال

به روزگار من آورد،  چ    آدم تو گذشته نی ا ست ین

و خودت رو  ،خودخوایه آد یم ادمیکه   ب  اما تا جا 

  اتپس به خاطر خودت چشم ،یدوست دار  یلی خ

 ...ست ین آدم معمویل هیرو باز کن. رضا 

با همان نگاه سد   د ی  را از دستم بگ گویس    نکهیا  قبل

 :دیگو و لحن تلخ یم

 آره راست یم-
 

واسه    ست ین آدم معمویل  هی ی  ام ،گ

  یهااز دستش بدم. من از آدم خواممن نیم نمیهم

 یی   هر چ اراده کن   نکهیاز ا  آد،قدرتمند خوشم یم

  ا یبرات مه
 

عمر   هی و   یکارمند  باشه... از زندگ

! مشکل من فقط پول ارم ی   دو_دوتا چهارتا کردن ب 

که   زنمحرف یم مجموعه هیمن دارم از  ها ست ین



قدرت و قد و  یداره... پول به اضافهن هر کیس

 .ی دیکه خودت د  شمافهی ق

خراب زمزمه   کنم، با حایل  هیگر   ا یبخندم  دانمنیم

 :کنم یم

 ...دهی سپ -

 و عصن   کوبد یم ششیآرا ی   م یرا رو  شی مو  اتو 

 :غرد یم

  !هینکن سا  شکیل نی رو ا تافهی واسه من ق -

 ...آدم نی ا دوب  تو یم -

 :دیگو و تند یم کند یم ج  ی را ق حرفم

جا   هی  ن  ی بیم ،یی  رو بگ رهکه خرش یم  ته هر آدیم-

، چ   ؟وصله؛ که چ    چه بهیر
ً
بهیر اگه   نی از ا  اتفاقا

  هیسا ی   . بب ی وسط سنگ ننداز  نیو ا یکه تو بذار 

  !دونممن نیم کن  یم خودت مامان و بابا رو راض  

من   لیموبا به گویس   که نگایه  افتد یم  ادشیتازه  و 

هوا مانده. نگاه   ی جور رو که همان  اندازد ی ب

 حنر  آنکهب    گذرد،یم ها امی میر  پ یاز رو  اشیسس 



دگرگون شود. دست آخر با   ا ی ناراحت و  یاذره

 :دیگو یم  یپوزخند

  نی ا شیفکر کنم ِس کارت گذاشته چون خط اصل-

 ها امیپ نیواال. در هر صورت ا دونمنیم ست،ین

  ی  نداره... تو هم اگه دلت گ یس  ارز  چیواسه من ه 

 هی به پا کن   یس   هیوسط   نیا یخواو نیم ست ین

کن نه    یکن فقط دخالت نکن! نه بزرگیر   لطق  

  یبلد بود یلی ... اگه خیخواهر 
 

خودت رو  زندگ

 .بذار من کار خودم رو بکنم ؛یکرد جمع یم
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رضا  یکه از شماره  د یآیم  میپشت هم برا امی تا پ  دو 

بفهمد چقدر خوب   دهی سپ   خواهد دلم نیم ست،ین

از اوج  ب  نما دنی توانسته مرا داغون کند. د

 
 

من فقط او را، که رضا خوب مغزش را   درماندگ

 .دکر یم تر ص یوشو داده بود، حر شست 



  گردد؛بریم دهی سپ  گفت از ته قلبم به من یم حیس

که پشت    ب  ها محکم به سنگ خورده و پل یبا س 

  گر ید  گفت س خراب شده... اما راست یم

  ت ی مسئول 
 

بسوزد و   اش من نبود دلم به حال زندگ

ِ حر  نی دفاع کنم. ا مشیاز حر 
و طماع که  ص یدخیر

خاص خودش خارج شده و   از ستقر  شیهاحرف

 یدر  یبو 
 

 بهیر از من راه و رسم  داد،یم دگ
ً
حتما

 
 

 .دانست کردن را یم  زندگ

 قر ی دِر اتاقش را باز کنم، نفس عم نکهی از ا قبل

آن  یو رو به در و رنگ پوسته پوسته شده کشمیم

 :میگو یم

اما ازم  ،بکن   یخوایم کار ندارم چ   یکار   گهید-

که، تو    یجور نیانتظار کمک هم نداشته باش، ا

از پس مامان   نمیبتو وجودت یم ،یآیممن در  یرو 

رشته س  نی خانم ا دهی ... فقط سپیایو بابا هم بر ب

 .شهیم ر یزود د یلی هم خ  ب  ای   چ هی یدراز داره، برا 

زخم   شیدر است که صدا   یهی  دستگ  یرو  دستم

 :زندبه روحم یم یگر ید



از بس خودت   هی هم از من بشنو! سا  حنر ی نص  هی-

. واال کار کردن با  یشد ی جور هی یکار کرد  ی  رو درگ

ت و دوست  کمهی   ربر یپرس داشیر  مغامعاس 

 حال و  نی از ا کمهیدوست شو  گینداره... برو با 

 .یای هوا در ب 

او را   امحرکت ناگهاب    نی و ا چرخمسمتش یم به

 .ترساندیم

که بعد   یتو دهنت؟ جور  زنمچرا االن نیم دوب  یم-

 کمهی دهنت رو باز کن    هر وقت خواسنر  نی از ا

  چرا؟  دوب  قبلش؟ یم فکر کن  

.  شوند غرق اشک یم با پلک بر هم زدب   چشمانش

  محکم و پر از حرص زمزمه آهسته ویل ب  با صدا 

 :کنم یم

. از بحث با  آد بدم یم  کیس  فی ضع  چون من از -

  یاش دار که به پشتوانه  ها هم متنفرم! اوب  بازنده

معلوم   کیس  رو به گوه یم مونیخواهر  یرابطه

 چه نقشه ست ین
ً
باهات   داره و تا گ  یااصال

!  ذاشتمی جا واسه برگشت م  هیهست. من بودم 



  یبه همه تفاوتب   نقدر ی ا توب  هم که یم ب  تو 

و مو   نجا یا  ن  ی که گذشت بش  ب  بالها و   اتفاقات

خون به دل  اون زن و مرد  کن  غلط یم درست کن  

و با همه  ونی  ب یآآدم یم ی   . عکن  یم چارهی ب

ت یم   ؟ی دی فهم ،کن  معاس 

اصوات نامعلوم و تکان  ی   ب یی   مثبتش چ جواب

  بار نیکه داغم کرده بود ا  سش بود. با همان خشیم

را  قرارمکه تِن ب  . قبل از آنشومرج یماز اتاقش خا

رضا   یشماره  می  گیم می به دست آب بسپارم، تصم 

باز گذاشته بودم  رایه شیرا بالک کنم، اگر برا

را باز   بود. تا قفل گویس   دهی فقط به خاطر سپ

صفحه  یپورزند پشت  س هم رو  یها امی پ  کنمیم

 .بنددنقش یم

 «!جو خانم پناه یکارتت رو نفرستاد  شماره»

اق   هی»  فرویس  آدم هیبکنم؟ فکر کنم من  اعیر

خورشت بادمجون  گفتمداشتم به مامانم یمکردم! 

 «!اون شده یهاتر از خورشت خوشمزه یلیتو خ

 «.تموم شد خورشت »



  :کنمبهت زمزمه یم با 

 «!والی ه»

 .چرخندها یممیر   یچشمانم رو  و 

شماره  گه یساعت د م ی هر صورت، اگه تا ن  در »

  کنمیم فکر  کنم،ارصار نیم گهید ی کارت رو ند

! شده روت نیم ،مهمونم کن   دوست داشنر  د ی شا

 «...راحت باش با من

آن همه احساسات   یهی فرار از فشار اول  یبرا

که در مرحله اول به ساغم   و ترسنایک ب ی عج

  چی هب   و  کنمیم پ ی شماره کارت را تا عیــــآمدند، س 

 .کنمرا ارسال یم امی پ حرق  

عرق   شاب  ی به پ دسنر  رسد،همان لحظه یم جواب

 .کشمام یمکرده

خانم    نهی هم یکه جواب بد  تنها رایه دونستمیم»

 یروز  هی د یشا  یدیتلخ. حاال خدا رو چه دگوشت 

 «.ی  بخ. شبت یمهمونم هم کرد

 



 

*** 
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از  دهی نه من، نه سپ د ی ا ی که بابا به خانه ب   زماب   تا 

  یبار دلم برا ی   اول ی. برام یی آنیم ونی  ب  مانیهااتاق

و دوست دارم خاله   سوزد مامان نیم یها ت ی حساس

  ونی  اند و بمستانه و همرسش بفهمند که مزاحم

 .قصد و غرض است  یما از اتاق از رو  امدنی ن

  ماندم،هم در اتاقم نیم هی ثان  کیآنها نبودند  اگر 

اما لب  کردمشده وجب به وجب خانه را میر یم

 لمیموبا و با وحشت به گویس   نشستمپنجره نیم

 .کردم نگاه نیم

حرف بزند و از   م یمامان تا برا   ِش ی پ رفتمیم

 یهم یهانگراب  
 

 باز با بهم  د یبگو  اششگ
ً
. که احتماال

  ارزش و اعتبار خاض گر یما د دهی خوردن عقد سپ

 ندهیدلشوره دارد، از آ  نکهیاز ا م،یندار  لی در فام

همه جمال و   نی چرا ما با ا خورد غصه یم ترسد،یم

چرا روزگار دارد با   م؟یکمال از همه عالم عقب افتاد

 !؟ کند ما لج یم



و پر   یجمالت تکرار  نی بودم تک به تک ا حارص  

 یبه صفحه گر یعذاب را بشنوم اما نگاهم د

آن نقش  یباز نشده رو  ام یپ کیکه   فتد ی ن امگویس  

 .بسته بود

پول از طرف  ز یوار  امی حدس بزنم که پ توانستمیم

  امی بانک است اما از ترِس آنکه مبادا پورزند پ

فرستاده، جرات دست زدن به آن را  یدیجد

 .نداشتم

  رغمو سد عیل ی   سنگ یط ی شام در مح  و  د یآیم  بابا 

کردن س صحبت و گرم  مامان در باز  یهاتالش

  ی   . جو چنان سنگشود کردن مجلس، خورده یم

 دهی از سپ  کند است که نه خاله مستانه جرات یم

س من بگذارد سبه  یبکند، نه آقا هاد ب  جوو پرس

را دوباره از س  اشوتهس ب   ایسیس  یهاو بحث 

با من چشم  گایهپر سوال هراز  . بابا با نگایهد ی  بگ

مفصل   شیِس فرصت برا د یبا شود،در چشم یم

حرف بزنم تا حداقل او آگاه باشد که دخیر 

  یبرا ب  طال یهاکوچکش چه خواب
 

 اشزندگ

 .است  دهید



 ی بابا عم یبرا  دلم
ً
چون اگر دل به هر  سوزد یم قا

افت اعتقاد   یکار  نداد، به خاطر آن بود که به س 

پول و   یبرا خواست یم  دهی داشت و سپ  یار ی بس

فب   یقدرت پا را  امدهیعمرم د که به  آدیم نیتر س 

 
 

افت  عن  ی  نیما باز کند و ا  به زندگ داشت س 

 .فروخت خودش را هم یم

را   ی   م کمگ  چی هبعد از شام ب   شهی هم برخالف

و باربد بروم و  تا یب شیپ خواهد دلم یم  کنم،ترک یم

اتفاقات، کنارشان   یفارغ از همه ساعنر  کیشده 

  یآوردن شماره اد یرا فراموش کنم؛ اما با به  ا یدن

پورزند راهم را دوباره به سمت   یباربد در خانه

  .کنماتاقم کج یم

که توانسته    رضا با آن همه خط و ربط و قدربر  از 

از  ویل ترسممن کند، نیم هی تنها خواهرم را عل

و چشمان  درشت  شفاف   شانیپورزند با آن حال  پر 

تا س حد  کرد،یم یی  تغ ه ی که به ثان   ب  و خلق و خو

 .ترسم مرگ یم



و   دارمرا بریم امگویس    کشم،تختم دراز یم یرو 

را باز کنم   نستاگراممیا ها،امی به پ  نگاهب   کنمیم سیع

عکس را  ب  تا کنم هنوز چند   ی  ذهنم را درگ تا کیم

نقش  امگویس    یباال امشی که پ  امدمی ن  یی   پا

 .بنددیم

 ییتقر  من»
ً
  خواستمیم  هست که قطیع شش مایه ا

از هم   می خواست هر دو یم عن  یجدا شم،  دا ی از ش 

 توافقر   می جدا ش
ً
و دو طرفه اما من گفتم   کامال

 «...کنم  سیع شیر یبمونه، تا ب

دور تا   امدهی و نگاه ترس  م یگو لب یم ر یز  یاهللابسم

کند؟ در چه    . سیعچرخد یم گیدور اتاقم در تار 

که دو طرفه   کند یم د یکند؟ تأک   رابطه سیع

 خواستهیم طرفهکیجدا شوند اما   خواستند یم

 کند؟   سیع اشب  جدا یبرا

 

 

 

 



 

 _عاشق یها _پنجرهن  یشب_نش #

 

 ,عاشق یهاپنجره ن  ی نششب  "VIP" کانال

[26.06.2021 21:29] 

[Weitergeleitet aus ” یها پنجره ن  ی شب نش 

 [(golnaz Farrokhnia) ”عاشق

 62پستــــــــ#

 

 

 

 

 

 به   کردم؟مرد شک یم نیبه عقل  ا د ینبا  من
ً
اصال

دهد چرا و چند   حی توض میبرا من چه نصفه شن  

که    فی ح  د؟ی  طالق بگ خواست وقت بود که یم

شده  حد خراب و نابود   نی تا به ا دهی ام با سپ رابطه



و مطمی    دادمرا نشانش یم ها امی بود و گرنه االن پ

با   شی هااز مو  یادسته چاندنی بودم در حال پ

و   شنایسمرد  ینهی اعتماد به نفِس کاملش در زم

از انواع لحِن گفتار و زبان  بدن و نوِع  تخصص کامیل

خاک   یدستش را در هوا به معنا ان،ینگاه و طرِز ب

 :گفت یمو  داد بر ست تکان یم

داره باهات  شعور ب   کهی خب تابلوئه مرت" 

 "!السهیم

  نیبه ا یدیی مهر تأ دهی نداشتم سپ  از ی که ن   البته

 واضح بود که رفتاِر پورزند با من  
ً
تصورم بزند کامال

  گذاشت حِس مختلف نیم نی عوض شده، اما چند

 .می  و قاطع بگ یجد  می تصم  کی

آنکه چه در رابطه با رفتار پورزند چه هر مرد   اول

شغل   دانستند و باربد نیم تا ینه ب دهی نه سپ  یگر ید

  نکهینداشتم از ا مشکیل  چی من هم ه  ست؟یمن چ

کت یم ط ی در مح عیوقا نی تمام ا میبگو    افتد س 

موضوع فکر نکردم و  نی به ا وقت چی چون من ه

  کیا ی دست  ر ینداشتم که ز  به خودم قضاوبر راجع



حداقل به لحاظ   گر ی د  یهااز آدم  تر یی   درجه پا

 .قرار دارم یکار 

 ها مرا با جمالتنگذاشتم آدم وقت چی ه

  بر  هیو “ ه؟”ی  گ  و “چقدر یم ه؟”ی کارگرتون ک  نیا”

خونه، پولش رو    کیس  و جارو هم یم کف آشی  

 .بشکنند دم”یم

مهم نبود  می برا نند ی بب یجور من را چه گرانید  نکهیا

خودم را در ذهنم داشتم.   فیتعر  شهیمن هم

  نی داشتم ا مان یاما ا شود بعدش چه یم دانستمنیم

 .که گذشت   بگذرد، مثل تمام هشت سایل ی   ن

پورزند در ذهنم تا   گذاشت که نیم  امیبعد لی دل 

که بخواهد عامدانه و   د ی ای ب  یی   پا ی   مرد ه کیحد 

بود که من رفتارش را قبل از  نی الس بزند، ا انهی عام

  وارشوانهی د یهااز پرپر زدن ی  بودم. غ دهیامروز د

اش، گرسنه  شهیشکم  هم یدور گاز آن هم برا

مرد متأهل و  کیکه در شأن   کرد رفتار یم یجور 

از حدم   شی ب یآخرم کنجکاو  لی متعهد بود. و دل 

ذهِن    گذاشت نسبت به خودش بود که نیم



زدن  حکم صادر کند که پرسه شهیمثل هم اممنطقر 

به خانم  د یمرد خطرناک است و با نیاطراف ا

 .بفرستد ن  یگز یجا  شیبرا  د یبگو  کاظیم

  امی ماندم پ هی  خ امگویس    یکه به صفحه  طور همان

 .رسددومش یم

که    ستمین وونهیحرفات! من د دنی داشت شن زور »

 که ی را بهم ت را به ا ی کن  نگام یم اون شکیل

به  تونستم بودم که یم ... اگه آدیمیانداز یم

حالم بهیر   یل ی خ می  صبح تا ظهر طالق بگ  یفاصله

 «...از االن بود

  یجا کی کنمو حس یم دهم دهانم را قورت یم آب

شب به   مهی ن بهیمرد غر  کی نکهیا لنگد یم هیقض

 ا یهر نوع توجه موجه  ی نشانه د ی دهد شا امی پ  زب  

پورزند مرا  ی هاامی میر  پ باشد اما نوع و  یاموجهی  غ

مسته؟   د ی . با خودم گفتم شاترساند یم شیر یب

ذهنم نشست   در هم به خاطر شماره باربد  احتمایل

 .و چت زده دهی علف کش  د ی که شا



حرف بزنم،  ندارم از طالقم با کیس دوست »

موضوع! اما با تو مجبورم.  نی ا کنهیم  اموونهید

هست   احتمایل  هیهنوز ته ذهن من  بدوب   خوامیم

 «...ا ی بایس   دا ی که تو دوست ش

  یو با پوزخند  کنمام را با شدت رها یمکالفه  نفِس 

 .مانمیم اشیبعد امی از ِس حرص منتظر پ 

 «؟حرف بزب   توب  زنگ بزنم یم ،یدار ی ب  دونمیم»

بان قلبم    ارادهب   شا ب  پروا همه ب   نی از ا مات رص 

که مبادا مچم   ترسمها یم. مانند بچهد ی  گشدت یم

و   میآیم ونی  ب  ها امی پ یاز صفحه اطی با احت د ی  را بگ

  فهمهحاشا بلنده، از کجا یم وار ی”د می گو در دل یم

 “رو خوندم؟ هاشامی پ

بگذارم  تخنر پا  یسم رو  یرا باال گویس    خواهمیم تا 

پاره اش بند  دلم با روشن و خاموش شدن صفحه

 .شودیم

  اد یفر  خواهد و دلم یم شوم یم ی   خ میتخت ن یرو 

من شوهر داشتم،   د ی بکشم ”آخه مردک نفهم شا



را  اتیباز  وانهیشب د وقتنی ا د ینامزد داشتم؟ با

 ”؟یار ی من ب  یبرا

چند لحظه بعد دوباره  شود،که قطع یم  تماس

 .فرستدیم ایمی پ

بدونم   نکهیمن ا  یسخته، برا فرویس  تو آدم یبرا »

 خوامتا کجا و چقدر رو دست خوردم! نیم

حواسم به    یو بهم تذکر بد مشکالتم رو حل کن  

از فکر  شمیم چارهی دارم ب حساب و کتابم باشه ویل

جوره رفته تو پاچم  جوره باختم و همههمه نکهیا

 «هم در کار بوده؟ اننر ینکنه خ
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 با وجود پورزند و سپشود نیم باورم
ً
و   دهی . قطعا

  یهاوانهیانواع دبا  خانهوانهید کی توانستمرضا یم



 خاص و منحرص به فرد افتتاح کنم. توقع هر سوایل

  !نیرا داشتم جز ا 

. روند و یم ند ی آباز یم لعننر   یهاآن صحنه تمام

که انگار    یدر خانه و پورزند دا ی حِس حضور ش

 ،طوالب   یها یباز مسخ او بود. آن عشق شهیهم

آنها داشت.   یکه رابطه  و حراربر   آن همه گریم

 مگر 
ً
  دا ی که ش  خواست چه یم ا یزن در دن کیاصال

 
 

  انت یکنار پورزند نداشت و تازه بخواهد خ  در زندگ

  هم بکند؟

  کی مثل
 

 د یو سف اهیدست به س کرد،یم ملکه زندگ

ش بودم، دو روز در هفته زد نیم . من که آشی  

از   شی حرفها یالالبه شه یداشت. هم چ  نظافت 

متنوعش  یها ت و مهماب  متفاو  یهاکالس

و حاتم  غیــــدر . پول پورزند را هم که انگار ب  گفت یم

  دم،ی فهم. نیمکرد خرج یم وار ب  طا
ً
واقعا

 .دمی فهمنیم

مثل   مونه؟یم  حال  خراب   من مثل چ   دوب  یم»

  ا ی تو دن  گینفر رو بکشن و فقط   هیکه   مونهیم  نیا



  بگو گ ا ی شاهد اون قتل باشه، بعد به شاهد بگن ب

 «!بود؟ بگه من به شهادت دادن اعتقاد ندارم

  میهاپلک
 

 .بندمیم  یاهیچند ثان را با خستگ

 «!جو تو افتادم خانم پناه ی  که گ  نهیمن ا ت یوضع»

 یقرار و ب   خواب  از ب   ده،یدستم امونم رو بر  درد »

  اومد یم بودم کیسکلمه بگو من ن  هیرو به جنونم. 

 یی   هر چ ا یبره؟   ب  جا یبا مرد  یدی تو نفهم نجا؟یا

َسمت بدم به دوب  که خودت خوب یم
َ
... اگه ق

  هی هات، اگه بدوب  چوبهمون اعتقاداتت و چهار 

دادن نداره   ت از دس ی برا ج  ی ته خطه و ه آدیم

در حد چند کلمه حرف کمکش  سنر ی بازم حارص  ن

 «؟کن  

وع   خواهند نامحسوس یم انگشتانم با لرزیس   تا  س 

. لبم را محکم گاز  زند کنند، دوباره زنگ یم  پ ی به تا

س اشک در چشمانم حلقه  م،ی  گیم از شدت اسیر

و دکمه سی    دهمآب دهانم را فرو یم  قرار . ب  زند یم

 .دهمرا فشار یم

 .جو سالم خانم پناه-



فرق  اشیعاد یتلفن با صدا یپا  شی اصد تن

که    گفت تر است. راست یمو مردانه اتر ی  دارد، گ

 زد موج یم شیدرد در صدا یهاحالش خرابه. رگه

 :باز کرد ت ی لب به شکا وقنر 

  نی ا دسنر  ه ی کن  ! چرا منو مجبور یمی دار ی تو که ب -

  کنم؟  پ ی همه تا

  مت ی صم
 

  کند هولم یم شیصدا در لحنش و گرفتگ

مکث  یا . لحظهکنمجواب، سالم یم یو به جا

 :دیگو کوتاه یم  یا و سپس با خنده کند یم

 .سالم کی عل-

که   یگند   یو در ازا   کوبمیم امشاب  ی به پ کالفه

 :میگو یم عیــــام س زده

 متاسفم برا یآقا-
ً
که    مشکالبر  یپورزند من واقعا

تون که من تو خونه  ب  اومده، تا جا شیبراتون پ

نداشت... به نظرم فکر و   یآمدو رفت  بودم کیس

 .دی نکن  ب ی تلخ و عج یهاالی خ

ارتباط قطع   کنمکه فکر یم  کند سکوت یم یآنقدر 

 .شده



 ...پورزند؟ الو  یالو؟ آقا-

 دلت برام سوخت؟ -

 :پرسمزده یمو بهت  کشد یم ی  عضالت بدنم ت تمام

  بله؟-

آدم  ،االن پا رو اعتقاداتت گذاشنر  نکهی ا-

 ...فروخنر 

 کنمحس یم و  زنمو مالفه را با هم پس یم روتخنر 

تحمل    قابلی  از اندازه گرم و غ شی اتاق ب  یهوا

 .شده

  !داره؟ چه ربیط-

 هیاز  گمیم ،فهیمبهیر یم ربطش رو تو که زب  -

زنونه من قابل ترحمم االن؟ دلت برام   دگاهید

  ؟یدسوخت که حرف ز 

و نفس  دارم دورتر از دهانم نگه یم  را کیم گویس  

 .کشمیم قر ی عم



طالقتون رو   یمسئله ن ی شما دار  کنممن فکر یم-

تون رو از و اعتماد به نفس د ی کنبزرگ یم یادیز 

  .دیدست داد

سپس بلند   شنومکه نیم  کند آرام یم یازمزمه

 :پرسد یم

  ؟ی برادر دار -

 طاقت و ب   رومو دم پنجره یم شومبلند یم میجا از 

 .کنمتازه باز یم یهوا ی اذره  د ی پنجره را به ام یال

 .نه، خواهر دارم-

برادرت بودم،  یاگه من جا تصور کن   توب  بازم یم-

  سوخت؟بود؟ دلت برام یم حست چ  

 :میگو و سپس آرام یم کنمیم فکر  یالحظه

 ن ی از ا ؟ی   رو بدون هی حس بق نقدر یا نی دار   از یچرا ن-

  ؟ی   برس  به چ   نی خوا و تصور یم هیهمه تشب

تر از من پاسخ و آرام کند از من فکر یم شیر یب او 

 :دهدیم



ام که  قاب زشت و شکسته هی کنمچون حس یم-

  ر یتصو  نیدلخراش رو تو خودم دارم! از ا ر یتصو  هی

 ...آدبدم یم
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 :کنمحرفش را قطع یم ارادهب  

 ...ی   شکن یم که یه  یقدر اون-

 :دهم. ادامه یمکند یم سکوت

 ...رو ل یرو، هم وسا ر یهم تصو -

را محکم  میهاو پلک م ی  گگر یم  ادمیجسارت ز  از 

  اس وقنر بم و گرفته شی . صدافشارمهم یم یرو 

 :دیگو یم



 خجالب گفنر -
ً
 دوست دارم  جالن   یلی . کال

ً
. واقعا

  یاگه ترحم و دلسوز  ؟یشد حرف زد  بدونم چ  

 !؟ هی پس چ  ست ین

  کنمیم یی   را در ذهنم باال و پا  میهاحرف هی ثان چند 

 :می گو سپس یم

 بحن   نکهی اول ا-
ً
در نظرم    نی که عنوان کرد  واقعا

ا اومد،دور از منطق یم یلی خ   ط یس 
 

شما   زندگ

  ب  درش جا انت ی بود و به نظرم خ  آلدهیا یلی خ

بودم که  دهیخانم ند دا یاز ش  یی   نداشت و من چ

بخوام با سکوتم به حس بد شما دامن بزنم. دوم 

  !که ته خطه  آدیم ی   که، گفت   یااون جمله

د و ندوزد خودم  یبرا و  آنکه دوباره خودش نی 

 :دهمادامه یم

تفاوت که   نی ته خط بودن رو تجربه کردم، با ا-

کمکم نکرد. در هر صورت جواب تمام   کیس

 ...بود منق   نی دی که پرس  ب  هاسوال

 .سنر یآدم کمک خواسیر  ن-



و از   کشمیم دست  آزادم در هوا خطوط فرض   با 

او راحت و   یهمه که به اندازه گذرد ذهنم یم

 .ستندین تکلفو ب   غرور ب  

سه، ته   کن  سکوت یم  قدر نی ا- تا آدم روش نشه بی 

جو  خانم پناه گمخب. یم  یلیخطت کجا بوده!؟ خ

کنم؟ تا    کار چ   خایل  مهی ن  خچالی  هیمن االن با 

  گهید  یهفته
 

 گرسنگ
ً
 ...کشمیم رسما

 .دی  گام یمکه خنده  ست یخودم ن دست 

  گه؟ید د یکن یم شوچ  -

 !دارم عصن   یخدا، پرخور نه به-

ام به خنده یصدا و کیم  آورمطاقت نیم گر ید

 .رسدگوشش یم

  !مردم به بدبخنر  ویل یبخند یآهان پس بلد-

اما خودش تمام  کنمام را قطع یمخنده یصدا

 عمره عصن   کیپس  میبگو  خواهمیم شود،نیم

 .می  گ اما زبان به کام یم هسنر 



طور چه شهباورم نیم دم،یشما نخند  به بدبخنر -

و حالتون  د یبخور  د یتوناون حجم از غذا رو یم

 !خوب باشه

  یلی گرنه من خس، و خوشمزه یلی پختت خدست -

  .دوننبد غذام همه یم

 شود،و خفه یم ی   سنگ می اتاق برا  یلحظه هوا کی

را  اقیپر اشت فیتعر  نیا م یهاگوش  خواست دلم یم

  یپاک کند. دلم حال بد امیدار ی شن  یاز حافظه

 چه دل شود یم
ً
خاطر حال بد   داشت من به یلی . اصال

با او   خاطر طالقش، داشتم نصفه شن  پورزند، به

من  گر م دم؟یخندو یم گفتمیم یاز هر در 

  مشاورش بودم؟

 یام پره آقاهفته ی. من تمام روزا نیلطف دار -

احت کنم که صبح برم س  د یپورزند، االنم با اسیر

 .ی  کار، شبتون بخ

 با  فیتعر   د یازت نبا دمیآهااان، فهم -
ً
هر   د یکرد. کال

رو در  کنهصدق یم فی آنچه در رابطه با جنس لط 

به هر حال    ،ب  شدم خدا  جی مورد تو برعکس کرد. گ



  ،یکرد  شکن  قانون نکه ی ممنونم. از ا یلی ازت خ

 به ایباهام حرف زد
ً
  از یحرف زدن ن نی... واقعا

بد بود و  المفکر نکن اون وسطا ح نکهی داشتم و ا

خوبم!  یلیکه خ  بهم گفنر  می مستقی  غ دمی نفهم

اد به نفس داشته اعتم د ی با یکرد  د ی که تأک   ب  اونجا

... خواستم از اون حرفت هم تشکر  نا یباشم و ا 

ارزش  هیها اومدن تلخبه چشم  گوشت  گنکنم. یم

  .داره  یاگهید

بر س او و در واقع بر س  یبلند ِغ ی از آنکه ج قبل

خودم بکشم که چرا دهان به دهان او گذاشتم؟  

  ا ی شنود یم دانمکه نیم  خداحافیط   کیرا با  گویس  

 .کنمقطع یم شیبر رو نه 

 یاوانهید  ی   همچ یخودم است که دلم برا ی  تقص

  .زنمیم یادیو حرف  ز  سوزد یم

  می فردا صبح تنظ یساعت را برا بندم،را یم پنجره

اما چنان   کشمتخت دراز یم یو دوباره رو  کنمیم

از آهِن داغ  یاورقه یکه انگار رو   قرارمو ب   تابب  

تا صبح را پرپر   ماندهباقر  یها. ساعت امدهی خواب



. با  می   خاز جا بریم یبا سدرد بد ت یو در نها زنمیم

در  و قبل از آنکه کیس شومسعت آماده یم ت ی نها

 .زنمیم ونی  شود از در ب   دار ی خانه ب
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 ه؟ ی چ  یصداکر شدم؛ سو -

و  زند را با دست آزادش پس یم  گارشی س  دود 

را   یاداده و همان منظره هیتک وار یبه دهمانطور که 

ِ گوشت   کند تماشا یم
تلخ به قول که آن دخیر

احتش به آن چشم   یها خودش در زمان کوتاه  اسیر

جواب  مرد پشت  خط را   حوصلهب   دوخت،یم

 :دهدیم

،  شهیاومدن ش- بدتر   ارو یاتاق خواب رو عوض کی  

  !هی پا چلفت و از تو دست 

 .کشدیم رحرضو پ  قی نفِس عم لشی وک

  ،چ  به همه یشما گند زد -
ً
سطل آب و  هیمن کال

شما رو جمع  یهادستمال دستمه دارم کثافت 

  دستت درد نکنته؟ یجا  کنم،یم

 .یی  گپولش رو یم-



  زده،یم غت ی ت گهید گی  یدی فهم جالبه، از وقنر -

واسه ما شده! دوست دارم بدونم روز    هاتکهی ت

  ؟هسنر  ی  ش یجور نیا  شین یدادگاه هم بب 

- 
 

 !داره  بستگ

 گذارد،یم  شیهالب  انیم یگار ی سپس دوباره س و 

 .روشنش کند آنکهب  

  بدونم به چ   تونمیم-
 

  داره؟ بستگ

ه اومده باشه ا  نی قبلش ا نکهی به ا- و   نجا یدخیر

 .نه  ا یخوشمزه درست کرده باشه  یغذاها

 .کشدسش داد یم طاقت ب   لشی وک

  نیهان؟ چرا؟ از چاه به ا ؟احمقر  نقدر یتو چرا ا-

 
 

دوباره هوس با مغز افتادن تو   ومدهی ن  ونی  ب بزرگ

.  ینبود یجور نی زده به ست؟ تو که ا گهیچاه د هی

ه نیدهن ما رو با ا  ! زن  یآشی   صاف کرد یدخیر

  نیا مگه تو؟ بذار مراحل کوفنر   هسنر  دهیند

ساغ  رو طالقت تموم شه، س فرصت و به موقع ب

 !آدم درست  هی



 :کندو زمزمه یم زند را آتش یم گارشی س

  !آدم درست -

 :دیگو تر یمسپس بلند  و 

برم س وقت   خوامگفته من یم  حاال عقل کل گ-

ه   نیا حرصش رو    یکه دار   ،یا گهیهر آدم د  ا یدخیر

  ؟زب  یم

  ن  ی نشو عقب  زند جمله حرفش را یم ک یبا  لشی وک

 .کندیم

  !نشده د ی سف ابیموها تو آس نیچون ا-

  یو صدا افتد در قاب  اتاق جا یم ،ی   سنگ یشهیش

هر دو ساکت   یا. لحظهدهد یم خرایس  گوش

 .شوندیم

- 
 

 تو زندگ
ً
جوون  لی وک  هیشانس نداشتم، همه   کال

بعد توئه  هی   شارالتان و ت  دارن که از قضا کیل هیو پا

ِ پ که صدتا نشونه هم   یمن افتاد ی  خرفت گ ی 

! ثابت کن   توب  نیم دهی چی که طرف پ  دمدستت یم

 !!یناز یم دتی سف یفقط هم به مو 



! استغفرهلل به اتدهیتو هم به چاک دهن در -

فکر نکن   گمبهت نیم ی ی   حرمت روح باباته که چ

 ... چرا چرند یمها آماز پِس تو برنیم
 

پرس جان؟   گ

و  دهیند یی   خانم پناهنده هم نگفت چ ی   مگه هم

  ؟ی ساز از کاه_کوه یم الگ ینبوده؟ چرا دار  یی   چ

 :کندو اصالح یم خندد در گلو یم  گار ی دود س با 

  یلی . البته من خزب  شوت یم ب  جو! خداخانم پناه-

از   پناهنده بشه، چه دهن   نجا یا اد ی ب آد بدم نیم

 !شه س یسو  دا ی ش

گوشش را    یو پرده شود یم  اد یفر  لشی وک  یصدا

 :آزاردیم

از دهن خودت بشنوم آخه  نو ی ا  خواستمیم-

از   هیخط رو س هفت  هی  دق دیل یخواخر، یمکره

خداروشکر   ته؟ی انسان ن ی ا ؟ی ار ی درب خی  جا ب  همه

 !نهی روزا رو بب  نیا  ست یپدرت ن

به  قر ی و پک عم د ی  گکوه یم  یرا از قله  اشهی  خ نگاه

 .زندیم گارشی س



کاش بود و    رفتگان شما رو هم، ویل امرزهیخدا ب-

و   ستاد یمیپشتم وا  یور  ی زخم زبون زدن و در  یجا

 ...داشت از دوشم بریم یبار  هی
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 :دیگو کالفه و معذب یم  لشی وک

ام بزرگیر ست یم- ! نه درست حرف شهنه احیر

 یم خواد دلت یم هر چ   ؛زب  یم
 

 ات ی ماشاهللا ادب  ،گ

کرده، تا   د ی الت و لوته سف  هر چ   یرو  ت ی گفتار 

  زب  یم خورهیم به توقر  تقر 
 

رو  نصف  زندگ

  پرس جان؟ یدار  ! االن توقع چ  شکن  یم

 :دهدجواب یم  یشخندین با 

کرده بزنم پدرش رو   انت ی زنم خ ثابت کن   خوامیم-

 هسنر  یلی تو چطور وک ست؟ی ! مشخص نارمیدرب

  ؟سنر یرو بلد ن روابط انساب   ذره روانشنایس هی

اما   می و دهن چاکجو، دلش خونه از ب  پناه ی   هم

!  یقشنگ بلده آرومت کنه که فحش ند نقدر یا

  فی رو توص می و آرامش زندگ نهیبا طمأن یجور هی



ملکه بوده منم پادشاه...   دا ی که حس کردم ش   کرد 

 چند ساعنر 
ً
  گفتم نکنه اشتبایه  ا،یرفتم تو رو  اصال

 .! مثل اون باش، بلد باشمی شیم جدا  میدار 

 :پرسد نهفته در لحنش تنها یم با حرض لشی وک

 رو؟ چ  -

  !خوب کردن  حال آدم رو-

. در خندد با لذت یم کشد،یم اد یکه فر   لشی وک

  مهی ن یبه فضا  و ناراض   کند را باز یم خچالی

 بر شهی. در همان حال شکند یم نگایه اشخایل

که کارش تمام   دهد و اطالع یم کند یم  شیصدا

 دنید  یو برا کند شده. پولش را حساب یم

نو پنجره، پا به درون اتاق خوابش  یشهیش

  یچ اثر ی. هگذارد یم
 

وحشتناک  از آن شکستگ

ثبت شده در ذهنش و درد  یاجز خاطره ست ین

که با   و پوسنر  دهد که هنوز عذابش یم  دسنر 

  یدارد جا شیهاتاول
 

را هر لحظه   گار ی س  سوختگ

 .کنداش ثبت یمدر حافظه



کامش تلخ و    ارادهب   افتد که به تخت یم  نگاهش

 .شودحواسش پرت یم

 !جان پرس  زنمبا تو دارم حرف یم ؟ ب  الو؟ کجا-

 :دیگو تلخ یم و  ی   سنگ

 .کردمرو حساب یم بر شهیداشتم پول ش-

  هو یکه صدات   حاال مگه باهاش دعوا داشنر -

  برگشت؟

خودش ادامه   لی وک شود یم که طوالب    سکوتش

 :دهدیم

 مدرکرو هوا و ب   گمدر هر صورت من دارم یم-

  نیتهمت به ا به کیس شهنیم
 

 تونهزد، یم بزرگ

کنه، خب؟    ت یثی کنه، اعاده ح  ت یشکا  مونهی عل

که    می کنکار یم  هیطالقش رو بده ما رو مهر  ا ی پس ب

  خوبه؟ یمهر رو ند

 :کند ت زمزمه یمنفر  با 

 !مهرم بدم امی نه تو رو خدا ب-

 ...مستونت بود ک  ی ج کی موقع که جاون-



 ....نبودم دا یعاشق ش  وقت چی من ه -

و خسته زمزمه  کشد یم قر ی نفس عم لشی وک

 :کند یم

ه بگو  رو  نا ی ا-  .به همون زن آشی  

 .دی  گرا به دندان یم لبش

 .گمبه وقتش یم-

 ...از من بشنو پرس جان حنر ی نص  هی-

و باز به   کند خواب فرار یماتاق ی   سنگ ط یمح از 

 .بردپناه یم گارشی س  یجعبه

  گوش کردنم؟  حت یمن آدم نص-

 گهیبه اون خانم بگو د زنم،یم گیدارم تو تار  ی  ت هی-

  !ادی ن

 هیکارش زنگ زدم که تازه به صاحب  گفنر   ر ید-

 .نجایا  اد ی براش جور کنه ب  کنسیل

در گوشش   لشی تأسف وک یپوزخند  از رو  یصدا

 .چدیپیم



- 
 

خاطر خودت رو به هی بق اونقدر مرد باش که زندگ

 ...اون زن ،خراب نکن  

ه-   !دخیر

.  ست ی انتقام تو ن لهی به دو نکن، وس  گیبا من -

 ...در ثاب   ست ی هم ن ت ی مسئول سگرم

 .کندیم ج  یرا ق  حرفش

 آد،باهوشه از پس خودش بریم یلیاون دخیر خ-

  چی . چون در واقع منم هنگرانش بایس   خواد نیم

از   شیر یب  دا ی اون از ش نکه یباهاش ندارم اما ا یکار 

   کنه،یم اموونهیداره د  دونهمن یم
ً
  ب  ای   چ ه یکال

 خوامو هنوز نگفته پس من فقط یم دونهیم

ت کنم، هم   ی   آممسالمت   هی. ی   باهاش معاس 

بر   !که به نفع دوتامونه  معاس 

  ؟ یطور بدونم چه تونمیم-

  کنه،خوشمزه درست یم  یبرام غذاها گهید ج  یه-

  زنهمزه یمبا   یهاحال! ضد زنهقشنگ یم یهاحرف

 ...و



  اش کجا بود؟دو طرفه-

  یپهن رو  ی لبخند ارادهب   کند،مکث یم یالحظه

را با لذت رها  گارشی . دود س ند ینشیم شی هالب 

 .کندیم

 .آداز من خوشش یم-
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را از   لشیموبا گویس    کند،که سکوت یم  لشی وک

 یخنده یتا مبادا صدا د ی  گخودش دور یم

 .کند  ترشبه گوشش برسد و عصن   امانشب  

 آد؟ خودش گفته از تو خوشش یم-

. خورد اش را یمادامه خنده کشد،یم  قر ی عم نفِس 

کم دارد درش وجدان، کمعذاب فقط کیم ،کیم

کرده    دورادور سیع شهی مرد هم نی. اشود یم  دار ی ب



  شیرا تا حد توان برا حایم کینقش پدر که نه، اما 

از   ش،ی هااز شوچ    د ی ترسکند و االن داشت یم  فا یا

 .شود ید یجد یحادثه کی ی  او دوباره درگ نکهیا

 دوارمی نگفته، در واقع من ام یی   نه خودش که چ-

 !بگه یی   که چ

  است، گویس   ب یعج شی برا لی مکث  وک  هی ثان چند 

نه؟ که   ا یارتباط قطع شده  ند یتا بب آورد یم یی   را پا

  درجا خشکش شود باعث یم ادشیفر  ی ناگهان صدا

 :بزند

  اد ی تو خوشش ب  از چ   شعور،نفهم ب   یآخه پرسه-

 د ی نداشت با از یالدنگ؟ اون زن اگه به کار و پولش ن

  وانهیتوئه د یلومیر ی مغز خر خورده باشه از صد ک

 عیل یکوچهبه   یرد شه! بعدشم تو خودت رو زد

ساله   کیچپ، دوستش ندارم، عاشقش نبودم، ما 

 چماهه طالق رو  شی ش م،ی گرفت  طالق عاطق  

 زن  خودتم بکیس   ! ویلراه انداخنر  می گرفت
ً
فعال

نکبت... اون زنم اگه واسه تو که نه، واسه  یدار 



دار فکر  خودش ارزش قائل باشه به مرد زن

 .کنهنیم

 :دیگو بندش یمو پشت  د ی  گرا محکم گاز یم لبش

 ادب -
ً
  لی وک کی  یستهی شا ت ی گفتار   اتی اصال

کن حرف رو   سیع ست،ین یدادگسیر  کی هیپا

 هر چ   هی . چ یار ی بعد به زبون ب ،مزه کن  مزه

 یم یخوایم
 

 گفنر   یا! بعدش خوب نکتههو ی گ

بعدش  شه؟حل یم االن مجرد بشم همه چ   عن  ی

 اونقدر   ا ی!؟ کنهبهم فکر یم
ً
  که گفنر   یواقعا

  داغونم؟

تماس را به  عیــــس  ،احتمایل یهااز ترس فحش و 

خانه  ی   م یرا رو  . گویس  کند قطع یم شیرو  آشی  

 ”.کند”حقتهلب زمزمه یم ر یو ز  ساند یم

را   انشیو اطراف ست یار ی   پر از خشم و ب دانست یم

 ی خواسته و ناخواسته دارد عم
ً
. اما انگار آزرد یم قا

  تشی از شخص  د یبخش جد نی ا یرو   تسلیط چی ه

رها شدنش را به   یاجازه  دا ی که بعد از رفیر  ش

 .خودش داده، نداشت 



با   گرفت،که فقط با آزار دادن آرام یم  بخیس  

، با تصوِر عذاب دادن  کساب    
که در حقش    شکسیر

 ...ظلم کرده بودن

تلفن را قطع کرده بود، خواهر  هیکه با گر   مادرش

بغضش تا مرز   و  د یلرز  شی از جانش صدا زتر یعز 

را هر لحظه به مرز   لشی رفت و وک ش ی شکسیر  پ

روزها درست همان پرس   نی. ارساند جنون یم

بود که در اوج دوران بلوغ دلش توجه  نوجواب  

  یاهو ی که پر بود از خشم و ه  ی. پرس خواست یم

  ب،ی عج جاناتی پر بود از ه نش،مخصوِص س 

. در اوج گم  گشت راز یمهم کیزبان، هم کی دنبال 

 
 

بود که پدرش رفت و انگار زمان در   اشگشتگ

  .گردانداو را به همان نقطه بریم شهی هم ها سخنر 

   در 
 

که تجربه کرده    قر ی عم یها و سخنر  کنار پختگ

داشت که از  خاض  خایم کی تشیبود، شخص

که   یا . پرس بچه کرد یم هیپرس بچه تغذ ی   هم

 هم
 

 نکهی فارغ از ا گذراند یم  چنان با او داشت زندگ

سال گذشته و او چند ساله  نی از آن حادثه چند

  .شده



با خانم  شی پشت رفتارها منطقر  چیه دانست یم

 گرانی که د   یآشی     . همان زن  ست یجو نپناه

نشان دادن باعث    اد یز  ت ی ناخواسته با حساس

پررنگ و مهم شود.  شی از پ شی شدن در ذهنش ب

چون  توانست،گفت نیم  شد اما در واقع نیم

 گر ید یها مانند همه بخش خواست خودش نیم

 
 

  نیبکشد و از ا خی روحش را به چهار م اشزندگ

 .کردءاستفاده را یمسو   ت ی داشت نها ب  رها
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که    یاهر لحظه د،ی   خ بریم شیاز جا یقرار ب   با 

را  شی ای دن  د یجد ال  یخ کی فکر و  کی گذرد یم

با هدف باز پا   آرام ویل ب  ها. با قدمکند دگرگون یم

 قیعم یلبخند گذارد،شان یمبه درون اتاق خواب

تک  . دِر تکبندد صورتش نقش یم یو تلخ رو 

رو  و  ر یها را ز کشو   و حنر  کند ها را باز یمکمد 



ارزشمندش را درجا برده   لی تمام وسا دا ی . شکند یم

نشان   یبرا یس  یو آنچه به جا گذاشته بود رصفا نما

داشت   ی   نه بود که همدادن حس حضورش در خا

  .کردیم تر وانهیاو را د

  ونی  را ب  شی هالباس یبه دانه دانه نهی طمأن با 

 لباس د؛ی کش یم
ً
رنگارنگش.  یهاخوابمخصوصا

و ساتن بود اما   ر یکه جنسش حر   ب  هاخوابلباس

  انگار آهن داغ   خوردند بر یم شیهابه دست  وقنر 

 .سوزاندندو یم شدند یم

  کی ا یو  دند یبر یم  قی و عم  شدند یم ی ی   ت یشهیش

و   ها از ی ن  ی... همهکشت که در جا یم  یقو  سیم

 ...عواطف و احساساتش را

از نفرت و خشم و  ن  یهمان حال  خراب که ترک با 

ها و مانده لوازم پاره بود تمام لباسصد  یغرور 

و دم در   زد یر بزرگ یم یسهی را داخل چند ک شیآرا

کفشش را به پا    خواهد یمکه    یالحظه گذارد،یم

به سمت   عیــــس  آوردن موضوغ اد ی کند، با به 

در    ستفادهبال ا  مهماب    نیکه از آخر   اب  ی چمدان قل



زا را از  . ژل آتشکند بالکن سالن افتاده بود پا تند یم

را   لیو وسا ها سهیو دوباره تمام ک دارد درونش بر یم

. در خانه را با دهد جا یم  درون دستانش به سخنر 

ها هر از  رفیر  از پله یی   و در حال پا بندد پشت پا یم

  ب  هاسهیاز درون ک ا یلباس از دستش   یاتکه گایه

. عرق شود رها یم ی   زم یبه شدت پر هستند رو  هک

به   دنی به محض رس زد ی ر یم یی   پا شی از س و رو 

 یانتها  وارِ ید یرا گوشه لی و وسا ها سهیکوچه، ک

  .کندست کوچه پرت یمب دنج و بن

خانه یاز پشت پنجره  مسلیم خانم با بهت او   آشی  

تلفن خانه  دست به سمت گویس   عیــــو س  نگرد را یم

 .بردیم

  یهاو واهمه از چشم ترسخوش و ب   حایل با 

  یژل رو  کیم  کردند،که نگاهش یم  یکنجکاو 

تا  کند و فندکش را روشن یم زد یر یم  لیوسا

را برپا کند،    خواهد که دلش یم  آن آتیس   خواهد یم

 :د یگو بهت زده یم ب  صدا

  پورزند؟ یآقا د یکنیم  کار چ  -



همان لحظه انگار پرتاپ  زد،یر قلبش درجا یم و 

که   یبار  ی   ... به اول شی سال پ نیبه چند شود یم

  .خت یشدت فرو ر   نیقلبش با ا 

  "DVD" با چه وحشت و مشتقر  آمد یم  ادشی

 "DVD Player" ا دروندرون دستانش ر 

نسخه  ک یگذاشت، اول به سعت   وترشی کامپ

با چک  گر یکرد و سپس بار د  خودش کن   یبرا

 لمی به خانه برنگشته ف هنوز کیس نکهیکردن ا

به   انساب   قت ی حق نیتر انیکرد و با عر   درونش را پیل

شد، صورت گر گرفته   آشنا روش ممکن  نی تر زشت 

دِر  وقنر   ند ی بو دستان لرزانش را انگار خودش یم

را با  اشیلی فام  خی و پدرش به توب شود اتاقش باز یم

 :زندصدا یم یدلخور 

  پورزند؟ یآقا کن  یم  کار چ  -

  یهابود که هنوز با صحنه لیمی از آن بدتر ف و 

و او   شد داشت پخش یم  یعی فج یو صدا حانهی وق

اش کند. چقدر آن لحظه  قطع حنر   توانست نیم

  .دی  بم خواست دلش یم



 تجربهطور ب  پدرش آن کاش
 

را به   طنتشیو ش گ

 یوقت بهیر  گذاشت بود، کاش یم اورده ی ن  شیرو 

طور اما آن کرد استنطاقش یم داد،یم حیتوض  شیبرا

در آن وضع  دنشیس زده در اتاق را باز کردن و د

 .حس مرگ را به همراه داشت و بس شی فقط برا
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  ی   و در ع  گردد به سمت عقب بریم دهیبر  نفس

که به پا کرده است، غافل    حال از آتش زدن بسایط

 د ی  گدلش آرام یم  کشد،. آتش که شعله یمشود نیم

محکم به دور   . دسنر موقنر  یگونهمار ی لذت ب کی

  رو به خانم مسلیم یو با خشنود کشد دهانش یم

 :دیگو یم

اسفند  ست؟ی مشخص ن کنم،یم دارم خونه تکوب  -

  !ماه سمون شلوغ بود

 بهت  نشسته در چشمان خانم مسلیم و  وحشت 

عضالت   شود باعث یم حنر  کند،ترش یمآرام



را به  شیها پهن لب  یصورتش رها شود و لبخند 

 .دو طرف بکشاند

  !سیبه پل زنممن زنگ یم-

به ته  اشهی  و نگاه خ شود یم نهی دست به س 

جو داشت با  پناهخانم  کهب  جا ماند یم ابانی خ

باال   اصیل ابان  ی خ  ب  از سباال ی   آرام و سنگ ب  ها قدم

بست آنها برسد. از شال  بن یتا به کوچه آمد یم

   صشیقرمزش تشخ
 

 ی   برس  هم نیا  داد، تنها زنانگ

شد گفت، فقط  اش به رنگ قرمز هم که نیمعالقه

طرحش عوض  شال قرمزش بود و بس، که گایه

 .شدیم

 !خانم مسلیم یزد نم زنگ یمقبلش به ماما-

قدر آتش به یهاشعله  دنیکه از د  مسلیم خانم

به گفتارش نداشت،  هول کرده و تسلط کاق   کاق  

 :دیگو زده یمشتاب

 ...زنگ زدم-

  کار؟چ   یخوایم  سیاالن پس پل ،آچ  -



 !کیس  یم  شیکوچه رو به آت  یدار -

 خواهد یم دهد،آزارش یم اشگونهغی ج یصدا

جو را چک کند که  آمدن خانم پناه ی  دوباره مس

 غی ج ی. صداد ی چیپیم شیبا سعت جلو  ن  ی ماش 

به سمت   قدیم یبا کنجکاو  شنود دخیر را یم یخفه

خانم  ز یر  کی  یهاغر و در جواب غر  دارد جلو بریم

 :دیگو ناگهان با خشم یم مسلیم

 یم س،یزنگ بزن به پل-
ً
  ت ی ازت شکا خواماتفاقا

 !کنم

 ؟ از من؟ واسه چ  -

 میحر  ت یعدم رعا جا، ب   یهاواسه دخالت -

 یهمسا 
 

زندان  سالکیتا  گفت یم لمی ! امروز وک گ

زندان زنان  یبر  داره، خوراک خودته خانم مسلیم

 کی بند به اون بند، چل نی تخمه، از ا گوب    هیبا 

اون بند.  یبند رو بی   نیآمار ا ،تخمه بشکن   کی چل

 ...یوقت  هواخور 

  ب  و با صدا   کوبد محکم به صورتش یم  مسلیم خانم

 :زندیم اد یفر  گونهغی ج



ن زندان؟ که چ  - بشه؟ به    خدا مرگم بده، منو بی 

 یجور نی با من ا کیس  خجالت نیم ؟چه جریم

 !!!من به سِن مادرتم ؟ زب  حرف یم

اما حرکات دست و   شود نیم ادهی پ ی   از ماش  کیس

و پر از خشم  که عصن    ند ی بجو را یمبدن خانم پناه

  یو صدا  ترکد در آتش یم یالهی . وسستیقرار و ب  

سخوش رو به  یا. با خندهدهد یم یانفجار مانند 

جانانه   که در حال فرار است، متلگ  خانم مسلیم

 :اندازدیم

  ،ی   شما به سن مادربزرگ من هست  ن یدار  ار ی اخت-

 نا ی! از لحاظ درک و ایعدد  یها فقط از جنبهمنت

 !جان مسلیم دخیر نداشتیم یجا

به گوشش   فی از داخل ساختمان ضع شیصدا

 :رسدیم

 .شعورب   یپرسه-

بلند دخیر  یبخندد، صدا ی  دل س خواهد یم تا 

که   شود مطمی   یم گر ی . دکند حواسش را پرت یم

  ابانی خ یی   با عجله به سمت پا  شود،یم  ت ی دارد اذ



باز   ی   در ماش رسد،یم شانکی و تا نزد کند پا تند یم

. در  ند ینشاو یم یاما نگاه دخیر با بهت رو  شود یم

از آنکه او در    قبل، زدهو بهت  شانیهمان حال  پر 

تند   د، ی  قرار بگ ی   نگاه مرد داخل ماش  سی  ت

 :دیگو یم

  !گهی برو د برم سکار.  د یبرو، با گمبهت یم-

مرد   یصدا  ستاد،یادخیر یم یرو که روبه  زماب  

 :شنودرا یم  ی   داخل ماش

؟ی هه کار! کدوم کار دق -
ً
جمع   ابونا؟ی میر کردن خ  قا

 .ی   تو ماش  ی   رو، بش  ت یباز کن مسخره

  کند به چشمان مغروِر دخیر نگاه یم یا لحظه فقط 

دن لب   شی هاو حالت صورتش، نوع نگاهش و فرس 

  .کندهم دلش را آشوب یم یرو 
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  کهنی. افهمد خوب یم  یلی خ  فهمد،حال را یم نیا

دستت از همه    کهنیتا غرورت نشکند، ا جان بکن  

کردن انگشتانت  جز مشت   یاجا کوتاه باشد و چاره

دن لب   .نداشته بایس   ت ی هاو فرس 



 نیم د،ی  گتهوع یم حالت 
ً
ِ آشی      نی ا داند اصال

دخیر

 ک
ً
  ی   مرد داخل ماش نی و نسبتش با ا ست ی واقعا

 قر ی و با درد  عم شود خم یم ارادهاما ب   ست؟یچ

در   یدست رو  دهد که آزارش یم  اشنهی س انی م

 یشهیش یو از ال بندد را یم ی   و در ماش گذارد یم

 .اندازدآن یم لبه داخ  نگایه ی   ماش یدهی کش  یی   پا

 

 

** 

 

 

 ”هفده پالک“

خانه مهی ن یپنجره”  ”باز آشی  

 ”کوهستان  یبایز  قاب“

 

 

 



 

 گه؟ ید نهیآب قند هم -

و پوست  زند یم  امانقلبم ب   امده،ینفسم جا ن هنوز 

و   امقدر مرگ از دستش عصباب  . بهسوزد دستانم یم

 وانی دارد تا ل به سمتم بر  گر یقدم د  کی ست کاق  

پر از قندش  آب قندش، که تا نصفه یمسخره

و کف کرده   ختهیر  شیبا فشار رو  ی  کرده و از آب ش

 میجلو  اطی احت ا را ب  وانی را بر سش خرد کنم. ل

 :د ی  گو دستانش را باال یم گذارد یم

  بکنم؟ خب، االن من چه غلیط یلیخ-

را  میها نفس  تمیر  توانمنیم کهدرحایل  ت ی عصبان با 

. هنوز باورم  زنمرتش زل یمکنم به صو   کنواخت ی

ناگهان س کوچه ظاهر  که با چه حالنر   شود نیم

تن رضا را شست که من به  س و   یشد و جور 

  ت ی اطالعاتم از واقع یخودم و عقلم و همه

 
 

شک کردم! من با توپ پر آمده بودم که با   امزندگ

حق ندارد به خانم   گر ی او اتمام حجت کنم که د

من را بهم بزند و در   یهانامهزنگ بزند و بر  کاظیم



 
 

 ی دق  کند. ویل  من دخالنر  زندگ
ً
دوباره پر   یجور  قا

من و با  یها برنامه یقدرت گند زد به همه

  خواهد،که فقط دلم یم  بهم زل زده یکار طلب 

  اد ی   آدم انچون زب زدمتوانش را داشتم کتکش یم

 ...انگار فهمد نیم

خب چته االن؟ حالت بده؟ فشارت افتاده!  -

 یکلمه حرف بزن! الل نشد  هی ؟عصباب   ؟خوب  

  !تشکرشه ی که، تازه جا

لب  ر یو ز  اندازد یم  اشب  به آب قند کذا بعد نگایه و 

 :کندیم زمزمه

واسه خودت   یی   چ هیشده؟ پاشو  چه کوفنر  نی ا-

چته! اگه نه که به زل زدنت   دوب  درست کن اگه یم

 .من ادامه بدهبه 

  هی تمام عضالت بدنم هر چند ثان  کشد،یم ی  ت سم

. تالشم شوند رها یم کبارهی  منقبض و با برقر  بار کی

 :به خودم مسلط بمانم توانمنیم اسدهیفاب  

  ؟یبود کرد چه غلیط نی ا-

 :شودمن خشک یم یبهت نگاهش رو  با 



  ؟با من  -

 خون به مغزت یم-
ً
حرف  یدار   وقنر  رسهاصال

  ها چ  اون چرت و پرت ؟ی ی  گیم می و تصم  زب  یم

 و   یشما که زن دار  کیس  خجالت نیم ؟بود گفنر 

 نیم
ً
کاره    هی هینسبت من با اون آقا چ دوب  اصال

 یم یآیم
 

 متاسفم،   گ
ً
مه! واقعا   عن  یدوست دخیر

 برا
ً
  هیتونم نیم  وقت چی خودم متاسفم که ه یواقعا

 ویل ،کردم آدیمآدم رو درست بشناسم... فکر  

 ...یلیخ هسنر   عوض   یلی خ

و به سمت در  شمبلند یم عیــــس  ی   پشت م از 

 :دیگو . محکم یمرومیم

 !صی  کن-
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 . همان دسنر د ی  گدستم را یم ستم،یاکه نیم  زماب   

محکمش   یپنچه انیم ب  کذا  ب  که تمام سباال



د تا اگر رضا هنوز نگاهش به راه ماست، باورش  فرس 

حال دوست پرس من آشفته یوانهید  نیشود ا

 :دیگو یم به تلج   گردماست. تا به سمتش بریم

سطل آب سد   هی د یبا ،ی، تو آب قند الزم ندار نه-

بحث  ی   شده! بب  چ   یدیفهمروت تا یم ختمیر یم

  کنار! و در مورد عوض    میآدم بودن رو که االن بذار 

به ماجرا   یاگهینگاه د هیبد نباشه  د یبودن، شا 

 تو گمیبنداز 
ً
  ب  آدما ی   که با همچ   هسنر  ... اصال

 ن  ی ماش  ی   همچ  ا طرف تو روز روشن ب  ؟یپر یم

با تو   ابونیداشت تو خ یاواهمه ترس و  چی هب  

مثل اون!   یالشخور  ه یاونم  زد؟چک و چونه یم

وقت   همهنیکه ا  باشم کیس شایک د یفکر کنم من با

ام رو خونه د ی کل  ه،رفتام و یمتو خونه اومدهیم

  ب  ای   چ  هی تو  گموقت من یماون ه؟ی داشته ک 

 فرویس  من آدم یآیم واسه من چیس ،دوب  یم

به رفاقت با   ارزهکه سگش یم  فرویس  آدم کنم؟نیم

 ...نی امثال  ا

  اندازد،یم به تمام جانم رعشه اشیبعد کلمات

که نکند   کند؛فلجم یم می عظ وحشنر  دفعهکی



خر شده باشد و در   دهی شنود باشد، نکند سپ  ب  جا

به دستور رضا جاساز کرده باشد؟ و   ی ی   چ لمیوسا

که    عقلنی ی  ش  نی ا یهای   و توه ها یور  یاالن در 

  بشنوند را  آورد به زبان یم خواست هر چه دلش یم

  .کند  ترمچارهی دوباره ب و 

زدنش از  حرف  تمیر  شود باعث یم امناگهاب   لرزش

لش خارج شود و تا نگاهش به چشمانم یم   افتد کنیر

 :زنمبا اضطراب لب یم

 .شو  ساکت -

 وار وانهی د با حایل کند،در اوج بهتم سکوت یم و 

را  امیها درون مانتو و روس به گذشته هیشب

س دارد ب گردم،یم را کف  فمی. ککند یم امچارهی اسیر

  اس،دهیفاب   میکارها   نمدا یم  کنم،رو یم و  ر یز  ی   زم

کنم اما    دا یآن را پ ستمی باشد من بلد ن یی   اگرم چ

به خودم  کرده. زماب    اموانهیپورزند د یهاحرف

و  شود یم دهی که باز دستم توسط پورزند کش   میآیم

به سمت اتاق   نمیبیم  ج  ی و گ یدر کمال ناباور 

 ی. زبانم چنان در گلو میرو اش یمخواب  ممنوعه



که قدرت سوال ندارم اما   دهیخشکم چسب 

  میگذر اتاق خوابش یم یاز فضا  عیــــخوشبختانه س 

  یاشهی و او در ش می شو یم یو وارد بالکن دلباز 

. نگاهم به بندد سمان یمبالکن را محکم پشت 

پارک پر از  ک ی رو به  نجا ی منظره ا چرخد،اطراف یم

ساعت پرنده  نی در ا دار و درخت و دنج است که

دارد  چرخد،شانه یم  ی. سم رو زند در آن پر نیم

و در سکوت. بغض  سوایل  چی هب    کند نگاهم یم

اتفاقات   نیا یبعد از همه دنکر   هیدارم و گر 

 یجلو  خواهد که دلم یم  ست یی   چ نی افتضاح آخر 

 .فتدی مرد اتفاق ب نیا

از   کند،زمان دستم را رها یمو هم کند باز یم لب 

انگشتانش را   یگرما  خایل یکه جا  ب  هوا خنگ

دستم را رها  مدتنیتمام ا فهممتازه یم د،ی  گیم

 .نکرده بود

گذاشته باشه اونم در    تونهتو لباست نیم یی   چ-

هم که دم دره، راحت   لت یزدن، وسا حال حرف

 !باش



  شیجا ی   هم  تا  ویل داند نیم یی   چ دهی که از سپ  او 

  یز یهم آبرور 
 

 .شد بزرگ

 یم-
ً
  اتافهی کمکت کنم... از ق   خواستممن واقعا

  صالی است 
 

 چرا ویل دونم! نیمد یبار یم و درموندگ

که اون آدم   ؛یس  یم  ت یاذ  یمطمی   بودم دار 

 .... خواستمست ین  نا ی دوست پرس و عشق و ا

  اشاحتمایل یهاالعملبه رضا و تمام عکس وقنر 

بند حفظ غرور   و  د یخودم را در ق گر ید کنم،فکر یم

پس از   گی اشکم  یهاو قطره کنمنیم امماندهباقر 

به  . با نگایهشوند ام رها یمگونه  یرو  یگر ید

 :کنمرو زمزمه یمبهرو 

  یلی اما دل ،کمک کن    تونسنر یم-
 

 نداشت بگ

  گن. یمگنکارا کمک نیم  نیبه ا... دوست پرسیم

  !کردن  ت ی اذ

 :زندلب یم  میهابه اشک هی  و خ  ستد ی ایم میرو روبه

هر جاشو خراب کردم، خودم   ا یکردم   تت یاگه اذ-

 ه؟ ی . فقط بهم بگو مشکل چ کنمدرستش یم



کل کرد، کل  د یآدما نبا جور نی که با ا  نهی مشکل ا-

 نی از کنارشون گذشت. با ا محیلبا سکوت و ب   د یبا

  ،یکرد  اشوونهی د یقشنگ زد یکه تو کرد  یکار 

به خاطر  دمعمره دارم تاوان پس یم هی ام من خسته

مثل  هو ی وقت تو آدم... اون نیخودم، به خاطر ا

  یآیم می هست  ستاب  ی  قاشق نشسته انگار بچه دب

و دست   هی که اون فکر کنه خی    یی  گدست منو یم

... چون ست ی شکل ن هیکردن به همه برداره؟ کمک  

 .ست یبه هم ن هیدرد همه شب 

...  قی عم یها و پر از نفس . طوالب  کند یم سکوت

 :پرسدسپس آرام یم

  کارس؟  چ  -

بود،   نهیکه ناخواسته پر از ک  می عظ  حرسبر  با 

 :میگو یم

 .مهندسه-

  کدوم ارگانه؟  ش؟ی شغل اصل-

  .دونهنیم کسچیه  دونم،نیم-



و ادامه   کنمرا پاک یم م یهاپشت دست اشک با 

 :دهمیم

اما   دونماالن رو نیم آد،کارا ازش بر یم  یلی اما خ -

جوجه   هیکه   تازه وقنر  کرد،کارا یم  یلی خ میقد

خدا رو هم بنده  گهیدانشجو بود. االن که د

 .ست ین

  یهااشک یصورتم به رد پا یهنوز رو  نگاهش

 .مات مانده ام،ختهیر 

  تا ته خط؟ آدم رفنر  ن ی به خاطر ا-
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 قر ی و با درد  عم بندمرا یم میهاپلک یالحظه

 .کنمبازشان یم

کنار   کهنیبه خاطر انتخاب خودم، به خاطر ا-

 ...آدم رو اشتباه شناختم و نیکه رفتم ا  رایه

س ازب  گنگ حرف یم  یلیخ-    نجا ی! نیر
ً
امنه، اصال

کنه. مگه به فرض محال    تت یبخواد اذ کنهغلط یم

  ی تو حق ندار 
 

 ؟ بایس   و با کیس  کن    زندگ



 :زنمیم  تلج   پوزخند 

تو   یبه خاطر کارا بار نیا  کنماما حس یم م،یبگذر -

  !ته خط  رمیم

هم با تو حساب  رو  هی بق یکه حرفا  هیچه مدل نی ا-

 کنه؟ یم

طور که همان میزانوها  یرو  ارادهدارم و ب   ضعف

کف   و  خورمام س یمداده هی پنجره تک یشهیبه ش

 :میگو یم  حال. ب  نمی نشبالکن یم

 !ست یتو ن ی واسه حرفا-

دو  یرو   شانیپر  و  جی به او که گ  نگایه می ن  سپس

لب زمزمه  ر یو ز  اندازمیم  ند،ینشزانو کنارم یم

 :کنم یم

  !مثل تو کار داره عقیل نیی  به ش  اخه گ-

  یاچرا تک خنده دانمو نیم شود بلند یم شی جا از 

. با رفتنش  کند و بعدش بالکن را ترک یم زند یم

و دوباره چند  می  گرا در بغل یم میپاها  یالحظه

  .زمیر اشک یم یاقطره



که در بالکن باز    گذرد یم  قهی چند دق دانمنیم

آن   دسنر  کی که   یچا ن  یس  کیپورزند با  شود،یم

 ی   و دوباره کنارم کف زم گردد را نگه داشته، بر یم

چند مدل شکالت  ن  ی . کف س ند ی نشبالکن یم

 :دیگو به آنها یم یاته و با اشارهگذاش 

ان در قبال اون آب قند  کوفنر  ی   اول ا یب- گرچه    ،جی 

ان  ب  که تو واقعا پررو ! آدم دست و دلش به جی 

  ؟ب  پررو قدر نیجو؟ چرا ا . چته تو پناهرهکامل نیم

 به من یم
 

  عقل؟ نی ی  ش  گ

امروز روز نحس  لرزد؛. اما تِن من یمزند لبخند یم و 

ِس   یهاپر از تداغ ست،یبدو  که    یاگذشته  پر اسیر

  اد یکه با فر   یمرد یو صدا  کند ام یمدارد خفه

 ؟ج ی وق قدر نیجو، چرا اچته تو پناه گفت”یم

مسئوالن نظام   یهی که عل  دهی رس ب  کارت به جا 

 “ ؟کن  یم فحایس  

  کدامچی ثابت کنم که در ه توانستممن چطور یم و 

که در س    جاب  ی ها با تمام شور و هتظاهراتاز 

  چی نه فحش دادم نه ه کسچی ه  هی داشتم عل



کردم، ته دلم به رضا گرم بود؛ که گرچه    ن  ی توه

  ی  مس
 

از هم جدا شده اما شاهدم بود   ماندلبستگ

در تمام لحظات و امکان نداشت بگذارد من در  

 ...مواخذه شوم؟ اما ی   چن نیا ب  تنگنا  ی   چن 

 ؟یس  بدتر یم بابا، دخیر تو چته؟ چرا یه یا-

  یی   تنها چ  از کل جهان هسنر  عن  ی می شد  یگرفتار 

گفیر  به منه؟    چار ی ل کنه که تو رو خوشحال یم

ط اخب! بفرما، ب یلی خ بساط تموم   نی ا کهنیه س 

 ...جوها پناهشه

  !گهیجو، بسه دبه من نگو پناه یه-

 :دهد تکان یم یو س  اندازد در دهانش یم  شکالبر 

تو از   گمیم لمی وقت من به وک اون ،ی  بگ  لیتحو  ا یب-

با دست پس   هی چ  شه،باورش نیم آد من خوشت یم

! خب  شههم یم چه عصباب   ش؟ی با پا پ زب  یم

  زم؟یصدات کنم عز  چ    ه؟ی اسمت چ

 
ً
بغض   میصدا  ام،رواب   فروپایس   یدر آستانه  واقعا

 :میگو یم دارد وقنر 



تو رو خدا  جو هست ویلمنظورم خانم پناه-

  نا؟یا دو قطن   نی از ا ؟ی مار ی راستش رو بگو، تو ب 

 ؟ی دار  ا ی   چ  جور نیتوهم و ا ؟کن  دارو مرصف یم

 .نگم به کیس دمقول یم

غرق  شی هابه چشمانم زل زده و لب  ت یجد با 

 :پرسددوباره یم اس وقنر خنده

  گوشت تلخ؟   هی اسمت چ -
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حرص خوردن هم  ی برا  که جاب    حالمب   آنقدر 

ضعف   نی تا زودتر به ا دارمبریم ندارم، شکالبر 

آماده   د یغلبه و خودم را جمع و جور کنم، با لعننر 

رضا  ست ی ن یاو بمانم چاره می  مسلط باشم، بم و 

با  د یمن با به پا کرده باشد و  ممکن است آتیس  

را در  ت به راه حل فکر کنم. تا شکال  تمرکز کاق  

  د،ی  گرا به سمتم یم یچا  وانی ل گذارمدهانم یم



در قبال  میو با باز شدن راه گلو  خورمیم قلن  

 :میگو یم شی کارها

وجود نداره   شیر یحالت ب هی ،سنر ی ن ض ی اگه مر -

  شیکه کارت پ  چیل به خل و  زب  خودت رو یم نکهیا

آخرش رو   ؟ی خوااز جون من یم چ    گیبره! تو 

برم، حالم خوب  خواماالن بگو چون یم ی   هم

 .ست ین

جواب   ارادهکجا؟ “که ب    پرسد”متعجب یم یطور 

 :دهمیم

 هیقض د یبا  یجور چه نمیراه برم، فکر کنم بب کمهی-

گفته   یی   ام چرو جمع کنم اگه رضا به خانواده

 .رو بهش فکر کنم یا گهیاحتمال د  هر  ا ی باشه... 

مشخص شد،   کهی مرت نیخب خوبه حداقل اسم ا -

 نباشه تو مکالماتمون کم یم یبار  هی
ً
  می بگ د ی! مثال

 ...وث  یهمون مهندس د

تکان   ی. س برد را یم کشی حرف رک یادامه می   ت نگاه

  دهد یم
 

 :د یگو یم و با کالفگ



 بلند فکر کن،  ی   خب، هم یلیخ-
ً
جا فکر کن! اصال

که خراب کردم رو درست    ب  که منم بتونم اون جا

 .کنم

کم دست و  و کم چسبد داغ به جان سستم یم یچا

 ز یر  . با چشماب  ند یآدر یم حیسو ب    از کرچ   میپا

 :پرسمیم  قی عم شده و حرض

 به جا نیم-
ً
  !آرمواقعا

شک  به دو طرفش با   یا در حدقه لحظه چشمانش

 .کندنگاه یم

  رو؟ چ  -

  من خی  ندارم؟ میشد یی   و چ لیشما رو! فام-

  ن  یی  اش زنگ شخنده یصدا  خندد،یم  غشغش

 .نشاندبه صورتم یم یلبخند  ار ی اختدارد که ب  

 .انت یخوش به حال اطراف ،خوب   یلی تو خ -

 ی عم دلم
ً
را محکم بهم  میهااما لب  د،ی  گیم قا

خارج  انشانیاز م یاحرف اضافه چیتا ه  دوزمیم

نشود. کف دستانش را به حالت صلح و صداقت 



که هنوز باند    گی دستش،  کی. البته دهد نشانم یم

اعصابم   یاش بد رو شده و باند چرک شده ج  ی پ

 .است 

هم   یلی البته خ ،باهویس   نقدر یا آد خوشم یم یلیخ-

حال   دم؛بهت آوانس یم یادیچون ز   اد ی خوشت ن 

حرفات    یهات! اما همهمتلک و  که ی با ت کنمیم

!  ادبنه خل، ب   ضمیدرسته، مسلمه که من نه مر 

 وقنر 
ً
 گهید عن  ی ی باز به در مسخره زنمیم من واقعا

رو  می زندگ  یهات یذهنم کشش فکر کردن به واقع

  توب  نیم تر یتر و جداز من تلخ ینداره. وگرنه بگرد

زنگ زدم  نر وق گم،. آخرش هم اول یمکن    دا ی پ

اگه   خواستمیم نجا یا یا یکه امروز ب  خانم کاظیم

 یحرف بزنم. سوا کمهی باهات  یسگ نبسته بود

هم برام نمونده!  ج  ی خب گشنمم هست و ه نکهیا

در حقت کردم حس   که  االن با توجه به محبنر  ویل

کمک    کی  شهحاال یمو  یشد می  گ نمک کنمیم

 ...متقابل

و تا پنج   دهمرا با انگشتانم محکم فشار یم امشاب  یپ

تلخ و  ی. سپس به عمق چشمانش در حدشمارمیم



 و اندگ خورد جا یم که کیم  کنمنگاه یم یجد

آن طرف   وار یبه د  کند یم خودش را جمع و سیع

 .دهد هی بالکن تک

در  یکمک کرد  محبت؟ باز گفنر  االن باز گفنر -

  اول؟ ی جادوباره س  یر یم  پرهحقم؟ سوزنت یم

 ی   نخندد و هم کند دارد جان یم نمی بچشم یم به

 .ست یتالشش در جهت حساب بردن از من ستودن

جو، من  خانم پناه نی دنیم حی خب، شما کامل توض-

متوجه نشدم از چه جهت کمک محسوب نشد از  

و   نیی  به بار اومد! چون در مغز ش چه جهت خراب  

بهت کمک کردم   کنمناقص خودم هنوز فکر یم

مشخصه شما   ،سنر یچون خوبه که بفهمه تنها ن

و مدل  هسنر  یادخیر مستقل و خود ساخته

ا هی بق رصد هشتاد، نود د  . اما  سنر ی ن گهید یدخیر

مملکت مرد ساالره،  ه ی نجا ی ا یای ب یی   پا یباال بر 

اما در   شهتوش اجرا یم  یاز برابر  یس  ی نما هیفقط 

  !یدار   اج یمرد احت  هیتو به کمک  تشی نها
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ش  کهدرحایل جو  و هم از خانم پناههم از لحن طی  

  شیهاام گرفته و هم کفرم را از حرفگفتنش خنده

 :دهمجواب یم معطیلدرآورده، ب  

عقل کل، به فرض محال که حرفت درست باشه!  -

من هم پدر دارم هم   گرچه من قبولش ندارم. ویل

  م؟ ی  کمک بگ  د یخانواده! آخه از تو چرا با

 :دهدجواب یم ناراحنر  بدون

که    ب  هاسال  نیشون کنه، اما در طول اخدا حفظ -

هم   یدتاوان یم ی و دار  یخسته شد گفنر 

  سنر ی ن ی . جواب نداده انگار پس، تو فمشونداشنر 

 اعصاب؟ ب  

 اعتقاد -
ً
  الت ی خ  ندارم.  ج  ی به ه ینه، من اصال

  می سالگ ست یبودم ب ستی ن ی راحت شد؟ اگه فم 

  لی اوج آرزوم تشک
 

و کار کردن کنار رضا  زندگ

 ...نبود

 یگر یچشمانش حال د رود،باال یم شیابروها

  بار نیو ا  زند یم یی  گ و باز لبخند چشم د ی  گیم



اش  که با خنده  شود یم حواس من پرت حال خویس  

 .دی  گاطرافش را در بریم یفضا 

 د  گیعاشق بودن تو -
ً
آخه   بوده، ویل دب  یواقعا

 ؟ تونسنر  یچطور  که؟ی مرت  نیبا ا  ب  خدا

سوال خودم هم بوده و جواب  ست یعمر  سوالش،

 .کنمبازگو یم شیبرا ارادهذهنم را ب   یتکرار 

بود. از هر لحاظ...   گهیآدم د هینبود،  شکیل نی ا-

...  ر یمظلوم و س به ز  یلی خ از شهرستان اومده بود،

خوبمون با هم آشنا   یها و نمره س رقابت دریس

 ویل زنمدارم خودمو گول یم  د یشا دونم،. نیممیشد

 خوب بود، پاک و صادق و  
ً
اون واقعا

با هم   م،ی ... قرار شد با هم درس بخونلهی _پ لهی ش ب  

کت خودمون رو بزن  ... با هم م،ی س 

خودم را موظف به  کرد که باور نیم  نگایه یبرا

 .دانستم شیر یب حی توض

 هینبود.  شکیل  نیا  پشی صورتش، لباساش، ت حنر -

 شیر یسه دست لباس ب  د یساده که شا  یدانشجو 

  !باورش سخته دونمنداشت یم



  ؟ی اقهی بد سل نقدر یتو ا نه باورش آسونه، ویل-

گفت    بهیغر  کیبه  شد نیم کشم،یم  قر ی عم نفس

مرز و محدوده   شیبرا گر ید  تپد،یم  دلت  وقنر 

 من   یآن هم برا است،ی کار دن   نی تر گذاشیر  سخت 

داشتم.  اهو ی پر از عشق و ه  پر شور و قلن   یکه س 

 :می گو یم دار شی و ن شومتلخ یم شیبه جا

 قهی سلهمه به خوش-
 

جناب    شنشما نیم  گ

 .پورزند

 که هردومون زا-
ً
  یهاانتخاب نیبا ا م یدیی فعال

  !خوبمون

 :زنمیم ترس  

 .مودب باش-

 :دهدتند جوابم را یم همانقدر 

 ...گفتمبود که یم نیاز ا ی  بود، غ نشیتر مودبانه-

کوچک  نفهمش    یکه از دست بچه  یمادر  مثل

  شیقطع کردن صدا یبکشد با همان لحن برا  غی ج

 :میگو یم



 !خب  یلیخ-

تا باز   د گذر پر تنش یم به سکوبر  کیم  یلی خ زمان

 :دیگو یم

 ...کاش بشه منم راحت بهت بگم-

 با من احساس راحنر -
ً
االنش   ی   نکن! هم شما اصال

 .هیادیهم ز 

  و  چرخد پارک یم یسش به سمت فضا  یالحظه

آن   گر ید  گردد نگاهش به سمت من بریم وقنر 

 .ست ی ن طانیش  پورزند شاد و 

رو   یزد هی پشت ست که بهش تک یشهیش  ی   هم-

 .شکستمش شی پ یمن هفته

 .اندازمبه پشت سم یم نگایه نامحسوس

سم ازت؟  د یاالن با-  بیر

به سمتم دراز   را کیم اششدهج  یباندپ دست 

 :دهدبه حرفم ادامه یم ت ی اهم . ب  کند یم

روشنم رو کف دستم خاموش کردم،  گار ی س -

  چرا؟ دوب  یم



  کیو با تصور  کنمتوجه یم اشج  ی پ به باند  شیر یب

 .چدی پدلم بهم یم فیباند کث  هی یال  زخم عفوب  

مشکل  ،بیس   دهید یخوا! یمیشد وونهیچون د-

 ،مثل آدم حرف بزب   سنر یبلدم ن ،یدرد دار  ،یدار 

 ...یدفحش یم ،شکن  یم  ،زب  بچه دو ساله یم ی   ع

کم دارد آزارم  اش در چشمانم کمقفل شده نگاه

 فشارد هم یم یرو  را محکم  شیها. لب دهد یم

 :دیگو . سپس یمزند یم یدی که به سف  یآنقدر 

  ؟ی دآدم، تو گوش یم ی   اگه بخوام حرف بزنم ع-
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مرد    نیا  یکل برابحث و کل د ی شا ام،خسته

 شا لذت
ً
از هدفش   بخیس   د یبخش باشد. اصال

 
 

 یاز ی خودش را دارد و ن  باشد. به هر حال او زندگ

نگران  شهی مادر هم کیو رضا و  دهیبا سپ ست ین

 یبا یسوپر مانکن ز  کی  یس و کله بزند. فردا روز 

  کند پر یم شیرا برا دا یش  یجا گر ید
 

 اشو زندگ

 .... اما منافتد غلتک یم یرو  وبارهد



دوست  مورد   کیبا   ست یپورزند، بهیر ن یآقا-

مشاور   هی دونمچه یم ا یتون خانواده نان،یاطم

 حرفاتون منطقر  د؟ی صحبت کن 
ً
! من  ستین اصال

  د ی مرد متاهل هست  کی شما   کنم،شما کار یم یبرا

  ...نه! اما ا ی ی   جدا بش نی خواندارم یم یکار 

دوستانه باهات حرف بزنم،  خواممن فقط یم-

به ازدواج و   هم ندارم که ربیط نر ی قصد و ن  چی ه

که حرفم   یذار داشته باشه! نیم م ی طالق  کوفت 

گوش کن، برات قصه نگفتم که   ی   تموم شه... بب

دست   ه یم اگه . گفتم که بگکن    حتمی آخرش نص

که    نهیا یچالق و سوخته واسه خودم ساختم برا 

بندازه   ادمی شهیردش هم  زخمش،دردش، 

  .نرم زب   چ ی سمت ه گهید  وقت چی ه

نامفهوم از  و خنده اصوابر  هیگر   ی   زار، ب  حالنر  با 

 .دیآیم  ونی  ب میگلو 

  هسنر  ب  مطمی   باش تو مثل اون مردا  ویل ه،ی عال -

! زنن یم د یرو د یکه س قی  زنشون دارن مورد بعد



 . الگرو گرفنر  یمهر طالقت خشک نشده بعد

 ...نزن ب ی به خودت آس نیاز ا  شیر یب

و سپس او هم مثل من با  کند مکث یم یالحظه

 .خنددیم بیعج حالنر 

ق  عجب ب  - تو! من دارم از دردم برات   هسنر  س 

 .گمیم

 .دی  گکرده، اما دلم از حرفش نیم  ی   توه نکهی ا با 

 چرت یم  نکهی ا یبرا-
 

رو چه   یکار   هیآدم بخواد  ،گ

! کنه تو بوق و کرنا نیم نقدر یانجام بده چه نده، ا

  زب   چی با ه یخواچه برسه خودشو بسوزونه! یم

   ؟سوزوب  خب نباش، چرا خودت رو یم نبایس  
ً
اصال

  به من داشت؟ چه ربیط نا یا

 :دیگو و یم د شو طرفم خم یم به

  شنهاد یبهت پ خوامیم بود که وقنر  نیربطش ا-

دارم،   شویم ت ین ! فکر نکن  بدم نگرچ   دوسنر 

 یم
ً
  .می فقط دوست باش  خوام واقعا



 می نبود، از جا ز ی نشستنم جا  نجا یا گر ید نه

 ی. متأسفانه او جلو شود بلند یم میهم پا می   خیمبر 

کنار   میدر بالکن است و من مجبورم به او بگو 

 .برود

حال؟ به روح بابام من آدم آزار   نی االن چرا با ا-

اونم به تو که االن  ستم،ین رسوندن به کیس

  هی. تو یدار   یو گرفتار  ی  گ  ت یتو زندگ کیل  دونمیم

  یساله دار 
 

از   یآو یم یر من یم تو خونه و زندگ

قف و آسمون رو نگاه توام! س با  ؟ید ید یی   من چ

  !نکن، جواب منو بده

 :م یگو یم  کالفه

 ...دو جلسه نیتو ا  سال نه، ویل  هی نی تو ا-

 د ی  گصورتم یم یرا به عالمت سکوت جلو  دستش

 :زندلب یم یو جد

 .کنمازت خواهش یم-

 یم پورزند چ   یآقا-
 

به  فهممشما؟ من نیم  گ

  !خدا



بالکن را باز   یاشهیدر ش  فهمد را یم امیقرار ب  

 :د یگو اما قبلش یم کند،یم

 هی. ی   هم  م،ی باهم حرف بزن یاجازه بد عن  ی-

  م؟ی دوستانه. حاال من بد گفتم دوست ش یگفتگو 

حرف بزنن و  ی   ی ش که نیم  ها بهی! خب غر دونمنیم

کنم، نه    تت یمخت رو بزنم، نه اذ خوام... نه یمنا یا

  کهی مرت نی به اهم که بتونم راجع ب  . تا جایس کار 

 ...داشنر چشم چی هب   کنم کمکت یم

را باور کنم، بدتر داشتم   شیهانداشت حرف امکان

از بالکن  یظاهر  یبا خونرسد  شدممشکوک یم

  یاز جا خواهند ها که یمو مانند بچه شومخارج یم

بسته از اتاق  مهی بگذرند با چشمان ن  ترسنایک

و به سعت خودم را به دم در   گذرمخوابش یم

از   فمی درون ک لی . در حال جمع کردن وسارسانمیم

 .کنمرا باال سم حس یم اشهیسا  ی   زم یرو 

  حرفام جواب نداشت؟-

  .نه-

  ؟ ی ر یم  یدار -



  ست؟ی مشخص ن-

  ؟یپز غذا هم برام نیم هی حنر  عن  ی-

و به  دهمحرص و تأسف تکان یم یاز رو  یس 

 .کنما به پا یمر  میهاسعت کفش

  ؟ی آنیم گهید-

 ...خدا شفات بده دوارم ی نه، ام-

  کهحایلدر  دمی در را با تمام حرصم پشت سم کوب  و 

  نیپا به درون ا  گر یدارم امکان ندارد د ی   قیته قلبم 

 .خانه بگذارم

 

 

 

*** 
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آزار   شیاز پ تر شیاتوبوس ِس دردناکم را ب یهاتکان

را با   ها ابانی کوچه و خ  هدف. آنقدر  ب  دهد یم



چند   دانمام که نیمکرده  یی   ام باال و پاخسته یپاها

به خانه برگردم و  د یافتاد با ادمیساعت بعدش تازه 

 ی  اتوبوس خفه گ نیدر ا  کی در اوج ساعت تراف 

 .امافتاده

  نیتا به ا وقت چی ه
 

درگم و س  ج ی گ  اماندازه در زندگ

 ست یکه قلبم در ب  ام. بعد غفلنر نبوده
 
کرد   سالگ

چه که ام. گر گرفته  شی راه عقلم را پ شهیمن هم

و احساسات سدم  همه مرا به بعد عقالب  

نبودم   یدر رابطه با رضا هم دخیر  . حنر شناختند یم

کنم و    انی ب ب  پروا ب  را با  م یها که در ظاهر عاشقانه

  د یشا  دانماز خودم نشان دهم. نیم رفتار خاض ا ی

  یگر ی روابط زمان ما جور د ا یجو دانشگاه ما، 

من آدم بروز دادن احساساتم   ا ید شده بو  فیتعر 

ان جوان اطرافم   تا یو ب  دهی مانند سپ و اکی  دخیر

  .نبودم

خودم  یبرا را حنر  بمیحال عج توانستمنیم اما 

  کنم”“خواهش یم یجمله اد ی کنم وقنر   لی تحل

نسوخته بود اما   شی. من دلم براافتادمپورزند که یم

 آنقدر احمق هم نبودم که پ
ً
  شنهاد ی خب مسلما



مثل    یآن هم از سمت مرد ،مشکوک  دوسنر 

ساند. هزار فکر آشفته داشت ذهنم ر   ا پورزند مرا نیر

کاسه   ک ی اگر دستش با رضا تو  کرد،مسموم یم

ا  دنی باشد چه؟ اگر با فهم دست به آزارم  طمیس 

 مگر قرار نبود رو 
ً
که من به   ب  زهابزند چه؟ اصال

 ی خانه نباشد؟ دق رومآنجا یم
ً
و   با لباس ورزیس   قا

  وار نی فرد د ی که تا مرا د  کرد س کوچه چه یم ب  پا دم

 زد؟ بت ی خودش را به دل مص

  یدار بود. اتوبوس با ترمز کش ب یعج ی   چهمه

  ستد یایم
 

. به زور  میشو به جلو پرت یم کیم  و همگ

.  کنمیم دا یپ  شدن ادهی پ  یبرا رایه ت یجمع یاز ال

و   گذارمیم  ابانی آزاد خ  یبه محض آنکه پا به هوا

  . فرقر لرزد یم امتازه کنم گویس   نفیس خواهمیم

بانپورزند چون  ا ی رضا باشد  کند نیم قلبم با   رص 

و نبضم آنقدر  د ی  گشدت یم یوار وانهیسعت د

االن  ی   هم  کنمکه حس یم  کوبد تند در سم یم

طور که منفجر شود. همان خواهد مغزم یم

  امیپ افتم،به سمت خانه راه یم رو ادهیزنان در پقدم

 :خواند اول چشمم میر  را یم کنمرا باز یم



شام با هم  ،ینخور  یی   چ اد یخونه ز  یدی رس“

 ”.می هست 

  خط قبیل نکهیناشناس است و با توجه به ا شماره

خودش است. با   اد یام احتمال ز رضا را بالک کرده

و تا   سانمام یممانتو  بی را درون ج  گویس  نفرت  

که به پورزند فکر نکنم و   کنمیم خود خانه سیع

ها را به او  تمام لحظه عن  ی کردن لعننر   سیع ی   هم

قرارش،  درشت و ب   یها چشم بش،ی و نگاه عج

توأم با  یها مهرباب   ش،یآزاد و رها یها خنده

  ج  ی خاص خودش، دست باندپ یها ب  پروا ب  

 .اش، فکر کردنشده

علف در مشامم  یباز بو  کنم،خانه را که باز یم در 

 کی العمیلهر عکس  یبه جا بار نی . اما اچد یپیم

و متعجبم از   کنملب نثار باربد یم ر ی“به درک” ز 

ام  خانه انگار فقط من شامه نیا از کل اهایل نکهیا

 د؟ ی  گاز کجا نشأت یم ایلیخ همه ب   نی . اکند کار یم

در ساختمان را باز   خواهمو تا یم گذرمیم اطیح از 

. زند جا خشکم یم. هماند یآیم غی ج  یکنم، صدا



راهرو  یتمام فضا دهی و داد مامان و سپ غی ج یصدا

جلو بروم  قدیم  کردمرا پر کرده بود و من جرات نیم

نخواهد   شهی مثل هم بار نی ا کردمچون احساس یم

 .بود

مستأصل مانده بودم چه  اطیکه در ح  طور همان

 :دیگو که یم  شنومتر یمرا واضح دهی سپ اد ی کنم؟ فر 

  هیطرف سا شهیمامان! هم یبود ی   هم  شهی هم-

چون اون اسکول مشنگ فقط بلد   ،ی جونت بود

تنه هم   هی  یدیبود خوب درس بخونه، خوبه که د

مرده و ! د ی خانواده رو خوب به گند کش  یهمه

االن  ی   براتون نداره... هم من هم که فرقر  یزنده

!  کن  باور نیم گهیم ی  ام  ،کن  حرف منو باور نیم

 مامان؟  اقنر یلهمش طرف اون ب   چ   واسه

  لی داشت روانم را تحل درب  ب   یهاغی ج یصدا

  افتاد،یم  داشت چه اتفاقابر   شد باورم نیم برد،یم

 :کنم ناله یم

 !نه-
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مامان با   شود،باز یم اطی ساختمان به ح  یورود  درِ 

برهنه و   ب  با پاها شانیآشفته و پر  ب  رو رنگ و 

انگار   دنمی و با د شود ظاهر یم میرو بدون شال روبه

 :زندلب یم یرا به او داده باشند با ناباور  ا یکه دن

کابوس    نیبگو دروغه، تو رو خدا منو از ا هیسا-

با   ؟یدی خواب دهی با شوهر سپ بده! تو رفنر  نجات

 ؟ ی  ام

 گر یرا د عدالنر ب   نیا  بندد،راه نفسم را یم بغض 

را  فشی جان کث  د یبا  بار نیا گذاشتم،نیم بجواب  

 هی تک اطی ح  وار یکه به د  نمشیب. تازه یمگرفتمیم

 ی. پس باز کند داده و با حرص و انتقام نگاهم یم

که    ند یبدر نگاهم چه یم دانمبود؟ نیم نیا د یجد

گام به طرفم   کیو   د ی  گیم  وار یرا از د اشهی تک

 چرخد،زده به سمتش یمس مامان هول دارد یمبر 

دفعه چون داغ بر دلش  نیرا ا اشیوز ی  ذوق پ 

 .خودم ینابود مت ی به ق حنر  گذاشتمیم



که مراسم رو   کهی مرت ی   مامان؟ هم  دهی شوهر سپ -

از س کم   حرق   هیبچه   نی باز ا م؟یباهاش بهم زد

مامان من حالم بهم  ؟ی زد شما باور کرد عقیل

نامرد نگاه کنم چه  یرضا  نیا تو صورت خورهیم

 ...کهنی برسه به ا

ما   انی م ی   هم  یحال است براآشفته یلیخ مامان

 :کند دو تا زمزمه یم

  رضا؟-

  شود یم  طاقت که ب    ب  هامانند تمام وقت  سپس

 :کند ناله یم

 ...مرد نی جواب منو بده تو با ا-

باربد را که  د یآپا یم یصدا  پشنر  اطیاز ح ناگهان

 ص یتشخ شود یم  شیهاتن و لباس یاز بو  دنیدب  

که حواسم را   ستادهیکنارش ا   یگر ی داد اما مرد د

از پشت    بم و متفاوتش وقنر  یو صدا کند پرت یم

وع به صحبت یم یِس مامان جد   یهمه کند،س 

 :کند ما را در جا مبهوت یم



نسبت به  قدر نیآدم ا ستیجو خوب نخانم پناه-

ِ خودش بدبدخ
  کیکه تو   یباشه اونم دخیر  ی   یر

با  هیمتعهده؛ سا نقدر ی هست و ا یجد  یرابطه

ما   ست،ی جز من در ارتباط نبوده و ن یمرد چی ه

رو   ب  بعد مراسم خواهرش باب آشنا میمنتظر بود 

  باما انگار دامادتون بد تو زرد از آ م،ی آغاز کن

 ...دراومده

تا غش کردن ندارد و من قلبم در   یا فاصله مامان

نگاه مبهوتم  شود؟شد؟ مگر یم چ   زند، دهانم یم

که دو تا شصتش را به عالمت    رسد به باربد یم

و   دهد و خوب بودن اوضاع به من نشان یم یوز ی  پ

 ...داخل خزد ساختمان یم یدر ورود  یاز ال واشی

کوتاه   یفاصله ی   و در هم چرخد زده یمبهت  رضا 

که در تمام سال    یو سد یجد یافهیهمان ق او، با 

  .زندکوتاه یم  به من چشمگ دمیدگذشته از او یم

که رضا   ی   اما هم کند ام؛ عقلم کار نیمشده مسخ

به   ستادهی ا یاآچمز گوشه ی   چن نیخفه شده و ا



. پورزند دستش را به ارزد یم  اشاحتمایل  یدردسها

 :کند سمت مامان دراز یم

 تونب  از آشنا  یلی َرسام پورزند هستم، خ -

 .خوشحالم خانم

و   درخشد پر نور یم ینگاه مامان هزاران ستاره در 

ا ی   که در همچن   د ی آیمفقط از مادر من بر  نیا   ط ی س 

و   کند پورزند را نظاره یم  یبا لبخند ستاپا اسفنایک

  یبه تنش لباس داماد لش ی دارد در تخ دانممن یم

گور مرا با دستانش کنده و    . پورزند لعننر دوزد یم

رضا دوخته.  شمحاال خونرسد چشم در چ 

  د یتازه کنم و شا نفیس د یباور کنم که با خواهمیم

  یاهیسا دنی است که با د  دهی به نفع من چرخ  یباز 

و از ته  کنمزده س بلند یمبام وحشت پشت  یلبه

 :کشمیم غی ج دل 

 ...دهی سپ -
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  دود ساختمان یم  یکه به سمت ورود  ینفر  ی   اول 

  و با دو  کشد یم  دلخرایس   غی پورزند است. مامان ج

.  ند ی نشیم اطی و کف ح کوبد دست بر سش یم

  اطی پورزند به داخل ح ی  خالف مسبر  ها هیهمسا 

  که مغِز از ترس فلج  یا هی چند ثان ی   . در ب زند یر یم

 فرمانام شدهخشک یام بخواهد به پاهاشده

بدوم به  بام حرکت بدهد که بتوانم به سمت پشت 

 و با تمام نفربر  کنمرضا نگاه یم یدهیچشمان ترس

 :کنمزمزمه یم جوشد،که از اعماق قلبم یم

وع کرد  یباز  نی ا- مو از س  هی اما اگه  ،یرو تو س 

تا   کشمت خودم یم یکم شه، خودم با دستا  دهی سپ

مدرک ضبط   هیبه عنوان  نمی تموم شه.ا یباز  نیا

 ...باهاش بخور عوض   یخوا یم کن و برو هر گویه

بام را چطور  تا پشت  لعننر  یها تمام پله داند یم خدا 

در   ب  هاچه صحنه دنیو هر لحظه تصور د  دومیم

که به   یا . لحظهد ی  گجان یم میها پس پلک



  میساق پاها و  د یآ. نفسم باال نیمرسمبام یمپشت 

را  یی   چچیهوا ه  گیتار   اول در  یلحظه سوزد،یم

و ناگهان   دارمبه جلو بریم . گایمدهمنیم ص یتشخ

بام پشت  یرا از لبه دهی که انگار سپ  نمی بپورزند را یم

که   ی   . همکشد یم اد یو دارد سش فر   دهی کش  یی   پا

را به من  ا یسالم است انگار دن زنده و  دهی سپ

دخیر مرا دوست ندارد  نیدارد ا چه اشکایل دهند یم

او   فهمد؟و احساسات مرا نسبت به خودش نیم

و ستق من است. با   با یو خواهر ز  مناز جان   یمی ن

 ی. صدارومشان یملرزان به سمت  یقدم ها

. زمزمه  شود من قطع یمشدن  کی پورزند با نزد

 :کنم یم

 ...دهی سپ -

 یصورت دردانه خواهرم سوا زد،ی ر فرو یم قلبم

  طرفش حنر  کی از اشک است، سچ   سیآنکه خ

با   رود،. نفسم یمزند ذوق یم یشب تو   گیدر تار 

  دهی از سپ بهت رو به پورزند که حالش دست کیم

 :پرسم ندارد یم



 ؟ یکرد  کار تو چ  -

  یپاشنه یرو  و  اندازد به آسمان یم  نگایه پورزند 

 :دیگو یم دهی . سپس رو به سپ خورد تاب یم شیپا

  !بکن یدوست دار  یحاال هر کار -

تا هم قدمش   کشانتمو یم د ی  گدست مرا یم و 

 .بشوم

  سا ی وا ؟یکرد  چه غلیط ؟کن  یم یجور نی چرا ا-

 ...نمی بب

مظلوم و پر از بغض  ب  با صدا  دهی لحظه سپ همان

 :دیگو یم

 ه؟ یسا-

 :زنمداد یم . عصن  شود از جا کنده یم قلبم

چه   نیداره. ا کارمچ   نمیدستم رو ول کن، بذار بب -

  آخه؟  یدرآورد هی باز وونهید

به من  نگایه  می داخل راهرو. ن کشانتمزور یم به

 :اندازدیم



خواهرتم   نجا یبرسم ا دونستمنیم گهید د یببخش-

 ...داره برنامه خودکیس  

دست مرا   توجهب    بود و او  اهو یپر از ه راهرو 

 ی و تقر  د ی  گیم
ً
  .کشانددنبال خودش یم با

 میر لباس یم ی   با هم  ا ی ،کن  عوض یم لباست رو -

  شام؟

 ارادهو من ب   می رسدوم یم یپاگرد طبقه به

  :می گو و با حرص یم ستمیایم

  تو  یزد چ   ی! برارواب   آممن باهات جهنمم نیم-

  ما؟ یتو خونه یاومد هو ی گوشش؟ واسه چ  

انگار که بخواهد در آغوشم  شود یم  کی نزد بهم

 :کندگوشم زمزمه یم  ر یز  د ی  بگ

خودت رو دشمن شاد نکن! جواب سواالتت رو  -

 اطی من تو ح ؟کن  . لباس عوض یمدم س شام یم

 .منتظرم

  دهی سپ  اد ی”دشمن شاد” باز مرا  ی جمله ی   هم

. باربد و می کرد  شیکه با همان حال زار رها  اندازد یم



پاگرد دوم   چی که پورزند از پ   و همزمان  مهی ساس  تا یب

 :پرسندزده یمو وحشت  ند ی آباال یم  رود،یم یی   پا

شده   شی ی   مامانت چ میکو؟ ما فکر کرد  دهی سپ -

 .افتاده اطی کف ح

  ...پشت بومه دهی سپ -

 :کندبا وحشت پا تند یم باربد 

 نقدر ی وقت شما اخودشو بندازه اون خواد یم-

  ؟ی   لکسیر 

باربد دوان دوان   گذارد یم  شناسد،که مرا بهیر یم  تا یب

 :پرسدبرود سپس آرام یم

  ه؟یسا هی چ  انیجر -

 :کنمو زمزمه یم چرخمسمت  دِر خانه یم به

  دهی سپ -
ً
 .حالش خوبه فعال

 .دی  گ را یم میبازو 

!  یاز کجا تور کرد نو یمارمولک ا دمیاونو که فهم-

ما  ی   ب اسکال نشسنر  نیا ی   عمره ع هی ... بتوب   یا



اطالعات  داشنر  کن  و فقط با دهن باز نگاه یم

 تو رگ؟ بزب   مایهکه شاه  یکرد ضبط یم

. ست ین یجور نیا  هی بس کن تو رو خدا، قض تا یب-

 برات یم
ً
داستان واسه من   ج  یاز ه . الگگمبعدا

 .نینساز 
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  متنفرم
ً
از قرار گرفیر  در عمل انجام شده، اصال

پورزند و  مامان و رضا و  ت ی وضع دانمنیم

  ست؟ی در چه حال یی   آن پا ها هیهمسا 

مشت آب سد به صورتم  نی چند  یسس  فقط 

 را که از شدت چروگ امیو مانتو و روس  زنمیم

آمده به داخل سبد رخت   ونی  انگار از دهان گاو ب 

  یگر یمانتو و شال د عیــــو س  کنمها پرت یمچرک

 .رومیم یی   ها پاو بدو از پله دارمبریم

  ها هیرو شکر که همسا  خدا 
 

  شانیهابه خانه همگ

  یرو  اطی در ح  هم تا یب و باربد و  دهی سپ اند و برگشته



اند. رضا هم نشسته می که دار   کوچگ  مکت ی تک ن

سک ِسجال یباال و   ستادهیا ی   سشان مانند میر

  اط،ی نگاهش در فضا معلق است. در آن طرف ح

ام کنار مامان که حال به لطف   پورزند با کمال  احیر

و   د ی سف  شایل  ه،یکدام زن همسا  ا یو  تا یب دانمنیم

و در حال  ستاده یبه پا دارد، ا ب  به س و دمپا مشگ

که   با نگایه شی هاگوش دادن به صحبت 

  .دهدنامحسوس سمت  رضاس س تکان یم

 نی عمرم است. ا یصحنه  نیتر درام ،یکمد  نیا

آشفته   یها با س و وضع ربط ب   یهامجموعه آدم

 اند، ویلو اتفاقات دردناک که دور هم جمع شده

 .اندازندآخرش تو را به خنده یم

 
ً
مامان و ارصارش به نرفیر   یافهیو ق پ ی ت مخصوصا

ت با پورزند تا دق  نود،  یقهی به داخل خانه و معاس 

ش هر چند نماد گیآن  کهدرحایل و  نی دخیر

 نامزد نامردش ن  ناموفق خودکیس  
ً
ه تنها  کرده و مثال

 .ست ینجاتش نکرد بلکه فقط تماشاچ یبرا یکار 



  روممامان یم محکم به سمت پورزند و  یهاقدم با 

 :زنمجو وحشتناک لب یم نیفرار از ا یو برا

 م؟ یبر -

 :گرددبه سمتم بریم مامان

شما  گردم،بریم گهیساعت د  _دو گی مامان من -

 .باشه دهی حواستون به سپ

 :دیگو یم عیــــو س  خورد یم  تکاب  

 .باشه مامان جان-

  مانیو هردو  کند یم از مامان خداحافیط   پورزند 

که قدِر پنج    اطی آن طرف ح یها به آدم تفاوتب  

  می کن را ترک یم اطی قدم هم از ما فاصله ندارند، ح

 .میگذر شان یممتعجب  نگاه منتظر و  یو از جلو 

 

 

*** 

 

 



نه در طول  زنم،یم حرق   نشی نه در ماش نکهیا

لب باز   بود که بتوانم وقنر  نی ا یفقط برا ،ی  مس

ا بلدم به  کنمیم مثل خودش هر چه فحش و ناس 

تک و هم در سکوت دوباره تک اورمی زبان ن

و   نمی ها را مرور کنم و کنار هم بچها و حرفصحنه

س  میهابعد با آرامش و تسلط کامل سوال .  مرا بی 

 یتقر  دم رستوراب  
ً
و   دارد اش نگه یمبه خانه کینزد  با

 :کندزمزمه یم

 .مید ی رس-

  کنم،را باز یم نشی و در ماش  کشمیم  قر ی عم نفس

آن  یکه رو   دارم؛ صندیل حس بد و مزخرق  

را   درمانشکه درد ب    ست یام متعلق به زننشسته

مرد   ن یا اما هنوز همرس رسیم دانممن نیم

  ی   خودم را در همچ وقت چی . هشود محسوب یم

  .کردمتصور نیم حنر  گایهیجا

  رستوراب   یدنج در گوشه یی   هم پشت  م یرو روبه

 اد یمن به  کهحایلدر   میانشسته با یالعاده ز فوق

بوده؟   ام گکه به رستوران آمده  یبار  نیندارم آخر 



 پولش را نداشته باشم، کیس نکهینه ا
ً
هم  رصفا

و  دهی بروم. با سپ  رستوراب   ی   نبوده که با او به همچ

   میرفت هم یم رستوراب   باربد اگر گایه و  تا یب
ً
ا اکی 

 شنهاد یبود که آنها پ مختلق   یفودها فست 

 .دادندیم

پخت تو که  من انتخاب کنم؟ دست   یداجازه یم-

_دو تا از غذاهاش قابل تحمله. گی اما  شهنیم

 .من س کن یقهی امشب رو با سل

 زند یم  لبخند مهرباب   کنم،در سکوت نگاهش یم باز 

  د یایس وقت ما ب تا گارسوب   کند و با آرامش صی  یم

ساالد و  کند یم د یو غذا را سفارش دهد. تأک 

زودتر حارص  شوند. سپس دست به  غذاها شیپ

و با آرامش    دهد یم هی تک اش صندیل به پشنر  نهیس

 :دیگو یم

  ب  هابه فحش قدر کاق  خب، من منتظرم! به یلیخ-

  !حاال وقت عمله یفکر کرد یبهم بد یخواکه یم



کردن    یی   همه فکر و استدالل و باال و پا  نی از ا بعد 

کالم از دهانم خارج   کیفقط  ارادهجمالتم، ب  

 .شودیم

  چرا؟-
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اش را  شده  ج  ی و دست باندپ کشد یم  قر ی عم نفس

مشخص است درد  کند،. اخم یمگذارد یم ی   م یرو 

 .دارد

 .هیچون مجبورم سا-

  ز یکه باز هزاران چروک ر   زند یم قر ی لبخند عم  سپس

 .کندرا مهمان اطراف چشمانش یم

 خودبر هیسا-
ً
 !ی   ... بب ! اسمت قشنگه، واقعا

 .شودبه سمتم خم یم کیم  ی   م  یرو  سپس



! ی خب حق هم دار  ،ی کردتو به من اعتماد نیم-

اعتمادت رو جلب کنم اما زمان  تونستم من یم

از  کردم با صداقت تمام هر چ    نداشتم... سیع

انگار بدتر  بگم ویل حی رو برات توض  گذرهلبم یمق

 دونستمیم  ،رفنر  اون شکیل شد، ظهر که گذاشنر 

دارم...  اج ی من بهت احت . ویلیگردبرنیم گهید

دادگاه رو، رو هوا نگه دارم تا تو  و  قاض   تونمنیم

! بهت که گفتم ما با من حرف بزب   بیس   راض  

تمام   دا ی . ش می از هم جدا بش میخواشش ماهه یم

 هیانجام داده بود منتها االن  شو مراحل قانوب  

بدم واسه   شو هیمهر  خوامکرده... من نیم  ب  هافرق

 گهیروز د چند و  دهیکارمون به دادگاه کش  ی   هم

س  د یشک دارم، با ا ی   چ  یلی دادگاهمونه... من به خ

بهم   توب  تو یم دونمکه یم  ارمی مسائل در ب  یلیاز خ

مجبورت کنم بهم کمک   تمخواس ! نیمکمک کن  

بهت  ازت خواهش کردم هر چ   اما هر چ   کن  

 بهت ن
ً
  !یدارم گوش نکرد  از یگفتم واقعا



را پر    ی   م عیــــو س  رسند ما یم ی   نفر گارسون س م دو 

.  کنند رنگارنگ و خوش عطر و بو یم  یهااز ظرف

 :م یگو لب یم ر یشان ز به محض دور شدن

 یفکر کرد رم؟ بار حرف زور یم ر یمن ز  یفکر کرد-

  دتی االن عبد و عب  ی که اجرا کرد   یتئاتر  نی با ا

  چشم؟ گمیم  تو گفنر  و هر چ   شمیم

 :د یگو یم یجد  یلی و خ  دهد تکان یم یس 

از صبح فقط حرص  ؟یبخور  یی   چ ه ی شهنه، یم-

 ...یخورد

  !تو مقرصیس  -

  شیساالد و پ یمقدار  از هر ظرق   خودشیبرا

 ی دق  دانمنیم که  ب  غذاها 
ً
در    ست یچ قا

جواب  یی   پا یو با س  کشد یم اش دسنر شیپ

 :دهدیم

تون که من مقرصم؟ من اومدم خونه مطمئن  -

  دنت ی رس یکنم و لحظه  کی کوچ   طنت ی ش  هیفقط 

سونمت، هم   چی که ه  غمی  ی به پ  ی  ! به پی   بیر

از همون جا مثل   نکهیتو سم نبود جز ا یانقشه



که بهت    ایسامهمون اس یاالن در راستا ی   هم

تو   شام و باهات حرف بزنم. اما وقنر  ارمت ی زدم، ب

و   غی اون ج دنی با شن  میتون بودخونه  شنر پ اطی ح

که خواهرت و اون   ب  هاحرف دنی داد و بلواها با شن

  شینظرم عوض شد، آت  زدن،پشت ست یم عوض  

 هیتم اطالعات گرفتم و گف یس  هیگرفتم، از باربد 

 !هر چه باداباد  زنمیم  دسنر 

 :میگو و کالفه یم اندازمبه در رستوران یم نگایه

  منو گذاشنر  یافتادم! آبرو  عجب زبون نفهیم ی  گ-

 تو طبق اخالص، یم
 

هر چه باداباد؟ من شب  گ

 بدم؟ بگم تو گ برگردم خونه جواب بابام رو چ  

  د؟ی ترس  یلی بگم؟ االن رضا خ  به مامانم چ   ؟هسنر 

ده تومن؟ آخه   خرهاز فردا سوراخ موش یم گهید

تو گوش خواهر  یزد  یابه چه اجازه شعور یب

 گ
ً
ما رو بهت داد اون   یآدرس خونه من؟؟؟ اصال

  باربد احمق؟
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  من برات بکشم؟ ا ی یخور یم-

ندارم  یافاصله قلن   ست ی به من که تا ا توجهب  

 .کندرا تا مرز انفجار پر یم  امدسنر  شیپ

- 
 

 دار  از گرسنگ
ً
 یم  ی_ور ی در  یواقعا

 
 یی   چ هی ! گ

 ی بخور من با همون آدم هم
 

 .حرف دارم شگ

تمام  ی رشته د یآبدم یم بندم،را یم میهاپلک

کنم    ی   اتفاقات از دستم در رفته. دوست ندارم توه

بود که به نفعم   ب  با یظاهر ز  هیطرف قض کیاما 

و   ماندممن یم هی قض گر یتمام شده بود، آن طرف د

بود   هدیند یمرد چی که مرا با ه  مادر حرست به دیل

سم   از دست  آساب   نیبه ا دانستمو من یم

نخورده قاتل جانم  یلی که س   یادهی . سپدارد نیمبر 

 برا  یشده بود، چه برسد به االن و پدر 
ً
  یکه قطعا

  .خواست اتفاقات جواب یم نی تک اتک

سم گرم  تا کیم  می  گچنگال را دستم یم یلیمب   با 

 یبه قدر  غذاها شی شود اما طعم ساالد و پ

و  چشمیم چسب است که از هر کدام اندگدل



  کیبدنم از داخل نلرزد و   گر ید شود باعث یم ی   هم

 .کنم  دا ی پ آرامش نسن  

  خوب بود؟-

 نیم نکهیا
ً
 ی درد مرا بفهمد عم  خواهد اصال

ً
 دم ی امنا  قا

نگاه  خاص به چشمانش  یدی ام و با همان نا  کند یم

 :کند و آرام زمزمه یم زند یم . لبخند تلج  کنمیم

 یهامی من آدم تصم ی... حق دار دونمنیم-

نامرد نبودم. من فکر کردم  وقت چی ه اشتباهم، ویل

نه واسه  ؛گفتم تو با من    وقنر  دمیآبروت رو خر 

که اونا    یجور اون نکهیباشم، واسه ا یمن خر  نکهیا

اون بهت و   زدن،داشیر  تو خونه پشت تو یم

 
 

 نگاه تو در مقابل رضا و خودت که اص درموندگ
ً
  ال

 و نیم کن  زبون باز نیم نهی زم نی تو ا
 

  چ   یدار  گ

 متهم   نی... حدسم اکیس  یم
ً
بود امشب حتما

و   نی دادیم شه یاره و ت هم با هم کیل د ی ! شای شدیم

 ی   س همچ ویل ... شد حل یم هی و قض ی   گرفت یم

دردم گرفت قشنگ معلومه تو  یلیخ  یامسئله

دخیر   هی  نباور ک  ... حرفم تلخه ویلسنر ین نکارهیا



  گیحمله و قضاوت مردمه تا  رسی  در ت  شیر یتنها ب

فرهنگ  یی  که دوست پرس داره حاال من مسئول تغ

با من   یاش رو بخوا که چونه  ستمین موند یو عقا

  خواممنم که نیم شد،پوستت کنده یم ب  ! تنها بزب  

که    دوب  به مراد دل خودم برسم، یم یجور نیا

... یدیرو که د روزگارمندارم، حال و   نر ی قصد و ن 

   آد از من بدت یم دونمیم در ثاب  
ً
و رو مختم! واقعا

درست   تا همه چ   مت ی  من بگ ست ی هم که قرار ن

پرسه   نیا افتهیم  ابی ها از آسآب گهید  کمهیشه... 

  کوفنر 
 

 کنه،خواهرت گورش رو گم یم هم از زندگ

 تو هم یم
 

و با من بهم   ومدهی از من خوشت ن گ

  هی شنن همه دخیر و پرس باهم دوست یمی ! ایزد

... چرا شنمدت باهم هسیر  و بعد جدا یم

جوره بهت من همه ؟کن  بهش نگاه نیم یجور نیا

گورش رو گم کنه، تو   وز یپف کهی مرت نیا  کنمکمک یم

  .هم به من کمک کن

 :دهدتر ادامه یممشتاق ند،ی برا که یم سکوتم

که دلت با من   یهر جور  یمحرص   ،کتن    یخوایم-

  کنم،نیم تت ی امضاء کنم اذ سمیبنو  شهصاف یم



من به   ست؟یپشت حرفام ن قصد و غرض   چی ه

 از  می  بخوام زن بگ  گهیام بخندم دگور نداشته
ً
فعال

که   یجور راحت شم، بتونم اون گی  نی ادست 

 ...خوام نیم ج  ی ه  گهیبچزونمش د  خوامیم

  نمیبیم آرم،جوش یم هو یبه خدا من  هیسا

،دارن حق و ناحق یم یجور نیا  خون به  کی  
ً
اصال

...  دمی خواهرت رو شن یها حرف وقنر  د ی مغزم نرس

مثل تو خواهرش باشه بعد   کیس  تونهچطور یم گی

 ...باشه که بره صفت نامرد و ب   قدر نیا

 :پرسمو با آرامش یم دارمآبم را بریم وانی ل

 تو گوشش؟  یچرا زد-

و به هر طرف   کند از چشمانم فرار یم نگاهش

 :زندیم یز یگر 

. زدم به خودش کرد و داد یم غی شوک بود، ج-

 ...ادی ب

و آرام زمزمه   شومطرفش خم یم من کیم بار نیا

 :کنم یم



  !پورزند یبه من نگاه کن آقا-

 :دیگو یم اشعیــــنگاه س  با 

تو   د ینفر با هی! اومد به خودش یم د یزدم، چون با -

من  د ینفر نبا  هیاون   د یشا زد گوش اون دخیر یم

 شه،ازم ممنون یم یروز  ه یاما مطمی   باش  بودمیم

ازدواج   دا ی با شداشتم  منم االن آرزومه وقنر 

تو گوشم که نه! تا   بهیهفت پشت غر  گی کردمیم

 هی تا چشمام باز شه!  زد منو یم خوردم،یم

  نا یقربونت برم و فدات بشم و نکن و ا ب  هاموقع

  !ها... حداقل واسه بعص  ده جواب نیم

 :می گو یم  پروا ب  

! امکان نداره هسنر  جون به جونت کی   وحیس  -

شه.  ی   نشدل یلیبا س نهیکه با کالم به دل نش   حرق  

ماست، تو به عنوان  یخونه یدردونه ز یعز  دهی سپ

 ...حق نداشنر  بهیغر  هی

- 
 

  تو گوش من خوبه؟ ی   دونه بزن  هی ینفر  خانوادگ

 هی تک صندیل به پشنر   حاصلاز بحث ب   خسته

 :زنمیم



 .می ستی ما مثل تو ن-

و نفسش به   شود یم ی   سنگ  یادیز   میرو  نگاهش

 .دیآیم  ونی  ب اشنهی از س یط  ی شکل آه غل

! ی   ست ین وحیس   و  وونهیخوبه. خوبه که مثل من د -

 .خانم هینبودم سا شکیل  نیمنم ا ویل
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فقط  ا یخدا  بندم،چشمانم را یم ی بد  حس و حال با 

  یاو را در بلبشو 
 

که نه   کم داشتم. کیس   امزندگ

درصد دارم، نه باورش دارم و نه از  بهش اعتماد صد 

گوش کنم   ش یهاساخته تا به حرف می که برا  یدیبا

دارم و نه منظورش را از  و کمکش کنم دل خویس  

  شیهاکارها و دخالت 
 

 . ویلفهممیم امدر زندگ

و حال   دنی حد رنج ن ی دلش را هم ندارم که تا ا

 .نمی بدش را بب



 .بکشم گار ی س هی  ونی  ب رمیم-

.  دهی او به در رستوران رس کنمرا که باز یم چشمانم

  کنمنفسم را به شدت رها یم
 

  نالمیم  و با کالفگ

با پورزند   د یبود که من نبا  نی ا قت ی خدا”. حق ی”ا

که    دانستماما خودم خوب یم آمدمبه رستوران یم

که در    کول گذاشته و از جو وحشتنایک  یدمم را رو 

ه  ک  یکرده بودم. فرار   فرار  د ی کش خانه انتظارم را یم

. در  زد را بدتر بهم گره یم ی   انگار داشت همه چ

که غذا   گارسوب   رسد یم  اصیل یاوضاع غذا ی   هم

و منتظر نگاهش را به  د یگو را یم گی را آورده نام است

چه  د ی چه؟ با عن  یام که زده ماندهبهت  دوزد،من یم

که از ما سفارش گرفته س    کنم؟ که همان شخص

 :دیگو و به او یم رسد یم

 پخته برا  یپخته برا مهی ن-
ً
خانم،  یآقا بود و کامال

 .هر دو یبرا هی بق

ندارد  ب  جا گر یکه د  یی   م ی به زور رو  و 

ام   گذارند بزرگ غذا را یم یهابشقاب و با احیر

رستوران مانده، عذاب  ی. نگاهم به در ورود روند یم



 ی دق  دانمو نیم کند یم  امچارهی وجدان دارد ب
ً
 د ی با قا

طول  شیر ی ب یاحِس گند چند لحظه نی چه کنم. ا

و  یعاد  حن  با ل ی   چون با برگشتنش ِس م کشد نیم

 :پرسدو طعنه یم بدور از تلج  

وع نکرد-   ؟یچرا س 

و   فهی اش که به شدت کث شده ج  ی دست باندپ  با 

  تواند نیم کند،نیم شیرها یا انگار دردش هم لحظه

د،  کشی و است د ی  کارد و چنگال را در دست بگ را بی 

 :کنمزمزمه یم

 ...بده من بشقابت رو-

دن بشقابش به دستان من یم در   :دیگو حال سی 

حس کردم   یپز که تو غذا یم  ممنون، اون مدیل-

 پخته دوست دار 
ً
برات  ،یگوشت رو کامال

 .سفارش دادم یور جاون

گوشت زنده وسط    دنیو د کشی است دنیحال بر  در 

 :زنمو لب یم شود آن دلم آشوب یم

  .نیدرست حدس زد-



در نگاه براقش   هی  و خ دهمرا پس یم بشقابش

 :پرسم یم

  پورزند؟ یآقا ی   هست  یطور ی   هم  شهی هم-

 .دارشزنگ ی از همان خندها خندد یم

وقت  اون گفت،یم پورزند؟ مامانت اسمم رو  یآقا-

 که به من بسنر   یمنار  همه چنار و   نی تو بعد از ا

 یم
 

 پورزند؟  یآقا گ

  نی ی  امان از مامان و ش زد یر فرو یم نه یدر س قلبم

کلمه   کی حنر  خواهد خاصش. دلم نیم یها یکار 

   ی   بدانم ب  شیر یب
ً
آن دو چه گذشته چون قطعا

  یخواهم کرد. با ولع و اشتها ست یخودم را س به ن

 یهم
 

و با س به من   شود یم شیمشغول غذا اششگ

به پشت گردن عرق  . دسنر کند اشاره یم میو غذا

  نیا یبرا  درماب   کنمفکر نیم کشم،ام یمکرده

 .کنم  دا ی پ  امیقرار ب  

مامان منم   ؟کن  یم ت ی خودت رو اذ قدر نی چرا ا-

من بود مامانم  قی رف ا یبود... پو  یجور ی   هم

  ب  هاپرسم پرسم هیبنده خدا رو زد،  نیمخ ا  یجور هی



 بستبهش یم
 

 تمام زندگ
ً
  شیما رو برنامه پ . اصال

رو گرفت. اصلش   نا یروم چارهی ب ن ی تا ا رفت یم

خوب  سی ک  ذارهجمع نیممادِر حواس هی نه،یهم

ه  .بی 

 .کنم، تمام بدنم گر گرفته  هیگر   ا ی بخندم دانمنیم

  یلی ها! خمامانتم شی فردا پ ،یغذات رو نخور -

نقطه ضعف ازت دارم  گهی... دنگران دستم بودن

 .ناجور
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از آن همه  م،یشو از در رستوران خارج یم وقنر 

س و التهاب و حس بد د .  ست ی ن یخی   گر یاسیر

  یخی  ب   همهنی ا کنم؛را لمس یم امگویس    یصفحه

است. به سمت پورزند    ب یعج یلی خ  میاز خانه برا

 :میگو و با آرامش یم ردمگبریم

 .شام ی ممنونم برا-

باال   ب  و با ابروها کند باز یم میرا برا نشی ماش در 

 :دهد انداخته جواب یم



 کن  تشکر یم یزود دار  یلیخ ویل کنمخواهش یم-

 .تو راه وقت هست 

همه راه   نیا  ست یشما الزم ن  گردم،من خودم بریم-

 .ی   تون هست . دم خونهنی رو برگرد

  مامانت دم در منتظرم باشه؟ تریسیم ،ی   بش-

  نشی و سوار ماش دهمتکان یم یتأسف س  با 

 یو خودش از جلو  بندد یم می. در را به رو شومیم

 :دیگو در حال سوار شدن یم و  شود رد یم ی   ماش

  ر یدو کالم حرف از ز  یشد ی  گحاال که نمک نمیبب-

 .آدزبونت دریم

 شی هاکمربندش را ببندد دوباره اخم  خواهد یم وقنر 

 .روداز درد در هم فرو یم

 !واسه حرف زدن منو برسوب    ست یالزم ن-

از  نگرفنر  جه ی گجو گوهپناه هیآخ آخ آخ خانم  سا-

 یبا دست پس زد ،یبس فعل رو مفرد و جمع کرد

هم  تلفن   عن  ی االن نامحسوس گفنر   ش؟ی با پا پ

  ؟زب  باهام حرف یم



 :میگو حرص یم با 

س من همه سبه  نیاز ا یخسته نشد ؟شما چ  -

  هوده؟ یگذاشیر  و ارصار ب

  ار یباز است، بس شیخلوته و جلو  ابانیکه خ  نی ا با 

 .راندآهسته یم

دارم باهات،   حال خوب   هیراستش رو بگم؟ نه. -

دلم بخواد با  نقدر ی ا می نشده بود تو زندگ وقت چی ه

 .حرف بزنم و وقت بگذرونم گی

مرا  شی هاچرا حرف کنم،نگاه یم رخشمی ن به

مکالمات ما  ا ی. آخر مگر من چه دارم؟ ترساند یم

کردن چه   دل خایل یمشت متلک و عقده کیجز 

  است؟ به وجد آورده ی   چن نیهستند که او را ا

  ؟ی ندار  دوسنر   چی ه-

  !قهی دارم دوست و رف اد یز  کهیی   چ-

پس چرا به مِن بخت برگشته   میبگو  شود نیم میرو 

  ؟ی دی چسب

 ...چرا االن-



 :بردرا یم حرفم

ش دوستام همه یس  هی م،یحال  بد هی  ی   بب -

زر زراشون   یحاال حوصله یی  زن بگ ی خر  گفیر  یم

زن و   دا ی متأهلن و خب با ش  ها یس  هیرو ندارم... 

اما به خاطر اختالف  میکرد رفت و آمد یم یشوهر 

ماز شش هفت ماهه ازشون ب    شیر یما االن ب ... خی 

ها با متأهل شه نیم یس  دوباره مجرد یم  وقنر  یانگار 

 ت یمیقد یهاقی هر چقدر هم که رف  یای و ب یبر 

بره  دا ی ش  اومد یم شیپ یل یخ ها یآخر  نی باشن... ا

که فقط خونه   یابهانه ه یبه  نا،ی مامانش ا یخونه

من   کینزد ی از دوستا  ب  چندتا  هینباشه... خوب 

  دا ی شب که ش هیخی  داشیر  اوضاع ما شکرآبه، 

که    شمیاومد پ اشت که خودشم زن د  قمی نبود رف

  گهید یجا هیحال و هوام عوض شه... بعدش از 

پس داده، زنش  بدبخت چه تاواب   د یبه گوشم رس

جا زن  اون فنر به پا کرده بود که ر  یا شنگه الم هی

  !نایو ا نیآورد

 :پرسمیم زدهبهت 



  شناختت؟ نیم قت ی زن رف-

  !همو  میدیدچرا هر هفته یم-

بود آخه؟ شما و همرس خودش  چه حرق   نی پس ا-

حجم از  نیسوال و ا ر یبرده ز  الگ عن  یرو 

  ؟یز یآبرور 

 .کندنگاهم یم چشیم ر یز   یاهی ثان چند 

 ...بوده تهمتش که الگ  سنر یمطمی   ن یلیانگار خ-

 :دهمیم پاسخ جانیو با ه فکر شوم که ب   الل

  انت ی از طرف شما مطمئنم که امکان نداشته خ-

اما   رفتهیم رآب  یز  قتونی رف  د یشا گهحسم یم د،ی کن 

مکان را اشتباه گفته. چون من  زنش، زمان و 

  انت ی حس کنه شوهرش خ زب   هی معتقدم اگه 

 اون زن سالمت عقیل نکهیدرسته، مگه ا  کنهیم

 .نداشته باشه

من سخوش از جواب  و  د یآکش یم  سکوتش

ام که نشسته  آرامیس   یقله یمعقولم ناگهان از رو 

 .کنمسقوط یم پر اضطراب   یبه ته دره



  یرابطه کن  فکر یم نقدر یبرام جالبه تو چرا ا یلیخ-

تلفن هم بهش اشاره   یخوب بوده؟ پا  دا ی من و ش 

تو   گمکه یم  ب  ای   از همون چ گی نی ا ی   ! بب یکرد

 و نیم دوب  یم
 

به   دا ی ش مطمی   گفنر  نقدر ی... چرا اگ

 شهی هم اد ی   آدم  ینکرده؟ به هر حال برا  انت ی من خ

محکم   نقدر یهست. االن چرا ا ب  درصد خطا هی

 دا ی که به ش  ستمی ن من اون آدیم که مطمئن    گفنر 

  دوب  یم بکنم! تو چ   انت ی خ
 

  ما؟ هان؟ از زندگ
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 . و هر چه لعن و ند ی نشیم  میبه س تا پا یسد عرق  

چرا با  کنم،بلدم نثار روح و روان خودم یم نینفر 

دست خودم ورق را به نفع او برگرداندم؟ االن 

 ی دق
ً
م ه یرا رو  میهاپلک عصن   م؟یچه بگو  قا

جان گرفته در مقابل   ر یتا باز تصاو  فشارمیم

در  است  ی   آمتار شوند، چقدر حقارت دگانمید

   یمرد نیجواب پرسش ا
 

 که معقوالنه دارد رانندگ



ِ  لی تنها تحل میبگو  کند،یم
 نی ذهِن من ا منطقر

تو و   انیتن و بدن عر  یاست که چشمانم رو 

است داشیر    نیهمرست هرز رفته و تصورم ا

  پروا که آنقدر تند و ب    یا داغ و عاشقانه یهارابطه

 عن  ی د ی کردبودند که وجود مرا هم فراموش یم

  کی یو معنا خوشبخنر 
 

  !خوب زندگ

. مرداب زد یر و من قلبم فرو یم ه”ی ”سا د یگو یم

  ی   اول صالیدر اوج است د،ی  گشکل یم نگونهیا

را   ست ی افتاده و مهم ن پا شیکه به نظر پ  روغ  د

 .ب  شودر لجن گرفتار یم ز یر  ز یر  و  ب  گویم

خانم شما رو دوست داشت. مشخص   دا ی ش -

 ...بود

 ؟ یدی رو فهم نی از کجا ا ؟یجد-

  ابانی نگاهم به خ دهم،دهانم را به زور فرو یم آب

  نشانه کیپورزند به دنبال  یفکرم در خانه است و 

 .چرخداز دوست داشیر  جز رابطه یم

خونه بودم اما متوجه  - ام خب من که فقط تو آشی  

لباسشون   شهاومدن  شما یم کینزد  وقنر   شدمیم



خب  دن،ی رس به خودشون یم کردن،رو عوض یم

 ...که دوستشون دارن  کیس  یها براخانم

کالمم پوچ    یمحتوا افتضاح و  امیبندجمله نقدر یا

. دهمادامه نیم گر یل است که خودم دو مبتذ 

که    اشیجد  یبعد با آن صدا قهی پورزند چند دق

 ست ین یدر آن خی   طنت ی ش  و  از شوچ   گر ید

 :شکندسکوت را یم

  هیکه   بفهیم یفکر کنم اونقدر  ویل یازدواج نکرد -

نشون  تونهو ساده هم یم با یز  ِی لباس عاد هیزن با 

باشه...   با یشوهرش مرتب و ز   یبده که خواسته برا

فقط   آنچناب   یهالباس ا یو  خوابلباس دنی پوش

مورد   هی نی داره، دعوت به سکس. انگار ا معن   هی

ما   یمامان باباها ناز زما شه؛نیم یمی قد  وقت چی ه

 جواب یم
ً
  ی   ! من اما چدهبوده تا االن هم که فعال

زن اگه شوهرش رو دوست    هی. کنمفکر یم یاگهید

 دغدغهشب ب    هیفکر راحت  هیداشته باشه، براش 

  ه،ی  گیم اد ی یآشی    ذارهیم وقنر  هی. کنهفراهم یم

  دهاش رو با عشق و عالقه انجام یمچهارتا کار خونه



  هیکنه واسه   دا ی لشکر آدم پ هیفقط  نکهیانه 
 

 زندگ

 ...دو نفره

 :کنمزمزمه یم معذب

  !طورهی   هم  د یشا-

و انگار از  برد صورتش یم یدردناکش را جلو  دست 

نگاهش   کیم  ند،یبیم  یی   باند چ  یهاهیپس ال 

 .کندیم

  ست،یمنظورم به تو ن هیسا-
 

با  اما من تو زندگ

بودم، هر چقدر بهش   تحت فشار مایل یلی خ دا ی ش

  می کمیر خرج کن   کمهیحواست رو جمع کن  گفتمیم

  د یمن اموال پدرم دستمه و با کرد،لج یم شیر یانگار ب 

بدم، حق خواهرم  انهیسهم مادرم رو ماه

 یخونه میکه توش هست  یاخونه نیمحفوظه. ا

ماست. مادرم به خاطر من آواره شد رفت   یپدر 

اجاره کرد، تنها  کیکوچ   یجا هیخواهرم   شیپ

. من  نهی ماش نیکه از خود خودم دارم فقط ا  یی   چ

  د پوستم کنده شد، شن  باال بو  می خرج زندگ یلی خ

تا خود صبح به خودم فحش ندم که چرا  ست ین



  د ی! چرا باکردمکتاب خرج یم  حسابب   نقدر یا

من؟ چرا زن من   یتو خونه اد ی آدم ب مدل نی چند

کالس    ن یچند د یبا کنهنیم کار خاض  چی که ه

  ی   ! بب ج  یبه ه  ج  ی مختلف بره؟ و آخرش هم ه

 .زنمحرف یم  سوءتفاهم نشه دارم کیل

 :میگو یم آرام

پورزند،  یندارم آقا  گاهمیبا شغلم و جا من مشکیل-

  کنم. راستش احساس یمکنمدرک یم  ی   راحت باش

 از ی ن هیو االن  ی   دونشما جواب تمام حرفاتون رو یم

تو ستون رو به  یوادارتون کرده بلند بلند حرفا

 نهی ن از حرف زدن با من ا... اگه قصدتو نیار ی زبون ب

خودتونم  نکهیا جود تو ستون با و  یکه به فکرا

 دوارمی جهت بدم، باشه! پس ام ی   بهش آگاه هست 

باربد هم  و  تا ی ب ا ی دهی چون اگه سپ  ی   ناراحت نش

باهاشون حرف   یجور ی   بودن من هم نجا یاالن ا

  !پردهرک و ب   زدم،یم
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خودم   ی. به رو کنمنگاهش را حس یم ن  ی سنگ

 .شومیم کم تردد   ابانی خ یهی  و خ  آورمنیم

حرف   رسیم نقدر یفقط ا بگو...  شم،ناراحت نیم-

 دهبهم یم یحس بد هینزن، 
ً
 ...! لطفا

 و بعد از کیم فشارمهم یم یرا محکم رو  میهالب 

 :میگو یم میهاکردن حرف  مزه مزه

که    ن  ی اما با ارصار عج یبگم عاشق بود خوامیم-

و  بزب   وار ی به در و د یکه دوست دار   نمیبازت یم

  یا به هر بهانه یجور هی
 

... حاال  ؛سنر ین بگ
ً
اصال

داغ   نه ی و االن از شدت حرص و ک یبود د ی شا

! ی و دل کند سنر یکه ن  کن  یم ی   تلق ی و دار  یکرد

  هی خودت شب  ونشکله و از زب  هیاز دور  ت یاما زندگ

آدم با   د ی س... که ببخشو اندازه حد باج دادن ب   هی

 به عقلت شک یم دنشی شن
ً
ال چرا  ...حاکنهواقعا

 از زبون من بشنو  یدار  از ی ن
ً
  هیرو ب   که داشنر   یمثال

سبک   نیو با ا  خواست اگه دلت یم ؟ ی دادباج یم

 
 

 ه  یخوشحال بود زندگ
ً
 یجا چیکه خب اصال

  ست؛ ین بحن  
 

کامال به خودش ربط    کسهر   زندگ



   ا یآ ید ی کش عذاب یم داشنر  نقدر یداره، اگه ا 
ً
واقعا

  ؟یباج ند تونسنر نیم

 فقط منو؟   ا ی فهیمخوب یم نقدر ی تو همه رو ا-

  ب  آن پرسک تخس وجودش دارد خودنما باز 

 .کندیم

واضحه،   یلی که زدم خ  ب  نکن! حرفا طنت ی ش -

 ...یلی خ

 :پرسدسپس یم کشد،یم ب  پر صدا  نفس

  دن؟به نظر تو آدما چرا باج یم-

مان  نگاه یا. لحظهگردمکامل به سمتش بریم  بار نیا

 :خورددر هم گره یم

  یعشق! از رو  یهست، از رو  کیل  یلی سوال خ نی ا-

هاشون... ترس، به خاطر پوشوندن نقطه ضعف

دست طرف داشته باشن... قراره به   ب  ممکنه آتو 

  پورزند؟ یها آقابحث  نیاز ا  می برس  چ  

و   دارد چپش فرمان را نگه یم یپا یبا زانو  سخنر  به

 .زندآتش یم یگار ی س



هجوم   ابانی خ  یصدا. سو دهد یم یی   را که پا  پنجره

 یا... عدهنشی داخل  آرامش خاِص ماش آورد یم

در حال   ستاد انتخابابر  کی دور  دانی م  کی یگوشه

و زمزمه    زند یم یبحث و جدلند. پورزند پوزخند

 :کند یم

 نا؟ یدارن ا خویس  چه دل-

در قلبم مثل آونگ به   ی   سنگ اضافه و  یاوزنه

  شوند . کف هر دو دستم مشت یمد یآ یمحرکت در 

سنوشتم   ش ی اگر هشت سال پ گذرد و از دلم یم

 کی امشب از  د یرقم خورده بود شا یگر یجور د

کت مهندیس  ...نه  گشتم،به خانه بریم س 

  ؟یآ شنبه یمسه-

بوده و  نگونهیا  شهیهم ا یدن کشم،یم  قی عم نفیس

  یگر ی د  ت ی منافع خودشان اولو ها به جز  آدم

  یدخیر و پرسها جانیه  ینداشتند. چشمانم رو 

که من هم خشک شده، باور آن ابانیجوان کنار خ

  و  جانی ه  ی   سشار از هم  یروز 
 

بودم  شور زندگ

 :کنمخودم هم سخت است. زمزمه یم یبرا



 ...شه باورم نیم-

و  کند مرا دنبال یم یزدهامتداد نگاه حرست او  و 

 یتقر 
ً
 :پرسد زمان یمهم با

 دلت براش تنگ شده؟ -

 :دی گو زمان او یمدوباره هم و 

  ؟کن  رو باور نیم چ  -

 :پرسممن مشکوک یم و 

  تنگ شده؟  گ  یدلم برا-

و   کند پرت یم ونی  را از پنجره به ب گارشی س  لیر ی ف

و دوباره آن آرامش  د دهرا باال یم شهیآرام ش

 .گرددبریم ی   به داخل ماش مصنوغ

تنگ  اتب  رضا و دوران دانشجو یدلت برا  گمیم-

 شده؟ 
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ام به لطف باربد  چقدر از من و گذشته دانمنیم

را  میها از سوال یلیهنوز جواب خ ده،ی فهم 

 لرزاند،را یم میکه صدا  ام، اما با حرضنگرفته

 :دهمجواب یم

 نه؟  کن  یم شوچ  -

که االن   آدیم نیکه، ا  سنر ی احمق ن نقدر یا  دونمیم-

دلش   اما آدم گایه هست رو دوست داشته بایس  

 آدم   شه،اشتباهاتش هم تنگ یم یبرا
ً
مخصوصا

  !مثل تو  یا پاک و ساده

  ام؟من ساده کن  چرا فکر یم-

 ی   به همون م-
  انت ی من اهل خ که تو مطمئن    اب 

  !ستمیکردن ن

در چشمانش النه  که وقنر   شومیم آن غیم الیخب  

 :میگو سد یم  شود،یم ی   قلبم سنگته  حیس کند یم



  یهامثل آدم ،کن    انت ی خ داد مجال نیم دا ی ش -

 طونیگرنه کم ش و  ی و مسخ شده بود ض یمر 

 !ست ین غمی  ی هم، پرس پ کیس  چی ه ،سنر ین

کم دارد به توقف  کم  ی   وار ماش پشت الک سعت 

 .رسدیم

 .زنهیم شمیاز حرفات بد آت بعص  -

در   جورهچی تا ه چرخانمیم ابانیرو به سمت خ سم

 .نباشد دمی د  یمحدوده

 ...ندارم صحبنر هم نی به ا یارصار -

چرا بغضم  دانمو من نیم دارد را نگه یم ی   ماش

گلوله پر درد و   هیهمه خشم شده  نی گرفته، چرا ا 

 .جا خوش کرده است  میدر گلو 

  کردمیم دا یمن ارصار دارم، کاش تو رو زودتر پ ویل-

رو بکوبه تو صورتم، دردم  ها قت ی که حق  گی  ه،یسا

  شیر یدلم بشکنه اما بازم دلم بخواد باشه و ب اد،ی ب

بشه که خودمو   نهیآ هی ام، ی به خودم ب شیر یبگه تا ب

که تا دهن    سنر ین قامی تو از رف دوب  ... یمنمیبهیر بب

 سنر ی! خواهرم نزب  کوفت یمس  یر بگم دا  باز کن  



 شه، االن حالش بد یم یوا  یکه عذاب بکشم که ا

که   سنر ی... مامانم نخورهمنو یم  یاالن غصه

منده باشم و   ت ی تک حرفات و جوونتک یس 

 مجبور باشم نشنوم صدات رو تا راحت 
 

 تر زندگ

از من که چند  ! اون بخیس  کنم، تو انگار خود من  

  ه؟یسا بایس   شهشد... یم ابود مرد و ن شیسال پ

 ام؟ ی به خودم ب کمهیکه   حداقل تا موقیع

که به آن   فرویس  روزنامه یاز دکه میمستق نگاهم

  شانشیزل زده بودم کنده و به چشمان درشت و پر 

 .شود وصل یم

  !شه باورم نیم-

 :پرسدیم اقشی و با تمام اشت   چرخد به سمتم یم کیم

  ؟راه انداخنر  شهباورم نیم شهباورم نیم یه هی چ-

 ؟ یخوایم از من چ  -

 ...آرامش-

و   تر عی هر دم وس میجا گرفته در گلو  توده

حد  مرگ و آنچه مرا تا س   شوند تر یمدهندهآزار 



 دمیشد  لی م نی ا دانماست که نیم نی کالفه کرده ا

 د؟ ی  گاز کجا نشأت یم سیر  یبه گر 

! کم کن  لغات استفاده یم رهیدا یتو که از همه-

  یکرد   لطق  
 

 به ست ین اسمش سادگ
ً
... واقعا

 یو یسنار   نیاحمق و پرتم که ا نقدر ی نظرت من ا

ده به من   یاز ی امروزت رو باور کنم؟ تو چه ن  یفرس 

تو  یی   چ هیمنو؟ تو  ا ی یکرد  لمی خودت رو ف ؟یدار 

  یست هست، فکر کرد
 

  من خرم؟ راستش رو بگ

. صد بار بهت گفتم ار ی درن یباز  ویل کنم،کمکت یم

 ...گذشته  می جانی ه یکارا   نی و ا من سن نوجووب  

 دانمو نیم کند جا یمبهدستش را جا  ج  ی باندپ کیم

 :د یگو یم وقنر  شود یم قرار چرا نگاهش ب  

 رایه چی بهت نگفتم و  ه دروغ   چی لحظه ه نی تا ا-

از سم   که گایه  یی   اثباتش ندارم، تنها چ یهم برا

 به تو ربیط ! ویلداسی حس انتقام از ش  گذرهیم

و اعتماد   یربطش اونجاس که از تو انرژ  عن  ینداره 

هرجور شده و  خوامو یم می  گ نفس و آرامش یمبه

! به  ینامرد با  شده خردش کنم حنر   منر ی به هر ق



 که تو سمه! من  یا روش خودم با اون نقشه

اگه  سکه... حنر  هی بدم حنر  هیبهش مهر  خوامنیم

فه،بگن ب   خوانقول دادم؛ یم  یروز  هی نامرده...  س 

 یی   بگن! صد برابر بدترشو بگن چ خوانیم هر چ  

  ششیآت خوامپوله! منم یم زنهیم شیرو آت دا ی که ش

  یی   اون چ ی   . ببمی ش یم یمساو  زهبزنم... باور کن تا

من و تو رو  اد یاون اگه ب  ست ین گذرهکه تو س تو یم

جاش  چ ی باز به ه نهیخواب هم ببباهم تو تخت 

. پس فکر نکن من برات دام پهن کردم که  ست ین

روز در باز شه اون برسه و   هیکنم که   اشترگ لمی ف

و   نهیبب دا ی و ش  می باش  ی باز من و تو در حال عشق

بگم  تونستمتر نیمرک نی از ا گهید د ی . ببخش سوزهب

بودن تو به من  که ذهنت رو باز کنم خب؟ ویل

  گهی. حاال دکنههم کمک یم یلی خ کنه، کمک یم

نه، در ضمن   ا ی بایس   یخودته که بخوا  یپا می تصم 

یط   !کنمقبول یم یهم بذار  هر س 
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 خواهمکه انگار یم  یجور  کنم،نگاهش یم فقط 

را در حافظه ذهنم ثبتش کنم و بعدها   رشیتصو 

  یساز صورتش را چون مجسمه  یتک  اعضابهتک

اشم و خلق کن   یبرا امهی  نگاه  خ  رِ یم. ز ماهر از نو بیر

نگاهش را  و  دزدد یم چشم شود،بار معذب یم ی   اول 

 .دوزدیم مانی   ب یبه فضا

روشن من   مهی ن یفضا  ی   است که در هم  جالب 

پخش شده در   د  ی سف یها بار رگه ی   اول  یهم برا

. نمی باش را یمآشفته شهیمواج و هم  یموها انی م

 کیکه   زند احمقانه به سم یم یوسوسه کی

  نی را لمس کنم، تا بدانم جنس ا شی لحظه موها

  ست؟یاز چ  یقرار همه ب  

 :میگو و محکم یم فشارمهم یم یرا رو  میهالب 

ط اول-  !س 

گردنش    یهامهره یکه صدا  د یآچنان باال یم سش

 .آزاردگوشم را یم

 ...گهیبگو د-



  کناند یو تهد می  گ ام را به سمتش یماشاره  انگشت 

 :میگو یم

  عیــــبدون فکر کردن س  دمی االن ازت پرس هر چ  -

 راستش رو یم
 

  !گ

 هی سمت خودش تک  شهیو به ش کشد یم عقب 

 :دهدیم

 و ناظممون ستانی  دوران دب اد یخود  خدا!   ا ی-

  کف دستم؟  زب  کش هم یمافتادم؛ با خط 

 :دیگو پر خروش یم نگاه  پر خشمم با بازدیم یازا در 

س د- س گرفتم بی 
  !گه یاسیر

  ؟ی مون رو از کجا آوردآدرس خونه-

جواب   عیــــو س  کند لب یم ر یز  یامسخره زمزمه به

 :دهدیم

 .گرفتم  از خانم کاظیم-

 :پرسمیم تر عصن  

  ؟یا به چه بهانه-



 میی  اسنپ بگ میخوایم رو جا گذاشنر   فت ی گفتم ک-

 ...میبرات بفرست 

 اونم باور کرد؟ -

 .باور کن برن،ذره حساب یم هیاز من  هی جز تو بق-

 :کنم زمزمه یم مردد 

  ؟شنایسپس باربد رو از کجا یم-

و   کند رها یم ی   اش را رو به سقف ماشکالفه  بازدم

 .”مایشد ی”گرفتار   کند زمزمه یم

  !فکر نکن-

 .کندرا گرد یم چشمانش

  هیتو  ،حفیط  هم از  رو  ب  ماشاهللا اصول بازجو -

باهاش آشنا شدم...  شی وقت پ نی چند مهموب  

بود داشت   دهی کش  اد یخورده بود روشم ز  اد یز 

با من  دلم سوخت نجاتش دادم. حاال یه مرد،یم

  شیچند وقت پ داره،بریم نا یو ا قی فاز داداش و رف

چت زده بود آمار منو گرفته بود اومد دم دره 

  شهنیم هی من جنس دارم، توج  کرد فکر یم ام،خونه



بهش رو   خوامیم کنهفکر یم ستمی ن کارهنیمن ا

دردم  کرد که به  د ی شو داد و تأکندم، شماره

به درد  نقدر یا کردمفکر نیم ب  ... خداخورهیم

که    یاارهخانم هر شم  ه ی ... اما سایروز  هیبخوره 

 فراموشکه    ست ین نی ا شیمعن  ی   افتاده رو زم 

 برا 
ً
مثل من که  آدیم هی یشده! مخصوصا

. شماره حفظ کردنش  هی عال  شیر یتصو  یحافظه

ما هم به  هم نگم برات. چون کل دوران نوجواب  

حفظ کردن شماره گذشته، برامون حکم  ی   هم

 
 

 ...بود. ویل  مرگ و زندگ

 .دی  گدستش را به سمتم یم کف

  تون، شانیسدم خونه دمی رس وقنر  ویل سا،یوا-

  !دمشید

  ب  آشنا هی یروز  هیاگه  یقول داد  ،یتو قول داد -

  ،یار ی خودت ن یبه رو  ج  ی ه یدیاز طرف من د 

رو بهش   چ  که از باربد... همه  نمیاون که از رضا! ا

  آره؟ ؟گفنر 

  دسنر  کی
 

 :نالدو یم زند یم شیبه موها چنگ



. نه به خدا! امون بده، خودت .. یوا ،یوا  ،یوا-

 نفهم یاونقدر ها  دوب  که بهیر یم
ً
  د ی * بود که اصال

گفت از طرف    شناسم،تو رو یم ی طور من چه

کنر  کنم شام    زشیسوپرا خوامگفتم آره یم  ،س 

مش ب  تون اون بلبشو راه  خونه هو یکه   ون،ی  بی 

  یبر  توب  خودت یم گم،افتاد... دارم راستش رو یم

 .یار ی ته توش رو درب

 :زنمو لب یم کنمجلو اشاره یم به

 .شد  ر ید فت ی خب راه ب یلیخ-

  جواب؟ همه سوال و  نی شد بعد از ا چ  -

من هنوزم قانع نشدم که بودن من چرا به تو -

یط   دمات ادامه یمخونهکارم رو تو   کمکه؟ اما به س 

  ی. حرفاچ  مثل سابق باشه، همه چ  که همه

 ی   شام هم   یلطفت برا ن یمون و اامروزت تو خونه

منظورم رو که  شه،جا تموم یم ی   امروز و هم

  ؟فهیم یم

را  که خنده  ب  ها و با لب  درخشند یم چشمانش

 :دیگو مهار کرده یم پشتش به سخنر 



 .قبول دم،ی فهم -

نهفته در پس حرکات و   یبه ذوق کودکانه نگاهم

 :پرسدصورتش است که باز یم

  ؟کن  هر روز کار یم-

 .تونبا اجازه-

کدوم    گنها؟ اون وقت خانواده نیمجمعه حنر -

کنر    ها بازه؟جمعه س 

همه س و کله  نی بعد از ا حالم،خسته و ب   یلی خ

خانه مانده و صبح  رو شدن با اهایلبهزدن تازه رو 

دورتر  می  شوم چون مس دار ی ب  شهیزودتر از هم د یبا

پنهان  امازهیتا خم می  گ دهانم را یم یاست. جلو 

 .بماند

 .کنمها کار نیمجمعه-

  می ن ی بها هم یمها، جمعهشنبهخوبه پس جز سه-

 !همو 

 خانه نفیس کینزد ی آشنا دانی به م دنی رس با 

 .کشمآسوده یم



 گهزشته، نیم که، جلو مامانت   گمخودم نیم یبرا-

 یهفته هیبعد از  اماحسایسمن چه دوست پرس ب  

م نیم  ،یسخت  کار    ذارم؟وقت برا دوست دخیر

 

 

_ _ _ _ _ _ 

 

 

و   ی   و کوکائ شهی :حِس بعد مرصف علف و شی ها*

از باال   ق  یو تعر  . معادل مسنر یگر یهر مخدر د

. در کل اصطالح  بودن و حال خوب مصنوغ

ت زدن” هست.   ا یمخصوص علف و  همون گل “چ 

  ی  و تاث  ادآور یاعت  یگر یگل به اندازه هر مخدر د

 .مغز است  یها سلول یرو  اشمی مستق
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 :زنمداد یم کالفه



. فکر  گهیرو اعصاب من راه نرو! بسه د نقدر ی ا-

. جمع کن خودت  اااا ی چهمه ر یبزنم ز   تونمنکن نیم

 ...که به  ی   اسیرو... 

 از هر گونه   می  گرا از داخل محکم گاز یم لبم
ً
قطعا

و  ی  نظ به دور است بعد از آن شام  ب   آداب  

ل بهش ب   کنم گرچه که از    حرمنر رساندنم تا دم می  

 .آوردقصد دارد حرصم را دریم

 :زندلب یم طنت یو با ش چد یپیم کوچه  داخل

از   ،گفنر تر یمبا گوش خر نداشتم بلند  من مشکیل-

 بدترش رو به وقتش یم نیا
 

  یهاآدم یادا ،گ

حال   اتمن با خود واقیع . ار ی معذب رو درن

  !کنمیم

 :میگو یم پروا و ب   چرخمسمتش یم به

  توب  تو مشکل دارم، یم من با خود واقیع ویل-

  ؟بفهیم 

 اندازد سمت چپش را باال یم یو لذت ابرو  شگفنر  با 

 :دیگو و یم



 .بفهمم د ی نه، بگو شا-

هستم اما  من به ذات آدم رک و تلج   ی   بب -

دهن به  ها بهیبا غر  دمبه خودم اجازه نیم وقت چی ه

و متلک بارشون کنم،   چار ی به قول تو ل  ا ی دهن کنم 

  یرو  یذار دست یم یآکه یم  یدار  یی   چ هیاما تو 

بشن و بهت فحش   ها که عصن  جوش آدم ینقطه

هست، حاال   و امِن ت یمنطقه نی بگن! ا اهی  بد و ب و 

 بهت تو  دونمنیم دونم،چرا؟ من نیم
 

 چ   زندگ

  یدوست دار  ،یس   ی  تحق یگذشته که دوست دار 

بدونم اما تو  خوامم! نیمیار ی رو در ب  هی حرص بق

متخصص کمک  هیاز  ی بر  د یبا ؛یی  کمک بگ   د یبا

بچه سه ساله پدِر اعصاب   هیمثل  ... گایه یی  بگ

مثل  ی عاد  دخیر  هی من  ی   بب  ،یآر آدم رو دریم

که االن حال کنم از    ستمی ن ت ی زندگ یها آدم یهی بق

ت باهات، کل   مهی ن یها از حرف ا یکل و معاس 

مشکوکت قند تو دلم آب شه و دنبال دردس 

 بب ر یز  خوامباشم. نیم
ً
من  ی   قولم بزنم اما واقعا

گرفته؟ بعدش هم به   ت ی باز  ا ی آد ازم بر یم کمگ

لت خودت فکر کن، رفاقت ب  و تو   من ی   شأن و می  



ون چهارچوب داشته باشه  هر چند از نظر خودم

و   یکه تو زن دار   برهنیم ی   موضوع رو از ب نیا ویل

 قشنگ  کنمشما کار یم یمن تو خونه
ً
. اصال

ازش   که هر زن سالیم  می  قرار بگ ب  نذار جا ست،ین

کنه بفهمه تو    قی و متنفره! االن رضا بره تحق  یفرار 

بابام نگاه کنم؟   یتو چشما یر جو چه ،یزن دار 

  یو همه تت یتو رو، اخالق و شخص  یجور چه

بدم که فکر نکنه  حی رو براش توض نمونی ب ت یواقع

 و عوض   گمعمر دارم بهش دروغ نیم هیبعد از 

 نشدم؟ 

قلب من از حرص و  ستد،یاکه از حرکت یم  ی   ماش

. دستم به  کوبد حالت ممکن یم نیتر جوش در تند 

 :کندلب زمزمه یم ر یکه ز   رود در یم هی  سمت دستگ 

 ...کار به اونجا برسه   ذارمنیم-

 :میگو وار یمزمزمه منم

 ...دوارمی ام-

 .هیلحظه صی  کن سا هی-



و من تا بخواهم نگاه  کشد را یم مینرم بازو  یلی خ و 

و به او نگاه کنم، ناگهان   می  از ساختمان خانه بگ

و نفسم بند   کنمیم دا ی آغوش او پ انی خودم را در م 

. تا اشب  پرواهمه جسارت و ب   نی از ا رود یم

 انی کنم و از م  دا ی ام را پخود  مسخ شده خواهمیم

اند آزاد کرده  ی  مرا اس متما مت یکه با مال   بازواب  

اض ب یها. لب افتد یم یشوم، اتفاق بدتر    از به اعیر

که   شوند یم دهی و سخت بوس  قی ام چنان عمشده

را، هم حرف   دنی هم نفس کش  کنممن فراموش یم

 ...بدنم را یعی العمل طب زدن را، هم هر عکس

زمزمه  میها لبم یرو  شی  گنفس یبوسه آخر 

 :کند یم

نفس حرف زدن،  هی لبات خسته شدن از بس -

 
 

 شعورِ یخِر ب هیدر برن! من  شونخواستم خستگ

 شی حال از مناسبات اجتماغ  ج  ی که ه  فرهنگمب  

  دمقول یم . چون... ویلد ی ببخش  گم. نیمست ین

 از حافظه
ً
و تو پاک   من ب  آشنا  یامروز و امشب کال

نه.   ا یبهم  تو که اعتماد کن   یپا  گهیبشه. د



  گلدونه، جمعه رو هم شوچ    ر یز  د ی شنبه کلسه

 .کردم

  د یبا دانم. فقط یمد گردانبریم میمرا س جا سپس

مانتوام  ب یدر ج  یلیموبا بروم قبل از رفیر  گویس  

 :دیگو . در هنوز باز نشده که یمگذارد یم

  یاس دادم براامکه بهت اس  هی توش همون خط-

رضا با خواهرت دوسته، اگه  دونستمشام، من نیم

تو   یی   چ نکهی نه ا کنهبخواد خطت رو شنود یم

 لمی وک  ا ی یجوابم رو بد بذاره. اگه خواسنر  لت یوسا

 .زنهخط زنگ یم نیداشت به ا سوایل

و به سمت خانه   بندمرا پشت سم یم ی   ماش در 

به خودم مسلط شوم   خواهمو تا یم دارمبریم قدیم

 ی  رضا گ ی نگاهم درون چشمان به خون نشسته

 .افتدیم
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  نیا د ی با دانمباز است و من فقط یم اطیح در 

شده و گنگم را به همراه ذهِن مسخ جانممهی جسم ن

جان بکنم تا بفهمم   ب  به اتاقم برسانم و در تنها 

 امروز چه اتفاقر 
ً
  واقعا

 
 .من افتاد در زندگ

 ...هیسا-

 
 

 ی را با من آغاز کرده، دق ن  ی عج یباز  زندگ
ً
هشت   قا

 ان  ی پاب   ی هادرد و دل یکه جز برا  شود یم سایل

 یهم  یهاشیفرمامامان و خرده
 

و  دهیپس  شگ

امروز   یپر از درد و غم  بابا، به اندازه یهایدلدار 

 سا  کیس
ً
  وار هی اسمم را صدا نزده و من واقعا

 
  زندگ

پر شور  یها از صدا زدن ت ام. اما امروز پر اس کرده

 .و حرارت

  باشه که بتوب   نی ی  ش  یفکر کنم کامت اونقدر -

  !حضوِر منو چند لحظه تحمل کن   تلج  

  ب یدستم در ج ستد،یا از حرکت یم م یپاها ارادهب  

ده یم  ب  کذا  گویس    یام رو مانتو  و  شود پورزند فرس 

تا مطمی   شوم کارم   اندازماز باال به آن یم نگایه می ن



  نی ا نکهیباور ا یبرا ام. سپسرا درست انجام داده

 صدا
ً
. نه باور  گردمرضاست به سمتش بریم  یواقعا

  مت یو مال   شی بر لحن صدا هکه عالو   ست ی ن کردب  

نشسته بر آن، حالت چشمانش هم عوض شده. 

ارت النه کرده  یاثر  گر ید از آن همه وقاحت و س 

 بندد را پشت سش یم اطی. دِر حست ی در نگاهش ن

 .رساندو با دو گام خودش را به من یم

بود،   دخیر منطقر  هی تصورم از تو  شهی من هم-

  گه،یم  خرابش نکن! منطق ا ی هنوزم هست... ب

  هی رو توج لهی هدف، وس   گفت حداقل منطق من یم

 ی امروز دق  ی   اگه مثل هم خواستم. من یمکنهیم
ً
  قا

 یشد  ادهیپ بچه سوسویل ی   همچ هی  ی   تو از ماش

ش  بتونم خودش و خانواده چ،ی حرست نخورم که ه

 هیتو که دخیر خوب و  هیرو بخرم و بفروشم. سا

  نیاالن دنبال ا هسنر  پربر  ب  جورا
 

  نیو ا زندگ

 چ ،ب  آدما
ا ید ی که تو االن بهش رس  ی ی     یدخیر

  یتو فکرش بودن و برا شیسال پ  نی چند گهید

نگاه به خواهر  هی! زدنیم  یبهش به هر در  دنی رس

خودت بنداز، اون موقع که به دنبال خزعبالت  



اگه   ،یو دنبال حقت بود یکردرو میر یم ابونا ی خ

  د یبا گهید یجا یدیفهمیم یبود دخیر عاقیل

 ...ابونینه وسط خ حقت رو طلب کن  

دارند و تکان   ن  ی عج ن  یهنوز حِس سنگ میهالب 

 .بود انگار سخت و مصنوغ می دادنشان برا

جنازه   یکام آدم تلخ شه، مثل بو   یس  تو باعث نیم-

تموم  خواد دل، و آدم یم ر یز  زنهیم هو یکه   موب  یم

  !ارهی رو باال ب شیزندگ

منو   یخوابار نیم هیچرا  ،کن  سختش یم  یدار -

بهت آزار برسونم،   خواممن نیم هیهان؟ سا بفهیم

ان کنم ویل ا به خدا که اومدم جی  رو بهت   طمیس 

!  شد نیم ومدم؟ی چرا زودتر ن نهی گفتم... سوالت ا

بودم االن پستم عوض شده، دولت   ی   بذره رِ یز 

کنار، اما   کشمهم انتخاب شه من یم یبعد

  تونمنیم
 

 صاف_صاف تو روز روشن با تو زندگ

  هیبرات  تونمیم کنم. ویل
 

درست کنم   ی  نظب   زندگ

  ؟کن  لج یم یچرا دار 

 :میگو مسخره یم به



  یدی تو هنوز نفهم-
 

باهم مشکل   ی  نظب   من و زندگ

  م؟یدار 

.  چرخد به سمت کوچه یم نامحسوس کیم نگاهش

ام اشاره شده  ادهی پورزند پ ی   که من از ماش  ب  ه جاب

 :کند یم

حلش   یو انگار دار   مشکل داشنر  دونستمیم-

 ...کن  یم

  یتنها عضو آشنا شوم؛ یم هی  چشمانش خ به

 رضا نیم ی صورتش برا
ً
  شیبرا ا ی دانست من. قطعا

  کهکیس  دانستمنداشت که من یم فرقر  گر ید

 ال 
ً
 یالبهباعث اخراج پدرم شد، خود اوست. قطعا

  ا ی کردند یم  هی را توج شی هاکه هدف  ب  ها لهی وس 

و  ماش را تمامن مکالمه دانست نیم ا یفراموش کرده 

... من از ام دهی ام شنکمال با آن حال زار و درمانده

من فقط   ی برا گر ید فشیکه حد تعر   یوار یپشت د 

  دمی شن  ب  های   نبود چ یزندان و آزاد یمفهوم ساده

را در خلوت خودم هم  اشب  که قدرت بازگو 

  شد بودم که چطور یم تی  نداشتم و سخت در ح



  رصار من ا ی بود که به نابود یمرد ی   عاشق همچ 

  گناهمب   داند کمکم کند و یم  تواند دارد؟ یم ن  ی عج

و  کند محکم به ته چاه پرتاپم یم یاما با لگد

را  میهاخرد شدن استخوان یتا صدا ستد یایم

  نی راحت از کنارم بگذرد تا چند الی بشنود و با خ 

و از زن عاقل و    ستد یبا می رو روبه د یای سال بعد باز ب 

 کیو  د یحق بگو  دن  ی زمان و مکان  درست طلب 

 
 

 !ی  نظب   زندگ
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  میهاپشت پلک کهو درحایل زنمیم  تلج   لبخند 

  نمی برا به وضوح یم گذشته  یجان گرفته ر یتصاو 

 :کنمزمزمه یم

 ...رضا-

اما باورم  می  بم  خواهد دلم یم د”جانم؟”یگو یم وقنر 

حد،   نیتا ا شیهانشود که حضور پورزند و حرف

  ار ی گذاشته، که مِن تنها و ب    ی  رضا هم تأث یرو  حنر 

و تند بود اما   ی  و جمالت پر تحق د یکه جوابم تهد

شده بودم،   دهی چشمانش بوس  یامشب که جلو 



خلق شده بود. هفت خط نرم و خوش یاو  حنر 

 من تا به ا
ً
  نیواقعا

 
  عقب افتاده بودم؟ حد از زندگ

من   م،ی تا تهش رو تصور کن  یبار جد  هی ا یب-

نبودم، تو   ب  ای رو  و  شهیدخیر عاشق پ   هی وقت چی ه

هدفت! خب؟ تو االن به  یفدا هم که همه چ  

 سیع  و من   یدی هات رسهدف
ً
 هم که اصوال

از   د ی نبا یلی برم پس خ شی با عقل و منطقم پ کنمیم

باشم. چون منطق   برگشتت ناراحت و ناراض  

از کار تو بود و کار تو در   من بخیس   خیر  فرو  گهیم

ان   نکهیا  یبرا هدفت... االنم که هسنر  یراستا جی 

باشم؟   ناراض   د ینه؟ چرا من با نیبهیر از ا چ   کن  

 منطقر  نیا
ً
 ...ست ین اصال

به   و با نگایه دهد آب دهانش را فرو یم زدهبهت 

 :دیگو زمزمه مانند یم  ب  مان او هم با صدا ساخت 

خدا عمرت بده   گه،ید  گمرو یم ی   خب منم هم -

منطق    ی   با هم ی   بب   ؟ی دی شد باالخره فهم چ  

ات  خودت و خانواده عمر خوشبخنر  هی ضامن 

  ه،یپرسه شو من دوستت دارم سا نیا ال ی خ شو... ب  



برات   که از من داشته بایس    یاهر توقع و خواسته

  نهی رو به س دهی سنگ سپ  نقدر ی ! تو که ادمانجام یم

 هیتو بخواه تو  ؟ی هاش خی  دار از خواسته ،زب  یم

. می کنچشم بهم زدن براش آرزوهاشو فراهم یم

  ...و بابات نگران مامانت هسنر 

سکوت   گر ی که د   می  گرا به سمت صورتش یم دستم

 .کند

رضا   ،یدی کش   شیبحث بابام رو پ خوبه که خودت-

  ب  اما اتاق بازجو  تصادق   ا یشگردتون بود  دونمنیم

که    یتو و مکالماتت با همان مرد ی من به صدا

اف داشت، تو    گم رو یم گ  دوب  خودت یم  اس 
ً
کامال

 با 
ً
 هی  ا ی انگار مرض داشنر  حال خاض  هی مخصوصا

 من، ب ی ی   چ یانهی ک
ً
دلت بود که   هاز ما، مخصوصا

گفتم براش هفت    حاچ   صاف و پوست کنده گفنر 

که   یاون مرد ی. صداسنیبنو  قی تعلسال زندان ب  

  یادامه داد اما تو  د یاز بهت لرز  یصداش زد حاچ  

بشه معاون باباش!” من که   یاور ی در ازاش  ا ی“

 ی   هم ،دمیدمرگ رو جلو چشمام داشتم یم

آدم  هی من نذاشت  گهیساده د مهی ن  یهاب  بازجو 



که حاال به هفت سال    نیباشم چه برسه به ا  یعاد

شب بازداشت    هیزندان هم بخوام فکر کنم! همون 

چنگ   سماب  ی بود که بخوام به هر ر  موقت برام کاق  

  یکه تو فضا  لشکر آدیم هیبزنم تا زندان نرم. اون 

 تن  ها با کابوس و نفسسال میبود یسلول انفراد 
 

  گ

... اخراج از دانشگاه، منع  کرد یم  دار ی منو از خواب ب

 امچارهیدردش داشت ب   یکار   ت یگونه فعال هر 

حاال اضافه شدن هفت سال زندان به جرم  کرد یم

اون همه   یبودن، باعث شد من جلو  ایسی فعال س 

صدات کنم! بازجوم گفت تو   فتم،یب هیمرد به گر 

 دم،ی شن  قسم خوردم صدات رو  سنر ین نجا یا

. تو دوران دمت یدنیم نکهی با ا کردمالتماست یم

که اعتقادات سخت    یبهم گفته بود دوسنر 

گفتم    ادتهی ادته؟یقسمت دادم رضا  یدار  مذهن  

کارو با    نی ا  پرسنر یم به هر گ ی   تو رو به امام حس

 یتو  ها از مداچ گ ی اد ی لحظه  هیمن نکن... 

ت ز  ن  یکه از غر   دانشگاه افتادم بعد از   نب یحرص 

بودن کارام و   اراده. ب  گفتیم  ها مهیزدن خ شیآت

  دمی کشیم  غی ج هق قسمت دادم و رفتارام؛ با هق



لحظه از   نی کارا رو نکردم که تو ا  نی بگو من ا ا ی که ب

  یبرگه نیو ا ست ین کیس  تر کسو ب   تر ب یمن غر 

اف  ز    ادتهی! نهیسنگ یادیمن ز  یدستم برا  ر یاعیر

بود که به  یهام لگدرضا؟ اما جواب تمام زجه

که گفت   تلج   یخورد و صدا امصندیل  یهیپا

به همه، حواست به کار   هی اکی  صداها شب نجا ی”ا

در  نیاز ا  هیبا قسم و آ کسچی خودت باشه، ه

 .”نرفته ونی  ب
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 چشمانم پر  یو کاسه خورد یم تکان سخنر  رضا 

  میهانکرده یبودم که پا ی. کاش آنقدر قو شود یم

  ستادمیاخودم یم
 

  یام را در ازاپدر و خانواده و زندگ

 .کردمرضا معامله نیم فیکث   شنهاد ی با پ امیزادآ

 :دهمو ادامه یم کنمیم  یاسفه تک



ا - رو   یاور یداشت،  بازرگاب   ت یر یمد یپدر من دکیر

  هم نبود، بود؟  پلمهید  ویل دونمنیم

  !هیبسه، سا-

 بندند،راه نفسم را صدها هزار تار عنکبوت یم انگار 

 :دهماما ادامه یم

که دارم دهن به   هیبار  نیچون آخر  ست ی نه بس ن-

اونم مثل  نایم یاور یحاال  ا ی یاور ی ذارم،دهنت یم

 اسم واقع
ً
نبود، االن هشت ساله   شی تو حتما

یمب   نی چون پدر من ا رهیمد که با   رفت یرو نپذ س 

معاونش کنه و خودش استعفاء داد و  پلمیمدرک د

تو!   هو مقرصش منم ن د ی دی شما به مقصودتون رس

فو به ذات، ب  چون ت و آدم فروش و رذل و  س 

افت، آبرو، معرفت و عشق   ؛کثافنر  اما من که با س 

هام رو  نکرده خودم تاوان حنر  د یبزرگ شدم با 

. بابا  شدمنه که پشت بابام قائم یم گرفتمگردن یم

تو   ها بت یمص نیا یکه باعث همه  اوب   دونهنیم

دونه. اگه  نیم کسچیه  ،ب  کارش شد تو   ط ی مح

بعدش خودت برو بهش بگو و بعد هم  یخوایم



ش رو یم ! امتحانش  یخوااضافه کن که دخیر

ر   ...نداره یرص 

 ی  گنفس و با بغص   چرخمسمت ساختمان یم به

 :می گو را یم میهاحرف نیآخر 

حرف و حرکت  چی با ه شانست رو  وقت چی ه  گهید-

با من امتحان نکن رضا! با  ن  ینماد یعاشقانه

  کن  برو جلو اگه هنوز حس یم همون فرمون قبیل

... چون من تو رو  یخواخانواده یم  نی از ا یی   چ

بازداشتگاه خاک کردم رضا، نه   یها لهی پشت م

هاست  فقط تو رو به عنوان عشق؛ من سال

افت هم تو ذهنم خاک  ت،ی انسان معرفت و س 

سمت آسمون هم  س به  کردم، من بعد از تو حنر 

تو اون   گناهبلند نکردم گفتم اگه اون همه آدم ب  

خدا!   ی   گخدا، تو و امثال تو هم یم گنها یمسلول

  اد ی شکیل ن ی ... من خدا رو النگهکار بد یم  یجا هی

از   مکه برا  ینگرفته بودم. من هنوز سجاده و مهر 

همون  گهیرو دارم اما د  یآورد مشهد سوغابر 

من   یس به هوام رو هم نخوندم! خدا برا یهانماز 

بود که... گرچه تو در حد و  نیبزرگیر از ا یلی خ



که    گهید  یای   چ یلی مثل خ ،سنر یاندازه فهمش ن

از حرف س   ! راسنر گذرهاالن تو قلب و مغزم یم

با   یکه دار   یاو نقشه یشدم، هر کار  مون ی شبم پش 

اگه   دم،یآخرش رو د بار  هیانجام بده، من  دهی سپ

 خوامرو هواس که چون نیم چ  همه نقدر یا

برم  د ی تو باشم دوباره با زن پنهاب   ا یمعشوقه 

باشه، االن که خوب فکر   ،یو انفراد ب  بازجو 

  .آماز پسش بریم نمی بیم  کنمیم

پشت سم  ساختمان را در حایل یدر ورود  و 

 هنوز   زم،یر که دارم در خودم فرو یم  بندمیم
ً
قطعا

تار مو از س   کیاگر  ِس حرف  سشبم هستم و 

اما   کشمکم شود او را با دستان خودم یم  دهی سپ

 .مدارا کردن بس است گر ید

 گر یچند سال د نمیو بب  میای به خودم ب خواهمنیم

اتفاقات   یو همه ی   چام و از همهمادرم شده هیشب

 کیپوچ دارم.  یهاو دلشوره ترسمیم  فقط الگ

سخت و  یلی که خ  ب  جا  ستاد،یا د یبا  ب  جا

 ینقطه شود جا یمفرساست اما انگار همانطاقت 

 
 

 .اتعطف زندگ



به خانه با   دنی ها، قبل از رسحال باال رفیر  از پله در 

و اوج   آورمیم  ونی  ب بمیرا از ج گویس    ید ی ناام

تماس به تنها   نمیب است که یم شانیس خوش

هنوز وصل است، با   موجود در گویس   یشماره

.  گذارمرا کنار گوشم یم گویس    شانیهمان حال  پر 

تنها   بشو در آن بل  نکهیاز ا د یآیم  شیهانفس یصدا

کنم که او    یگرفتم کار   می تصم  هیصدم ثان  کیدر 

  د یکه با  مکالماتم را با رضا بشنود هدف دارم، هدق  

 میکه برا  مانده نفیسبا تهبشکافم.  شیبرا یحضور 

 :میگو یم مانده در گویس  

 د، یی  بگ لیرو تحو  د ی کل  د یکه اومد  یشنبه عرص سه-

  یآقا  دمیم حی تماس رو بهتون توض نی ا لی دل 

 .خوشپورزند. شب 

 کنم،را قطع یم و گویس   د ی بگو  کالیم  چیه  گذارمنیم

 .با خانواده است  ب  ارو یحاال وقت رو 
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و هنوز ته    کشمنفس س یم کیآب خنک را  وانی ل

را لمس نکرده که مامان با   نت یسطح کاب  وانی ل

 :دیگو یم  ب یعج لحن  

 مگه ما حرق   ؟گفنر به من یم شد یم  چ   هیسا-

  م؟یزدبهت یم

شده، همه در  ب ی عجا ی   سزم هی ما شب  یخانه

شان به من فقط تمام توجه و نگاه آرامِش خاض

ام هم   حنر  ی او باربد لحظه تا یاست. ب محض احیر

و اوج ماجرا آن  گذارند من و مامان را تنها نیم

نه تنها قهر نکرده بلکه به  دهی که سپ  ست ییجا



  خانهبه آشی    بار کی یاقهی چند دق وایه یها بهانه

ما   شیبزند و او پ تعارق   کی تا بلکه کیس د یآیم

چنان در مِن آشفته غرق  گرانیماندگار شود. اما د

. به سقف  نمی برا یم هستند که انگار فقط من، او 

   ت ی و در نها اندازمیم  نگاه کوتایه
 

 :میگو یم کالفگ

نبود و  مهیم یهی قض  گفتم؟رو یم مامان جان چ  -

 .که بخوام بگم  ست ین

  دمی که رس  یااز لحظه کند یم ز یچشمانش را ر  تا یب

به صورتم زل زده. در هوا حالت   ن  ی جور عج

را  ستادنشی دار پورزند و نوع اآشفته و تاب یموها

 :زندو با خباثت لب یم کند رسم یم

هم واضح و پر  یلی مهم بود، خ یلیکه خ   هی قض -

 ...خون گرفنر رنگ و جذاب بود، حاال چرا خفه

مامان ادامه   دوزم،یم  شانیرا به هردو  می   ت نگاه

 :دهدیم

  !هیهم آقا و موقر بود سا یلیخ-



  یو ور  یچشمه از در  هی ،یلی ”خ زنمدل ناله یم در 

از اسمشم   ن ی ا! تا زندهی   نی هاشو و کاراشو  بب گفیر  

 ”.ی   کن فرار یم

تو از   گم،نیم ج  ی بهت ه  نهیمامان، واسه هم ی   بب -

واسه ما داماد درست  یخوا تو ساالد هم یم جیــــهو 

  !کن  

 :د یگو و در همان حال یم خندد غش یمغش باربد 

  دونمیم د یبع نمیاز تو ا  ویل دونم،رو نیم جیــــهو -

 ...ادیداماد در ب

 عن  ی کوبد،یم نهیتر به سبا شدت هر چه تمام قلبم

باربد خی  دارد پورزند همچنان متأهل است؟  

 :میگو یم یخندو با کج بازمخودم را نیم

 ی دق -
ً
 .قا

 :زندبه باربد ترس  یم با اخیم مامان

تموم بود!   چ  پرسه همه ؟ باز تو چرت و پرت گفنر -

 ...زمونه نیتو ا ب  خدا هیسا



  شی چند ساعت پ نگاهم به باربد و فکرم حوایل من

و من حس   زند یم یخندشی. باربد نخورد چرخ یم

و چند تکه گچ  اهیستخته کیبه  اج ی احت کنمیم

 
 

مجهوالت ذهنم   ستانی  دارم تا مانند دوران دب  رنگ

 یکنم تا بتوانم دست آخر معادله  یبندرا دسته

 کیکه   یاساِز پورزند را حل کنم. معادلهدردس 

 .لنگدیم  ب یعج میبرا  شیاز چند ساعت پ شیجا

زود بخوابم؛  د یمن امشب با یمامان اگه اجازه بد-

 اجازه بده خودم  می زنفردا مفصل حرف یم
ً
و لطفا

  کنم،یم ف یرو تعر  چ  بابا همه یبرا
ً
 ...لطفا

که مثل کش به    تا یبه باربد و ب رسماتاقم که یم به

 :زنماند ترس  یمدنبالم راه افتاده

بخوابم چتونه   خوامبا شما هم بودم، گفتم یم-

  به من؟ نی دی چسب

باربد هم  دهد مرا به داخل اتاقم هل یم تا یب

 :زندو پچ یم شود داخل یم سنر یرودرواب  

ُمرد از بس مثل   اد،ی خله هم ب دهیسپ  نی بگم ا-

  یها لمی ف   لشکر ایهیس
 

 .از کادر عبور کرد جنگ



هر   عن  یکه   دهد به سمتش تکان یم کالفه دسنر   تا یب

  شیا پانجام بده و تا باربد برود در ر  خوایهیم یکار 

که از وقت برگشتم به خانه    و با همان نگایه کند یم

 از آن خوشم 
ً
در چشمانش نشسته و من اصال

 :کند زمزمه یم د،یآنیم

 خودت   یارصار دار  یلیکبوده، خ  نت یی لب پا-
ً
حتما

رژ درست   هی ؛کن    فیرو تعر  ی   چبابات همه یبرا

اما در   کرد یم فیدرمون بزن، مامانت که داشت ک 

  !ستمی مطمی   ن  یلی مورد بابات خ

  ینهیو به سمت آ زنمگفیر  چرند نگو پسش یم  با 

. آنقدر تابلو نبود اما کبود شده کنماتاقم پا تند یم

من هنوز   شود نفسم حبس یم یابود. چند لحظه

آن بوسه را  لی تحل ینه به مغزم، نه به قلبم اجازه

 .ام و بسآن بوسه لیام؛ من فقط دنبال دل نداده

داغ  یهامرا از دست  کابوس صحنه د ی که شا  یلی دل 

نجات دهد،   دا ی پورزند و ش ِی و پر هوِس عشقباز 

و   زند یم  یز یر  یهاکه دارد ته ذهنم جرقه  یلی دل 

طالق، به  نیممکن است مرا برساند به علت ا



بدهند   بته اگر مجایل. الانساب   یرابطه نیا  یسد

 .کنم  یبندکه در سکوت ذهنم را مرتب و طبقه
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 ن؟ یکجا بود -

 دهی باربد و سپ  شود؛در باز یم تا ی با پرسش ب زمانهم

 نیم  هم به جمع کساب  
ً
االن در   خواهمکه من واقعا

  نهی. از آشوند اتاقم حضور داشته باشند، اضافه یم

 سش به سنگ خورده  کنمنگاه یم دهی به سپ
ً
قطعا

  نگونهیپورزند عقلش را از سش پرانده که ا یلی س  ا ی

نه از  ی انشانه چی و ه کند و موقر رفتار یم ی   مت 

اض و نه از شاخ و شانه کش در رفتارش   دنی اعیر

 .نسبت به من وجود ندارد

  !هان؟ با توام -

و   کشمیم می هابه لب  رژ لن   عیــــس  با حرکنر  ارادهب  

 :میگو هم زمان یم

 .رستوران-



  را در هوا طراچ دنی بوس  یبا دستانش صحنه تا یب

به حضور آن دو دستش را  توجهو سپس ب   کند یم

 .دهدخاک بر ست تکان یم یبه معنا

  یجور نی شام ا هیبدبخت، س  لومیر ی صفر ک-

هم   گهیهم هست؟ کار د گهید  یکبودت کرده؟ جا

  ن؟یکرد

پر  و با توب   خورد درهم گره یم ارادهب    میهااخم

 :میگو یم

 ...ابون یوسط خ میبود  ی   تو ماش شعور،یب-

 :کندیم ج  ی حرفم را ق باربد 

چه   اگه بدوب   د،یبد د ی رو بورسه ند  ی   االن ماش-

سش المصب خداس به طرفم ده یم حایل ! اسیر

 ...ها باشهحال نی از ا آد یم

باهم   ت ی از من که دارم از خجالت و عصبان ی  غ به

 نفس
 

نشان  واکنیس   چی آن دو دخیر ه م،ی  گ یم تنگ

از چه جهت و   دانمکه نیم  و من با قلن   دهند نیم

 شود،بهت یم پر از غم و  یاچه، لحظه یبرا

هم پر شده  دهی سپ  یای اما دن  چ،ی که ه  تا ی ب ابمی درم



که با مِن به قول خودشان   گوناگوب    یهااز تجربه

اک نیم لومیر ی صفرک  .گذاردبه اشیر

هستم و در حد توانم  خوار خوب  چه من غم هر 

  ینهی در زمام، اما  را حل کرده مسائل مایل شهیهم

انه   یهاو در گویس   سکیس  یهاصحبت  دخیر

از  تر یقو  حیس  دهی که به سپ  افتضاح بودم. از من  

  وقت چی داشتم، ه یبه مادر  هی شب و گایه یخواهر 

 ی . من، دقشد حاصل نیم شنونده خوب   حنر 
ً
 قا

جوش  یایکار هر اضافه  دنی با شن به مادرها  هیشب

وع به  گرفتمجبهه یم آوردم،یم و ناخوداگاه س 

هم به عنوان  تا ی ب یو برا  کردمیم د یتهد و  حت ینص

 یآور مالل ار ی صحبت بسدوست، هم کی

و   اتی تجرب دنی شن  یکه در ازا  شدممحسوب یم

 و  کردمخاطرات دسته اول فقط سکوت یم

شان را در  راه تا یو ب دهین شد که سپ یسکوت... و ا

  مسائل از من جدا کردند و  جور نیا
ً
من قلبا

لحظه   ی   خوشحال شدم چون کمیر مانند هم 

  .شدمیم شانو سگریم حیــــتفر  یلهی وس 



  ی   تو ماش کنهنگاش کن تو ابراس! داره فکر یم-

اتاقم   ی   نه؟ باربد از خنده کف زم ا ی کردن   یکار 

به یم محسوس نا  شیهاشانه دهی و سپ زند رص 

. که  زنمتنگ شده بهشان زل یم . با چشماب  لرزد یم

 :د یگو یم  تا یب

هم  یجور هی ده؛نیم شام مجاب   دمیکه من د  اوب  -

رم نکنه حالشو برده! حاال بگو از کجا  نیکه ا

  ؟ی کرد  داشی پ

پورزند،  ی بوسه ها،هیکنا   نی ها، احرف نی ا تمام

که   زد تلنگر محکم یم کیها به من آن صحنه تداغ

 یمهم و ارزشمند  ار ی حول موضوع بس  ا ی انگار دن 

  ام. ارزیس  بوده اشهی که فقط من در حاش   د ی چرخ یم

وجود داشت و پورزند حارص  بود به  دا ی که در ش 

شه  یشود، باج دهد و سش هم ی  خاطرش تحق

را   دهی و سپ تا یکه ب  و وضوچ ت یباشد. اهم یی   پا

از   یاذره آنکهکرده بود ب    ص ینسبت به پورزند حر 

  ت ی اخالق و شخص
 

بدانند. تنها  اشو زندگ

از   شیب  که نه! کشش جنیس  یظاهر  ت ی جذاب



مرا داشت   ان یروابط اطراف هیکه اصل و پا   یااندازه

 .زدرقم یم

 

 

 

 

 

 

 خاتون #

 _عاشق یها _پنجرهن  یشب_نش #

 

 ,عاشق یهاپنجره ن  ی نششب  "VIP" کانال

[26.06.2021 21:30] 

[Weitergeleitet aus ” یها پنجره ن  ی شب نش 

 [(Golnaz F) ”عاشق

 94پستــــــــ#



 

 

 

 

 

 

ام تا بلکه به حال بد  تهوع کشمیم  قر ی عم نفس

که دلم    قنر ی خالف تمام حقبر  یغلبه کنم و به تند

بازگو کنم،  شانی صادقانه و دوستانه برا  خواست یم

 :میگو یم

آدما رو  ی هیکه شماها بق  دوب  از همون آشغال-

 خوامیم ونی  ب نیبر  ی   حاال هم گمش   د،ی کنیم دا ی پ

  !بخوابم

خودش  عیــــتر است، س خلقکه از همه خوش  باربد 

 :دیگو و آرام یم کند را جمع یم

 ؟ ی آر چرا جوش یم د یخب ببخش -



و تکرار    زنمزل یم دهیدر چشمان سپ طاقت ب  

 :کنم یم

 .ونی  ب-

 

*** 

 

برگ مو، با توجه  یتا دلمه از پنجاه ش یب  دنی چی پ

   و اعصاب خراب   شبمی د خواب  کم
ً
که دارم، رسما

 لچر ی. خانم خادم با و رساندمدارد به مرز جنون یم

 خلقر هال همراه با بد  یاز همان محوطه اشبرقر 

 :دهدمخاطب قرارم یم شناختم،که از او یم  ذابر 

رسام . پی  بگ نی ی  رو ش شیجو، چاشن خانم پناه-

 .ترش دوست ندارن

 :میگو و آرام یم چمی پبرگ را یم نیآخر 

خوب  شی پ  ی. حواسم هست دفعهدونمبله یم-

  بود؟

 :دهدو س تکان یم  زند حرکات دستم زل یم به



  ؟یخوب بود، شکر زده بود-

  با 
 

 قر ی از تمام شدن کارم نفس عم نایس   آسودگ

 :م یگو بار یم ی   چندم یو برا  کشمیم

 .بود ی   نه، سکنجب-

  یدارد اما سش را به سد ی   برق تحس چشمانش

 .دهدتکان یم

کرده    فیتعر  میبودم برا ده یکه عروسش را د  بار کی

اخالق و خوش  بود که قبل از تصادفش زن خوش

نتوانسته با فلج شدن  وقت چی بوده اما ه دستپخنر 

   د یای کنار ب   شیپاها
 

 را به اشو دوباره امور زندگ

 و از آن روز خلق خوشش به اخالقر  د ی  گدست ب

 .شده است  لیتلخ تبد

  یهای  خانم خادم به من گ امیآخر ساعت  کار  تا 

و من چشمم به ساعت است   دهد و درشت یم ز یر 

 .نشود رمیکه قرارم با بابا د

 ونی  ب خواهماش یمخسته و کوفته از در خانه وقنر 

  نگایه ،هیگر   ر یکم مانده بزنم ز   زند؛یم  میبزنم صدا

خانه  :میگو و آرام یم اندازممرتب شده یم یبه آشی  



  جانم خانم خادم؟-

به  هیمشغول بود امروز، خی    یلی فکرت خ-

  ؟سالمنر 

و با توجه به  فرستمیم  ونی  را محکم ب نفسم

  یاشهیکل  یکه از او دارم منتظرم جمله  شناخنر 

دهد. اما  لمیارزشش را ندارد” را تحو  یمرد چی ”ه

آلود خالف انتظارم با همان صورت تلخ و اخمبر 

 :دیگو یم

مثل تو رو   یحتما ارزشش رو داره که فکر دخیر -

 .هیکرده، مرد خوشبخت  ی  درگ

کنم    هیزار گر  دوست داشتم همان لحظه زار  چقدر 

نه تنها ارزشش را ندارد بلکه دارد ارزش مرا  میو بگو 

 زن    یمرد کشد،یم ینابود یا پاهم ت
ً
که قانونا

  اشهی جو تو   بوسد مرا یم کند،رفتار یم ب یدارد، عج

 لی برخالف م میها. لب فهمد است که نیم نیا

 :کنندزمزمه یم امقلن  

 .ی  ممنونم، عرصتون بخ-

 .در پناه خدا ،خسته نبایس  -



ام  فرستاده شیرا برا شنشیکه لوک  اباب  ی س خ  بابا 

ام خسته یهابه قدم منتظرم است. سعنر 

و سخ   داغاز یتند پ یاز بو  کیم  کهدرحایل  بخشمیم

و  دهممعذبم شالم را در هوا تاب یم ها کردب  

 .شومیم نشی سپس سوار ماش 

  ؟یمعطل شد یلی سالم بابا، خ-

  ب  روو با خوش زند در دستش را تا یم  یروزنامه

 :دیگو یم

 .خوندمداشتم اخبار یم زم،ینه عز -

دلم   م،ی  گآن یم یروزنامه و عکس رو  یر ی از ت  چشم

به موضوع  اچ  ی احت  گر ی خون است، د به قدر کاق  

 .تازه ندارم

 شد هست که نیم چه موضوغ ه؟ی شده سا چ  -

  م؟ی خونه در موردش حرف بزن

و در برق چشمان   کنماش نگاه یمصورت خسته به

و  نمی بخودم را یم یزار و خسته ر یمهربانش تصو 

تا   می کنکه ما تحمل یم  یاز حجم فشار  د ی  گدلم یم

 .نشود رانیو  دهی مامان و سپ یها یکاخ آرزو 



افتاد  اتفاقر  هیخونه  نی اومد ر یکه شما د  شب ید-

 ...بابا
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دهانش   یطبق عادت جلو  دارد،را بریم نکشی ع

 یها تا با لبه می  گ . از دستش یمکند و ها یم د ی  گیم

 :میگو پاک کنم و در همان حال آرام یم شیشالم برا

ما بوده و داشته به مامان و   یانگار رضا خونه-

که من باهاش رابطه داشتم، من    گفتهیم  دهی سپ

که مثل    ی   دونبود. یم اطیمامان وسط ح دمی رس

 یزده... حرف اونا رو انگار آشفته، وحشت  شهیهم

بگو که  داد باور کرده بود، داشت قسمم یم

که   د پرش کرده بو  کیل  دهی! سپنا ینبوده و ا یجور نیا

به اون  ی   رو دوست داشت  هیسا  شهیشما هم

 ...و نیداد یم  ت یاهم

  شه؟دخیر چرا بزرگ نیم نیاالهلل... االاالهلل-

 :کنمو زمزمه یم دهمرا به دستانش پس یم نکی ع



نفر اومد اونجا و گفت دوست پرس منه، باعث   هی-

 ...و رضا باور کی    دهی شد مامان و سپ

 :کندزمزمه یم بابا 

  ؟گ-

مون رو از بابا، آدرس خونه کنماش کار یممن خونه-

 ...گرفته بود  خانم کاظیم

خودم   شوند،یم کیبهم نزد ارادهبابا که ب   یهااخم

وع   یهاو صداقت به قدر لحظه بازمرا یم س 

 .ست ین آسان و انجام شدب   یصحبتم به نظرم کار 

  زده؟ حرق   ی   چرا همچ -

که    ب  هاحرف دنی از شن  نکه یا  یخودش گفت برا-

ناراحت   یلی پشت س من زدن خ  دهی رضا و سپ 

  آدیم جور نیمن ا فهمهیم بهیغر  هیبابا  ی   شده، بب 

اما خواهرم نه! در ضمن مگه ما مراسم رو با   ستمین

 د ی چرا با ه؟یاون ک می دونمگه نیم م؟ی زدرضا بهم ن

  نیمامان ا که نیجز ا اد؟ی ما بره و ب یهنوز تو خونه

  ده؟اجازه رو یم



و به  د ی  گنگاهش را از من یم  یالحظه  بابا 

بان قلبم دارد وحششود یم هی  خ  شی رو روبه   انهی . رص 

چرا تا س حد مرگ  دانمو من نیم رود باال یم

 .امدهی ترس

  د یبا  هی قض  نی صحبت کنم، ا یبا مادرت جد د ی با-

 .زودتر تموم شه هر چ  

و ناگهان دلهره   می  گرا محکم گاز یم امن  یی پا لب 

نکند رژم پاک شود. تمام عضالتم منقبض   می  گیم

بابا نفسم هم حبس   یهوا اند که با سوال ب  شده

 .شودیم

 واسه چ   ،کن  اش کار یمکه خونه  اون آقا، هموب  -

گرفته و اومده بود دم    آدرسمون رو از خانم کاظیم

  خونه؟

به پورزند دروغ گفته بودم و   بار کیبودم، من  گفته

بار نبود، مرداب من شکل   ی   اول به سخنر  گر ید

گرفته بود فقط دست من بود که چقدر بخواهم 

و در دل به  لرزد یم  می. صدامیفزای به عمقش ب

  یتا بخواهم لو بروم همه دهمیم  د ی خودم ام



ام مانند تصور تمام اتفاقات را درست کرده

 :گری د انی گو غدرو 

خونشون جا مونده بود، تماس گرفیر  گفیر   فمی ک-

، اومدن ک  یکار   هی انگار  رو  فمیسمت ما داشیر 

باربد در   دن، ی من زودتر رس  شانیسبدن. منتها بد 

 .رو براشون باز کرده  اطی ح

 :دیگو وار یمو زمزمه کند یم مکن   بابا 

 ...عجب -

   ویل کنمیم را دارم تجربه احساس مزخرق   چه
ً
کامال

خودم   ا یکنم   نیپورزند را نفر  د یکه با  ستمیمطمی   ن

 .بمانم  بند یپا دمیام به عقارا که نتوانسته

 .هم افتاد بابا یاگهیاتفاق د هی-

 .شوداستارت زدن خشک یم یدر آستانه دستش

  شد؟  چ   گهید-

بوم پرت پشت  یخودشو از لبه خواست یم دهی سپ -

 ...و یی   کنه پا

 



 

*** 
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پرس جان؟ امروز که   نشسنر  نجا ی االن چرا ا-

خوشانت باشه خانم خوش د یس با شنبهسه

بایس   حاجتت رو از من  خونته! نشسنر  آشی  

  ؟یی  بگ

  کالفه
 

و در   اندازد یم قرارشب    یموها ان  ی م چنگ

و باز   زند یم گارشی س ی   به دهم قر ی سکوت پک عم

 .کندسکوت یم

 ؟ یو کنسلش کرد ینکنه زبونم الل عاقل شد -



 :کندگرفته زمزمه یم  ب  صدا  با 

  !زبونم الل-

  ؟ی کرد  پس چه غلیط-

 ...دمشی بوس -

چشمانش   گر یو د شود به جلو خم یم لشی وک

 .بازتر شوند نیاز ا  توانند نیم

بذار   که؟یمرت ی! چرا رم کردرواب   یتو گوه خورد -

ور  هیبعد  م ی رو جمع کن   هاتیور کثافت کار  هیاز 

ه بودم   یرو، تر بزن دوباره... من جا گهید دخیر

  کارت کرد؟  چ    آوردم،پدرت رو دریم

  !ج  یه-

به عالمت تأسف تکان  یس  نهیبه س دست 

 .دهدیم

  یمتجاوز  ،فکر کرده جاب   ده،ی حتما ازت ترس-

جان؟ خجالت  ! چه مرگته تو پرس هسنر  یی   چ

  ؟کیس  نیم

 :غرد و یم کند را با حرص خاموش یم گارشی س



نه   شه؟حل یم االن من خجالت بکشم همه چ  -

خجالت بکشم؟ دلم   د ی ! چرا با کشمخجالت نیم

حاال   ؟. خب که چ  دمشیببوسمش، بوس د ی پر کش

 اوگ کرد ام کار نیماگه زن نداشتم، اگه تو خونه

حالم   ن  یب ! ولم کن بابا. اگه یمستیبود؟ االن ن

. اون  دمشیکه بوس  ست ی ن نیخاطر ا اس بهگرفته

انجام  می بود که تو زندگ ب  کارا   نیتر از درست  گی که

  !ناراحتم یاگهید ی   دادم به خاطر چ

  تمی تعادل روان ی! دار یبود  ختهی و افسارگس حی وق -

 ...ید از دست یم

صورتش را   ند ی آور بب چندش یاکه صحنه  انگار 

  .کندجمع یم

دوستش دارم، صد بارم آدمو بشوره   ی   هم  یبرا-

ته حرفاش و کاراش  حیس هیپهن کنه رو بند، 

تو   یمثل االن رو  خوامنیم کنههست که آرومم یم

  !ارمیباال ب

 .چدیپ اتاق یم یدر فضا لشی بلند وک پوزخند 

 ؟ یکه! دوستش دار   ید یی زا-



ه-
َ
 هیکه نه! مثل   یه دوست داشیر  اونجور ها

 ...همدم ق،ی رف

پاشو   هی جور نی ن گالت رو ببند رسام! اگه ادر او -

  سی! کم دهنم برات سو نم ی منو ببوس؛ پاشو بب 

 ...گهینشده... پاشو د

  قدیم می و ناخودآگاه ن شود بلند یم صندیل  یرو  از 

 :دیگو و یم  رود عقب یم

  !کثافت -

  یتو عالقه دار  دم،من دارم از کثافت نجاتت یم-

 ...توش یبا س بر  یه

 ...که تو   ست ین یجور اون  ی   بب -

 .کند حرفش را قطع یم لیوک

رو   قبیل ، خودداب   گهیکه هست رو د   یهر جور -

  ؟کن  چه یم

 .کندزمزمه یم عصن   یابه سقف با خنده رو 

  ،! قبیلندازهبه من یم ب  ها کهی حاال چه ت ی   بب  نو ی ا-

 دا؟ ی ش  گفت یم  هه! چ  



 کرد ا یواال شما گو -
ً
من  ن،یتوافقتون رو قبال

غار مگه  یتو؟ تو  هسنر  ی ی   چ د یپد د ی ند دونمنیم

 
 

مگه  ؟یس  یم یجور نیا ن  ی ب زن یم یکرد یم زندگ

تو   یگند زد  رفنر  ه؛یمهر  ا یطالق  حق ا ی قرار نشد 

 !همه چ  

  دا ی ! شیگند زد   ینگو گند زد نشو مثل بابام، یه-

لو گفت آبروش ج  قبل عقد با بغض و ناراحنر 

 نداره، از حق هیمهر  ج  یکه ه  رهیم هاشلیفام

 یی   چ ه ی یصور  ا ی بگذره ب تونهطالق هم نیم

  !بخشممن بهت یم بعد عرویس می س یبنو 

 ه یازش  یمحرص   نه! رفنر  د؟ی شد؟ بخش  خب چ  -

رو   یتو دست دار  چ    گمنه؟ االن یم یی  نامه بگ

 تو دادگاه یم می کن 
 

ور باد   کرده! س  و   انت ی خ گ

 ...هوا

 :کندیم زمزمه

  !برمآبروش رو یم-

 .شودیم  نهیدست به س لشی وک



استاد؛   زنههم حرف تو رو یم دا ی آخه ش ؟یجد-

از چه   دمی ! پرسبرمآبروش رو یم نیمهر رو ند گهیم

اگه  الحساب... عیلدونهخودش یم گه لحاظ؟ یم

 انیمنم در جر  ست ینه شلغم، بد ن لتمی من وک

  ی   ن یبش  ست یکودک ن. دادگاه مهد نی ماجرا بذار 

تو   شده رسام؟ چ   . چ  ی   کن   چغویل واسه قاض  

ه؟ تونهداره که یم دستش   باهاش آبروت رو بی 
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و حس    د ی  گچشمانش را یم یخون جلو  ناگهان

آن زن  ،زند یم  ونی  ب  شیهادود از گوش کند یم

فراتر از حد و مرز خودش  یلی را خ  شیداشت پا

 اد یدفیر فر   ِی ادار   ط ی به مح توجه. ب  گذاشت یم

 :کشد یم

 یارهی پت یکهی زن ده یاش خندبه قی  نداشته-

 ....مادر

! اتاق  یهوووو  یهو  یهو - بغل   یهاصدات رو بی 

 .کننده دارنمراجعه



و به   زند وارش کتش را چنگ یمهمان حال  جنون با 

 :رودسمت در اتاق یم

  کجا؟-

 .اش رو به عزاش بشونمننه رمیم-

  لشی محکم  وک یدر پنجه  شیدر بازو   یآستانه در 

 .شودیم ی  اس

 د یجد ی آتو  هیاون زن نشسته از تو فقط   ی   بب -

مثل آدم رفتار کن! برو   ت یبار تو زندگ هی ه،ی  بگ

دلت  ها رو محکم ببند. هر چ  ات در و پنجرهخونه

و اجدادش فحش بده...  به خودش و آبا  خواد یم

  تا دادگاه می حرف بزن یزنگ بزن جد یآروم که شد 

 .نمونده وقنر 

و   کشد یم  ونی  ب  لی وک  یرا از پنجه شی بازو 

  کند یم را زمزمه کشی رک  یهاطور که فحشهمان

و  زند لگد یم وار یبه آسانسور به در و د توجهب  

و  رود یم یی   پا یگر یپس از د گ یها را طبقه

با   د ی  گقرار یم نشی که پشت فرمان ماش   یالحظه

 یاش را محکم رو محض دست سالم ید ی ناام



در امتداد تمام   کاشی. اکوبد یم ی   فرمان ماش 

   یهاحماقت 
 

بایس   اشزندگ ک آشی  
را   دخیر

و   د یدو االن دلخوش بود که که او را یم د ی بوس نیم

که از حضورش   با آرامیس   شد مصادف یم دنشید

اش و آتش گرفته تاببر جان  ب   وقفهچون باران ب  

 .دیبار یم

 ش یپا کیم  گایه  راند،اش یمبه سمت خانه وار وانهید

 کی فشارد،پدال گاز یم یاز حد لزوم رو  شیر یرا ب

وسط ناخواسته  نی ا د ی که شا  گونهض یمر  یجرقه

 یا حادثه جاد یرخ دهد که منجر به ا ب  خطا 

ان   ی   پر حقارت  تنفرآم یقصه نیشود و ا ر یناپذجی 

تمام   آمد کش یم  یادیآخرش داشت ز  ر گیکه د

 .شود

  نشی ماش اش، ذهن   یهادر آخِر تمام کشمکش اما 

 و  چد یپاش یمبست خانهبن یداخل کوچه

از حرکت  خرایس  گوش  ِغ ی با ج ی   ماش یها کیالست

خانه . پردهستند یاباز یم   لرزد یم خانم مسلیم یآشی  

فحِش مفصل و پر  شود کارش باعث یم  ی   و هم

شود که  یم  ادهیپ نشی کند. از ماش   افت یرا در  یاهیما



چهارم   یروشن طبقه یپنجره یناگهان نگاهش رو 

  ستاد یایم شهی که دخیر هم  ب  جا شود،یم کوبخی م

 االن    شود . باورش نیمد ی نوشرا یم شیو چا
ً
که واقعا

اش حضور داشته باشد! ناگهان تمام آن او در خانه

که    یو سدرد یبه مرگ و نابود کنندهارهچ ی ب ل  ی م

. در تمام شوند یم د یناپد آورد،داشت از پا درش یم

از ذوق،   بار است که حیس ی   اول یطول عمرش برا

 
 

مندگ . آسانسور کار  کند را تجربه یم توأم با س 

 .دودنفس باال یم کیاما تمام چهار طبقه را  کند یم

 

 

*** 

 

 

 

 شود،نفسم حبس یم چرخاند را که در قفل یم د ی کل

 نیم
ً
کنم.   ایلیخ تظاهر به آرامش و ب   توانمواقعا



 که وقنر 
ً
دلخواه  یداشتم منظره مخصوصا

  انهی وحش کردم را نگاه یم امکوهستاب  
 

کردن   رانندگ

شالم  یبه گوشه . دسنر دمیو پارک کردنش را د

ش به تا باالخره خود  مانمو منتظر یم کشمیم

خانه ب  همه دست دست کردنش   نی و از ا د ی ا ی آشی  

 شی ب یا. باالخره با وقفهرسمدارم به مرز جنون یم

به درگاه   دنی بسته شدن در خانه و رس ی   از اندازه ب

خانه که ب .  نمشی بیم ست،یاز چند قدم ن شیآشی  

درهم و شکسته و داغون بودنش ناگهان   نگونهی از ا

  یرو  ار ی اختکه ب    دستانم شکند،یم  امسد دفاغ

آن همه  شوند،شده بودند، رها یم ب یصل امنهیس

آماده کرده    شیکه برا  پر خشم و عتاب   یبندجمله

 :دهدسوال ساده یم کیرا به  شیبودم جا

  شده؟ چ  -

خانه تک  به چشمانش  زند،یم هی چهارچوب آشی  

 .است  حالو ب   دهیسخ و رنگش پر  یادیز 

 ...ب  نجا یا شه باورم نیم-
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 به  اندازمیم  شیبه س تا پا نگایه
ً
و او هم متقابال

زمان آماده شده و هم یپشت س من و غذاها

 :پرسم. دوباره یممی کندوباره به چشمان هم نگاه یم

  شده؟ چ  -

 :پرسداو دوباره یم و 

  ؟ ب  نجا ی چرا ا-

 :میگو و تلخ یم دهمتکان یم یس 

م گفت   اومدم،یم  د یاس، فکر کنم باشنبهامروز سه-

شده؟  تلفن؟ حاال بگو چ   یپا یدی ... نشنآمکه یم

  ؟یتصادف کرد 

 ...کردم، اما نشد  سیع یلیخ-

 :پرسمیم مشکوکانه

  ؟که تصادف کن  -

اما نه از آن   کند،به من نگاه یم ن  ی عج جور 

دهنده باشد، هر آزار   ا ی که معذبت کند   یها نگاه



. انگار که سوزنش  فهممنگاهش را نیم چند که معن  

کرده باشد باز    ی  اش گمن در خانه دار ید یرو 

 :دیگو یم

  ه؟یسا  ب  نجا ی چرا ا-

دلم آنقدر پر است که حس  کشم،یم  قر ی عم نفس

  یاگوشه  تواند نیم زماب   چی ه  ،مرهیم چی ه  کنمیم

را هم آرام کند اما هر لحظه به خودم  میاز دردها

   زنمیم ب ینه
 

مرد  نیا اتمقرِص اتفاقات  زندگ

 اما ب   کن از حقت دفاع کن    . پس سیعست ین

 ...ی  و تحق ی   توه

  باشم؟ د یچرا نبا-

  یکت چروکش را رو   افتد،یم ر یخسته به ز  سش

خانه رها یم  صندیل پشنر   .کندآشی  

 ...بعد از-

 .کنمیم ج  یرا ق  حرفش



  شیمعن  نجامی احمقانه، اگه ا یبعد از اون بوسه-

به   نمیا آد؟و ازت خوشم یم خارهکه تنم یم  نهیا

 ...که  نهی پورزند موضوع ا ینه آقا ؟ گفنر   لت ی وک

 :کندیم ج  ی او حرفم را ق بار نیا

و   یمنم بشور  یستاپا  یخواکه یم  نهی موضوع ا-

چون من  ، یا ی ن گهیکف دستم و د  یحقم رو بذار 

مثل تو بشم چه برسه  یکالم دخیر ندارم هم اقت یل

 ...ببوسمش اما نکهیبه ا

قراره من حرف بزنم و  ،ید ی خوب فهم  م،یاما ندار -

که هنوز    بایس   حی وق توب  . چقدر یمیبشنو  د ی تو با

  ؟زب  ات حرف یماز بوسه یدار   یبا خونرسد

بار  نیو ا  شود کنده یم  ی   نگاهش از زم باالخره

 .شومکه هول یم  کند نگاهم یم یجور 

بود  ب  همون چا یخوردکه موقع کار یم  یی   تنها چ-

  یو قور   ی! چرا کیر یکرد خودت دم یم یکه برا

؟ اونقدر از چشمت افتادم که   خایل و شسته هسیر 

 ؟ یام بخور تو خونه ب  چا هیکه   دهی دلت نکش 



با علم بر   میگو و در دلم یم کنمنگاهش یم فقط 

 ؟ ی دی مرا بوس ها نی ا یهمه

  ه،یدوست دارم حرفات رو بشنوم سا یلیمن خ-

  روز و  نیچون تمام ا ا،یدن  نی تو ا یی   از هر چ شیر یب

که گذشت به اون شب فکر کردم به   ب  ها شب 

نه   ا ی اد یحاال خوشت ب رضا و  یتو، به صدا یصدا

  شهبه اون بوسه... منم باهات حرف دارم، فقط یم

  دشمنم لباسم رو عوض کنم، بع یبذار  ب  چا هی

  م؟ی حرف بزن

 :میگو چرا یم دانمنیم

  !نه-

 .دهمیم لمینابش تحو  یهاآن لبخند  از 

صورتم رو   بذار، فقط دست و   ب  چا  هیپس -

ام بزرگ هی. شورمیم ست   یتر کوچک  یتر ذره احیر

  !بشه

 :می گو یم  پروا ب  

  ؟یاصل معتقد نی خودت به ا-



 یچشمانم با لبخند یحال دور شدن از جلو  در 

 :کندفرو خورده زمزمه یم

  پس کارما وجود داره؟-

خانه   ی   منتظرش پشت م و  کنمرا دم یم یچا آشی  

خانه بریم . وقنر نمی نشیم  باز نگایه گردد به آشی  

گاز    یرو  یبه غذاها ی گزار توأم با لذت و سپاس

به   شهیاست چرا مثل هم ب ی عج می و برا  اندازد یم

و با   ند ی نشیم میرو . روبهکند سمتشان حمله نیم

 .کندبه  سمتشان یم یاشارهدست سالمش ا

 .ممنونم-

چشمانش ذهنم را مشغول کرده، دست  باز سچ  

چه در س دارم را به زبان که آن  ست یخودم ن

 .آورمیم

  ؟ید ی علف کش -

 کند،به خون نشسته نگاهم یم یهمان دو کاسه با 

 .دارد جانب   یاته خنده  شیهااما لب 



سوال  و  چقدر جذابه تو دوست دخیر آدم بایس  -

 !کن    چشی پ

 :کنم ناله یم عاجزانه

 ...ار یدر ن یباز -

 ی   م یکه از ظرف برداشته رو   پوست شکالبر  با 

 .کشدیم  اشکال فرض  

بهت بگم  لحظه به بعد هر چ   نی به روح بابام از ا-

صبور باش،  کمیمحضه، خوب؟ فقط  قت  ی حق

  رفتار زشتم رو بکوب   ،نخواه با من دعوا کن   نقدر یا

چون من بد به   ،یبر   یتو صورتم و بعدش بذار 

 .هیبودنت دل بستم سا
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  یطرف بدنم مانند دو وزنه از دو  حسب    دستانم

بهش  د ینبا  د یگو عقلم یم شوند،یم زان یآو  ی   سنگ

حرفم را بزنم و بروم که بارها   د یبدهم با دانی م

در   ندارد. اما حیس یمرد تعادل رفتار  نی ا امدهید



 هی که به آن تک  ننر یرا از کاب امهی تک گذارد وجودم نیم

 .ام بردارمداده

 اهلش ن دم،ی علف نکش-
ً
وب هم ستمیاصال . مرس 

مناسبتش...  و  ت ی به موقع  خورم،کم یم  یلی خ

 ...هم گار ی س

  شیدر صدا  ب ی عج یو انزجار   کند یم مکن  

 .ندی نشیم

  گه؟یدو پاکت... د یازدواج کردم، روز  از وقنر -

 :کنم حرص زمزمه یم با 

   نی ا ،کن  یم  یباز  یدار -
ً
  !کارو نکن لطفا

  اشلحظه سچ   نیکه ا  همان چشمان درشنر  با 

 :زندترسناک است، لب یم کیم

 کار؟ چ  -

 :پرددهانم یم از 

 .نکن تمیاذ -

 قصدم آزار تو نبوده... اما در کل آدیم وقت چی ه-

 شیر یدوست دارم، ب شیر یرو که ب هستم، اوب  



... اول پدرم؛ ست یدست خودمم ن  دم،عذاب یم

 لم،ی وک ی روزا مصطفو  نیبعد مادرم و خواهرم ا

  د یبذار باهات حرف بزنم، تو با ی   تو... بب  حاال هم

من  رکد کمهی د یشاوقت اون رو بدوب   ب  ای   چ هی

 .برات آسون بشه

خانه که  نگایه شود،آشوب یم دلم به سقف آشی  

آن جا خوش  یرو  یخاکسیر  ق  ی از قضا دو ترک عم

آرام   کنمیم  و با تمام وجودم سیع اندازمکرده، یم

 .باشم

که    نهیا  یبرا نجامیپورزند، اگه من االن ا یآقا-

 ی خودم رو بهت بزنم و دق یحرفا
ً
حقت رو بذارم   قا

  یلی خ امعصباب   یلی کف دستت... من ازت خ

اما بهت اعتماد هم دارم که باز پا گذاشتم تو   ،یلی خ

ترش نکن. ات که باهات حرف بزنم، خرابخونه

 ...کنمدر مورد تو حس یم ب  ا ی   چ هیمن 

زمزمه  طنت یلب با ش ر یاش ز آن حال  خسته با 

 :کند یم

  !اسهات عاشقانهانشاهللا که حس-



 ...اون-

به خدا سم درد  ؟یز یر نیم ب  خودت چا یبرا-

ذره صی   هی  کنم،حرفات گوش یم ی! به همهکنه یم

 اد یرو... حالم جا ب ت ی موقع نیکن من باورم بشه ا

وع کن... فقط نامرد  ینکن به همه یبعدش س 

 .منم گوش کن یحرفا

دو    کنم،رها یم میرو بهرو  یرا محکم در فضا بازدمم

 .زمیر یم یخودم و او چا  یو برا دارمان بریمفنج

  ه؟یسا-

  بله؟-

  آد؟از من بدت یم-

ها  از فنجان گی یشناور رو  یبه تک برگ چا هی  خ

 :کنمزمزمه یم

  !نه-

داشتم به تو    هی هفته، هر لحظه و هر ثان نیتمام ا -

که   بریس  جهی نت  نیبه ا  کهنی تصور ا کردم،فکر یم



و من نتونم   یاین گهیهستم و د من آدم عوض  

 ...کشت و حرفامو بهت بزنم داشت منو یم نمت ی بب

  کنمیم  د ی و تأک  شمارمذهنم تا عدد پنج آرام یم در 

. پس ست رواب   فروپایس   یمرد در آستانه نیکه ا

تا تنها نماند و در   زند چنگ یم سماب  یبه هر ر 

باشد.  خوار داشته سخت طالقش غم  یروزها

تا   خواستند یم و مامان که فقط گویس    دهی مانند سپ

کند   زمیکه س ر   ب  هاشوند و مرا پر کنند از غم خایل

اتاقم و تا خود  صبح  یتک پنجره یو بکشانتم پا 

 .رقم بزنند میبرا ی قرار فقط ب  

  یرو  یبذار  د یبا االن تمرکزت رو  ،ی اشتباه کرد-

 
 

نکن دوباره  یطالقت، کار  یخودت، پروسه زندگ

 
 

تر گذرونده جمع روزها رو با حوایس نی اگه ا بگ

 .شدبهیر یم  می بودم زندگ

که    ست یهایقرار از تمام ب   یامجموعه شیصدا

 .شناسممن در عالم یم

 !هیسا-

 .گردمبه سمتش بریم شود،طاق یم طاقتم



به خاطر  ،ی دی تو منو به خاطر احساساتت نبوس-

اشکال نداره   د،ید ضا داشت ما رو یمنبود که ر  نمیا

 م؟ ی حرف بزن پردهب   کمی
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  ز یو باز هزاران چروک  ر  کند یم ز یرا ر  چشمانش

  ند ی  گصورتش را قاب یم
 

و   و انگار تنها نماد پختگ

  نیمرد، در ا نی تکامل در ا
 

 .است  اشبرهه از زندگ

باهات راحت   یتو ارصار دار  آد،من که بدم نیم-

  !نباشم

حالت ممکن   نیتر کیرا در نزد  یفنجان چا پروا ب  

 :میگو و آرام یم گذارمیم ی   م یبه او رو 

به در مسخره   یچقدر فشار روت هست که باز زد-

  چند سالته تو؟ ؟ی باز 



.  هی از ثان  یآن هم در کرس  شود نگاهش کدر یم رنگ

 یرو  ن  ی مع یو در فاصله رومعقب یم عیــــس 

 :میگو یم و  نمینشیم شیرو روبه صندیل

 منم تمام ا-
ً
هفته رو به تو فکر کردم اما نه    نیاتفاقا

عاشقانه، ذهن من فقط منطق و معادله و معلوم و  

 اد یرو  ت ی از باز  بخیس   هی. فهمهمجهول رو یم

که دوباره جرأت   کنمنیم تی  تحق یقدر گرفتم اون

 ...بارنیو ا درازتر کن   مت ی پات رو از گل کن  

ب از جا به و دروغ است اگر  شود بلند یم شیرص 

  یالحظه منکر شوم
 

چشمانم تمام   یرا جلو  امزندگ

و به بالکن   شود رد یم ام. از کنار صندیلنمی بشده یم

مرا از وحشت    گار ی س یبعد بو  یا هی . ثانرود یم

 .دهدبودم نجات یم شی  که اس  یاکنندهفلج

ام پشت به بالکن است  که من نشسته  ب  جا

اما با  نمشیبلند شوم تا بب خواهمناخودآگاه یم

 صندیل به کف چوب   زند که بر سم یم  یاد یفر 

 .چسبمیم شیر یب



اما  ،داشنر  تلج   یهاها و تجربهچه لحظه دمی شن -

 برام عز 
ً
  هیسا یز یبرو خدا رو شکر کن که واقعا

هر  نکن   تو دهنت که فکر  زدمیم  یوگرنه جور 

جواب  
تو   د ی تو ست با آد یم یهر فکر  و  حارص 

همه   نی ! تو که خودت اصورت طرف تفش کن  

درد و زخم به دلت هست چرا؟ من فکر کردم 

  گه؟ی! خب دفهمنخورده رنج همو یمزخم  یهاآدم

  بعدش؟ شم؟یم ک یشدن تحر   ی  من از تحق

  یتنگنا  نی در بدتر  کنمیم  احساس
 

 ی  گ  امزندگ

 او در جاافتاده
ً
گونه سم نبود که آن گایهیام، اصال

 مگر او  ا یبکشد و  اد یفر 
ً
مرا بازخواست کند؟ اصال

بدهکار،   یبود؟ چرا به جا دهی مرا نبوس اجازهب  

و   زند قدر قلبم تند تند یمطلبکار شده بود؟ آن

  یاز چا قلن   شومیمام که مجبور نفس کم آورده

 :می گو داغ بنوشم. سپس یم

هم  ی   قصد توه ستم،یبلد ن  شو علیم حی من توض -

وسط درست  نیا یی   چ هیندارم. اما مطمئنم 

 ...ن  ی تو عج ست،ین



و   گردد یمناگهان به داخل بر  وقنر  رود بند یم نفسم

و  گذارد یم امصندیل یدسته  یدست سالمش را رو 

  گارشی تند س  ی. بو شود به طرفم خم یم

اس و در لحظه هزار مرتبه مرا  به غلط دهندهآزار 

 برا  اندازد کردن یم
ً
  جا نیچه من ا یکه چرا و اصال

  کردن حرص دلم؟  او؟ خایل هی توج  یهستم؟ برا

که    شوند یم معنا ب   میچنان برا  لیتمام دال  ناگهان

درک کنم حماقت و ترس   توانمرا که یم تنها حیس

 .است 

 .ادامه بده-

  کنمیم و سیع می  گم از داخل گاز یمرا محک لبم

 .حداقل به ظاهرم مسلط باشم

 .کن  یم تمی اذ یبرو عقب دار -

که االن تو ست داره   ست ی ن کردن فقط اوب    ت یاذ -

منم  ن  یبب می امتحان کن یخوایم خوره،چرخ یم

 ب  جورا هیو  بمی بلدم؟ به نظرت اگه من عج

  ؟کیس  نیم غی چرا ج  ؟ب  نجا یدارم چرا االن امشکل

 ؟ی َپَسم نزد دمت ی بوس چرا وقنر  ؟کن  چرا فرار نیم



  شبعد قبول. ویل ،یاول شوک شد ی چند لحظه

تو بغل من راحت   می طور نرم و تسلهمون ؟چ  

 ؟ یدیخار ... خوبه بگم خودتم یمی نشسته بود
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اشک دارد پشت   یی   ت  لرزد،یم امنهی س یقفسه

  نیباِر ا ر ی ز  خواهم. اما نیمخراشد را یم میهاپلک

به  شیر ی ب . کیمزمیبر  اشگ ی   آمجمالت حقارت

 حیسرا به ب   شیترس جا گر ی. دشود سمتم خم یم

و رو  ر یکه وجودم را ز   داده است. با تمام اندویه

 .کنمکرده، همچنان نگاهش یم

درد آشنام و دلم   نی نه؟ من با ا هیدرد داشت سا-

  ب  نجا ی اگه ا دونم. من یماش کن  تو تجربه خواد نیم

  یکه دار   نهیا  یبرا یکه به من اعتماد دار   نهی ا یبرا

و   هسنر  شنایسفهی دخیر وظ  ،یدکارت رو انجام یم

که   یمرد هیبه خاطر  ت ی کار  ی   روت  یخوانیم

 اگه گذاشنر  و مجرد شده بهم بخوره  ناگهاب  

 شوکه شد 
ً
که اگه ادامه داشت و    ؛یببوسمت واقعا



  ی   بود که من حس کردم اول نی ا یبرا نگفنر  ج  ی ه

بود، نه؟ که باالخره مسلط شدن   ت یزندگ یبوسه

تا  خواد یم  یشیر یتو وقت و زمان ب یبه خود، برا

که   نهی هم یاش کرده. براکه صد بار تجربه  کیس

  نمت ی تا بتونم بب ومدهس پدر اعصابم دراهفته کی

بدم قصدم سوءاستفاده نبوده... اما   حیو بهت توض

و   فتمی پس ن می  رو بگ ش ی منم بلدم دست پ ی   بب 

جلوه بدم که دردش  یاگهیرو جور د همه چ  

 وقت چی ه  گهیکارو د  نیقلبت رو بسوزونه اما ا 

تو هم باهام نکن، به قدر   ه،یچون ته نامرد کنمنیم

  کاق  
 

  .مله شد  تو زندگ

شود و  یتا بلکه سد زنمتند تند پلک یم آنقدر 

 .زدی نر  میهااشک

 هیبود؟ من  قصدت سوءاستفاده نبود، چ  -

زنت رو پر کنم،  خایل یجا  ستمین لهی و وس  سگریم

 ...من

 نفهم هیسا-
ً
  آد؟من از تو خوشم یم ید ی تو واقعا



 من خایل یاجازهچشمانم ب   یبار کاسه نیا

 .شوندیم

 ،ب  گوش شنوا   هیدنبال  ، یوحشت دار  ب  تو از تنها -

 .نکن مسائل رو با هم قابر  یخودهمدم. ب   هی

حالت ممکن  نیتر کی روشنش در نزد چشمان

 :دیگو یم  است، وقنر 

  یلی وگرنه خ  ست یبا خودم روشن ن فمی من تکل-

 .زدمتر باهات حرف یمتر و س راست راحت 

،یدر اثر اشک ر  که کیم  ب  همان صدا  با  گرفته و    خیر 

 :آورمُبهتم را به زبان یم رسد،درمانده به نظر یم

  ن؟ی تر از اراحت -

 کنم،یمحس نمانیب  یرا در فضا صال ی است  اوِج 

از س  یها. از آن خندهد ی  گ اش یمخنده

 
 

 ...درماندگ

 ؟ ی زن دار  بفهیم یخواتو چرا نیم-



که    شممن دارم جدا یم بفهیم یخواتو چرا نیم-

 ب ب  جدا  نیبارها برات گفتم چند وقته که ا
ما  ی  

 ...اتفاق افتاده، اما ثبت نشده

 .دهمتکان یم عصن   یارا با خنده سم

باورت   یخوایم ست؟یکردن من ن  ت ی ذقصدت ا -

 یم شیر یب کنم؟ پس تمومش کن، چون هر چ  
 

  ،گ

 چند  کن  یم ی   توه  یبه شعورم دار  شیر یب
ً
. مثال

اتفاق  ب  جدا  نیا تونی   ب کن  وقته که ادعا یم

  افتاده؟

که    نگرد از سقف یم یا به همان نقطه درمانده

 .من به آن چشم دوخته بودم شیپ قر یدقا 

 .سالکیتو فرض کن  -

 :خندمحرص یم با 

  ی   هم کردم؟کار یم  جا نیکه من ا  سایلکی ی   هم-

 ...که  سایلکی

  ی   بب -
 

بود   جنیس ی رابطه هیفقط  دا ی من و ش  زندگ

 چی نه ه م،یتو همون هم موفق نبود  که حنر 



 
 

ایم چی نه ه ،عشقر  چی نه ه ،دلبستگ   نمونیب احیر

  کیعنرص  چی نبود... ه
 

سالم و نرمال رو   زندگ

 ا وقت،چی من ه ی   هم ی. برا می نداشت 
ً
  نیمخصوصا

  د ی آخر که مشکالتمون به اوجش رس سالکی

مرد متأهل رو   هیزن دارم، حِس  نکردماحساس 

سکس   یپارتی  برا هی دونستمنداشتم. من فقط یم

  ؟فهیم آرامشم شده کابوسم... یم یدارم که به جا 

 :کنمو مبهوت زمزمه یم تما

 .نه-

و من   چرخاند یم  نکیس ی باال یرا به پنجره شیرو  

چه   عن  ی. می  بگ رخشمی را از ن  امهی  نگاه خ توانمنیم

ها در آن اتاق چه  که موفق نبودند؟ پس ساعت 

و با  دمی دخودم نیم  یهااگر با چشم کردند؟یم

 هم دمی شن نیم میهاگوش
ً
لحظه به عقلم   ی   قطعا

 .کردم شک یم
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  یخودش سی   یرا در حال و هوا ی ا قهی دق چند 

 .ندینشیم ی   و س م د یآسپس یم کند،یم

. شکالت هم بردار.  دهیبخور، رنگت پر  رو  ت یی چا-

ا  حق با توئه، س 
ً
  ط یاصال

ً
من درک کردنش واقعا

رو دارم  ب  ا ی   . من با تو چهی سا  د ی سخته... ببخش

نداشتم، که حرستش رو    وقت چی که ه  کنمتجربه یم

  نیحِس حضورت تو ا  ی   داشتم و دارم. هم

خونه، دست   ی   هم ت،ی  نظپخت ب  آشی  

هامون، منظورم بحث  بحث کردن ون، هامکلکل

گفیر    یبرا مثل تو هست که حرق   یکردن با دخیر 

ا  داره، در حایل  پ   طت یکه س 
ً
اما  اسدهی چی واقعا

  ،کن  یمکار   منر ی به هر ق یدار  کهنیا  ،یهدف دار 

 برا  نا ی ا ،یندار  ب  از کارت ابا 
ً
 هی یمن تجربه یواقعا

تو   ارمی م هکم ک   ،یاهی   من انگ ی. تو براده یجد یایدن

تو ذهنم... تو که موقع مکالمه نه نگاهت رو   یآیم

  د ی نه سخ و سف یخور نه حرفت رو یم یدزدیم

  ؛یهم ندار  یاترفند زنونه چی حال ه  ی   در ع یس  یم

ا  ی. تو با همهالیستر از همه نیممهم که    ب  دخیر

. مدل حرف زدنت،  یفرق خاص دار  هی دمید



 
 

  یجور  دنت،ی لباس پوش  یصورت و نحوه سادگ

که حرص   حالنر  ،کن  یم لی که مسائل رو تحل

 یاکه توش ذره  ب  رفتارا  هات،یدار خود  ،یخور یم

  یبرا ست یزنونه ن کیف یها و خنده ها یاز لوند

  .حد مرگ جذابه من تا 

که    چشماب   نیبا ا وقفهنفس و ب   ک ی کسچی ه

شان را باور کنم، از  دوست داشتم صداقت  گر ید

 .نکرده بود فیتعر  غیــــدر ب   قدر نیمن ا

، شکالبر  یبه من که به جا لعنت  و  دارمبریم رفیر 

ولرم شده به جان  ملتهبم  یرا با چا اشن  یی  ش

و   شوم. لعنت به من که دارم نرم یمدهمیم هیهد

 ی   را که در هم  امخود لعننر  نی ا شناسمخوب یم

و طرف  شود ام عوض یمهاس که موضعلحظه

 دهی را به وفور با سپ  تجربه نیا بخشم؛مقابلم را یم

 بیتفاوت که پورزند عج نی ام. با اداشته

تمام   یشانس است چون دست گذاشته رو خوش

 یبلکه تقر  شی پ ینه هفته که  ب  هانقطه ضعف
ً
 با

  یهیما شدن، دست  شی ستا  یبه جا ست یعمر  کی

شدن از   فیتوص قدر نی من است اما چرا ا ی  تحق



هم به عقل و  لحظه ی   که هم  ی زبان پورزند

است؟ خدا  ی   دلنش  قدر نی دارم ا شک تشیدرا

 .داندیم

 ه؟ یسا-

خانه از  وت دوباره به آشی   اش باز خانه یعالم هی 

 .دوزمو چشم به نگاهش یم گردمیم

که حرفات رو با رضا بشنوم؟    یچرا به من زنگ زد-

تو دلت  رو سانسور نکن، بگو هر چ   فقط حرق  

 ...هست 

و همراه با   چمی پ یم میچا خایل وانی دستم را دور ل 

 :میگو یم  قر ی نفس عم

به من بگه، اما   خواد یم  چ  اون  دونستممن نیم-

مونده  بود که ته دلم نگفته باقر  ب  حرفا هی شهیهم

 که اون منو، تو بغل تو   دمشیبود. تا د
ً
مخصوصا

  آد یم شیپ بحن   هیبود، حس کردم  دهی د یجور اون

چرا  کهنی ... اهی خوب ت ی االن موقع ی   گفتم هم

هزارتا   ه ! راستش تو لحظیتو بشنو  خواستمیم

اما  جمی گ   یلی االن خ براش داشتم ویل لی دل 



  وقت چیه  کهنیا گی . گمچندتاش رو برات یم

حرف   کیس  یاز اون خاطرات برا می مستق تونمنیم

تا ته خط  کجا رو رفتم،  بزنم اما خواستم بدوب  

  ست یتو ب بدوب  
 
به   دمی کش  چ   دم،ید ا ی چ  سالگ

  دهی کشبه کجا   می فکر، زندگ هی ده،ی عق هیخاطر 

بهت بگم اگه تو   زبوب  شد! خواستم به زبون  ب  

  دم،اگه به حرفات گوش یم کنم،ات کار یمخونه

   نهی ا یهستم برا اگه آدم به ظاهر منعطق  
 

 که زندگ

تنه با  هیگرفته... من دارم   ازم امتحان سخنر 

. جنگمیم هامیقرار هام، آرزوهام و ب  حرست

پس فکر نکن  یدی ساز راه ر خواستم بگم تو که تازه 

 ،ید ی... خودت مادرم رو دامی از پست بر نم

به س پدرم اومد  چ   یدی! شنیدیخواهرم رو هم د

اگه کارم  گممنه. من نیم  یهاشون رو شونهباِر همه

وع یم می  مرو از دست بدم یم .  کنمنه، دوباره س 

 شا
ً
بگردم. اما بد   د ی کار جد  هی از اول دنبال  د یاصال

دوست   دا ی با مادر ش  کاظیم  انمخ  بدوب   ست ین

، هر س  آمارت رو  بهانهاز من با بهانه و ب   یهسیر 

حدس هم  ونی لی در م ک ی . البته اونا حنر نی  گیم



س از  خوانفقط یم ،تو به من نگاه هم کن   زنننیم

هام  شنبهسه هی. من لنگ پول ارن یکارت درب

اما اگه خانم  کنمیم دا ی پ ن یگز یزود جا یل ی خ  ستم،ین

رو  آبمر یز  دا ی مادر ش  ا ی فتهی با من چپ ب کاظیم

 با  عن  یبزنه 
ً
وع کنم. خواستم   د یکال از صفر س 

پشت  ِس هم رو  یهاب  من وحشت بازجو  بدوب  

 کی   که همه فکر یم  ب  هاگذروندم، لحظه

تجاوزه!   احتمایل یها از اتفاق گی بندش پشت 

برچسبش خورده رو  فتهی که اتفاق ن  احتمایل

فکر   لیخودم و نصف فام یو خاله می شونیپ

س من اومده. من اما ترسش رو،  ب  بال  هی کنمیم

ها رو تحمل نکردم که حاال تک اون لحظهتک

سم. تو  خایل یخونه هیبخوام از بودن تو    ب  با تو بیر

  فیصدتا دخیر بهیر از زنت برات رد  که اشاره کن  

 .شنیم
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و من ادامه  دهد تأسف تکان یم یاز رو  یس 

 :دهمیم

ازش  کمهی بود هم حاال که  د یپشت  کارم هم تهد-

  کنمبهش نگاه یم یشیر ی ذشته و دارم با آرامش بگ

شب  هیالتماس...  دمیجور خواهش هم بود، شا هی

 کردمحس یم دمیکش برات خط و نشون یم

و ترس از رضا   صالیمن از است کن  فکر یم ،ص  یمر 

و به هر سازت   آرمام بهت پناه یمو خانواده

ازت خواهش کنم و   خواستمشب یم  هی. رقصمیم

اف کنم با ا حماقته، اما من بارها حس   نکهیاعیر

 یلیخ ا یمشکل  هی کهنیا ، هسنر  کردم تو آدم خوب  

تو  یدار  حالت خاض هی خواممعذرت یم

با  یو تضاد کنهنیم دا ی پ  روابطت، باز به من ربیط

نداره، دلم   هسنر  تو به ذات مرد خوب   کهنیا

دست از س من صادقانه بهت بگم   خواست یم

کارمو انجام بدم. من   هی و حاش  دردس بردار، بذار ب  



 خسته
ً
ام که هر ام؛ گرچه که گفتم آمادهواقعا

وع کنم اما تو ا کارو با من    نی لحظه از صفر س 

  !نکن

و من  شوند لبالب از اشک و تأسف یم چشمانش

 .رودچرا زبانم بند نیم دانمنیم

  بگم؟ گهید ی   چ هیفقط -

 .دهدرا به عالمت مثبت تکان یم سش

که باعث شده توجه تو   یی   اون چ کنممن فکر یم-

تجربه با   یبرا جانی ه  هیسمت من جلب بشه، 

 اطرافت نبوده. من    اشهیهست که شب کیس
ً
قبال

  ت ی خواستم از واقع
 

متنفرم از    کهنی من با ا  زندگ

 تلنگر بشه هیبرات  د یتا شا  جار زدنش، باخی  یس  

 دتیدج یو اون رابطه جانی اون ه  تونمکه من نیم

  باشم و حالت رو خوب کنم و حواست رو از رنج  

پرت کنم. تو زنت با اون   کیس  که از طالقت یم

 ...ب  بایز 

 :دیگو و آرام یم د ی  گدستش را به سمتم یم کف

 .بسه گهید-



خانه نگاه یم ی   م به سطح چوب   ارادهب    .کنمآشی  

سم.  خوامیم سوایل هی-   پرسمبار االن یم هیازت بی 

منم حرفامو برات زدم، خب؟   نکهیبار بعد از ا  هی

  ه؟یسا

  .کنمیم نگاهش

س-  .باشه، بی 

  ی   اگه من ازدواج نکرده بودم، مجرد بودم و تو هم-

ا  دادمیم دوسنر  شنهاد یبهت پ میشدآشنا یم ط یس 

  در صد ازدواج، همه چ   اما نه قول صد 
 

به   بستگ

بره، باهام   ش ی پ یچطور   مونی داشت که دوست  نیا

  ؟یموندیم

ام. من  رها شده انتها ب   وسط بررچ   کنمیم  احساس

و او از چه  ارمی نام او را به زبان ب توانمهنوز نیم

رنگ  می برا ی   ناگهان همه چ زد؟داشت حرف یم

.  شود تر یمگرم  ط ی مح یدما . حنر کند عوض یم

 که به راحنر   یهمان پورزند   میاو برا گر ید

  نگاهش کنم، س به سش بگذارم حنر  توانستمیم

.  ست یمتلک بارش کنم، ن و  کهی به قول خودش ت



  دن  ی بعد از آن بوس میاتفاق برا نیجالب است که ا

ساده   یاما حاال با گفیر  چند جمله افتد ی ن  جنجایل

در  ب  از او دور شوم و بروم جا خواهد فقط دلم یم

دم فقط و فقط راه بروم آنقدر که درد  خلوت خو 

  ذهنم را از هر آنچه که به او ربط دارد تار و  میپاها

 .مار کند

 ...دمی سوال پرس  هیازت -

 :زنم لب یم تمرکز و ب   ناگهاب  

 .نه-

 به   یها لبخند  نیا زند، یم لبخند 
ً
خاصش اصال

از   اهی  است و بد و ب وار وانهیکه خشمش د  یمرد

 .ندارد  ربیط چی ه افتد زبانش نیم

چون از اول موضعش   یبا رضا دوست شد-

 باهات ازدواج کنه؟   خواست مشخص بود و یم

 :کنمیم زمزمه

 .نه-



من  ،خب پس برات ارزشش رو داشت صی  کن  -

 ...فهممندارم. یم

  بار کیم نی و کالفه ا  فشارمهم یم یرا رو  میهاپلک

 :می گو تر یمبلند 

 .نه-

  ؟چ   نه-

 .ست یبحث ارزش ن-

و دوباره به سمت بالکن  شود بلند یم شی جا از 

 :پرسد که از کنارم رد شود، یمقبل از آن رود،یم

عالمت سوال  هی جا،نی ا یایها نشنبهاگه تو سه-

مامان  زه،یر بهم یم ! همه چ  شه یم جاد یبزرگ ا

  فهمههم یم  خانم کاظیم اطالعات،ب    مونهیم دا ی ش

مجرد رو از راه بدر   مهی مرد  ن هیکه رفت و آمد تو، 

هم بهم   ت یکار   ی   و روت زهیر بهم یم کرده، همه چ  

  گه؟ید  دمی . درست فهمخورهیم

 .دهمنگاه کردن به او، سم را تکان یم بدون



با توجه به کشف   سنر ی ن لیما گهیخودت هم د-

  !جانیا  یای من، ب  ب یعج  التیتما

 چی ه و ب   کشمخجالت یم د یاچه که باز آن شیر یب

 .دوزم چشم یم ی   به همان سطح م حرق  

   شهیمثل هم جا نی ا یآها یمشنبهتو سه-
ً
منم اصال

 لیموقع برگشیر  و تحو  تو خونه، حنر  ن  ی ب نیم

تا   نمت؟ی بب تونمخونه که یم نیاز ا ونی  اما ب  د،ی کل

 .بحث تمام ینجایا
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و از کنارم رد و باز به بالکن   شود جوابم نیم منتظر 

را نکش! اما    آن کوفنر  میبگو  خواهد . دلم یمرود یم

خشکم زده است.   صندیل  یساکت و صامت رو 

اما   کند که دود یم  ست یگار ی س ی   چندم دانمنیم

 دهمام یمخشک شده یبه دست و پا   باالخره تکاب  

پشت   نکیس  یپا روم. یمشومبلند یم میو از جا

  ب  کوهستان که حال با نما  یرو به منظره یپنجره



گذاشته است.   شیرا به نما ی  نظب   از غروب قاب  

و من جز  ستادهی پورزند در سه کنج بالکن ا

به  آنکه. ب  نمی باز او نیم یشیر یب  ی   چ اشهیسا

 ی دق  داند که یمطرفم برگردد با حِس آن
ً
کجا   قا

 :دهدمخاطب قرارم یم امستادهیا

نه؟ معلومه، خودم  یدوست دار  یلیبابات رو خ-

داشتم، مطمئنم  بابامو دوست  یلی . منم خدمی فهم 

شکاف بزرگ  هیدوست داشت اما  یلیاونم منو خ

شکاف از جنس اختالف نسل و  هیبود،  نمونیب

هم دور از ذهن نبود...  یلیکه البته خ   دگاهیفکر و د

  منو؟ انیجر  تو به بابات گفنر 

  یبایز  یو غوغا تند  قرمز و نارنج   یهارنگ به

ام غروب خورش و   شومیم  هی  خ د ی آسمان به احیر

 :کنمزمزمه یم

 یلی به بعد دروغ گفتم، خ ب  جا  هیاز   هو ی آره؛ ویل-

من آدم دروغ گفیر    شم؛یم وونهیام... دارم دکالفه

 می تو زندگ که پات رو گذاشنر   یانبودم اما از لحظه

 ...ارمی   حس ب نی از ا گمدارم دروغ یم



که من محو    نگرد یم یا قطههم به همان ن پورزند 

او را هم   چشیم ر یز  هستم اما هرازگایه  شیتماشا

 :م یپایم

  ؟از کجا به بعدش رو دروغ گفنر -

تون جا خونه فمی حرف تو رو تکرار کردم، گفتم ک-

مون. لعنت  دم خونه یاومد ی   هم یمونده بود، برا

 چ   به من! قشنگ معلوم بود بابام باور نکرد... ویل

تو   قت ی بار تو عمرم بود که حق ی   اول گفتم؟ یم  د یبا

 همه چ   دونستم... چون یمد یدهنم نچرخ 

  .اشتباهه

که   یاخودم بودم و خدشه یدر حال و هوا من

ام  ام با بابا وارد کردهبا دروغم به رابطه کردمفکر یم

وع حرف پورزند تمام حواسم  یهاکه ناگهان با س 

 .شودبه او معطوف یم

به بعد مجبور شدم دروغ بگم...  ب  جا  هیمنم از -

بود، البته اولش مثل  ب یمن عج  نوجووب   یدوره

وع شد پر از حِس کنجکاو بچه یهمه و   یها س 



 به اون، ویل وقفهب   ل  ی شناخت سکس و م جان  ی ه

 .دیچی بهم پ  بعدش همه چ  

و من ناخوداگاه هم تمام   کند مکث یم پورزند 

 دانمهم یماست  دنی به شن  لی وجودم پر از م

که    د ی خواهم شن گر ی د  یهی را تا چند ثان  مطالن  

را دگرگون خواهند   می ای ها باز دن مانند آن صحنه

 .کرد

اما  رفتم،یم  هوشانی   خوب بود، ت یلی من درسم خ -

مدرسه خوب  هیبهیر بود  د ی بودم که شا ب  از مدال

و حجم  هوشانی   تا برم ت دمی درخش و یم رفتمیم

به بابام گفتم  روم... وقنر  اد یب از فشار رواب   یادیز 

  یی   ! تنها چارمیدر ن یباز نگرفت گفت لوس میجد

  از حد درس شی که فشار ب
ً
هام رو تو مخصوصا

 هی کرد آروم یم ستانی  و اول دب ب  آخر راهنما  سال

 ...بود ی   چ

گر گرفته، فکر    و من با تن   کند باز مکث یم او 

چند تا   که حنر   ب  ت اوآخر چطور ممکن اس کنمیم

و اشتباه جمع  کند یم با هم قابر  را گایه د یخر  شیف



    د یرفته باشد؟ خورش  هوشانی   ت بندد،یم
ً
کامال

که از رفتنش به دل   یتند غروب کرده و جز سچ  

 .ست ی در فضا ن یگر یآسمان مانده نور د

 گم؟ یم  چ    فهیمیم-

 :کنمزمزمه یم مضطرب

 رو؟  چ  -

هزار  و من خدا را صد  لرزاند لحنش را یم یپوزخند

که   م ی هست  نر ی که در موقع  کنممرتبه شکر یم

 .می نیبرا نیم گر یهمد

  ؟ی داصال گوش یم-

 .لحظه حواسم پرت شد هیبله، -

من خنگ و  کن  که فکر یم  نقدر ی به کجا! ا دونمیم-

  یای   صی  کن چ ویل یو پرتم االن شوک شد جی گ

 .کنم قشنگ شوک بیس    فیدارم که تعر  یبهیر 
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ده یم زند آتش یم یگر ید  گار ی س  شود و من قلبم فرس 

 اگر از مشکالت ناشناخته
ً
  خواهد که یم  یاقطعا

د،   فاششان کند و درد طالقش جان سالم به در بی 

 .او را خواهند کشت  شیهاهیر 

دخیر و  جه، یرا یلی ها خنوجوون ی   مسئله ب  نی ا-

تر ازش حرف  پرس هم نداره اما خب پرسها راحت 

خودم حس    ، وقنر  هی عی طب یحد هیالبته تا  زنن،یم

کردم حدش به در شده به بابام گفتم... منم مثل  

منم از دروغ گفیر  متنفر بودم اما  کردم،تو فکر یم

 هیاشتباه کردم و باعث شدم بابام فکر کنه من 

به من عوض  دشی! باعث شدم داممنحرف جنیس

لم کنه، محدودم کنه...  لحظه   هی شه، مدام کنیر

 من نتونم کار 
ً
کنم!    یوقت آزاد برام نذاره که مثال

که صداقتم برام   از زنداب   ب  رها یبعدش برا

راست   گهیبه بعد رو د ب  جا هیساخت منم از 



نگفتم... االن که پونزده شونزده سال از اون روزا  

 دم،بهش حق یم ستمین  ازش عصباب    گهیگذشته د

تو   خوامنیم گه یچون فوت کرده د دمی شا دونمنیم

به دل داشته باشم.   ی انهی ذهنم مقرص باشه و ک 

گفیر    ینحوه د ی... شاسوزههم دلم براش یم گایه

که خودش توش   یطیمح د یمن، تو اون سن؛ شا 

که تو اون نسل    ب  ها بزرگ شده بود و حرمت 

غم  هیبه  لی موضوع رو براش تبد نیا شد یم ت یرعا

 ...و معضل بزرگ کرده بود

را محکم  نکیس یو من لبه کند یمسکوت   باز 

 از چه موضوغ فهممتازه دارم یم زنمچنگ یم

 .زندحرف یم

موضوع خالصه شده بود،  ی   تو هم می تمام زندگ -

  یه تشی هم باعث شده بود جذاب  ها ت ی محدود

  دا ی چند تا دوست پ  ستانی  شه. تو دب شیر یو ب شیر یب

کردم که مثل من پرس خوب خانواده نبودن، 

دوست دخیر داشیر  و    دن،ی کشیم گار ی س  واشگی

مختلف رو تجربه  یهارابطه دروغ کیل ا یراست 



تا   کرد یم  تر ص یحر  منو یه ها ی   و هم نکرده بود

 ...لعننر  یها لمی اون ف دن یمعتاد شدم به د نکهیا

و او  من  ی   ب  حرمنر  خواستمعاقل بودم، اگر یم اگر 

 ی حفظ شود دق
ً
و االن  رفتمیم شی پ قهی ده دق د یبا  قا

که هر لحظه    اقر ی بود، جز اشت  ر ید ی هر کار  یبرا

 .دی کشدر جانم زبانه یم  دنی شن  یبرا

   یدید-
 

االنه،   ی   منظورم هم ،که تا حاال؟ نه بچگ

 ؟ سن  ی   تو هم

گفیر    یبرا  یی   چ چی . هدهمدهانم را فرو یم آب

 :کندزمزمه یم دانهی ندارم. ناام

  هم نه؟ یمحِض کنجکاو  بار؟ کی حنر -

با “نه” گفیر  ندارد و او خودش با   فرقر  سکوتم

 .دهدافسوس ادامه یم

مورد    یهاقسمت  گایه   دا ی بابا! جالبه، ش یا-

ارصار داشت باهم   ا یو  فرستاد اش رو برام یمعالقه

 .می ن ی بب



که چرا حالم در    دهمکم به خودم حق یمکم  دارم

  ت یفی کظاهر سد و ب   نی خانه خوب نبود، که ا نیا

 ی   چن نی چه در خودش پنهان داشت که ا

 من صفرک
ً
و   تجربهو ب   لومیر ی آزاردهنده بود. اصال

آنها واقعا   ا یبه نامم بست، اما آ شد که یم  هر صفنر 

  نرمال بودند؟ 

  ؟نه خورهحالت داره بهم یم-

 
ً
انسان   کیمهم نبود در جواب درد و دل   میبرا اصال

  میبگو 
 

بهم   اتبله حالم دارد از داستان زندگ

  ی   اول یاما برا خورد یم
 

 الل  امبار در زندگ
ً
واقعا

 .بودم شده

 از نظر روچ-
ً
شده بودم و بابام به   ض یمر  من واقعا

بار جرأت کرده بودم باهاش  هیکه   عنوان تنها کیس

بار مچم رو در   ن ی رو بزنم و چندحرف دلم 

  یبد یلی مختلف گرفته بود و به طرز خ یهاحالت 

روانشناس، روانکاو  شی منو پ د یکرده بود با  می  تحق

و   ششیپ رنیم ها یکه امروز   نا یاز ا گی  دونمچه یم

 من برعکِس برد یم  زننباهاش حرف یم
ً
... اتفاقا



و با  زدمراحت حرف یم یلی تمام پرسها خ

و دردم رو  کردماحساساتم ارتباط برقرار یم

. اما خب  هیبه کمک داشتم سا  از ی . من ن گفتمیم

 کیس
ً
باهام حرف بزنه، تو باورت  خواست نیم اصال

که من   یاز اون همه دوست دخیر  حنر  شهنیم

و  فیلط د یداشتم تو اون سن، که همه با

 وقنر  هیحارص  نبودن  کدومچی باشن ه  شهیپعاشق

. با اون  میحرف و درد و دل کردن، بذار  یهم برا

جور  یقرار  هی زمان ما، وقنر  یهابت ی همه مص

 هی  ا یخونه نباشه با هزار ترس و لرز،  که کیس  شد یم

مامانم   زد یمشانس   اومد،یم شی بابام پ یبرا یسفر 

طالقان و   رفیر  یم گرفت رو یم نا ی هم دست روم

 کردمدعوتشون یم  وقنر  شد،یم خونه خایل

 یبرا ی زهرمار  ،کوفنر   هی رفتممون تا یمخونه

 دمید تو اتاق یم گشتمتا بریم ارمی براشون ب ب  رایپذ

 هیشون هم ! همهدنی آماده شدن رو تخت و خواب

 سکیس یلیخ تو  ی“که وا گفیر  یم یتکرار  یجمله

 ”!میما طاقت ندار  خوب   یلیخ ،هسنر 
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ام مانتو  کنمو من حس یم کند را پرت یم گارشی س

چون من   امختهیبس که عرق ر  دهی به کمرم چسب 

طالق  یتقاضا  دا ی ش دمی بار فهم ی   اول  هم وقنر 

 چرا؟ پورزند  
ً
کرده است از ته ذهنم گذشت واقعا

مدل   یبندخوب است! اما جرأت جمله یلی که خ

 .خودش را نداشتم

  د یشا  کردم،انتخاب نیم  درسنر  یهامن آدم د یشا-

چون  د ی رست نبود، شاد ی  تو مس ج  ی چون ه

بعد  زشت    هیشده بود...  یبعد  هیمن  یایدن

 کرد،ش تنهاترم یمترسناک که همه

بابام  ال  ی ترم... دانشگاه که قبول شدم خزدهوحشت 

تر  ناراحت  شهیخودم از هم الی راحت شد. اما خ

دانشگاه،   یر یمهم نبود. نه درس، نه ت امبر  ج  ی بود ه

بابام داشتم و نه  یس که صدقه  نه کار، نه امکانابر 

 خوب بود... فقط دنبال   یاخانواده
ً
که واقعا

ا  ها بودن، به مدل هی جوره شببودم که همه ب  دخیر

 یها به اون زن هیشب  گیاگه با  کردممن فکر یم

به  شه،درست یم چ   باشم، همه ها لمی ف یتو 



االن ممکنه حالت بهم   ونمدبه... یم رسمآرامش یم

بچه ده  ه ی گهداره یم رو گ  نا یا فکر کن   ا یبخوره 

که با    ب  ها وجودت و اتفاق ت یساله؟ اما از واقع

به  شهفرار کرد، یم شهنیم یدست خودت رقم زد

رفت، با   ناگهاب   یلیوسط بابام خ  نی نظرت؟ ا

  یهاحس یهی بق قابر خالء بزرگ  هی... قلن   ست یا

مجبور شدم   گه یگذاشت. د  گند و مزخرف برام باقر 

که هم درس براش مهم باشه،   گیبشم.  گهید گی

... من مونده ت یمسئول  هم کار، هم پول، هم کیل

زده و  مادر افرسده و بهت  هیخونه و  نی بودم و ا

ِ بابا  هی کرد یم یقرار ب    ب ی که عج  یخواهر 
 ب  دخیر

 
 

فه شب  نص ا یبرامون نذاشته بود.  که زندگ

کت   رفت یم  ا یزهرا، بهشت  رفت یم ذاشت یم س 

  رفت یم ا ی  نش،ی شماها کشت  کرد و داد یم غی بابام ج 

و مامانم رو سکته   شد بابام قائم یم یتو کمد لباسا 

  یلی ... خب سنش کم بود و مرگ بابام هم خداد یم

به   یلی خ  نا یباعث شد روم نا یا یو همه ،ناگهاب   رص 

بوم که خودشو بار هم رفت پشت  نی . آخر ورهبخ

 ...یی   پرت کنه پا



 .شودخارج یم میهالب   انی ناخواسته از م آیه

رو که به خواهر تو زدم به   یلی همون س ی   من ع-

خواهر خودمم زدم! و همون حرفا رو بهش گفتم...  

  د ی ام شهیمن هم اس ویلاحمقانه  یلی خ  دوب  یم

خره  باال  ویل یجور چه دونمنیم نکهی داشتم به ا

سخت و   نقدر ی ا شهیو هم شهدرست یم همه چ  

  مونهبد و تلخ نیم
 

  ما ... اون دورانم گذشت ازندگ

 پوست انداختم. نیم
ً
کنم   هیتوج خواممن واقعا

شبا با خودم فکر   نمیش که یم  خودمو، اما گایه

و مثل  دمی رو د دا ی که ش  یلیاز دال  گی د ی شا  کنمیم

آدم  نیو فکر کردم بودن با ا دمی چسب بهش چسب

 کنهرو درست یم می تمام حال خراب زندگ

بود که تحمل   رواب   ی تمام فشارها یمجموعه

می دوباره ف دمشید . وقنر کردمیم
َ
هندستون   اد ی ل

  حنر  دوب  کرد، ظاهرش، اندامش، حرف زدنش، یم

روت مکث کنه   هی چند ثان  نکهیمدل حرف زدنش، ا

حس   نیش به من ا همه هی  ازت بگ بعد نگاهش رو 

  یچند بار اگه برا ی   که اگه نه فقط هم  داد رو یم



داشته باشمش و هر لحظه که بخوام   شهیهم

  ...بخوابم هاشبا

با  گر یچون د  کند خوب که حرفش را قطع یم چقدر 

بشنوم. اما ناگهان به داخل   خواهمتمام وجودم نیم

خانه بریم  دلم    ست یدر حال ن یو ا  گردد آشی  
ً
که اصال

 .نمشی بب  خواهد نیم
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 جز تک المپ سقق    ست یروشن ن چراغ   چی ه

 نکهی خوب است، ناخودآگاه از ا گیتار  نی راهرو و ا

 .شومخوشحال یم نمشی بواضح نیم

 ...حاتمی کنم تو توض  یرو ادهیز  خوام من نیم-

گرفته   ب  و با صدا  کشمنمناکم یم شاب  ی به پ دسنر 

 :میگو یم



 ...فهممرو هم نیم اتی جزئ ز یر  نی لزوم ا-

 :دی گو یم یو با پوزخند بندد بالکن را یم در 

  یهامجله نیدکیر تو ا  بردمخواهرم رو که یم-

  اد یها ز مقاله نی انتظار از ا ی   م یرو  روانشنایس

 یبرا اتیتون با جزئاز گذشته د ی که نبا  خوندمیم

 د ی با فقط در حد آگایه د ی طرف مقابل حرف بزن

درسته اما   د یبهمان. شا  د ی فالن، نبا د یگفت، نبا

  !من فرق داره تیاالن وضع

  یجهی نفهمم که دارد نت خواهم هم یم فهممیم هم

 یبرا دهد، ربط یم یی   را به چه چ شیهاحرف

 :م یگو باز با آرامش یم ی   هم

درد و دل کرد اما با حفظ   شهیم کنممن فکر یم-

 ...میحر 

کف    اشهی و سا دارد قدم کوچک به سمتم بریم کی

 
 

خانه را ت سنگ  .کنداز قبل یم تر هی  آشی  

 ...یمهمه که بشنو -



و لب   کنمنگاه یم گ یصورتش در همان تار  به

 :زنمیم

 چرا؟ -

گفتنش    ینه؟ منم برا   یرو دوست دار  دنشی شن -

 منو   ن  ی بذار بباما بذار به وقتش،  طاقتمب  
ً
اصال

 نه!؟  ا ی یخوایم

باز ساعتم را  کنم،به دست چپم نگاه یم حواسب  

  .سم جا گذاشتم یباال

 .برم د ی شد، با  رمید-

  قهی دق د ی مثل تو نبا یدخیر جسور  گه،یآخرشه د -

 .نود جا بزنه

 :میگو یم و عصن   شومیم  نهیدست به س کالفه

  !جاده خایک زب  یم  یدار -

 .داردبه سمتم بریم گر یقدم د کی

 دق-
ً
 ی اتفاقا

ً
بار تو عمرم.  ی   اول یبرا ام، تو راه اصیل قا

 ...ندارم حشی جز توض فقط رایه



 یکه از پنجره باال  یو نور  ستد ی ایم میرو بهرو 

واضح و   میصورتش را برا د یآبه داخل یم نکیس

 :پرسم. مردد یمکند شفاف یم

  چرا؟-

  انی ام را مشال افتاده یلبه آورد،را جلو یم دستش

 فهممکه یم  ست ی در حال  نیو ا د ی  گ دستانش یم

 حواسش جمع است که مرا لمس نکند. مانند 
ً
کامال

 :پرسد یم پروا جسورانه و ب   شهیهم

منظورم از  ؟رابطه داشنر  یمرد چیتا حاال با ه -

 ...خواب و باهاش تو تخت  یبر  عن  یرابطه 

 :غرمشده از خشم یم د ی کل  ب  ها دندان با 

  !گهیبسه د-

و   اندازد ام یمسشانه یخاص رو  را با لطافنر  شالم

صورتم   یرو  چرخد که یم  اشفتهی نوع نگاه ش

 .کندام یمکالفه

بدم  حیمجبورم برات با حرف توض ی   هم  یبرا-

 یبرا ، زب  یم جی که االن گ  نهیهم ی... براهیسا



رو تکرار  شنهادمیکه گفتم آخر حرفام بازم پ  نهیهم

ازدواج   دا ی با ش . حاال هم گوش کن، من وقنر کنمیم

رابطه نداشتم. گفتم   زب   چی ها بود با هکردم مدت

بودم و  شون ام و مسائلخانواده ی  که چقدر درگ 

برام جذاب بود که بخوام با   یبه قدر  دا ی خوب ش

که االن مثل روز    ب  ای   چ یها و همهمخالفت  یهمه

با ارصار   دمشونیدموقع نیمبرام روشنه اما اون

 هیکم مون کمباهاش ازدواج کنم. اما تو رابطه

داشت که اولش  گریم  یلیافتاد، اون طبع خ اتفاقابر 

 هیکه   من   ی برا نیبهیر از ا بود چ   به نظر من عایل

مسئله بود. اما با   ی   فکر و ذکرم فقط هم  زماب  

باعث   موضوع به ظاهر عایل ی   شت زمان، همگذ

س و فشار و هزار تا مشکل د من شد،   یبرا  گهیاسیر

االنه   گمنیم اتی جزئ گهی خب، باشه، باشه د  یلی خ

 فنر ی که پس ب
 

وضع   نی من به ا ... اما خب زندگ

 برم تو برام کاق   خواممن یم گفت یم  اونافتاد که 

که نه درستش    زدمیم ی. من به هر در سنر ین

  نیا ی   مردونه! بب  ی غرور احمقانه هی کنم،یم

تر از اون  مهم یلی خ یمرد  هر زن و   یموضوع برا



 بنده،هست که االن تو ذهن تو داره نقش یم یی   چ

شه... من   ی  هم تحق توش کیل نکهیچه برسه به ا 

  نکهیاز ا کشم،دونم چرا از تو خجالت نیمنیم

بدم  ن  ی دردام رو بب نکهیا   ندارم، از  ب  خودم باشم ابا

دخیر  یلی اما خ یندار  یا ... درسته تو تجربهآد نیم

رو   نا یا خواستممن یم ،هسنر   سنج  عاقل و نکته

به   به من فکر کن   خواسنر  یروز  هیکه اگه    بدوب  

چرا من  دونسنر د یمیتو با ،کامل فکر کن    همه چ  

  چی وقت تو روابطم ه چی من ه  ی   جدا شدم... بب 

فقط مشکل  دا ی با ش  می نداشتم اما زندگ مشکیل

شد   یبه من جد راجع مت ی تصم  یروز  هیبود. اگه 

س تا بهت بگم ،بدوب   شیر یو دلت خواست ب  .بی 
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 :م یگو یم صالیاست  یاز رو  یا ته خنده با 

 یم چ  -
 

خودت تند تند؟ گفتم که نه، قرار   یبرا  گ

 ...نکن   ت ی شد اذ

 :زندیم ی محو  لبخند 



با جون و دل  یجور نیبه حرفام ا  پس چرا داشنر -

 ؟ یداد گوش یم

  !چون کارمه-

 .اندازدباال یم ب  ابرو کنانح یــــتفر 

شغل  به  نی ا ،یجز آشی    دونستمنیم ؟یجد-

  !یرو هم دار  دنی رس گرانیخصوِص به داد دل د 

تو عمل  ذارنهمه مثل تو منو یم ست،ین انتخاب  -

 ...انجام شده

پرسک سه    کیو باز انگار با  کند یم ز یرا ر  چشمانش

 .ساله طرف صحبتم

  شن؟یم  همه گ-

به   فمهی باربد. من وظ  حنر  تا،یب ده،یمامانم، سپ-

حرفاتون گوش کنم، حالتون که خوب بشه، سبک 

حال بد رو جا   نیکجا ا  آد نیم ادتونی ی   که بش

 ...ی   گذاشت 

از برق اشک را   یکه من رد  از چشمان درشنر  امان

 .نمی بها یمدر آن



که من   نگو همه، حداقل تا وقنر  گهید ،کی-

دِرت رو  ه،یسا  رهنیم ادمیهستم، دو من 
َ
من ق

اگه بهم   سازمبرات حال قشنگ هم یم دونم،یم

 ...یفرصت بد

که االن هدفت    یابهیغر  هی باور کنم؟ تو  د یچرا با -

تو   گهیز ددو رو  دونهیم  شده نرم کردن دل من، گ

  ؟یساز واسه من یم چه حایل

تنها   یا چند لحظه قش ی عم یهانفس یصدا

 .ماست  ی   پر تشنِج ب یفضا  یملود

  هیتره دخیر خوب؟ همه تو که حالت از من خراب-

  ...هسیر  بعد  بهی غر  یروز 

 :کنم زمزمه یم ارادهب  

 .آشنا شم با کیس خوام من نیم-

  بغلت کنم؟ تونمیم-

 :دهم و تند پاسخ یم تلخ

  !نه-



 یو با ب  د ی  گرا به سمت سقف یم دستانش
 

  چارگ

 :دیگو یم

بغلت کنم حسم  خوامکنم، یم  پس من چه غلیط-

 ...رو بفهیم

 .چرخانمرا به سمت پنجره یم سم

  !بده حی شما حست رو با همون حرف توض-

 :زندیم یا و از ته گلو تک خنده بلند 

ف،ب  - . داشتم در حقت لطف  نگاه کن کاراشو  س 

 .که آروم یس    کردمیم

  قهی سکار کم نشه. حداقل پنج دق  یهی ممنون، سا-

بهت اعتماد   شهکه نیم  نهی تو نقشت بمون، هم

  !گهیکرد د

   شیتا پا س 
 

را از  نیشده است و ا شور زندگ

 گی وگرنه تار  فهممحرکات پر شور بدنش یم

خانه د  .شده است   د یاز آنچه که با ادتر یز  گر یآشی  

؟ی کدوم نقش دق-
ً
  قا



رو  و با فاصله انداخنر  ی شالم رو لمس کرد نکهی ا-

ام، همون لحظه هم خواستم بهت بگم من شونه

  !شمکارات نیم  نی خام ا

  نیا عیــــو آنقدر س  شود یم  تر کیبهم نزد کیم  ناگهان

  کیم  کنموقت نیم که حنر   دهد کار را انجام یم

 .بچسبانم شیر یپشت سم ب نکیس خودم را به 

. نه از طرف من، هم خام بیس    د ینبا ،از بس عاقیل -

اسمش خام   نی ! اما ایا گهیمرد د چی نه از طرف ه

ام به خواسته  ست یکردن ن طرف   ی اسمش احیر

 آدیم
ً
 اد یهستم که ز  مقابلت هست وگرنه من کال

بهت که گفتم تو ابراز   ؛بوسمیم اد ی ز  کنمبغل یم

 حس و ه مشکیل چیاحساساتم ه
ً
جانم ی ندارم. کال

 ی   االن دو ساعته ع نکهیبروز بدم نه ا د یرو با

روت! بعدشم لمس تو و روبه سادمیدرخت چنار وا

نداره چون   لذبر  چی من ه  یاالن برا دنت ی بوس

و روحت تو گذشته و   هی  ذهنت درگ قدر نیا

  ی  اس ید یکه د  ننر ای و خ  یدی که کش  ب  ها ب  تنها

 
 

 آمادگ
ً
 هب یی   هر چ  د یبا ،یندار  مونده که اصال

  ا یتو دن . من بهیر از هر کیساد ی ب  شیوقتش پ



 هینوازش ساده هم   هی پشت  حنر  د ی با دونمیم

طرفه باشه وگرنه به مفت، گرونه. در  احساس دو 

چند بار. اگه برات   نیا ستم،یمن که متجاوز ن ثاب  

دادم   حی رو برات توض مشکیل هی ا یدرد و دل کردم 

 که اون مشکل مال دوران نوجوون 
ً
بود االن    می اوال

 ...گهید  نمی زن بب  هی ستمین  یجور نیکه ا

س  دهد که انجام یم  ناگهان از حرکنر   اسیر

 شکند یم نمانی ب ی   که داشتم و جو سنگ  وحشتنایک

و  رود هم عقب یم. خودش  افتمو به خنده یم

 :کندغرغرکنان زمزمه یم

 ب  نجا یا لکسیکه ر   دوب  واال! خودتم خوب یم-

 ...دو ساعت به هشتاد روش  نیگرنه تو ا و 

  !خب  یلیخ-

جواب اضافه  ،حرف اضافه بزب   گهید-

 .هایشنو یم
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و  د یو دسته کل رود به سمت کتش یم سپس

خانه بریم ی   م یرا از رو  چشی سوئ  .داردآشی  

 :کنمیم زمزمه

 !شعورب  -

  د؟یار ینم فیترس   ها، ستمیکر ن-

  کند یم ونمی  اش به دارد از خانهکبد، از آن حیس با 

کفشم را   شیو هم پا دارمرا بریم فمی ک  عیــــس 

و  زنمیم ونی  اش ب . به سعت از در خانهپوشمیم

را  فمی ها بروم که بند کبه سمت  راه پله خواهمیم

 .کشدیم

 .کنهکجا؟ آسانسور کار یم-

 .ترمها راحت با پله-

 ...لوس نکن خودت رو ا یب-

تا زودتر از س  آن اتاقک در   شمارمرا یم ها لحظه

خالص شوم و به  نشی و نگاه سنگ  یفلز  یبسته

م اما به محض پا گذاشیر  در آن  ابانی خ پناه بی 



و  زند را یم نشی ماش ی  بست  سسی   دزدگبن یکوچه

 :دیگو یم

ات؟ کجا؟ اومدم تا دم در بدرقه یفکر کرد یجد-

 .رسونمت خودم یم ی   بش

که   ن  ی به او و در ماش  لحظه نگایه کی زدهبهت 

 :میگو یم جیو گ  اندازمباز کرده یم میبرا

  نیهمه راه، تو ا نی خب! ا  رمچرا؟ خودم یم-

احت کرد  چ   ی. براشلوغ   نه غذا  ،یآخه؟ نه اسیر

 ...یخورد

  یداده، س  هی تک  نشی که به در باز ماش   طور همان

 .دهدتکان یم

! فکر کنم مشکل از سقفه، یخوبه، مهربون شد-

. چرا یخور یم تکوب   هیآسمون خدا،  ر یز  یای م

در   یآهان نکنه منتظر  ؟کن  استخاره یم یدار 

س قرص هام رو خوردم به عقب رو باز کنم؟ نیر

 .کنمنیم ت یخودم مسلطم، کار 

 :پرسمیم شوم،یم  نشی ماش سوار  کهدرحایل



  قرص؟-

که سوار    و زماب   بندد یم میخنده در را به رو  با 

 :دیگو یم  طاب  ی لذت ش کیبا  شود یم  ی   ماش

ل ام  ینگفتم برات؟ برا-  گه،ید زمیو غرا الی کنیر

 .ستمیگرنه خدا رو بنده نو 

. خونرسد اما با  کنمچپ نگاهش یمحرص چپ  با 

 :دهدغرض ادامه یم

  حنر  عن  ی  ،لعننر  ترهیقو  یلی هم خ نا یاز کافور و ا-

 لکسیراحت باش، ر  ده هم جواب نیم اتی  تحق

 .می لذت بی   ی  کن. بذار از مس

 :میگو داغون بلند یم  اعصاب   با 

 ح-
ً
 ...فیواقعا

  من هدر شه؟ یکه قراره پا   نت ی از عمر نازن-

از دستم در برود و   ارمی ا اختمانده ت هیثان کی فقط 

را بر سش  یی   چ ا یبخواهم کتکش بزنم  ارادهب  

  نی... بنابرایگر ید یباز  وانهیهر د  ا یخرد کنم و 

 :زنمیم اد یفر 



چه به   چه به شوچ   گهیبار د هیبار،   هیفقط -

حرفا   جور نی از ا ه،ی جواب من بهت منف وقنر  یجد

خودمو گم و گور  یجور  هیبه خدا قسم  ،بزب  

هم نرسه! مغزم داره  امهیکه دستت به سا  کنمیم

  .تو رو خدا بس کن ترکهیم

را   ی   ماش یکه فضا   و بعد سکوبر  شنومیم یازمزمه

مرا به  زند،حرف یم ندهی از آ . وقنر د ی  گدر بریم

 سازد از با هم بودن یم یر ی تصو  چسباند،خودش یم

م و  خواهماما من یم ایلیهر چند خ از ترس و س 

 زن دارد   ی. من هنوز با پورزندمی  عجز بم
ً
که قانونا

  ن  ی جور عج کنم،اش کار یمو من در خانه
 

  زندگ

مد نظرش بوده و به ناگهان با   خاض ی هاکرده، زن

   دهیرس  جهی نت  نیمن به ا  دنید
 

 که از آن مدل زندگ

 غر  ار ی   ها بو آن سبک زن
ً
از   . حنر امبهیاست، کامال

درکش کنم،   توانمفهم کامل مشکلش عاجزم. یم

  رفیر  یودل بفهم اما پذرا به عنوان درد  شیهاحرف

 خودش اص
ً
واقع در توان و در  ست ی ن  کار آساب    ال

   .نمی بخودم نیم
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  الی و من از فکر و خ رود یم یی   ام پاپنجره یشهیش

 .میآیم  ونی  ب

  ون؟ی  ب یی  بگ ست رو  شهیم-

 .کنمام نگاهش یمسشانه یاز رو  جی گ

 .کنداشاره یم ی   سقف ماش  به

دوباره  ونی  ب ی  مشکل از سقفه، ست رو بگ-

 .مهربون بیس  

و با افسوس  کنمکف دستم پنهان یم  ی   را ب صورتم

 .کشمیم آیه

 چرا؟ چرا مثل -
ً
  یبچه از آدم انرژ  هیواقعا

  ؟ی ی  گیم

س دارم. فقط خواستم   یلیام، خ خسته- اسیر

 ...کمهی

س من سبه تم،ی سگرم  یلهی من وس   گه،ید  گمیم-

  !یی  که آروم بگ  یذار یم

 .میا افتاده ی  گ  طوالب   یچراغ قرمز  پشت 



تو رابطه   ویل ه،ی عال  تو همه چ   دتید یهیزاو -

رش نکن ه،ی انسان  یافتضاحه! منظورم رابطه
ُ
 .باز ت

 شا-
ً
 تو درست یم د ی آره واقعا

 
 گز  گ

ً
  ینهیمن اصال

 .اونم از نوع انساب   ستم،ی رابطه ن هی  یبرا مناسن  

 .اندازدبهم یم یبار ه تاسفنگا می ن

خودت رو  ینداز یم یدار  یبه چه خفت و خوار -

  هی ها دنیچ یکی    یصغر   نیا یبزدل! جا یترسو 

ت کن د هیبله بگو،   یدی مدت با من معاس 

 یم ،نخواسنر 
 

 ی. مثل همهشهتموم یم خوامنیم گ

از موضع قدرت بهش نگاه کن  ت ی زندگ یهابخش

 .نه ضعف

 من نیم یرو که برا  نا ی ا-
 

 یخواسته یدر راستا  ، گ

  !خودته

  با 
 

و   خندد که دارد یم  یاو حال  کالفه تمام خستگ

قشنگش است که انگار   یهااز خصلت  گی نیا

  مود خوب   وقنر 
 

  یبه جا اشدارد، اوج کالفگ

  اء ی اش  و شکسیر   وار یبه در و د پراب  و لگد  فحایس  

 .شودبه خنده ختم یم



؛ نه فرستاده یچقدر تو چغر - خدام من،  یدخیر

 ی. معلومه براگمخودت یم ت یواسه هدا نو یا

ش واسه خودم  خودمم هست، اما باور کن همه

 حنر  توب  نیم رو تجربه نکن   یی   چ . تا وقنر ست ین

  شی سال پ ن ی. چندبشنایس نهی خودت رو تو اون زم

عاشق و معشوق  یفکر کرد یرابطه بود هیتو 

شده رفته... چند سال ازش گذشته؟    مومت نیبود

 درگ
ً
   ده سال؟ اصال

 
و  که توئه هجده ساله از زندگ

بدونم  تونمکجا؟ درک االنت کجا؟ یم  رابطه داشنر 

؟ یم یها ی   چه چ بلند فکر  شهتو ذهنت مانع هسیر 

  امکانش هست من کمکت کنم؟ ب  که اگه جا  کن  

 م
ً
  انی   م د یکه شا  ست یمهربان ار ی او مرد بس شخصا

و  کند کودک یم  کیبه  هیاو را شب محبتش گایه 

اما مشکل   دهد رفتارش را آزاردهنده جلوه یم

او درونم را با  یبه اندازه  توانمآنجاست که من نیم

 .دهم حی توض ت ی شفاف 

اما مشکل    کن  محبت یم ی دار  فهممراستش من یم-

ا ،من خودبر  اصیل اتفاقا. حس   هی و بق ط ی بعد س 

 با مدل شخص  کنمیم
ً
 ام،ی کنار ب  تونمنیم تت یاصال



کامل بشه دوباره   حمی توض  سا ی لحظه وا هی

امروزت   یهابه حرف ربیط ی   سوءتفاهم نشه... بب 

 ت  نه
ً
 نداره، داره؛ اما کال

ً
  یاز آدم انرژ  و که بگم اصال

  جانت ی و هبگم شور  یجور چه دونمنیم ،یی  گیم

چالشه،  هی آدم همش باهات انگار تو  اده،یز  یلی خ

 ی دخیر نها هیتو  شه، خسته یم
ً
و   ست ی ب گهید  تا

ت    یفول انرژ  یخوادو_سه ساله یم که از َپس 

 خستهاد ی برب
ً
روزا  یلی ام، خ. صادقانه بگم من واقعا

هم   کلمه  هی.  امحوصلهب    ،ن  ی ب که تو یم  ستمین ن  یا

حرف نزنم. آدم سد و  در روز با کیس د ی شا

 ها ی  بگ شهیاره بده ت نی هستم، اعصاب ا یایجد

  یبذارن برا هی اگه بق رو ندارم. من دارم به سخنر 

  هیخودم 
 

دلم آرامش  سازم،آروم یم زندگ

 ب  ها آدم هی  ب  هاموقیع ه ی... فهیم... تو نیمخواد یم

  ان،ی و خاص م ب ی چون به نظر عج جذابن از دور 

  نی که تو رو و ا  ست ین یی   چ می اما پشت من و زندگ

 گایه تو رو راض   یهمه انرژ 
ً
  نگه داره. من واقعا

از   یلیتر   هی کنمحس یم شموقتا که ازت جدا یم

 ...روم رد شده



 :دیگو آرام یم یازمزمه با 

 !به کارت ندارم که یتازه هنوز کار -

 :م یگو یم ابانی رو به خ  خنن  

  ؟ گفنر   یی   چ-

  خب؟ دادم،اشتم گوش یمنه، د-

  !خب که خب -

قسمت تموم شد، خب چند تا نکته،   نی آهان ا-

  ،افرسده هسنر  تا قسمنر  قبول کن تو کیم نکهیا گی

  گهی. دست یاش هم تو الک خودت رفیر  نچاره

که تو منو    نهیا یبعد ی. نکتههی اش چبماند چاره

من، تو رو. پس  طور ی   هم  ،شنایسدرست نیم

قضاوت   شهیم یجور هی  د یحرفا ببخش نی ا یهمه

 نو یا گهید ستم؟ی. من دنبال آرامش نیخودب  

 
 

 کار چ   گهیشناخت همد   یبرا د ی! اما حاال باها نگ

ت کن  نهیجواب ا م؟ی کن  که تنها راه   را یز  م،ی معاس 

ت هست سا خانوم. نکته  هیشناخت در معاس 

ت کرد منو تحمل  تونسنر و تو ن میآخرم اگر معاس 

 یکه در مورد من زد  ب  هاحدس  یدیو د کن  



 ا دمی! اگه من دی ر درسته، یم
ً
داغون  نقدر یتو واقعا

  ذارمت چشمم کور دندم نرم یم یاو افرسده عی فج و 

 .گهینکن د ت یاذ  نقدر ی رو چشمم، ا

 !یمنطق ندار  ترسم،هم یم  نت یاز هم -

.  شهتنگ مال من، درست یم می زنیم منطق تو رو -

 !شما یکشور منطق دار   هیماشاهللا قدر  
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و باز در    شود سی   یم ه یانپانزده ث  یفقط برا  چراغ

پشت چراغ  یهای   ماش و تمام نشدب   صف طوالب  

 :کنم. با حرص زمزمه یممی مانیم قرمز باقر 

 .حماقته-

تحمل    قابلی  اونقدرها هم غ گهیبودن با تو؟ د-

 ...سنر ین

 :میگو یم و لحِن تلج   سابقهب   خشیم با 

  نیاتوبوس ال  ک،یتراف  نی رسوندن من تو ا-

 !مخصوص داره

 یم  یجور هی-
 

داره،  بخصوض ب  هوا ی  انگار مس گ

 .تو هم خورنآخرش دوباره همه گره یم



هم  در  ب  هاو با اخم دهمیم هی پنجره تک یشهیش به

 :پرسم گره خورده یم

من  ی  گیپ که ناگهاب    قدر ی   ! همسوایل  هی راسنر -

   ی  گی پ ،یشد
 

  ؟خودت و طالقت هم هسنر  زندگ

 به ا
ً
 یبخِش رو هوا هی  یاعتقاد دار  نی اصال

بعد به ارصار   رو به سانجام برسوب   ت ی زندگ

  ؟داشته بایس   یاتازه یرابطه یبخوا

 :زندلب یم شیرو به روبه هی  خ

 .شهاش داره انجام یمپروسه-

حالت  کنم،را در او دارم کشف یم ید یجد ینکته

و   قرار درون ب   یصورتش به شدت منعکس کننده

  شهیکه هم  شی ناآرامش است، بر خالف تن صدا

 پا 
ً
 .تلفن یبر آن مسلط است مخصوصا

  نه؟ ؟ی شک ندار  گهیکه د  یی   به چ-

و   کند یم گاهشهی تک ی   ماش یپنجره یرا رو  دستش

 .فشاردهم یم یرا محکم رو  شی هالب 

  ؟ی بد هیمهر  یخوا چرا نیم نگفنر  راسنر -



 .شهسگ مصب هم که سی   نیم نی ا-

هم دنده هوا  نت یماش شه،سی   نیم گهیآره د-

  !سخته؟  یلی نداره. خ

 :زندو پچ یم فشارد را یم اش شاب  یدست سالمش پ با 

  سخته؟ چ  -

سمت   چی کردن؛ تو بعداز چهارراه بپ  یباز  لمی ف-

 .رمچپ من خودم یم

  هی  خ شیرو بهو باز به رو  اندازد بهم یم نگایهمی ن

 .شودیم

االن؟   چ   عن  ی آد،بدم یم یلینگاهت خ نی از ا-

  کردم من؟  یبرات باز  چ   لمی ف

تا   تواند بارها گفته چقدر یم دهی که سپ  یلبخند با 

 :میگو اش کند یمو کالفه ِس حد مرگ عصن  

که بهم   یو اعتماد یکه زد   ب  هاتمام حرف ی   بب -

خودش، مطمی   باش تا دم مرگ  یِس جا  یکرد

اما جناب   مونه،حرفات تو دل من به امانت یم

 نشون یم
ً
  یدادپورزند تو نه به اون اندازه که قبال



که   منو گول بزب   توب  االنت یم ینه به اندازه ج  ی گ

  .باهویس  

  ه؟ی حرف حسابت چ-

  قول خودت تمام. حاال  و به کنممن باورت نیم-

هر کار   ا یمون تا در خونه ی ای ب  یخواخودته یم لی م

 !یاهدافت انجام بد  یرو در راستا یاگهید

  کند روشن یم یگار ی س دسنر  کی ستمی با س دوباره

 :دیگو یم و عصن  

 .یطلبکار  یجور نینگفتم که ا  بهت دروغ  -

 منم نگفتم دروغ یم-
 

که   اما اوب   ،گفنر   ا ی گ

و خونه و  دا ی دِر اطالعات از شو دربه شونیپر 

بود؛ اما تو فکر  رتر یباورپذ یلی بود برام خ شیزندگ

هم  هست، بزب   به قول باربد مخ من زدب   یکرد

و صد نشون!  ی  ت هی شه تو، یم می تو ت آمیم گهید

با مامان   یمآخه مگه امکان داره من بگم خانم کاظ 

به   ج  ی ه  نی  گدوسته و آمارت رو از من یم دا ی ش

  !یار ی خودت ن  یرو 

 .شودتر یمو هر دم انگار کالفه جنبد یم شی جا در 



من   ها،لهی احساساتت تعط عن  یماشاهللا منطق! -

  یی   چ یدار   می تو تصم دونمیم
 

االنم ده  ی   هم ،نگ

سم که   یی   چ د ینه! چرا باز با بهم گفنر  یبار  رو بی 

  ؟ید بدونم جواب نیم

 :دهمو خونرسد پاسخ یم  نمینشصاف یم میجا س 

 باشه تو راست یم-
 

  یادیبه هر حال انگار منم ز  ،گ

 .کنمیم  یداور  شیپ

  میشو خالص یم از س  آن چراغ قرمز لعننر  باالخره

تمام حرصش را بر س پدال   تواند و پورزند یم

 .کند  گاز خایل  یچارهی ب

 انصاف ن نی ا-
ً
بشه تو   هر چ   نکهیا ست،یاصال

خ ر یز  منو بکیس   یخوایم
َ
 قهی و گوز رو به شق هی  ا

 ر یاحساسمو ز  یکه کل وجود منو و همه  یربط بد

  ؟گرفنر   اد ی بودن رو از کجا  یجور نیا   ،یسوال بی  

 :برم و تند نفسش را یم تلخ

 .از بازجوهام-

 :کوبدفرمان یم ی مشت رو  با 



  نیتر و تلخ نی تر من دارم از خصوض عن  یالمصب -

برام  یی   تنش جز حقارت چکه گف  م ی بخش زندگ

چه  ن  یبب  تو نشسنر  زنم،نداره واست حرف یم

 یاگه ر  وث یمنه د آد؟از من و حرفام دریم سوبر 
 

 گ

کنم؟ چرا   خودزب   د یچرا با  گهیبه کفشم باشه د

خودم؟   ت ی ث ی چوب حراج بزنم به آبرو و ح امی ب

 و 
ً
  نبود به نظرت استاد؟  یاگهیراه د  اقعا
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 ...برو واشی-

 ... تو  ینکن! من برا اموونهی د هیسا-

 :زنمیم اد یفر 

 ...برو  واشی گمیم-

را کنار  ی   ناگهان ماش  راند، که یم  عنر همان س  با 

توقف   یبرا ن  یکه ال   خروچ   کیبه  ک یاتوبان نزد

 .دارددارد، نگه یم ها ی   ماش



 نشی و از ماش  کنمحرکت کمربندم را باز یم کی با 

 حوصله شوم،یم ادهی پ
ً
  کی یبرا اش را حنر اصال

که   امدهی ندارم. به قدم پنجم نرس  گر ید یهیثان

 .کشدرا یم میبازو 

ادا دار هم شد  چه ناز و  ابون؟ی کجا وسط خ-

  هو؟ی

 .برم خونه خوام کشش کارات رو ندارم، ولم کن یم-

 .رسونت بار گفتم خودم یم هی م؛یبر  ا یب-

  ؟بفهیم  توب  یم  نو یبا تو باشم، ا خوامنیم-

و  هی  خ  با نگایه و  کند را رها یم می بازو  مکن   با 

 :زند براق لب یم چشماب  

  می زنحرف نیم گهید ،ی   تو ماش  ی   . بشفهممآره یم-

 یخودی. بکنمول نیم  نجا ی . من تو رو امی تا برس 

 ...مردم نکنمون یسوژه

 از هر زماب   تر طاقت و ب   اندازمبه اطرافم یم نگایه

 
 

 :پرسمیم  امدر زندگ

  !مرد باش راستش رو بگو  پرسمسوال ازت یم هی-



  نشی که به سمت ماش   و در حایل د ی  گ را یم دستم

 :کندزمزمه یم کند،یم  تمیهدا

آروم   گم،باشه راست یم به روح بابام قسم هر چ  -

 .باش

 ه؟ یات چبرنامه-

اتوبان  یباال یاهو ی و ه  ها ی   بلند ماش یصدا

 .می است هوار بزن  را مجبور کرده مانیهردو 

  ؟چ   یشد؟ برنامه فاز و نولت قابر  هو ی تو چرا -

جا لب   کند و همان  نمیبه زور سوار ماش گذارمنیم

 .ستمی او بدن او یم ی   مرز در ماش

زد به ست؟ تو که   هو ی! تو چرا  نه ی سوال منم هم-

که بود اما ست رو باال   یهر گند ت ی زندگ

  نی... ایکرد کار خودت رو یم  و داشنر  یآورد نیم

 از کجا زد باال؟ چ   هو یحجم از احساسات 

  از من؟ یخوایم

 .ی   تو ماش  ی   بش-



چشم شهالت و قد رعنات  ی  تأثمن نه تحت  ی   بب -

ماه   کیکه تو   عواطق    ی  تأثنه تحت  م،ی  گقرار یم

که اگه    یاهینه مهر  ،سازه مجنون یم هیداره از تو 

  یبه من بماسه! برا شیی   ممکنه چ یکمکت کنم ند

دارم، هم  خوب   شنهاد ی هم پ ت یدرون  جاناتی ه

 ازت یجور هی دنت یکه د   شن   تا ی هم ب دهی سپ

خوششون اومده بود که از در اتاقم کنده 

منو   یدی تو که ند  ه؟یچ دوب  آخه یم شدن،نیم

؛ لبم کبود شده بود، دلشون ضعف رفته  هفته کی

 سپ
ً
که ازت خورده   یلیبا س دهی بود، مخصوصا

 به فانیر  
ً
!  یاضافه شد شیسکس  یهایاحتماال

ه   هیپررو پدر من واسه  یچون روِز روزش دخیر

تو گوشش  ی تو خوابوند  آورد دریم کیوچاتفاق ک

  شی! نه پ زنهیم انگار نه انگار، نه به من حرق  

  ا ی گفته. ب  یی   سوسه اومده، نه به بابام چ مامانم

کار   باور کن هم مغزشون مثل چ   نا ی بزن تو کار ا

  چنی پرو یم دا ی ش  یو برات سه سوت نسخه کنهیم

از   داره. فقط من حالم انهیپا هر اتفاقر  یو هم برا



چشمم به  گهی. آرزومه دخورهتون بهم یمهمه

 ...فتهی کدومتون ن  چی چشم ه

هولم   نشی و خشن به داخل ماش  مالحظهب   کیم

 هیو به در بسته تک بندد یم میو در را به رو  دهد یم

 .دهدیم
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از   ،یار ی   از ب قی عم حیس افتم،یم هی به گر  ناگهان

عمق وجودم را  سانجامب    یهادادن یدروغ، از باز 

  لی ثق میبرا شانیها و رفتارهاآزرده است. تمام آدم

 .درک شده است  قابلی  و غ

 کیکه   یسی به اجباِر پل شود که بسته یم  ی   ماش در 

 افتد راه یم کند،را تکرار یم نشی بند دارد پالک ماش

شدم آرام   نشیکه سوار ماش  اویل یاما مانند دفعه

  نهی و با طمأن
 

 .کندیم  رانندگ

 ی   به سمت عقب ماش  گذرد که یم  ی ا لحظه چند 

  ب ی به خاطر دست آس یو آه پر درد شود خم یم



سپس   شود،خارج یم  شی هالب  انیاز م اشدهید

 .گذاردیم  میپا یرا رو  یدستمال کاغذ یجعبه

   ه،یسا کن  که فکر یم  ست ی ن یجور نی ا-
ً
من واقعا

 ...ازت خوشم اومده

  چند 
 

و به داد آب   کشمیم ونی  پشت س هم ب برگ

 .رسمیم  امن  ی ب  یجار 

 .صدات رو بشنوم  خوامنیم-

مرا به حال خودم رها  و مدبر  کشد یم قر ی نفس عم 

  گرفته و   ار ی بس آرام ویل دست آخر با لحن   کند،یم

 :دیگو مغموم یم

 .حداقل بذار سوالت رو جواب بدم-

 .کشمیم سامان شالم دسنر نابه ت یوضع به

 .نرو هی حاش-

 نکهیاون بوسه، ا لیبحث حِس من به تو، دل -

مو گفتم بماند به وقتش. با  تند برات گذشتهتند 

 .کنماصول تو، بعد طالقم. من که تو رو ول نیم

  !هی باز شد حاش -



 . همه چ  ه ینکن سا یجور نی ا اس،هی تو حاش  یبرا-

 .ست ین کن  که تو فکر یم  یدی و سف اهی به اون س 

تا بحث را  دهمو آنقدر کشش یم کنمیم سکوت

 .عوض کند

هست که   یی   بدونم چ خواماگه ارصار داشتم و یم-

رو ببندم، به   دا ی کمکم کنه تا بتونم دست و بال ش 

  یودمه! براخ یو احمقانه خاطر اشتباهات خرگ

  ا ی طالق داشته باشه حق ا یقرار بود  دا ی که ش  نهیا

مخالف   لی ... چون خانواده من و تمام فام هیمهر 

بود از  بزرگیر ازم شش سال  دا ی ازدواج من بودن، ش 

 یبرا خواد منو یم چ   یاولش هم مشخص بود برا 

با بابام    نهیر ید  ب  که خب آشنا  لمون،ی وک  ی   هم

ط رو گذاشت؛ اما من دلم برا  نیداشت ا   یس 

 رهقبل عقدمون سوخت گفت آبروش یم یهاهیگر 

من   یخانواده شهمشخص یم هاش،لی فام یجلو 

و  میخودمون بذار  ی   ب  یی   چ هی ا ی . بخوان اونو نیم

خونه بهت  عاقد اعالم کنه، من فردا تو محرص 

گفتم، اونم که از من    . منم به مامانم حنر بخشمیم

که به   یاشه مادر گناه داره! اما عدد بدتر گفت ب



گفت فرق داشت...    دا ی که ش   یمامانم گفتم با عدد

 اون ن 
ً
  هیمهر  نیمحرص  و ا ومد یخب بعدشم مسلما

که    نهی کاِر درست ا  دونمی موند رو دستم... االنم م

رو بدم و زودتر از دستش خالص   مهر کوفنر  نیا

 ...شم اما

از   با رو شدن هر کدام که  ست یخودم ن دست 

از  افتد،از چشمم یم شیر ی دارد ب شیهاحماقت 

 :پرسمو یم کنمچشم نگاهش یم یگوشه

  اما؟-

 :دیگو به جلو یم هی  خ  طور همان

که از پدرم موند و   بهت گفتم که تمام اموایل-

کتش دست منه، با هر ماه حق مادرم رو بدم    د یس 

برام از روز اول   نیبذارم کنار. ا  و سهم خواهرم رو 

  نقدر یمهم بود... اما ا یلی خ
 

افتادم تو   تو زندگ

که االن   یقدر نیا وته،س احمقانه و ب   یها خرج 

... خونهنیم  ج  ی به ه ج  یه  کنمحسابام رو چک یم

  به حد کاق   کنمفکر یم
ً
 اگه  ازم خورده و برده و واقعا

 ویل اش؛هی بق رو  نمیسگ خورد ا گفتمداشتم یم



 ندارم سا
ً
ده یلیخ ه،یواقعا مادرم  یعقبم. به سی 

ده بود باهاش کار کنم، دست زدم   که بهم سی 

 خرابه! من مقرصم؛ خر اوضاع
ً
کردم.    ت یام واقعا

 بد  دو 
ً
هست که   حق زب   هی . اما مهر عالمماصال

  ب  خدا
 

 غت ی ه که فقط تن سازهرو یم با آدم زندگ

 خواد رو ازت یم یی   چ نکهی. نه ارهیم ذارهو یم زنهیم

 .که از اول حقش نبوده

  شت یبعدش که آت  چ،ی سال اول ازدواج که ه-

 هیاون مهر   یتو قول داد بهش نگفنر  د ی خواب

  ؟رو ببخیس   یس  ینما
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 شی ناشناخته در صدا یبه درد هی شب  یی   چ

 :کندو زمزمه یم شکند یم

  شدمیم شی  گی پ و  گفتمیم دمیبگم، با تونستمیم-

 نقدر یعذاب بودم، ا فشار و ش تحت همه نقدر ی اما ا

که خوب   ،که کیم  آورد حس رو برام بوجود یم نیا



ان یم  نی و ا سنر ین که من    شهکمبود فقط با پول جی 

 خودم رو باخته بودم و گ
ً
  هیو گنگ انگار تو  جی واقعا

 
 

سخته، ولش  فشی ... توصکردمیم  حباب زندگ

 .کن

و بد و  ما هر دو جوِر تلخ یتا س کوچه گر ید

 و  گذرد . از س کوچه یممی کنسکوت یم  ن  ی سنگ

 .ستدیاجلوتر یم کیم

 ه؟ یسا-

 .می  گدر یم  یهی  را به دستگ دستم

  یروز  هی یکه تو اتوبان زد  ب  به خاطر حرفا-

 قشنگ نبودن ،یس  یم مونی پش
ً
 .اصال

 .شومیم ادهی و پ کنمرا باز یم در 

حداقل نه به  ،یوجدان بدبهم عذاب توب  نیم-

 .دارم مانیا  شی بخش هیشون. هنوزم به خاطر همه

 :دیگو ام که یمدر را نبسته هنوز 

   ب  آدما -
 

،اشتباه یم اد یز  که تو زندگ   نی بر ا لی دل کی  

خوب و درست رو   ا ی کی   که تا ابد اشتباه یم  ست ین



 ی  آدم تو باتالق گ گایه  دن،نیم ص یتشخ گهید

 .افتهیم

ام که  . دو قدم نرفتهبندمیم  شیرا به رو  نشی ماش در 

  میو صدا کشد یم یی   را پا شهیهم زمان هم او ش

بزنم و  که حرق    گردمهم من به سمتش بریم زند یم

 :میگو زودتر از او یم

 .رو بده لت یوک یشماره-

 :دیگو یم و عصن   خاراند اش را یمچانه کالفه

تو هم  ی هاکم مونده چغویل  کار؟چ    یخوایم-

به کارت  یکار   گهی. دهام اضافه بشه به بدبخنر 

 .دمندارم تا طالقم ثبت نشه، قول یم

تو   کنه،نیم ب ی ع یکار به هر حال کار از محکم-

ل ن  .سنر ی قابل کنیر

  !هیسا-

 .باشه، خداحافظ -

برات  ا ی ت؟یتو گوش زب  خب االن یم یلیخ-

  اس کنم؟اماس



 .دمخن حرص یم با 

  یدوست دار  وجود ندارد، چرا یه یبعد-

 .نه قبل داشت، نه بعد خواهد داشت  ش؟یبشنو 

 کی شماره را مانند  کند که دلم را آشوب یم  نگایه با 

 و یس امو من داخل گویس   کند تکرار یم آدم آهن  

 :د یگو یم ب یعج بروم با لحن   خواهم. تا یمکنمیم

 .شهتموم نیم نجا ی من و تو ا یاما قصه-

به او در حال پا گذاشیر  به داخل کوچه  پشت 

 :میگو غرغرکنان یم

  ست،ی قصه ن  نی ا-
 

اش منه و خودم درباره زندگ

 .می  گیم می تصم 

باربد  ینهیبه س نهی س کنمدر خانه را باز یم تا 

  یاش را رو کوله  آشفته که دارد با حایل  شومیم

  یهااد ی فر  ی. صداکند جا یمبهجا  شی هاشانه

 :لرزاند مادرش چهار ستون ساختمان را یم

 !ارنی خی  مرگت رو برام ب یبر  الیه-



حال    کهو درحایل گذرد به من از در یم توجهب  

 :کندندارد زمزمه یم خویس  

 .رواب   ه،ی روان-

 :پرسم یم تی  و با ح  می  گدستش را یم مچ

  وضع؟ نی کجا با ا  شده؟چ  -

 .گهی د  ارنی که خی  مرگمو براش ب  می  بم رمیم-

 .نمیبب  سا یوا ار،ی در ن  یباز بچه-

 هی کرده، دو ساعته   دا ی هامو پبابا، جاساز گل ج  یه-

ک داره ناله نفر   .کنهیم نیت 

  !داره خب حق-

 یم تو چ  -
 

مربوط  کسچی وسط؟ به ه نیا  گ

  ست،ین
 

.  کنمدلم بخواد یم یخودمه هر کار  زندگ

نبودم   ادمی بکش کنار خواهر مقدس... آآآه راسنر 

 ...یبر تو تقدساتت یم دسنر  هی یدار 
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او باز آواره  نکهیاز ا کشم،را دوباره یم شدست 

دوست و آن دوست شود و بساط گل  نی ا یخانه



به قول  شود و یه  ا یمه درسشانب   دنی کش

خودشان رول کنند و بکشند و باال بروند و س 

انگار خدا مرا مسئول   نکهی . از اارمی   خوش شوند، ب

 .ارتری   است، ب همه خلق کرده

 ی   باربد منو بب م،ی حرف بزن کمهیبا هم  میبر  ا یب-

 کجاست؟   تا ی . بست یاالنم حالت خوب ن ی   هم

 .اندازدگنگ به اطرافش یم  نگایه

 .ونی  رفیر  ب دهی با سپ-

  !ما یخونه میبر  ا ی خب ب  یلیخ-

 :دیگو یم تعارفو ب   افتد دنبالم راه یم عی مط

دونم  نیس  نشه من نفر  ست،یمامانت هم خونه ن-

 .پر شده

  !نزن  یادیبچه حرف ز  ا یب-

 من دخیر سن باال خ -
ً
دوست دارم، اما نه  یلیاتفاقا

تقوا، عمل   مان،یا اد یفقط  نمی بتو رو... تو رو که یم

 !افتم صالح یم



. با تأسف و به  رود یم سهی ها ر پلهاز خنده کف راه و 

ب و زور  و   کشانمدوم یم یاو را تا طبقه یهر رص 

خانه یمکنمیم  شیمبل هال رها یرو  و  روم. به آشی  

 یو نگاهم رو  کنمرا باز یم خچالیمستأصل در  

 .چرخد یم هدفها ب  قفسه

 کره؟   ،یا ی حال در ب  نی از ا ارمی برات ب چه کوفنر -

 .افتد به خنده یم یشیر یبا شدت ب دوباره

! ها ید ی شن  یی   چ هیخدا نکشتت، فقط  هیسا   یوا-

ِ از خم شد کاش یم درست کرد   یی   چ هیوجود تو  ی 

  یجور نی ا دوب  فازت باحاله! یم یلیخ د،یو کش

  ها یسیلی انگ  یمیقد الیس  نی ا افتمیم  چ   اد ی یس  یم

به عنوان   دهنشون یم کنهلطف یم ونیز یهست تلو 

ون ،خارچ   لمی ف همه لباس  هبعد تو خوابگاه دخیر

 بلند و پق   ی   بسته و آست  قهی  د ی خواب سف

  یخرابکار  یکه دار   نهی بعدش نقش تو ا دن،ی پوش

ا  یهی بق تا   ،کن  یم خوابگاه رو درست رایس  یدخیر

 یم سنر یمیصاف وا  آد مسئول خوابگاه هم یم
 

 گ



 ی من رس شهتکرار نیم گهیخانم د د ی ببخش 
 

  دگ

 .کنمیم

  سوتهشمسخره و ب   یهادوباره به حرف و 

 .خنددیم

درمورد   مونده تو نطق کن   نمی! همیرو آب بخند -

 ؟ کن  کوفت نیم  یی   من! چ

اگه  ینوشابه تگر  ،آب خنگ هیتشنمه،  یلیچرا خ-

 .بده نیدار 

 :کنمو زمزمه یم دهمنوشابه را به دستش یم وانی ل

 .کوفت کن-

و پشت بندش  کشد را س یم وانی نفس ل  کی

 :دیگو یم

اعصاب درست درمون واست    آد خوشم یم-

 .یشکار  یلی ها! خ نذاشته

  نمی نشیم یگر ید  یکاناپه  یرو 
 

چشمانم   و با خستگ

 .بندمرا یم



 خفه گیباربد تو -
ً
رو   ت یشو، از االن زندگلطفا

  !مثل پورزند گی هینشه شب اتندهیجمع کن که آ

 .کندکاناپه غش یم  یو رو  خندد بهت یم با 

 بهش یم-
 

  یخدا دلم درد گرفته! آ یپورزند؟ وا  گ

 هم که زنش شد ب  . خداگهیبسه د
ً
  ینکنه بعدا

 پورزند صداش کن   یآقا  بهیتو جمع غر  یخوایم

  ی   بعد ب
 

 اسم  ،فالب   یبابا  خانوما هم بگ
ً
مثال

 خداداده، پر شالت رو بکیس   یات هم بذار بچه

 
 

س و ناز بگ خدا   یبابا شب ید جلو دهنت با اسیر

 !اومد ساغم وقت داده ب  

به پهلو و کمرش   و لگد محکیم شومبلند یم میجا از 

و با درد و ناله   شود . در خودش جمع یمکوبمیم

  .خنددیم

  .تون، دلقک عوض  گمشو برو خونه-

 هی غلط کردم... سا آد،نفسم باال نیم ی آخ نزن، وا-

  !جون  من، جون  پورزندت نزن

خانه بریم به  یقابلمه ی   و کالفه اول گردمآشی  

در    یاز رو  کشم،یم ونی  ب نمی ب که یم  ب  غذا



 یهمان را رو  اپلوس،ی که لوب  فهممآن یم یاشهیش

 .تا گرم شود گذارمگاز یم

خانه ظاهر یم باربد   .شوددر چهارچوب در آشی  

و حال بود مثل من، چهار   پورزندت اگه اهل عشق-

فالکت و    نی تا تجربه درست و درمون داشت، به ا

دورش   یجور نیا یدوزار  هیکه   افتاد نکبت نیم

با اون دبدبه و کبکبه رو   ق  یبچه س    هیبزنه! آخه 

  و دوستاش؟ دا ی چه به ش
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 زمیبر  یکیر   یشدهاز آب سد  پلو ا یلوب  یرو  خوامیم

و تمام گاز را  لرزد تا زودتر گرم شود اما دستم یم

که    فی. نام دانشگاه س  کند آب لک یم یها قطره

و راه  زند را چنگ یم می گلو   رحمانهب    دسنر  د یآیم

و انگار مرا کشان کشان به مسلخ  بندد نفسم را یم

 یساله جلو  هجده یهی. سابرند گذشته یم



  ست یاش لکه بعد از گرفیر  رتبه  د ی آچشمانم یم

 یو برا کرد یم یی   ها را با وسواس باال و پادانشگاه

  فی من به س   ی. رتبهخواست را یم نی خودش بهیر 

 کیو در  دمی رس می اما باالخره به آرزو  د ینرس

 .دانشگاه معروف و معتی  قبول شدم

. انگار در لحظه هزاران سوزن در  چارهی ب یهیسا

چرا خود پورزند نام دانشگاهش را   رود قلبم فرو یم

 نخواست مرا ب 
ً
د؟ حتما تر و زدهحرست نیاز ا  شینی 

  کند؟  تر شانیپر 

کم کن چه جلز   رشو یگرفت، ز   شیآت کن  کار یم  چ  -

 !راه انداخنر  یولز 

 :می گو یم گدازد که دارد جانم را یم  ید در  با 

  !ی آمار پورزند رو دار  قیدق نقدر ی خوبه ا-

خانه را با صدا صندیل و بر  کشد یم یبد یآشی  

 .ندینشآن یم یعکس رو 

 مدبر  ه ی دا ی آمار پورزند رو ندارم با دوست ش-

اش  خالهدوستش بود، دخیر  دونمدوست بودم. نیم

ه داشت دق   شد،یم  شیک  بود، گ حاال... دخیر



  گفت پورزند رو تور کرده یم دا یکه ش   کرد یم

که سالن    آرهداره ازش پول در یم  یجور ی   هم

ه ا ه  یداغون بود   نقدر یخودشو بزنه... فکر کن دخیر

گرفت پورزند رو دعوت کرد که ماها    مهموب  

 دو مشی ن ی بب
ً
ست پرسش بودم... داغون  . منم مثال

  ؟ی دآب یم وانی ل  هیبوداااا. 

ام تا غذا زده هی تک نت یکاب  یبه بدنه نهیبه س دست 

 .گرم شود

  ؟به سالمنر   یچالق شد-

!  ا یزد هام شکسته، با چه حرض دنده نه ویل-

 .مرگت شده هی تو  ب  خدا

 
 

از حالش  اطیبا احت  شود که رفع یم  اشتشنگ

 :میگو یم  تفاوبر و با لحن ب   کنمسوءاستفاده یم

که دوست    اون مهموب   یر یم یتر تو که داغون-

ت یم   !پورزند رو نشونت بده خواد دخیر

 .دهدرا رو هوا به عالمت برو بابا تکان یم دستش



 داشت خوش  حاال چه ارزیس  -
ً
داشت؟ اتفاقا

تان  شد و من به دس  یادیز  همه چ   . ویلگذشت یم

 .کردم  دا ی شما نجات پ  ی   پورزند نازن ی   توانمند هم

در قابلمه را باز و   و الگ چرخمسمت گاز یم به

 .کنمبسته یم

 بزنه؟  خواست یم سالن چ    دا ی حاال ش -

 ب  ها ی   مو! آهان اکستنشن مو، مثل هم هیچ چ  -

زنه براش از   هی داد خودش بود. یم ی که تو موها

 قد  گرونه  یلیخ هیسا آورد،مو یم هی ترک
ً
ها مثال

کمر، ُپره پر بزنن، جنس مو هم    ر یتا ز   دا ی ش  یموها

  نگولی باشه با ج یعی طب  عن  یخوب باشه، خوب 

 ونش؛یرنگ و مش و دکوراس ی   مستونش هم 

 نجا یالبته نه ا شه،یم  ونی لی ده و دوازده م احت ر 

 .پورزندتون یآقا یطرف خونه یهاسالن

 .چرخمبه سمتش یم زدهبهت 

 خودش نبود؟  یواسه مو؟ مگه موها ونی لی ده م-

خانه   یاشهی ش ی   م یباربد سش را رو   آشی  

 .گذاردیم



دو  ب  نا ندارم بخندم! خدا گهیبس کن د هیسا   یوا-

با بهم جذب شد ! آخه  ها نیتا اسکول مثل آهی 

تو موهاش حالش خراب    کرد دست یم دا ی اونم تا ش

  ینصف من هم مو نداره! اما جا دا ی ... ششد یم

 .ساختمون عقل داره نی ا یهمه

 :پرسمیم مشکوکانه

  ؟و کارش در ارتبایط تو هنوز با اون کس-
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 هسیر  بچه-
ً
... گهیها دارتباط  ارتباط که نه! کال

 یم
ً
سالن راه   گهید  هی  بگ شو هی مهر  دا ی ش گفتاتفاقا

! د  رنهمه یم ا ی گو   افته،یم منم  یدیاونجا کار کی  

تنها شغل مورد   نی ا ب  ِس کارو گرفتم؛ خدا هیرفتم 

صبح تا    یممشت داف  اس  هی ی   منه، ب یعالقه

  شاهللیداشت کارش... ا یی  گ  هی . ویلشب صفا کن  

فکر نکن من  ب  . خدامیبی   ص  ی ف هیحل شه ما هم 

من دلم   آرم،و یم برمیم  ب  حرف از جا ا ی فضولم 



پورزند   یتو و آقا ه؛ی  زود طالق بگ نیتو بود ا شیپ

 .ی   به عشق و حالتون برس 

  سم
 

  دارد از گرسنگ
 

و  عصن   یو فشارها  و خستگ

  العمل خاضعکس آنکه. ب  رود یم  جی گ  ب   در ب  

 :پرسم نشان بدهم یم

 بود؟ چ   شی  گ-

بد کره کردم، به منم غذا  هی! ساب  چه بو یواااا-

  ؟ی دیم

داغ دورش   یاز گاز و قابلمه کنمیم آرامش سیع با 

 .کنم

هم با مامانت صحبت   دمآره هم شام بهت یم-

  ی   لحظه فکر کن بب  هیباال، فقط  یشب بر   کنمیم

  بود؟ چ   دا ی کار ش  ی  گ   آد نیم ادتی

  حواسگاز است و ب    یرو  یفکر و ذکرش غذا تمام

 :دیگو یم



مشکل زنانه داشته   هیداشت انگار حل شده،  ی  گ-

االن  ی   ! مال همها هیما نی تو ا یی   چ هی ا،یگو 

 .ه ی قض  ست ین

درهم و  یو با فکر  کشمپر از غذا یم بشقاب   شیبرا

 .گذارمیم شیجلو  شانیپر 

 

 

*** 

 

 

باز   منیس   ت ی از تعارفات مرسوم و هدا شی اتاق پ درِ 

 میخودش در را به رو  القامنر و مرد  متوسط  شود یم

 با تصور من به   اشی   دلنش ی. چهرهد یگشایم
ً
اصال

 .ندارد خواب  هم لی وک  کیعنوان 

م د ییبفرما-  .دخیر

در حال دعوت به سمت  شوماتاقش که یم  داخل

 :دهد ادامه یم شی   م یرو روبه صندیل



 .یممنونم که دعوتم رو قبول کرد-

 :دهمو پاسخ یم نمینش یم صندیل یلبه معذب

تلفن هم   یگفتم که پا  ویل کنم،خواهش یم-

 .باهاتون حرف بزنم تونستمیم

 یاو هم رو  ند ی بنش  شی   پشت م نکه ی ا یجا به

 .ندینش من یم یرو روبه صندیل

من   یپدرانه، رسام برا یکنجکاو   هی  یبذار به پا-

 مهمه. چ
ً
  ارن؟ی بگم برات ب یدار  لی م یی   واقعا

  دانهی و ناام دهمتکان یم منق   یبه نشانه یس 

 :پرسم یم

 د؟ ینگفت  یی   به خودش که چ-

  !نه-

بودنم   خواممن نیم ،ی   که راست بگ  دوارمی ام-

اون و   یبشه برا سوءبرداشنر  چی حرفام ه ا یو  نجا یا

 ...شما یبرا حنر 

 :کندو زمزمه یم دهد یم هی تک صندیل پشنر  به

 عج-
ً
 ...به یواقعا



  .فشارم انگشتانم یم انی را م فمی ک   یدسته

  ؟چ  -

که   ب  تا جا سته،یانتخاب درست و شا نی ا-

درست و راه درست و   میپرس تصم  نیا  شناسمشیم

 .شناخت آدم درست رو انگار نیم

رنگش چشم   یابه چشمان نافذ و قهوه عصن  

 :دوزمیم

 نجا یمنو از اومدن به ا د یطرز صحبت دار  نی با ا-

. اگر بهش حس  یمصطفو  یآقا د ی کنیم مونی پش

  د ی قانعش کن د یکه بلد  ی هر جور  د یبا د ی پدرانه دار 

  .از من دور بشه

اما کار  کردم، کارو یم  ی   شتم هم من تمام قوا دا -

  .سخت شد

  دنید قهی و چند دق  ربــع صحبت تلفن   هیشما با -

  د ی هست  لیمن نظرتون عوض شد؟ از شما که وک

 .دهی بع

 :دیگو و با آرامش یم زند یم یلبخند



وع کن   توب  خب یم ار یبس-  .س 
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رها  ی   زم یاضافه رو  را کالفه چون شن   فمی ک

 :شودتند یم و لحنم کیم کنمیم

ازتون دارم من اگه   خواهیس   کی یمصطفو  یآقا-

  لی دل  کی خودم  یبرا  دمو انجام یمکار ر   نی دارم ا

منو   یصدا نی دار  نجا یدارم، اما اگه بفهمم االن ا

در   نی من پامو از ا نکهیبه محض ا  ا ی د یکن ضبط یم

 یم شونیبذارم ا ونی  ب
ً
اگه   ا یاتاق و  نی تو ا آد تصادفا

 لی باز شد باعث بشه تبد یاکرد و گره  حرفام کمگ

 ...االن برم ی   قهرمان بشم براش، هم کیبه 

  ص ی تشخ  توانمرا نیم یی   حالت صورتش چ از 

 .دارد گرانهت ی نرمش حما بدهم اما لحنش نوغ

 تونمدخیر جان. من نیم ید ی چقدر تو عذاب کش-

  می تصم نی به زور بهت بگم به من اعتماد کن. ا

  ست،یتو ست درست ن ی از فکرا کدومچی توئه... ه

 .من ساپا گوشم یاهحاال اگه آماد 



چقدر بد است که   بندم،را یم میهاپلک یالحظه

با آرامش   بار نی باز تمام تنم به عرق نشسته است. ا

 :میگو یم

ارصار داشیر  من از مکالمات  یلی پورزند خ یآقا-

وآمد اون خونه و رفت  گران، یبا د دا ی خانمشون، ش 

که در نبودش تو خونه اتفاق   یاگهید ی   هر چ ا ی

از  دنبال سنج    گفت ش یمافتاده براش بگم و همه

هست. راستش من هم مقاوت کردم و  انت ی خ

  یاتو خونه  نگفتم چون دوست نداشتم وقنر  یی   چ

نقش جاسوس دوجانبه هم داشته   کنمکار یم

 کردمش فکر یممن همه باشم... و در ثاب  

مرد   ه ی یدرباره د یآمدها با و ها و رفت صحبت 

باشه و چون  یی   چ ی   و همچ گهیرابطه د هی گه،ید

از  گی دمیفهم  اتفاقر  نکهی نبود سکوت کردم. تا ا

 که  ب  ای   دوسته و چ دا ی ش  یهالی من با فام  یآشناها 

  خوب  هم دمی شن که من یم  ب  با حرفا گفت یم

بزنه   ب  بایسالن ز  هی  خواست یم  دا ی ش نکه یداشت. ا 

  یآشنا نی... اما انا یتلفن و حرف و سفارش و ا کیل

 یم دا ی که ش  گفت من یم
ً
که    گفتهبه دوستاش علنا



پورزند داره از  یها رو بدون اطالع آقاپول نیا

و   اصیل شو بخ دارهمختلفش بریم یهاحساب

! از اون  هیمهر  افت یعمده رو گذاشته بعد از در 

  یهاحساب هی مدت گفت پورزند یم یطرفم آقا

اما خب مدلش رو که   خونهبا هم نیم اشانگب

االن فقط تمرکزش رو گذاشته که   الهیخ ب   د یدونیم

ارصار داره   کنه،نده و به راهش هم فکر نیم هیمهر 

  اننر ی خ
ً
 یسوم مذکر  نفر  هی اتفاق افتاده حتما

انجام   یدر امانت بزرگیر  انتیخ هی نجا ی هست اما ا

پول دستمزد من که  یخانم به بهانه دا ی شده... ش

 کیل  هی   ناچ یلی خ
ً
و درشت   ز یر  یهایز یوار   و احتماال

و   ختهی ر پول یم زب   ه یفکر کنم به حساب  گهید

بار  هی کنه،هاش رو براش جمع یماون زن داره پول

 به اسم    کیس  یلی و فام  اسمپورزند  یآقا
ً
که مثال

رو نشونم داد  کردهیم ز یمادرم هست و پول برام وار 

پول منو نقد  شهی خانم هم دا یش  کهحایلدر 

 ....دادیم

 :پرسد یم درهیم یهااخم با 

  ادته؟یاون زن  ل یاسم و فام-



 .”ی اکی   الساداتسهیبله ”نف-
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 :دهمادامه یم ناغافل

در امانت رو   انت ی خ  نی من فکر کنم اگه بشه ا-

  ست یمجبور ن گهیپورزند د یثابت کرد، حداقل آقا

 ...بازم

 و متوجه   خورمبه ناگهان حرفم را یم و 
 

 گاف بزرگ

  کیاما او با  شود،که دارد از دهانم خارج یم  شومیم

 .کندرا رها یم امدهی کالم نفس بر 

س، من یم- ده دونمنیر مادرش دست زده.  یبه سی 

مجبورم  دخیر جان ویل دونمیم ا ی   چ  یلی من خ

 .سکوت کنم

 .باشد جا کاق   ی   تا هم د یشا دهم،تکان یم یس 

بهش   د ی شما بتون د ی . گفتم شای   خب پس... هم-

 .برم گهی. من دد ی کمک کن

ب یم ک ی شومبلند یم میاز جا تا   :پرسدرص 



   ی   همچ  یتو چرا دار -
 

  ؟کن  بهش یم کمک بزرگ

 ؟ ی ازش ندار  دل خویس   کهدرحایل

ازش  خویس   که من دیل  د ی دونحد هم یم نی تا ا-

  !ندارم؟

 .خنددمردانه یم و  ی   مت 

 مرد،ی  شده منه پ  قشی االن تنها دوست و رف گهید-

 شینخوا ی . تو حق دار کنه اون حرف نزنه، دق یم

  ست؟ین  ب یعج ب  نجای ا نکهیا ویل

دلم  د؟یکنچرا هست، راستش رو بگم باور یم-

نبودم مثل   د ی نیب که یم  آدیم نیبراش سوخت. من ا

تر به خودش بودم ساده، زود باور و از همه مهم

بود چشم بسته اعتماد داشتم.  می دگکه تو زن  اوب  

هام رو دردش هنوز داره تک تک استخوون

  ی ادعا گی نکهی . الرزونهیم
 

 کنه و از ساد   زرنگ
 

  گ

  قی عم  یلی سوءاستفاده کنه خ  گهی نفر د هیروح 

، خواهش یمدهآزارم یم
ً
نفهمه  وقت چیه کنم. لطفا

  یجهی حرفا رو بهتون گفتم نت نیبودم و ا نجا یمن ا

 .گردمبرنیم ممی که شد من از تصم  دادگاه هر چ  



که قلبم را   زند یم در اتاقش باز حرق    یآستانه در 

 :لرزاند یم

دلش رو   یخوا یم یروح بزرگت چطور  نی تو با ا-

؟  بشکن    دخیر

 :می گو یم یو با لبخند گردمسمتش بریم به

 .روزخوش-

قلب و باهوش؛  روز تو هم خوش دخیر خوش-

 شی در پ . راه سخنر نمت ی باز بب  یبه زود دوارمی ام

که اخالق بد و   هی ... آدمهیپرس با پشتکار  ،یدار 

 .قلبش مثل خودته یلخوب داره و 

 :زندیم میکه صدا  شود دارد بسته یم در 

 .جوخانم پناه-

 .گردمناچار به درون اتاقش بریم به

هم بدرد   یلی مهمه. خ یلی خ ،که گفنر   ب  نای ا-

... وقت ما هم ادهیاما راه در رو براش ز  خورهیم

رو   نا ی دادگاه کم. فکر کنم خودت هم ا یبرا



که تو لحنت    جاب  ی دخیر جان. اون ه دونسنر یم

 داد؟ نیم یاگهیتلفن بود خی  از اتفاق د یپا

  دا ی تقاص رضا را از ش  توانممن تصور کنم یم نکهیا

  یحماقت محض است. حرفم تا لحظه م،ی  بگ

 گر ید  قی گام عم  هیتهمت بزرگ.  کی شود اثبات یم

 :میگو و یم رومام فرو یمکه ساخته  در مرداب  

 خی  اش رو ب  حامله بوده و بچه دا ی من فکر کنم ش-

 شگاهیهست و جواب آزما حامله ا یسقط کرده... 

    یرو دستکار 
ً
کردن تا طالق تموم شه... اما اصال

 ....ستمیمطمی   ن
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و من از    شود بازتر نیم نیاز ا گر ید ل یوک  چشمان

بشوم. به  تر مانی پش توانم که دارم نیم  یحال  بد

  یبهیر  یها نقشه دهی و سپ   تا یپورزند گفته بودم ب

دارند و مغزشان بهیر  دا یش ینسخه چاندن ی پ یبرا



کار  بهدست  اما خودم زودتر از هر کیس کند کار یم

 .شده بودم

 ی دق 
ً
که    به آدیم یشو یم لیکه تو تبد  شود چه یم قا

 کیدرست مانند  ؟ یاز آن متنفر بود یعمر 

چ   یهاتهمت  گرانیترسو که پشت س د ی   خی 

  زند؟بزرگ یم

اطالعات رو بهتون داده،   نیشما که ا  یآشنا نی ا-

 ه؟ ی نان یچقدر آدم قابل اطم

آه بلند که از   کی شود یم امشاب  یو پر   ماب  یپش تمام

 .دیآاعماق دلم بریم

  یعی تو حال طب  اما گایه ست،ین ب  گوآدم دروغ-

  .ست یخودش ن

 ...عجب -

که بابا گفت را    ”داغ “عجن    د یگو که یم  ”عجن  “

از   خلوت اسایس کی. جا دارد در کند تازه یم میبرا

سم ”به کجا چن  ”شتابان؟ ی   خودم بی 



  پرس کمگ نیبشه به ا  دوارمی ممنونم دخیر جان، ام-

. کمگ  نیخودت بهیر  کنمکرد. هر چند که حس یم

 .ته ذهنت بمونه گمرو یم نیا

 .ی  روز بخ د،یشما لطف دار -

 ذهنم از هر قضاوبر  م،ی آیم  ونی  ساختمان که ب از 

 نسبت به آدم
 

به نظرم    ست؛ی خال شانها و زندگ

 
 

  ست ی اوستهیبهم پ یهاآدم لحظه کی  تمام زندگ

تا   اند و شده دهی که درهم تن  یز یر  یها هی  مثل زنج

 نی . اما اند یآبه نظر یم با یدست و ز  ک ی زماب   کی

 ب  ها زمان کینامحسوس،  یلی خ ز ی ر  یهاهی  زنج

شان  و تو دوباره بهم وصل  شوند پاره یم ا یقطع 

  هی ناب اول  ی  آن زنج گر یکه د   فی اما صد ح کن  یم

  یروح برس  برا ب  توانا دانستم. من یمشود نیم

بار   ر یاست، که ز  ی   حفظ ارزش خودش ناچ

حسادت، خشم و انتقام   ،شکنجه، فشار رواب  

بدانم درد  خواستمنیم ا ی  دانستماما نیم شکند یم

 ست؟ یمن چ



 خشم و ک ا یآ
ً
با   خواستماز رضا را یم امنهیمن واقعا

  کیبه عنوان  دا ی کمک به پورزند و گرفیر  حال ش 

ببخشم؟ و فکر   ی   و سودجو تسک رحمانسان ب  

  نی البته ا گفتمبود که یم دروغ   ی   سوم  نی ا کنمیم

 ...بار به خودم

 

*** 

 

در حال   یهاگی به د قرار بار ب   ی   اول یبرا

کاش   گذرد و از دلم یم کنمنگاه یم دنی جوش

از حد  تر عیــــشان س رخ دهد و زمان پخت  یامعجزه

خانه و غذا  ابد ی  انیممکن پا و من از هر چه آشی  

سعت ممکن فرار کنم. غذاها را   نیشیر ی است با ب

 و  کشمیم  شانیهاتر از زمان موعد در ظرفداغ

کارم  صاحب   یهابه سوال از هر زماب   تر حوصلهب  

و   شود تمام یم یو باالخره ساعت کار  دمپاسخ یم

.  گذارمیم ابانی پا به خ شهیتر از هممن گنگ

شباهت را   نی خلوت و سسی   که گرچه کمیر  اباب  ی خ



چرا ذهنم    دانمدنج پورزند دارد اما نیم یبه کوچه

  لشی تا او را، وک کند را بهانه یم یی   دارد مدام هر چ

  را و رفتارم را دوباره به رخم بکشد. هنوز چند قدیم

 :دیگو یم شی آشنا ی دور نشده بودم که صدا 

  جو؟خانم پناه-

 گذرد از سم یم الی هزار فکر و خ رود بند یم نفسم

به آن همه  لشی وفادار نبودن وک  نشیکه بدتر 

 .پدرانه و صادقانه است  یادعا 

کر   ن،یکه کور شد  سعنر  نیخدا رو شکر به ا-

 !نینشد

داده و با    هی تک نشی به ماش گردمسمتش بریم به

ترس  و با کیم اراده. ب  کند نگاهم یم ن  ی  عج  حال

 :کنمیم زمزمه

 ...سالم-

  یس  ینما ب  و رو به آسمان با ادا رود باال یم شیابروها

 :دیگو یم



تون هم خوب کار  ! حافظهن یخوبه، اللم نشد-

  !دی منو شناخت  کنهیم

رد  ابانی و از عرض خ فرستمیم  ونی  را کالفه ب نفسم

 .ستمیاو با فاصله کنارش یم شومیم

کار    چ   جا نی ا ؟کن  یم  یجور نیشده؟ چرا ا چ  -

  ؟ یدی پرس  از خانم کاظیم نمی ا ؟کن  یم

از دوستان   گیدم دفیر  جو، اتفاقر نه خانم پناه-

 خودم تعق  نی ا دمتونید
ً
کردم،   بتونی بار شخصا

 .البته جسارت نباشه

 

 

 

 

 

 خاتون #

 _عاشق یها _پنجرهن  یشب_نش #

 



 ,عاشق یهاپنجره ن  ی نششب  "VIP" کانال

[26.06.2021 21:32] 

[Weitergeleitet aus ” یها پنجره ن  ی شب نش 

 [(Zahra_Alma) ”عاشق

 121پستــــــــ#

 

 

 

 

 

بان قلبم ب   و  شود یم دلم خایل ته
باال  امانرص 

 .رودیم

حرف  چرا ادب   ه؟ی جو چگرفته؟ خانم پناه  ت ی باز -

  ؟زب  یم

 .را دارد  بشی است و نگاه عج نهیسبهدست  هنوز 

من باز   مت یوقت صم  هیمحل کارتونه    نجا ی گفتم ا-

 !مزاحمت نکنه جاد یا



 :میگو و یم کنمرا کالفه رها یم نفسم

 .شناسهمنو نیم کیس  نجا ی نکن! ا یباز -

که راِس کاِر خودته، اون همه زنگ و   یباز -

من   لیوک شی اس رو جواب ندادن! امروز پاماس

... موش و گربه باز    هینه؟   ،یدوست دار  یرفیر 

دردت  گفنر به خودم یم داشنر رو بریم کالم گویس  

 چادر یم د یرو، با
ً
 می چغول رفنر کمرت، یم  بسنر حتما

  ؟عن  یحد  نیتا ا ؟تا آروم یس   یکرد رو یم

  ب ی عج و با حیس کنمنگاه یم ابانی آن سمت خ به

 :میگو یم کنم، آن را درک یم یکه فقط خودم معنا

  !هم بدتر نی از ا-

داده  هی را که به آن تک یو همان در  زند یم  یپوزخند

 :زندتلخ طعنه یم و با لحن   کند باز یم

 من عاشق آدم-
ً
 یاعقده یهاچه خوب، اتفاقا

 .ی   هستم. بش

 شومناراحت یم د یگو که یم  ”یا“عقده یاز کلمه نه

مثل  نشی در جهت سوار نشدن به ماش و نه تعارق  



 کنم. در حال بسیر  کمربندم فکر یمکنمیم  شهیهم

 اگر بداند چه چ
ً
 لش ی به وک  ت یدر واقع ب  ها ی   قطعا

  دهد؟را به من نسبت یم گفتم چه صفنر 

 به دردت    د یبدم شا اد یبهت  ب  ا ی   چ هی بذار -
ً
واقعا

 پربر 
ً
  !از مرحله خورد چون تو کال

و به آن زل   کنمرا در فضا انتخاب یم یانقطه

 ینهی زمپس  ر یو گردش تصاو  ی   حرکت ماش  زنم،یم

 .می  بگ خوب   یجهی حس سگ شود آن باعث یم

  محیلکه گفته ب    دارن، اوب    متفاوبر  یها آدما قلق-

  کرد؛پرانیر  باز یم هیبرات   د ی با دهبه همه جواب یم

 عاشقانه  هیجوابه که  وقنر  محیلب  
ً
رابطه رصفا

داشته باشه،   ت ی کار   هی  کیس  هی د یشا  ی   باشه، بب 

، البته   د ی شا مرض نداشته باشه از تماس گرفیر 

  کی نی ... ارنکه مرض هم دا   ها هسیر  بعص  
ً
! دوما

نه  یجوابشون رو ند ضن،یآدم هسیر  مر  یس  هی

 رهموضوع یم نی ا شیر یندارن ب ت ی شخص که غرور و 

یس رو    مخشون که هر جور شده به طرف دسیر

! خالصه کمیر   دا ی پ که    نهی هی  ارتباطات ا  نیکی  



و طبق اون   طرف مقابلت رو بشنایسجنِس 

  .یالعمل نشون بدعکس

را در   لشیوک  شیخودم پ یهاو حرف شیهاحرف

 .زنمو همچنان به آن نقطه زل یم کنمسم مرور یم

  ؟زب  االن چرا حرف نیم-

 کیو دردناک مانند   عی حجم وس ک ی فهمد نیم

  توانمرا بسته و من نیم میراه گلو  ی   سنگ  یغده

 .بدهم  واضج حی توض  چی ه

  کمی دمیم ادتیست. بغ نکن خودم  ی فدا ه؟یسا-

هم به   ! اشکال نداره هر چ  درست باهام رفتار کن  

 ز یهزار تا ر  یمن عادت دارم. اون روز  ،گفنر   لمی وک

بارشم به خاطر تو، االن   هی کنهو درشت بار من یم

  ؟حرف بزب   شهیم

بار   ی   اول   ی. براشود از آنچه که بود بدتر یم حالم

 
 

 کی  توانمام و نیمخودم را گم کرده در زندگ

 .العمل مناسب نشان دهمعکس

  ه؟یسا-



و در ذهنم اعداد را از ده   فشارمرا درهم یم دستانم

 .شمارمبرعکس یم

 ...بگو  یی   چ هیصدات تنگ شده،  یدلم برا-

کلمات قبل از   نیبخواهم جان بدهم و آخر  انگار 

 آشنا حنر گرفته و نا   با لحن   ارمی مرگم را به زبان ب

 :زنمخودم لب یم یبرا

 ...مگه قرار نشد ؟یزد زنگ یم داشنر  کارمچ  -

  م،ی نذاشت  یقرار -
 

به  یدیپر  تو مثل خروس جنگ

  !و رفنر  دلت خواست گفنر  من هر چ  

  شیر یحالت تهوعم هر دم ب زنم،پلک یم طاقت ب  

 .شودیم

 گه نیمم-
 

هات؟ بگو واسه تماس  داشنر  لی دل   گ

 .گهید

 .داردنگه یم یارا گوشه ی   و ماش  زند یم راهنما 

 نه؟  ست یتو حالت خوب ن-

جوابم را   د یبا  فهمد و یم کنمنگاهش یم منتظر 

باز آن  نی بدهد تا منتظر جواب من باشد. بنابرا



چشمانش  طنت ی و ش  بشیو غر   ب یحال عج

 :دیگو و یم گردد بریم

  دروغ؟ ا یراست بگم -

 :م یگو در نگاهش یم هی  خ

 .دروغ-

اما او  ماسد،لبش یم یو لبخند رو  خورد یم جا 

 :دهدو ادامه یم آورد کم نیم  یدر باز   وقت چی ه

در موردش   د یاومده بود که با شیپ میه یمسئله-

 ...کردمباهات صحبت یم

سپس   چرخد،بار کامل یم کیدور صورتش  نگاهم

 :میو گ یم به سخنر 

 .حاال راستش رو بگو -

 یم  نو یازت سوءاستفاده کنم، هم خواستمیم-
 

  گ

  ج  ی و کالفه بودم ه قرار تنها و ب   یلینه؟ خ  گهید

که   کرد جز صدات و حرف زدن باهات آرومم نیم

 ...یکرد  غیــــاونم ازم در 

  ست؟ یراست و دروغت برعکس ن یجا-



  !هی سا ص  یبه خدا تو مر -
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 ر یز  ن  ی عج و با دلواپیس می  گ از صورتش یم نگاه

 :میگو یم  لب با نگراب  

  !روزا نی ا ست یآره، حالم خوب ن-

که    شود یم تر کی نزد و انگار کیم چرخد سمتم یم به

از ادکلن   ی اهیکه ته ما  یگار ی تند س  ی از بو  امن  ی ب

 .سوزد دارد، یم

  ؟ی خور یم  ب  هاتکون هی یخدا دار  د یبه ام-

دلشوره دارد  نیو ا شورد در دلم دارد رخت یم کیس

 :میگو یم  آشوبم وقنر  زند،به حال خرابم دامن یم

  !زنمحرف یم یدارم باهات جد-

س   و با فشار کیم گذارد ام یمچانه ر یرا ز  انگشتش

 .کندیم ت ی مرا به سمت خودش هدا

به   هامزب  مخ یجهی نت نمیبب د یبا ام،یواال منم جد -

  ب  خداهست!؟  یاقول آقا باربد شما در چه مرحله

سقوط  یمن اومدم، تجربه چه از عرش به فریس  

ها  یآزاده. رو  باهاشون  م ی که تو زندگ  ب  تمام دخیر



مدت   هی ا ی آقا ب  ؟وقت نذاشتم که چ   نقدر یبودم ا

  ومد ی اومد! ن وشت از من خ د یبا من باش، تازه شا

من آدم   د یشا  دونمهم برو به سالمت؛ منم الل! یم

 ی   هم  شیکیها، جهت  یلی از خ ستمین آیلدهیا

 نشسنر  نجا یکه ا  ب  تو   ی   ازدواجم... اما من از هم

  یی   گرفتم که خودم رو اونقدرا هم بد و دست پا  اد ی

فاجعه! مگه  هی عن  یو فکر نکنم طالقم  می  نگ

و   کنمطالقم رو بزرگ یم  وضوعمن دارم م گفنر نیم

اعتماد به نفسم رو از دست دادم؟ شعار بود 

  حرفات؟

 ب  ب  جابه  هی  خ
 :م یگو اش یمچانه و گونه ی  

  !نه-

سم راستش رو یم ی   بب -  چند تا سوال ازت بی 
 

  ؟گ

من در چه  آورد،دل خودم را به درد یم سکوتم

 ...ب  هستم و او در چه حال و هوا  ب  ایدن

 !دونمنیم-



باعث   ی   رها، آزاد و از ته دلش... و هم  خندد،یم

  نی در ا نمی نگاهم جذب چشمانش شود تا بب  شود یم

 .اندحال چگونه

 .جز حرف راست بزب    سنر یتو بلد ن ،یغلط کرد -

نارنجک پر قدرت   کی به  هیشب یی   و چ د یگو یم

گو  راست  یهی. انگار آن سا شود درون من منفجر یم

ذهن من خودش را از   یهاو وفادار به چهارچوب

 .کشدحرف یم نیا دن ی خفت  شن 

تت با باربد یم دارم- تو  نقدر یچرا ا شمنگران معاس 

وبر  ، چته امروز؟ هی    دخیر

که باور    را با کیس قی عم ی انگار بخواهم درد دوباره

  نیرا ندارم که ا کیس  گر ی اما جز او د فهمد،دارم نیم

 تابکنم، ب    می را با او تقس یقرار حجم از ب  

 :میگو یم

 ...ست یحالم خوب ن-

 :پرسدیم یمن جد یبه گفته  توجهاو ب   اما 



ا دونممن یم هیسا- زشته   ونی  از ب طمونیچقدر س 

بعد از حکم  رفتمیم د یبا  دونمو زننده است! یم

 آدم گ   ساغت، ویل اومدمطالقم یم
ً
هستم  یی  کال

  اموونهی تو ذهنم حل بشه وگرنه د  یی   چ هی د یبا

بفهمم درد تو، متأهل بودن منه، مدل   د یبا کنه،یم

برچسب  پر از  هیکه   یی   هر چ ا یو   مونهیی آشنا 

 خود منه؟ تو   ا ی زنه؟رابطه یم نی قضاوت رو ا
ً
واقعا

 فهمم،راستش من نیم ،یبا من مشکل دار  گفنر 

دفعه رو راست   نی باورم بشه ا خوامنیم تونم،نیم

ه را هیکه    زنمچنگ یم سماب  ی... به هر ر گفنر 

بدون  یشه برام! آخه تو حق ندار  جاد یا یدی ام

بر  رابطه چی ه   !ینخوا  منو  و معاس 

 .بنددلبم نقش یم یهمراه با تعجب رو  یپوزخند

  حق ندارم؟-

بخواهد   منطقاز آنکه زورگو و قلدر و ب   شیر یب

است.   پناهو ب   چارهی به خود  من، ب هی جلوه کند، شب

 .نمیبب نگونهیمن دوست دارم او را ا د یشا ا ی



و   تریسچون از آدما یم یحق ندار  ،یآره حق ندار -

ت وحشت دار   یمن بعد از عمر  ینذار   یاز معاس 

چون تو ذهنت  یندار  طعم آرامش رو بچشم! حق

و  یمدام توهم توطئه هست، داستان بساز 

نگاه به من و خودت  هی  هیبه من! سا شی بچسبون

بهم بزنم چهل سالم شده! تو  بنداز... من چشم

 یبه سوالم جد ی   . بب میست یسالت. بچه که ن یس

 .رو برات روشن کنم ب  ای   چ هیجواب بده تا 
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هم دوست دارم  شوم؛یم ن  یحس غر  دچار 

 درد مرا نیم نکهیاش کنم بابت اخفه
ً
و   ند یباصال

طلب و احمق و جاه منطق خودخواه و ب   نقدر یا

است که فقط کورکورانه چشمش دنبال منافع  

 وقفهدوست دارم ب   گر ی خودش است و از طرف د

گوش کنم تا    شیحرف بزند و من فقط به صدا



ذهن خودم که مدام   یموذ یدامجبور نشوم به ص

 .گوش دهم  کند،سزنشم یم

حد که همو   نیدر ا ه؟ی سا آد از من بدت یم-

  ؟یس  یم ت ی اذ ،نا ی و ا می ن ی بیم

 :میگو و آشوب یم کالفه

 هم پرس هی-
ً
 ...گفتم که نه، اما ربیط  یدی بار قبال

قراره چند  خوام،اضافه نیم حی ! توضسسسسیه-

 
 

سم راستشو بگ رو   کروفنینه باز م ،تا سوال بی 

 !دستت یی  بگ

باالتر  یاز حد عاد شیتن صدا کنماحساس یم چرا 

  رود؟یم

 االن آدیم نکهینه ا ؟یرو دوست دار  کیس-
ً
  الزاما

  ه؟ی  درگ  ب  باشه، فکرت جا ت یتو زندگ

  شی هایی  و درگ ذهن   یا یدن  نقدر یمن! چرا ا یخدا

 .با من متفاوت است 

 .نه-



حالش را  ض یاش دور مچ دست مر دست سالم با 

ماساژ   است را کیم نو نوار شده اشج  ی پ که باند 

 .دهدیم

مرحله باالتر. فقط  هی  میبر  ی   تونخب، حاال یم-

 به جا
ً
اطراف به من نگاه کن، مثل   یفضا   یلطفا

تو  یزدزل یم تعارفو ب   یو جد قی که دق   شهیهم

 .چشمام

 نیم نه،
ً
من  یبرا  گر ید شهیمثل هم  فهمد قطعا

که    ب  او یبرا  حشی توض  دهیندارد. اما چه فا ب  معنا

.  ست ی نسبت به حال بد من کنجکاو هم ن حنر 

که در روند   ب  قدر به اومن همان فهمد نیم

و   د یبه شخص جد تواند طالق ذهنش یم یپروسه

که به خودم   اعتمادم،فکر کند ب   د ی جد یرابطه

نجات   یکمک به او برا   یکه امروز برا  یخودهم. 

و خالف  ب یعج یطالق کارها یپروسه نی از ا

 ی   چچی با ه  ی   چچی ه  عن  ی نیا ام و عادت کرده

 .ندارد خواب  هم



بشه بعد از   تو ذهنت؟ قراره چ   گذرهیم چ  -

  طالق من؟

منتها   نگرمبه چشمانش یم خواهد که یم  طور همان

 !زدهبار بهت  نیا

  ؟چ   عن  ی-

منم  ،تریسکه تو از من انگار یم  یقدر همون عن  ی-

 ستمیبدونم س خوام... یمترسمکم از تو یمدارم کم

  یکه بخوا  ب  ! تا جاه؟ی تو چ  ذهن  
 

  اد یبدت یم بگ

. کنمباشه من درک یم نا یاز رابطه با مرد متأهل و ا 

 حق کامال با تو! اما ال 
ً
  ب  ای   حرفات، چ یالبهاصال

 نیمکه گفنر 
ً
  دوب  بهشون برگردما، یم خوام ... اصال

هم خوب   یلی خ فهمم،رو خوب یم من همه چ  

بدوزم بهم، اما  و آسمون رو  ی   بدم و زم ی  گ  تونمیم

و چشمام رو   گذرمکه بخوام راحت یم  کیس  یبرا

یط بندمیم که بتونم بفهممت. بدونم    اما به س 

بدونم به من  خوامیم ؟کن  فکر یم به چ   یدار 

 ف
ً
 زد  ا یبه با هم بودن؟  ؟کن  یم کر اصال

ً
تو فاز  یکال

ازت اطالعات   خواستمتوهمات خودت که یم



  یدر   نیبدم به تو و ا یی   چ هیندم و  ه یمهر  ا ی می  بگ

هم   ! قبول. زخم کیمیتو زخم خورد ی   ... ببها یور 

  فکر کن   شهیهم یبخوا نکهی اما ا ست ی نبوده و ن

  خوانیم همهبه تو...  گی دارن از نزد  نر ی ن هیهمه 

 من دست یرست ن بزنن، د ب ی بهت آس
ً
  گهی. اصال

 ...... تو بگو! تو حرف بزندونمنیم

 
ً
  توانمکه یم  ست یکار   نی تر حرف زدن سخت  قطعا

 :کنملحظه انجام دهم، مردد زمزمه یم نی در ا

 ...تو -

 :زندغر یم و عصن   کالفه

  د یبا نگرفنر  مر ی نکردم! اگه آلزا بت ی من امروز تعق-

من، اومدم  لیدفیر وک یتو رفته بود ارمی ب  ادتی

 .باهاش حرف بزنم خواستماونجا چون یم

 ...بگم خواستمنیم نو ی ا-

 .کشدیم یبلند پوف

 خب؟ -



خون طعم بد    یو شور  کنم لبم را محکم یم  پوست 

 .کنددهانم را صد برابر بدتر یم
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 ...من-

چرا که من، خودم را  شوند،ناگهان کلمات گم یم و 

  یاحادثه  نی ام و اگم کرده  شی چند ساعت پ ی   هم

 .ست یتلخ و ترسناک ب،ی عج

به خدا   ؟کن  یم  یجور نی چرا ا ؟یخوایم لفیط   ر یز -

از  دمی ترس ورم داشته! من ازت پرس یجد یجد

که به من کمک کنه؟    یدینشن ،یدیند یی   چ دا ی ش

بعدشم  گه یدادم. د  حیبرات مفصل توض لشمی دل 

خواستم...   یی   نه چ دمی پرس یی   که از تو نه چ 

که تمام مرزها رو قشنگ   هسنر  یتو دخیر  هیسا

دم از مجنون بودن زدم؟ من فقط   من گ فهیمیم

ت کن  ...  می گفتم ازت خوشم اومده! گفتم معاس 

بعد از طالق   یراحت بگو، بگو منتظر  ه؟ی االن چ

! بگو من  چوب  ی منو بپ گهید یبهانه هیهم به 

 نو یرو بدونم، من دارم تو چشمات ا فمی تکل

 ...نمی بیم



  د یو ناام  فرستمیم ونی  را در چند مرحله ب  نفسم

 :کنمزمزمه یم

 ...ست یبحث تو ن گهید-

 .کندیم داد یب  شیدر صدا  طاقنر ب   اوج 

 پس؟  هی بحث ک-

“خودم” و هر دو مبهوت و جا خورده بهم  میگو یم

. او در چشمان من به دنبال معنا و می کن نگاه یم

خودم  ر یتصو  شی هاو من در چشم گردد یم مفهویم

ف شده  ی خود نیا کنم،را دنبال یم ام که معیر

به او جواب بدهم. اما  گذارد شده که نیم یسد

پس  چرا ام؟ بار “نه” را گفته نی چند نکهیمگر نه ا

که انگار    میی  گکنار هم قرار یم  یهر بار جور 

 یگر ید یها خلق شده و ما آدم یدی جد ت ی موقع

  انهیدر ذهنم پر از وسوسه و موذ . کیسمیاشده

صدا را خفه  ”یشد شیباز  “تو هم  کند زمزمه یم

 :میگو و آرام یم کنمیم

 ...اما هسنر  تو آدم خوب  -



ن!  ”“اما”، “ویل شور هر چ  مرده- و “اگر” رو بی 

  ه؟یسا یکرد   کار چ  

عوض   مانیجا بار کی ی   انگار هم  شود نیم باورم

به آب   دست گیل  کی که من   فهمد شده، او یم

م دارم و دارد با   نی ام و از ا داده بابت از خودم س 

را گم   میو من دست و پا کند شماتتم یم ظ یغل اخیم

 .امکرده

 من مشکیل-
ً
شده،  یجور نیداشتم که ا حتما

 ...ب  صد در صد تو  لش ی دل  گمنیم

سقف   یاضافه بد  حی توض  گهیکلمه د  هیبه خدا -

  می روان یدار  کنم،رو تو ست خرد یم ی   ماش

 ...زن! درست حرف بکن  یم

به  یدار  از وقنر  م،ی تو زندگ یتو اومد من از وقنر -

 گهید گیدارم  یس  یم تر کینزد و  کی زور بهم نزد

که دروغ بگه، قضاوت شه، قضاوت   گی... شمیم

االن  ی   که... من از خودم بدم اومده! هم  گیکنه، 

حالم داره از خودم  زنمحرفا رو بهت یم نی که دارم ا

به جونت   چه مرض   دونمنیم ... ویلخورهبهم یم



معذب شه تا   قدر نیا افتاده که آدم رو مجبور کن  

مشکل   گم! دارم یمارهی رو، به زبون ب د ی که نبا   ب  ای   چ

 ترسم،خودمم. از خودم کنار تو یم ،سنر ی تو ن گهید

 ...آدم نبودم... من نی نشده... من ا ج  ی هنوز ه 

 یبرا شوم،یم  ادهیپ نشی از ماش  ب یعج یلحا با 

 یمقصد چی ندارم؛ درواقع ه  یاعجله چی رفیر  ه

دلش  ستیمهم ن می برا گر ی. دست یمد نظرم ن

فقط با  ست،یعصبان ا یشکسته، آزرده خاطر شده 

جلو   رو ادهیدر پ و گنگ چند قدیم جیهمان حال گ 

چون  کنمیم سیع یخودو بعدش انگار ب   رومیم

. د ی  گرا یم میدو طرف بازوها یومندی  ن دستان 

 شباهت به  شیتن صدا ه”ی”سا د ی گو یم وقنر 
ً
اصال

ندارد، لحنش پر از   دهی ها را شن که آن حرف  آدیم

 .پنهان پر از بغص   ست، یدردهم

کوتاه   یاو او لحظه گردمسمتش برنیم به

  د،ی  گرا در آغوشش یم میهاطور که سشانههمان

و  زند کوتاه بر سم یم  یاشالم بوسه  یاز رو 

 :دیگو وار یمزمزمه



... دونمیم ه، یدرد بد یلی دلم ضعف رفت برات، خ -

 ...خدا لعنتم کنه
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تا  ”ی“خدا نکند شود،تر یمدلم آشوب یالحظه

. با فشار کنماما خودم را ساکت یم د یآ پشت لبم یم

 .گرداندانگشتانش برم یم

  سنر یبرسونمت خونه؟ خوب ن-
ً
 ...اصال

 با کنمو فکر یم کنمنگاهش فرار یم از 
ً
  د یحتما

تا بفهمد   آوردمبه زبان یم زشنر  ی   را به هم قت ی حق

 :زنملب یم ستم؟یخوب ن

  ؟کار نداشنر   لت ی مگه با وک -



 .داردبریم نه ی با طمأن میها شانه یرا از رو  دستانش

 ب  خدا کنم، نیم تت یاذ  منر یق چی من به ه هیسا-

هست، من  یی   چ یافکر کردم ناز و عشوه

  فهمم،یم
 

 ینفر  هی نکه ی کردمش؛ ا  من خودم زندگ

و   یس   بهیبسازه که با خودت غر  یی   چ  هیازت  اد ی ب

دوستش نداشته  گهی رو د بهیاز اون بدتر اون غر 

  ت طرف گهید  کنم،کار رو نیم  نی... من با تو ابایس  

ودت به کارت ندارم به جان خ یکار   چی ه آم،نیم

رو به شکل   نی و نتونستم ا یز یقسم که برام عز 

 
 

  یجور نیا خواستمبهت نشون بدم. من نیم قشنگ

 یدخیر سد و جد کردم... من فقط فکر یمبیس  

  یس  هیدارم ناخواسته نقش   دونستمنیم ،هسنر 

 گذشته  یهاآدم
 

... االنم کنمیم یتو باز  مو تو زندگ

یم هی  ب  جا هی میبر  یداجازه یم ُ   ؟بزب   یی   چ ،س 

 .روت داغونه  رنگ و  یلی خ

 :دهم پاسخ یم حالو ب    می  گآغوشش فاصله یم از 

حالم خوبه. بخوابم بهیر   آد،کارا خوشم نیم  نی از ا-

  .شمیم



 :زندیم  تلج   لبخند 

 .مقاومت تا حد مرگ-

 .خوبم-

 .باشه-

 ی   نگاهم را به سمت زم مشی لحن تسل ناخودآگاه

 :ندی گو یم  ار یاخت و لبانم ب   کشاند یم

 ...دی ببخش-

  رو بهت ببخشم؟ چ  -

  د یحس بد  جد ی   حال بد، هم ی   گرفته و هم  بغضم

 .کنددارد پوستم را یم

  ت ی باعث آزار و اذ خواد دلم نیم وقت چی منم ه -

 ی   هم ی! برا بفهیم نو ی بشم، کاش تو هم ا کیس

چون  آد کل و بحث خوشم نیمبهت گفتم از کل

ایمب   هیوسطش  باالخره   شیپ حرمنر ب   و  احیر

نبودم...  شکیل نیا وقتچی به خدا من ه آد،یم

  مهم نبودم که کیس نقدر ی ا یراستش رو بخوا عن  ی

ارصار به بودنم داشته باشه و من بخوام  یجور نیا



حس،   نیاز ا  آد ! بدم یمچونمشی بپ ا ی حاال ناز کنم 

به رصف به  ست یقرار ن ی   بب  شمیم  ت یدارم اذ 

طوفان بزنه، هر  می تو، من به زندگ دنی آرامش رس

 قبول من  تونمنیم کنمفکر یم یجور 
ً
... اصال

ا رشیتوهم توطئه دارم سختمه پذ نم،یبدب ...  ط یس 

 حال من برات   یتو باور دار 
ً
حالم بده؟ اگه واقعا

 د یو بر  رو حرفت بموب    شهمهمه، یم
ً
 گهیو واقعا

  ؟ یس  به کارم نداشته با یکار 

 گر ید نی و حال آشوب من از ا زند یم یتلخند  دوباره

 .شود بدتر نیم

 .شهآره یم-

ام  شدهخشک  یپاها  و به سخنر  دهمتکان یم یس 

ام که  هنوز چند قدم نرفته آورمرا به حرکت دریم

  یهاصدا زدن نی از ا دل خویس   چی ه زند،یم میصدا

 .ندارم ابان یوسط خ

  ه؟یسا-

 .گردمبه سمتش بریم کیم  فقط 

  شه؟ دوباره حالت خوب یم ن  ی من و نب -



 یها پرسک خردسال داشت سوال کیهم  باز 

  یباز اسباب قرار و ب   د ی پرس اش را یمکودکانه

 .دلخواهش شده بود

 ...دونمنیم-

 .بهم بده قویل هیفقط -

 ؟ چ  -

باهام حرف  ا ی ن  ی اگه دلت خواست منو بب  نکهی ا-

  بزب  
 

 با خودت نجنگ
 

! احساس ! به خودت زور نگ

زنگ  هیبا منطق خفه کرد، فقط بهم  شهرو نیم

  بزن، باشه؟

 ی خودش  نی تا از خجالت ا ،یحالت عاد  در 
 

  اشفتگ

  آمدمدرنیم
 

اما  گذشتمنیم از کنار حرفش به سادگ

بودم که تنها زمزمه  می خسته و تسل یقدر به

 :کنم یم

 .باشه-

بدون فکر کردن به پول و  رسمکه یم  ابانی س خ و 

و   می  گیم دربسنر  حساب و کتاب آخر هفته تاکیس



و  نمی نشعقب آسوده خاطر یم صندیل یرو 

 .بندمچشمانم را یم

 

 

 

 

**** 
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  یهاخسته و چشمان سخش را به چشم نگاه

 .دوزدیم اشلیوک

ما   یس  یدرو  یکلبه  نی آورد فی شده که شما ترس   چ  -

  تلفن زدن؟ یبه جا

  روحشو ب   کیتار  یدرون خانه مرد چرچ   نگاه

 .خوردیم

  پرس جان؟ یشد شکیل نی چرا ا-

و در عمق   کند دراز یم ی   م  یرا رو  شی پا تعارفب  

 .رودکاناپه فرو یم

من تنگ شده بود    یافهیشکل و ق یدلت برا-

  ؟عن  ی

  همچون ستوب   شیزانوها یدستانش بر رو  لیوک

اش  خانه یدل از تماشا   تواند و نیم شود استوار یم

 .بکند



! ستین یوقته ازت خی   یلی خ شم؛ی پ یومدی ن-

 ؟ ی شد الی ختا دادگاه نمونده ب   یی   چ

ون یم گهید- باشه،   گفتم حرق    شت،ی پ آناز ما بهیر

 ...زب  باشه خودت زنگ یم یاخی  دلگرم کننده

 .گردداو بریم یبه رو  نگاهش

ه رو؟  کن  یم ب ی ساعته تعق وچهار ست یب-   دخیر

لنگه پا  هینه عشقم پشت در ساختمون تو -

خانوم خدا  وزهی  وقت خدا نکرده به ف هی مستمیوا

  !نکن   انتی خ  امرز ی ب

 ز یبر   ب  چا  هیپاشو  کهی جمع کن مرت لنگت رو -

 .حداقل

 هسنر  ب  نسِخ چا یلی خ م؟ یخواستگار   یمگه اومد-

 .زیپاشو خودت بر 

و با تأسف   کند چشمانش را جمع یم لشی وک

 :پرسد یم

 چرا؟-
ً
  واقعا

  چرا االن؟  گرفته، چ    اد ی اونم  یهامتلک کهی چه ت-



 با  ؟ ی شعور ب   قدر نی که تو ا-
ً
از دست تو  د یواقعا

  !بذاره ابونی س به کوه و ب

ل تلو   حوصلهب   ها را  و کانال دارد را بریم ونیز یکنیر

 .کندیم یی   باال و پا

  ابون،ی س گذاشت به ب دوب  نیم عن  ی االن هههه، -

  تموم شد و رفت؟

ل تلو   شود،از جا بلند یم لشی وک را از  ونیز یکنیر

و سش  کند با حرص خاموشش یم د؛ی  گدستش یم

 :زندیم اد یفر 

کانال    زنم،حمال دارم با تو حرف یم یکهی مرت-

  واسه من؟ کن  عوض یم

  یخوایم چ   داد یحاال بعد فحش و داد و ب -
 

 ،بگ

 .ستیاونو بگو تمومش کن! حالم خوب ن

  چه مرگته؟-

پاکت   شود و تا خم یم کشد یم  قر ی عم نفِس 

فندکش را و  گار ی س عیــــس   لشی را بردارد وک گارشی س



به پشت    . کالفه دسنر کند پرت یم وار یبه سمت د

 .کشدگردنش یم

 .بخوابم تونمنیم-

 چهقب  ؟یجد-
ً
  ؟ی دی خوابیم یجور ال

 هم همه-
ً
بودم  خوابش ب  محض اطالعت قبال

 ...که  دمی خواباواخر خوب یم نی فقط ا

 .شودیم نهی سبهدست  لشی وک

؟ سا- خوابت   خوند یم ب  خانوم برات الال  هی ا 

  برد؟یم

 .اندازدبه او یم یتلخ و تند  نگاه

  داد خانوم بهم آرامش یم هیسا ل،ی جناب وک ی  خ-

داشتم که  هی   هم انگ دمی خواب هم شبا راحت یم

  ...شم  دار ی ها بصبح

موقع که التماست  بگم الدنگ؟ اون من بهت چ  -

آخه؟   هی چه زن نی چه وقته زن گرفتنه؟ ا میکردیم

و کالفه   تابآدم درست، باز ب   هیبذار به وقتش با 

 نهی ! االنم که باز هم یو حال خراب بود



 ؟خودت رو جمع کن    یندار  می اوضاعت... تصم

  ی   ع
 

  !االن بچه داشنر  یکرده بود   آدم زندگ

که دارد   یاز مرد  الی خو ب   شود بلند یم شی جا از 

سالن   ی از گوشه کند او پاره یم یرا برا  شیگلو 

 .زندآتش یم و نج   دارد و فندکش را بریم گار ی س

 ...چقدر خوبه یدی پس تو هم فهم-

و  چرخهورق یم یوضع رو ادامه بد  ی   رسام هم-

بر   هی  بگ عدم سالمت عقیل گوایه  تونهیم دا ی ش

 !تهی عل

 :زندیم  اد یو ناگهان فر  بلعد را یم  گارشی س  دود 

  هی با صد جد و آبادش، دزد  الش  خورهگوه یم  دا ی ش -

 ...زاده! من اون مادرحروم

ر و گوهر   شیر ی هوووووووش! ببند اون دهنو، ب-
ُ
د

جمع کن پرس  . رسام خودت رو زهینر  ونی  ازش ب

ه   جان. به حرف من گوش کن آخه نفهم، اگه دخیر

انتخاب  هیبار  ی   اول  یبرا عن  یگذاشته رفته، 

عالمت   هی  یجا موند ... اگه یمیدرست انجام داد

که   ی! دخیر ذاشت خودش یم یسوال بزرگ برا



خودش ارزش  یکه برا  یدخیر  شه،ی حال ت حرم

به طالق تو راجع  یورها  قائل هست به س  و 

مرد متأهل، مرد  ده،گوش نیم  نا یا و جسیم عاطق  

زارت   مثل تو که گرفنر  یامتأهله! اونم گوساله

 نیمید ی طرفم بوس
ً
  ،یکار   یکجا   فهیم... اصال

بودمش فکر کردم  دهی! من تا ندکن  یم  کار چ   یدار 

. دماال بهت حق یماما ح یشد به حایل باز حایل

  یها رو دار ارزش آدم یخورد تکوب   هیباالخره 

 نی که از دستت نره ا  یاگه هولم شد حنر  ،فهیمیم

  یداد ش یکه فرار   ید ید ست،یراهش نبود و ن

 ...رو چارهی ب

  استاد؟ هی چ  شنهادتیپ-

 ساکت شو و دل به کار طالقت بده، اون به -
ً
فعال

 نیکردم آخر   دا ی که برات پ  رایه نیوقتش، چون ا

افتاد که باز   اتفاقر  د یهست. شا ت یشانس زندگ

 ...یدی شبا راحت خواب
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  خواب  رنگش که از ب   یا درشت و قهوه  چشمان

 .شوندیم یغرق شاد  یالحظه زند،یم دودو 

 گرده؟ بریم ؟یحرف زد هیبا سا-

  ی  من! گ خونمبه گوش خر یم ی   اس ی قشنگ -

رو هواس   ت یافتادم، زندگ عجب االغ زبون نفهیم

من   اد؟ی کجا ب  اد،ی هم بخواد ب هیسا م یی  گ  که،ی مرت

 ...زنمو طالقت حرف یم دا ی به شدارم راجع 

 .دهدیم  وار یرا به د اشهی تک

روزا  نی کنار هم ا  موند، یم  هیسا  شد حاال نیم-

 گذشت؟ یم

-... 

 .گهی پس بنال د-

باهاش   یجور نیبابات هم زنده بود ا شعور ب  -

  ؟ی زدرف یمح

ا  نی االن تو ا- شده   ت یآره، مطمئنم اونم آپد ط یس 

 اعصاب ندارم، از کرد هم حال یم بود کیل
ً
. اصال



  ی   که همچ  ن  ی ب گذشته یم  یلی من خ ت یزمان ترب

 ... هم نشدم مایل

  و عصباب   کند با دست به کاناپه اشاره یم لشی وک

 :دیگو یم

 هی. اونو خاموش کن، بتمرگ نمی ببله دارم یم-

هست که    کمگ  نیآخر  نیلحظه. رسام باور کن ا 

 کنمبهت یم
 

اگه دارم پا به  ،. فکر نکن بچه زرنگ

و بهت هر جور شده کمک کنم چون از  آمپات یم

به  دونمخی  دارم یم هاتیتک_تک گند کار 

کت   دونمیم یحساب مادرت دست زد  اوضاع س 

آب به دست و   هیو ! پس بر هی چه قمر در عقرب

رو  دا ی ش  هیمهر  می صورتت بزن که فکر کنم بتون

  و وقنر  ید آدم به حرفام گوش یم ی   . فقط عمیند

  یزنگ بزنم فقط حرفا دا ی به پدر ش  خواممن یم

راه  وسطش عربده کیس   کن  منو تکرار یم

بذار قشنگ ازت حساب   ؟یدی فهم ،ینداز نیم

ن نگن ا بعدم  کنهیم داد یو ب  اد دو تا د نی بی 

مون با چهارتا عشوه خرش یم چون   کنه،دخیر

 .شانسمونه نیآخر 



  که او آرام همانند پرسگ  ست یاهمان لحظه نیا و 

  ِی و با کنجکاو   ند ینشکاناپه یم  یمعصوم گوشه

 .شودیم  هی  خ لشی به بهت به صورت وک ختهی آم

  ادتیبود و اگه  مرد با آبرو و منطقر  ا دی پدر ش -

نقطه ضعف بزرگ دارن، اخراج   هیباشه اونا 

  کرد؟که توش کار یم  ب  پما ی برادرش از آژانش هوا

... ما قبل از هر یهست!؟ دزد ادتی که   لشی دل 

حکم رو  بر بشه و یهکه ممکنه زمان  اقدام قانوب  

 یدموار  م؛ی باهاش صحبت کن  می تونیم اد ی حکم ب

ش انجام داده رو بهش بگ و   می که دخیر

ش    می کن   دشی ناجوانمردانه و با زور تهد که اگه دخیر

 ه،ی  طالقش رو بگ دردس ب   نکهینکنه به ا رو راض  

 .میبر آبروشونو یم

  دونست یم جماعنر  هیآخه استاد، من خر بودم -

 االن هم  نیا
ً
زن من شد از من بدزده و بره، کال

  شهمحسوب یم ق  یس  شغل  یادر هر رده یدزد

ند ُبرد، چرا  گنیم
َ
طرف عرضه داشت تونست، ک

خانواده ندونه مادر و   ی   هم   ینکردن؟ بعد بابا هی بق

  ن؟کرد   کار خونه چ   یاعضا  یهی دخیر و پرس بق



 نه نیم  یی  گالم به کام نیم-
ً
که    دونهکه! استثناعا

ش با پول سالن   هیبخت داره توئه نگون یها دخیر

تو   افتادهداشته یم م ی و از هول حل زنهیم  ب  بایز 

  !گید

 :پرسد و مشکوکانه یم خورد درهم گره یم شی هااخم

 ؟ چ   عن  ی-

 .دهدتکان یم یبا تأسف س  لشی وک

!  گهیقلق تو بند شلوارته د فهمهیم هر زب   عن  ی-

مله زده حا ارهیدرب یتر پول قلمبه هیالبد اومده 

بچه رو انداخته! من رفتم   شی شده، چند وقت پ

  دا ی رو پ خش یتمام مدارک اون مطب و جا و تار 

بوده که پرونده طالقتون باز  وقنر   نا یا ی کردم، همه

  حنر  ،بکن  پوستش رو   توب  یم  حساب   گهیشده، د

زن  هی که به حساب   ب  ها تک_تک پول توب  یم

به هر  گممنتها من یم ، یی  رو پس بگ ختهیر  گهید

نشد دادگاه! منو   م؛ی خودمون حل کن   ی   حال اول ب

ا  چی رسام، تحت ه  ی   بب  رو  دا ی ش یها تلفن یطیس 

! بند  کن  قفل در خونه رو عوض یم ،ید جواب نیم



 یدگور که خام   یبند کمربندت هم سفت یم

که    کنهیم ی بفهمه، هر کار  وقنر  ؛نیس   هاشیباز 

ا   نیض کنه، کوچکیر رو به نفع خودش عو  ط یس 

  !وجود دارم ا ی دن   نیفراموش کن من تو ا یبد گاق  

 :کندو با بهت زمزمه یم خورد یم  سخنر  تکان

  ؟تو مطمئن  -

 .صد در صد-

  ؟ی اطالعات رو آورد نی از کجا ا-

  تشکر کردنته؟ یجا-

 
 

 .زنداش یمآشفته یموها ان ی در م چنگ

  می کن  ت ی راست شکا  هی بذار  م؟ی چرا به باباش بگ-

 ...پدرشونو 

 .گذاردچشم بر هم یم لشی وک

 .بهم اعتماد کن-
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و ناباور   دهد کاناپه یم  را به پشنر  اشهی تک لشی وک

 :زندلب یم

  نی باعث شده تو ا رسام! چ   یس  ترسناک یم یدار -

 ؟ بیس   شکیل

- 
 

  !و سنگدل احساسزن ب   هیبا  زندگ

 :زندلب یم یناباور  یاز رو  یابا ته خنده لشی وک

  ؟ی نبود  لیجا دخ چی خودت ه مطمئن  -

  امی لجن نکندم ب نی که زودتر از ا  ب  جا چرا اون-

در دنبال  دربه فهمممن یم وقنر  ی! توقع دار ون ی  ب

ه، بچه رو بندازه، بندازمش ز  مشت و لگد و   ر یدکیر

 یبچمه، از خون منه، ُمرد یسی  کنم که آ نهیس

من که آخرش  ؟! که چ  ی نگهش دار  د یبا یموند

اون  و بچه ت هیبعدش تنم بلرزه   شدم،جدا یم

خودم چه   ا یبزرگ شه؟   خواد یم یجور چه خانواده



  کی چل کی به سش بزنم؟ اگه االن چل  خوامیم گیل

ترسناک   ختمیر چند ماهه یم ی   جن  هی اشک واسه 

یس شیر یبگم ب یی   چ  هینبودم؟  بچه   نیاگه ا ؟بیر

که رو    ب  ها بچه نیا ی   ع شد من یم  یبرا موند یم

  یروز  هی د ی ا! شموننتجاوز شده یم ی هادست زن

  وقت چی ه  کهنی اما ا  افتاد مهرش به دلم یم

که پدر   ب  ها ... بچهرفت از دلم نیم خواستنمشنیم

 چ   خوانشونطرف با ذوق و شوق یم  و مادر هر دو 

 ...که حاال... ولم کن بابا  شنیم

 .شودآه یم  لشی وک  نفس

 !یبود ب یعج شهی هم-

 ...که تنهام  نهی واسه هم -

دخیر   هیسا گمنفر، منم یم هینکن باز رو  د ی کل-

بهش سخته... آسونم باشه   دنی اما راه رس ه،ی خوب

رو ادامه بده چرا  ت ی هم نشد زندگ ه یاگه سا حنر 

  ؟و اوب   نیلنگ ا  قدر نیا



گفتم حرفام   هی به تو بگم؟ به سا هیچ اشدهیفا-

آزارم  ب  تنها  ستم،یلنگ ن گم،بازم یم  اد یرو... اگه ب

 .شمثل گردابه گم یمم ده،یم

مرد   نی ا  کند،یم یصورت او باز   یرو  نگاهش

   یو ی اهی در ه   یادیجوان، ز 
 

 .گم شده بود  اشزندگ

  هی ست،یها هم نبه آدم دنی راهش چسب رسام ویل-

ا حنر  د یهم بزار شا یدرصد هم درست   طت یس 

که    توب  دخیر دلش با تو نباشه... نیم نی شد، ا

که    ب  ایقله رو  هی ی! خودت رو نی  رو زورش کن  

 .با مغز سقوط کن   هو ی

خسته زمزمه  و دل زند یم  گارشی به س قر ی عم پک

 :کند یم

 ...هست -

 هست؟  چ  -

 .دلش با من هست -

 .ندینشو صاف یم کوبد دستانش را بهم یم لیوک

 تو بهیر یم-
ً
  ؟یاهخب حاال آماد  ،دوب  حتما
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 ”بهار یباز رو به انتها مهی ن یپنجره“

 ”هفده پالک“

 ”سدرگیم قاب“

 

 

 

 

 



 

 

 شی هاو هسته دهمرا از وسط برش یم عماب   مو ی ل

را باز    یسی   در قابلمه قرمه وقنر  آورم،را در یم

 دمی جد یحس مزخرف و آزاردهنده کنمیم

عطر و طعم   قدر نی”چرا ا د یگو پوزخندزنان یم

تا   دفعهنی برات ا از صدبار پخنر  شی را که ب ب  غذا

  یخط رو حد مهم شده؟ نکنه به خاطر دست  نیا

 قرمهکه   خچالهی
ً
 ”؟یسی   فقط نوشته لطفا

با وسواس   و  زمیر را داخل قابلمه یم  ها عماب   مو ی ل

باِر دهم  طعم خورشت  دن  ی چش یبرا ام گونهض یمر 

 .کنم مبارزه یم

  مرغ یهانهی منتظرم تا س دهمیم هیتک نت یکاب   به

ند، ما ام و برنج آبکش را آماده کرده ی   چته یهیبی  

م  گر ید  یدو غذا د ی است. با نکیشده در س هم بی  

س به   اما ذهنم قفل شده، چرا که تمام مدت با اسیر

چند    نی در ا  کهنی. با اکنماطراف خانه نگاه یم

 طبق قولش نه ز   ی  اخ یهفته
 

  ایمی زده، نه پ نگ



موقع رفت و آمدم در خانه حضور  داده، نه حنر 

ست؛ اما امروز بد آشوبم و مدام حس  داشته ا 

  د،یای ب ونی  ممکن است از اتاق خوابش ب کنمیم

 .ست ی گرچه که مطمئنم خانه ن

  تا یب یشماره دنیبا د لرزد، یم  بمی در ج امگویس  

از گاز فاصله   کیم  خورد در هم گره یم  میهااخم

آرام انگار که در   ب  و صدا یجد و با لحن   می  گیم

 :دهم هستم جواب یم یادار  یطی مح

  تا؟یبله ب-

  ؟خوب    هیسالم سا -

 .ممنون-

و انگار در گفیر  حرفش مردد   کند مکث یم کیم

 :دهدکنان ادامه یممنباشد من

  د یبا  هی کار مزاحمت شدم، راستش سا  س  د یببخش-

ممکنه  گفتمبهت بگم که اگه االن نیم یی   چ هی

س  ،یتو با ما قهر  هیسا  ی   ... بب دمش یم مونی پش

وع شد!؟ ما    دمی من واال نفهم  ،ن  ی سنگ از کجا س 

و خنده و   و شوچ   میعمره با هم بزرگ شد هیکه 



  تممنم که ازت معذرت خواس م،یدی همو د  یجد

 بحث من ن 
ً
بحث   ست،یمنتها االن اصال

 ...اسدهی سپ

 :میگو یم یدلرسد  با 

برگردم ِس  د یندارم! االنم با دنشی به شن یا عالقه-

 .کارم

  ؟یشد   یجور نی تو رو خدا، تو چرا ا هیسا-

 گهید خوام نشدم، فقط نیم من جور خاض-

االن کار  تا یهدر کنم، ب یخود ب   یهاآدم یوقتمو پا 

  !زنمدارم شب خونه باهات حرف یم

 :دیگو یم زدهشتاب

خونه بهم خی    یدی نره رس ادتی  هیباشه، فقط سا-

ه داره کار دست خودش یم  نیا ،یبد   !هادهدخیر

کت   ط یمح  نجا ی که انگار ا  رود یم ادم ی  دفعهکی س 

اس؛ با من در حرف زدن بسته یاست و دست و پا

 :م یگو یم عصن   یپوزخند

  اس؟هم از رضا حامله دهی البد سپ  ه؛ی چ-



بهم   ناگهان سکوت  پشت خط شوک وحشتنایک و 

. داد ند ینش به جانم یم یو عرق سد کند وارد یم

 :زنمیم

  شده؟  چ   تا،ی الو ب-

 :دیگو و گنگ یم دهی ترس

   یجور نی ا گهحامله شه، یم ی  از ام  خواد یم-
ً
حتما

 ...کنهعقدم یم

 :میگو و با نفرت یم می  گ را گاز یم لبم

خواهر  نی خدا به ا لعنت به هردوشون، لعنت -

  شعور نفهم و ب  
ً
من! لعنت به تو که مثال

مشت   ه ی. ی   تحمل قابلی  تون غ... همهدوستیس  

 ...پرست پول یآدم  هرزه

 لرزد،دستانم یم کنم،قطع یم شیرا رو  گویس    و 

.  ستمین دهی نگران سپ شهیدرواقع ته قلبم مثل هم

ِ عمآن دوست 
 یهم ق  یداشیر 

 
جانم را  شگ

و   مار ی همه فکر ب ن ی من فقط از ا لرزاند،نیم

که تی    ب  هاداشیر  ام. از دوست خسته  گونهض یمر 

 و  یخواهر  یمن برا  ارم،ی   جانم ب  یشهی اند به ر شده



که   از کیس خواست و او یم دادمحرمتش جان یم

 الی دار شود تا به خدودمان مرا به باد داده، بچه

رضا را   کسچیباطلش صاحبش شود. ه

کرد، که   ی او را مجبور به کار  شد نیم  شناخت،نیم

   شد حامله یم دهی سپ یو اگر روز   خواست نیم
ً
قطعا

پشتش بود که خواهر احمق من قادر به   یانقشه

 .نبود رکشد
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که    دارمیمبر  واب  ی و تا ل کنمآب سد را باز یم ی  ش

 :دیگو یم ب  خودم پر کنم، صدا  یبرا

 ...حامله بوده دا ی ش گفنر   یپس تو به مصطفو -

  و هزار تکه خورد یم ی   از دستم رها، به زم وانی ل

و   شود یم  کیرا که نزد شی هاقدم ی. صدا شود یم

.  شنومکفشش یم  ر یرا ز  ها شهی ش خرش خرش خرده

 .کرده است  ی  گ   امنهیس  انی م  ب  نفسم جا



بازش کردم، فکر کردم  چندبار به در زدم وقنر -

 ...ید ی شن

و  شود رد یم امنهیس یقفسه یاز جلو  دستش

و به  کند پرش یم دارد،چکان بریماز آب گر ید واب  ی ل

 .د ی  گسمتم یم

  شهی حاال! من هم   فنر ی قلپ بخور پس ن هی-
 

  از بچگ

که   یاهر وقت بابام مچم رو گرفت، هر سوبر 

دادم، بعدها تو کار، تو دانشگاه، تو اون ازدواج  

به خودم  که داشتم یه  یو گور  ی  هر گ کوفنر 

   هستم من! ویل انیسعجب بدش  گفتمیم
ً
واقعا

  هی... تر از من  بد شانس  یلی تو خ  کنمفکر یم هرچ  

 کردمیم دا ی از خونه پ د یمهم با یلی مدرک خ

 نیم فرستادمعکسش رو یم
ً
تا   خواستموگرنه اصال

 ...امیب هسنر 

  وانی انجام داده باشم، ل یکار   کی نکهیا  یبرا فقط 

هنوز   نوشم،یم و قلن   می  گ آب را از دستش یم

بان قلبم در گوش  .دهدمحکم صدا یم میهارص 



را جمع کند و   وانی درشت ل  یهاتا تکه شود یم خم

 :دیگو یم  حال با لحن آرایمدر همان

... اما تو شن عاشق یم  ها یلی چون، خ بدشانیس-

چون   ! بدشانیسیپرست شد آفتاب هیعاشق 

  شخص  ی   دورب هیرفیر  تو تظاهرات اما  ها یلی خ

از   گیو تو  کرد تو رو ثبت یم ر یها، تصو تمام لحظه

که تداخل عشقت    ... بدشانیسیاخراج شدها شد

بدر هم شد ه  اتندهیو آ  ی  که گ  ! بدشانیسچی رص 

ده و از  ب  که بو  یافتاد یخواهر  هی از معرفت نی 

که   اس... بدشانیسدوره نی ا یهازن شیر ی جنس ب

طمی   بودم و از ته قلبم م دمی من از روز اول فهم 

باشه فقط به دست   حل شدب   می زندگ یاگه گره

که ازت خوشمم اومد.   بدشانیس نقدر یتوئه، ا

  ،یدم دفیر مصطفو  دمت یکه اون روز د  بدشانیس

حساس...    الوگی خونه س اون د دمیهم رس  وز امر 

 یکه باز شدن گره  که بدشانیس  نهیاز همه مهمیر ا

ت برام  نداشت که چقدر خود نیبه ا ربیط می زندگ

  شیر ی! هر چقدر بهی سا یکرده بود  دا ی ارزش پ

 چ   دونممن نیم هی سا  فهمم؛یم شیر یب گذرهیم



به بعدش هم  نیبگم؟ تا حاالش که گند زدم، از ا

ندارم، هرچه باداباد! من دوستت دارم،  یدی ما

.  شهنیم دونمیم . ویلکنهیم  امچارهی داره ب  دنت یند

رو   اشهی عجله دارم بق ی   منه. بب  بدشانیس نمیا

 .جارو کن، تو دستت نره، خداحافظ 

 :میگو یم  لرزد،یم فقط کیم ارادهکه ب    ب  صدا  با 

  ؟و بفرسنر  یی  عکس رو بگ د یبا مگه نگفنر -

  خواهد چه گفتم و دلم یم  شومبعد تازه متوجه یم و 

خانه محو   یهاکیسام ار یآب شوم و در ش آشی  

 .شوم

خانه از شتاب قدم دم کاسته    شیهادرگاه آشی  

به سمتم  . وقنر ستد یایم و با مکن   شود یم

اش را قاب صورت خسته یلبخند محو   گردد بریم

 .است  گرفته

 بمونم؟ ی دوست دار -
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  نیاز ا کشم،یم میران پا یدستم را محکم رو  کف

 .ارمی   حال مستأصل ب

 ...نه فقط سوال داشتم-

شده و پر  ز یر  و با چشماب   شود یم نهیبه س دست 

 .کنداز خباثت نگاهم یم

س-  .بی 

  اس؟حامله دا ی ش -

  از چه جهت برات مهمه؟-

 عیــــکنم س   سیع د یبا زنم،س هم دارم گند یم پشت 

موضوع را جمع کنم، به کار برسم و طبق معمول با 

اش و مسائلش  سعت ممکن از او و خانه نی شیر یب

 .فرار کنم

دخالت کردم. راستش   د یجهت، ببخش چی از ه -

سم؛ قورمه ی   حاال که هست رو   یسی   از خودتون بی 

دوتا   یبرا  ویل کنمهم دارم آماده یم ی   چپختم، ته

خودتون  د،ی به ذهنم نرس یی   چ  گهید یغذا

  د؟یندار  یشنهادیپ



تأسف تکان  یاز رو  یو س  د ی  گ یم اشخنده

 .دهدیم

  شبکه دو؟  یچرا زد-

 نیم-
ً
م چ   دونمواقعا   !بی  

 .دی  گبه خودش یم یمتفکر  ژست 

افتاده   چه اتفاقر  نهیتو که کارت ا یچه جالب، برا-

نکنه زبونم الل   ؟دوتا غذا انتخاب کن   توب  که نیم

  من برات مهم شده؟ یقهی سل

پر از  ی   زم افتد یم ادمیو تازه  رومسمت گاز یم به

  یگوشه  یدر انبار  د یآیم  ادمی است.  شهی خرده ش

موکول کنم به بعد از   د یداشتند اما با برقر هال جارو 

 .رفیر  پورزند از خانه

 .نشه  رتیشما د پزم،یم یی   چ  هیخودم -

که تمام جانم را منقبض    دار معن   یا خنده با 

 :دی گو یم کند،یم

 ...وقت  ه یشما سختت نشه  گمیم رم،من که یم-

 .گردماخم به سمتش بریم با 



  ؟چ  -

  !یهمه خوددار  نی ا-

  گردانم،به سمت گاز بریم هدفگاهم را ب  ن دوباره

 .خورددر سم چرخ یم الی هزار فکر و خ 

 .التت ی خوش باش با تخ-

  ؟یخودکار دار -

خانه یم ی   م یرو  شیبه جستجو  کالفه و  نگرمآشی  

 یها سهیک  ر یدارم، ز  فمی در ک میبگو  خواهمتا یم

  نکرده شانیجاکه هنوز کامل جابه  د یخر 
ً
ام احتماال

  یرو  یسی   که با آن قورمه  یسی نو همان روان

و  کند یم  دا ی را نوشته است، پ  خچالیدر  کر ی است 

خانه ک یتک ستون ورود یناگهان رو  کنارش    هآشی  

بدر  ستادهیا   یرص 
 

 :دیگو زمان یمو هم کشد یم بزرگ

دل المصب تو هم   نیهم نشون ا  نی خط، ا نی ا-

تا اون  دوارمیفقط ام آد یمباالخره از پس عقلت بر 

  !باشه دهی نکش مارستان ی موقع من کارم به ت

 :زنملب یم زدهبهت 



 ؟ ی آر یمدر  یباز وونهی چرا د-

 .کندپرت یم ی   م یرا رو  سی نو روان

  ؟ فهیمخودت نیم ،یدار  اجیبهش احت -

 :میگو حرست یم با 

 ناس؟ی دارم ا اج ی که من بهش احت  اوب    مطمئن  -

ا   ط یس 
 

 ...من  زندگ

 .دی  گدستش را به سمتم یم کف

ا هی بس کن سا -   ط یتو رو خدا س 
 

ا  زندگ  ط ی من، س 

 
 

هست؟   ست،یاز من که بدتر ن  ت ی من! زندگ زندگ

من   ی   ! بب یلیخ ؛یترش کردسخت   یلی تو خ ویل

به کارت ندارم اما  یهنوزم س قولم هستم، کار 

خودت   یبهت بگم، تو دار  یی   چ کی خوام فقط یم

خواهر، مادر و   یبرا بسه نگراب   ،کن  رو حروم یم

داره   می اگه خواهرت تصم ی   و اون! بب   نیدوست و ا

 ،حامله بشه تو خودت رو هم بکیس   که ی از اون مرت 

 .بزب   شو یرأ توب  نیم



که رد بده،    یعلف بکشه اونقدر  خواد باربد یم اگه

 غلیط چی ه هیدوست و دخیر همسا  هی تو به عنوان 

مامانت رو  یها! جلو دلشورهبکن   توب  نیم

 ...یی  بگ توب  نیم

را رها  ی   چو همه شومیم  نهی دست به س مضطرب

 .کنمیم

  !ماشاهللا یخوب آمار منم دار -

البد با    ،تو آمار شکم باال اومده زن منو داشنر -

من که دارم از چهار تا اتفاق تابلو   خ،یــــساعت و تار 

که آمارت رو دارم! آخه    یمتوهم شد زنمحرف یم

! گفتم دوستت  یکر   چقدر تو خوب به موقع کور و 

و قابلمه رسوخ  گیتو عمق گاز و د ی د ی دارم نشن

... گویس    پا س  گمیم گه ید ی   چ هیتا  ،یکرده بود

  !هی سا ص  یتو مر  گمهنوزم یم

و به زحمت   د یآیم  میهاتا پشت پلک اشک

 :میگو یم

 ؟ ریستو چرا به داد خودت نیم-

 .کندشانه نگاهم یم  یو با اخم از رو  عصباب  



 چه کار کنم؟ -

 ی هابرو رو خودت کار کن، تا از دوست داشیر  آدم-

  هیآرامش و   اقت ی! تو لیدست بردار  ض یمر 
 

 زندگ

 ...یخوب رو دار 
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 یالج افتاده و بد خلق تک خنده  یدنده یرو 

 :زندیم

... دست من  ی! هالکم کردها یدلسوز   نینکن از ا-

  نکهیرو تو کار کی   که واسه ا ب  جا هی بردمتبود یم

برچسب   یدار  گهید   یایندر  ت ییتنها یلهی از پ

رو به  آد دم دستت یم و هر چ   و رواب   ض یمر 

تر شه. من هر  که گاردت محکم  چسبوب  خودت یم

با خودم معلومه، خدا تو رو شفا  فمی هستم تکل چ  

 ...بده



  که گذشت، من    ب  ها هفته نی دارم مثل تمام ا بغض 

بود و  طوالب   یرو ادهی پ  کیحال خرابم  ت ی که نها

حال    ست یمدت کرد؛که سبکم یم  چند قطره اشگ

را به دل   درماب  را دارم که درد ب   زن  پا به مایه 

ازش خالص   خواهمو انگار هر زمان یم کشمیم

 .است  دهی زمانش نرس  ند ی گو شوم، یم

وار به من  جنون که حایل  یدرد و فشار   یههم با 

 :م یگو داده، یم

واسه تو بشکنم...  مو ب  تنها  یلهی پ خوامنیم د یشا-

  ؟یبه مسئله نگاه کرد  دگاهید  نیتا حاال از ا

به جان  تواند که یم  ست ی درد نی بدتر  نگاهش

  دانمو من یم کند مکث یم اندگ فتد،ی ام بخسته

پرسک تخس درون چشمانش سخورده  وقنر 

من است   یروزها  نیبه حال  ا هی چقدر شب  شود،یم

ما دو نفر   ا ی . آخر چرا دند یآکه از خودش بدش یم

رنج و  ینهیرا مقابل هم قرار داده بود؟ جز آنکه آ

 ی جز آنکه عم م،یحرست هم شو 
ً
را درک   گر ی همد قا

تا آسمان فرق  ی   زم مانیاما جنس باورها می کن 



  امان؟غم  ب   کی شته باشد و تهش بشود دا 
ً
واقعا

 شکند داشت؟ سکوت را که یم چه حاصیل

 .ند ینشبه کمرم یم یناخودآگاه عرق سد

 ...هیجور نی ا  هی پس قض-

  د یگو یم  ساده را با چنان لحن   یجمله کی ی   هم

  ی   اول یکه برا
 

به غلط   خواهد دلم یم امبار در زندگ

ام چرا که اما انگار زمان را از دست داده فتمی کردن ب

که   یدر  یاست و صدا   تا به خودم بجنبم او رفته

 .زندزنگ یم میهادر گوش  دهی بهم کوب

 هی  خ اشخایل یکه به جا  انمی  ام و نگاه حمانده من

که تمام صورتم   میآبه خودم یم مانده است. وقنر 

شده و دارم با حرص و خشم و  سی از اشک خ

را با دستمال   وارشید  یخط و نشان رو  یار قر ب  

 کی . شود فاجعه یم اشجهیو نت  سابمیم

شده که لکش    اهی س ی ارهی! دا عی فج یکار کثافت 

 .زندذوق یم یبزرگ است که به شدت تو  ر آنقد

”چرا حال   کنمو در دلم ناله یم افتمهق یمهق به

 “؟ن  یببد منو نیم



حال بد مرا    نیا یگر یمکان د چی اتاقم ه یپنجره جز 

هاست که حال من تا به  سال است درواقع دهیند

 .نبوده است  قرار حد بد و ب   نیا

 که افتاده و وقنر   ست ی اتفاق کنمرا جمع یم خودم

و   کنمو خرد یم می  گپوست یم از یدارم دوباره پ

  نیبه ا زنمهق یم از ی تند پ یبو  یبه بهانه شیالالبه

دارد؛ اگر من به که پورزند حق    رسمباور یم

 گرانیو رضا و د دهی سپ ی انفجار از کارها یآستانه

آن چشمان  نبودم، اال دهی نرس یبه هر نحو 

بودم   ازردهین یعمد جور  یدرشت مهربان را از رو 

  .امشده که باز حس کنم عجب آدم مزخرق  

  نشنایسبه خدا که درد داشت بودن رضا و نمک اما 

داشت   اشبه عنوان خواهر؛ نفهیم دهی مثل سپ 

به  شد نیم میدرد داشت که رو  کرد،یم  امچارهی ب

بود و بس. درد  شوچ   کیپورزند  میام بگو خانواده

کار بود و من   ی  داشت که پدرم آنقدر سخت درگ

  ه؛شده بودم قاصد شوم اتفاقات تلخ داخل خان

  دهی از پس سپ وقت چی درد داشت که مادرم ه

  ینگرفته بودم برا اد ی. درد داشت که من آمد برنیم



 
 

 بلد نبودم و ه   خودم زندگ
ً
از آن   درگ  چی کنم، اصال

در درس خواندن با وقف   امنداشتم و بعد از ناکایم

 خودم در راه خانواده
 

و زنده   ام به خودم حس زندگ

از خود   شیپ  ها سالانگار که   دم؛ی بخش بودن یم

 انی م ب  دست شسته بودم و جا  هیسا

 .کردم  شیرها شی هاسدرگیم
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با عجله   ت ی که در نها  یا مهی قورمه و ق خورشت 

و در حال جا افتادن  می  گ به پختش یم می تصم 

  کنم؛کم یم  ی   چته یشعله رِ یرا، همراه ز  باشد یم

چرا  زنمو به برق یم زمیر ساده را دورن پلوپز یم یپلو 

  یتابهیکه ماه
 

سخ  ن  یزمب ی س یکه برا  بزرگ

از کوچکش  گ  گر ید یام دو شعلهکردن انتخاب کرده

  ها ن  ی زمب ی زمان که سرا اشغال کرده است. هم

مرغ پخته شده  یها نهیس  یبا اضافه شوند سخ یم

مانده در بالکن و چند تخم مرغ  یهان  ی زمب ی و س

درست   زند که به سم یم  یتنها فکر  خچال،یته 



  ب  هااز راه گیاست. خرد کردن  هیکردن ساالدالو 

افکارم نجات  وحشتناک یای است که مرا از دن 

و منظم   دست کی یرو  گذارمتمرکزم را یم دهد،یم

کمرنگ   گیگیها خرد کردن، آن وقت فکر 

 .شوندیم

به پنج شده و  کیساعت نزد میآخودم که یم به

را در ظرف   تر غذاها من با سعت هر چه تمام

  ذارمگیم ی   را درون ماش  ف یکث  یهاظرف کشم،یم

که   . به خاطر دستمایلکشمو گاز را دستمال یم

وجدان ام عذابام و داخل سطل انداختهکرده  اهیس

که   ب  ها شهیش خرده یبه بهانه ن ی دارم، بنابرا

ام چون  دست آخر با همان دستمال جمع کرده

 یهم یجا  برقر جارو 
 

آشغال را   یسهینبود، ک اششگ

 .گذارمیم شی را سجا د ی و به سعت کل دارمهم بریم

کم  و کم کنمام را رها یمآسانسور نفس خسته درون

ترس تنها شدن با   خزد،پوستم یم ر یز  یز یترس ر 

ترس بازگشت به خانه و   شان،یهجوم افکار پر 

 ...دهی سپ  دنید



لحظه با چشم   کی و  زنمیم  ونی  در ساختمان ب از 

تا سطل   نمگذرابن بست را از نظر یم یکوچه

که   نمی بکنم که ناگهان پورزند را یم  دا ی آشغال را پ 

ِ داخل ماش
  قی عم خاموشش نشسته و با نگایه  ی  

  یابه من و حرکاتم چشم دوخته است. لحظه

 نیم بازمخودم را یم
ً
  ی   ماشنشستنش در  دانماصال

نه؟ منتظر من بوده؟ با   ا ی به من مربوط است  ا یآ

و   دارمبه سمت سطل آشغال قدم بریم د یترد

و  اندازمزباله را درون سطل گود و بد بو یم یسهیک

.  رومبه سمتش یم آب   می تصم  کی  سپس یط

  یاست و با خونرسد یی   اش پاپنجره یشهیش

و   ستمیایم  کشی. نزدکند شدنم را نظاره یم  کینزد

 :میگو آرام یم

  باال؟  یومدی چرا ن-

 کنمکه حس یم  کند نگاه یم هی  مرا خ  یجور  هنوز 

است. مردد ادامه   دهی انگار با چشمان باز خواب 

 :دهمیم

 ؟ یمنتظر من بود جا نی ا-



گرفته    ب  و با صدا دارد پنجره بریم یرا از لبه دستش

 :دیگو یم

 .بله-

گرم و بساط چند ساعت    اندگ خواهد ته دلم یم تا 

 :دهد فراموشم شود، ادامه یم شیپ

 .باال  امی که ب  ،یمنتظر بودم بر -

  د ی  گگر یم  یو بدنم از حس بد  شومهول یم آنقدر 

 :بزنم حرق   خوام فقط یم حواسکه ب  

احت   رفنر باال، یم یاومدخب یم- تو اتاقت اسیر

 .یکردیم

عد از ب یا و لحظه دهد را باال یم نشی ماش  یشهیش

 :دیگو یم  یو با پوزخند شود یم ادهی پ  ی   ماش

خودم و   یتو خونه امیب  یدممنونم که اجازه یم-

  !برم تو اتاقم

 :کنم و زمزمه یم می  گفاصله یم قدیم

 ...دی من امروز کارم طول کش  د یببخش-

 :دیگو یم و با همان بدخلقر  دهد تکان یم یس  فقط 



خودم  ون،ی  ب  یها رو بذار تو آشغال ست یالزم ن-

 .دمانجام یم

 .بله-

 :میگو یم ارادهب   دارد،سمت خانه که گام بریم به

 .دی رو از پول امروزم کم کن  وانی خسارت اون ل-

 :دی گو و با حرص یم کند مکث یم یالحظه

، خسارت خ-
ً
  می  گرو ازت یم ا ی   چ یلیاون که حتما

  !به وقتش
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دارد زبانم را  میهاحرف کنم،نگاهش یم فقط 

باشد که او  اما گمان نکنم االن زماب   سوزاند یم

به عقب  را بشنود. پس آرام قدیم  بخواهد حرق  

و   رود که او یم  نمیبچشم یم یو از گوشه دارمبریم

 .کوبدبهم یم یبد یرا با صدا شاناطیح یدر فلز 

و ته دلم به   زنمبست را قدم یمبن یآرام کوچه آرام

ان و با گذشت  ها هر چقدر مهرب. آدمدهماو حق یم



 کسچی و اهل درک طرف مقابل باشند باز هم ه

درصد  پنجاه گایه  صد حنر نه صددر  تواند نیم

  شیکه برا  طرف مقابلش را بشناسد، آن هم من  

 غرب
ً
 کیل  العاتاط  یس  کیو ناآشنا بودم و  هی کامال

وار یو ت که صد البته درک مرا   دانستام یمدرباره یر

 .کردتر یمسخت  شیبرا

 ی دق
ً
  هی شب  قا

 
آنقدر  میاو برا به خود من که دلبستگ

زبانم   ر یاش ز مزه گذاشت شده بود که نیم  ب ی عج

افش به   برود و حال خویس   را تجربه کنم. اعیر

، حال چشمانش، رفتارها  یدوست داشیر 

حس خلسه و  یمتفاوتش همه و همه به جا

بات  بوکسور حرفه ب  ا ی تصورات رو  را   یاحال  رص 

 ی دق انست دداشت که یم
ً
کجا بزند که تا چند    قا

. هنوز به  و گنگ دور خودت بچرچ   جی ساعت گ

دوم   یکوچه  یر یو در ساز  دهی نرس  اصیل ابانی خ

نامش   دنیو با د خورد زنگ یم امبودم که گویس  

 خرابزد ی ر قلبم فرو یم
ً
را   وار ید یرو  یکار . احتماال

  خواست بود و با توجه به حرص و خشمش یم دهید



را کنار گوشم  گویس    یکند. با ناچار   مبازخواست 

 .میگو یم  فی ضع یو “بله”ا می  گیم

  ؟ب  کجا -

واسطه را به   یو نام کوچه کنمرا حبس یم نفسم

و باز   کند سکوت یم ی ا . چند لحظهآورمزبان یم

 .چسبانمبه گوشم یم شیر یرا ب گویس  

  نیبه ا یا نقره ۲۰۶ هی  سا،ی وا اصیل ابونی س خ-

. اون فهممیم دنبالت. کنسلش کن   آد پالک... یم

کل    پول نقایس   یمجبور  اشهیکرا  یوقت به جا

خونه رو بد یوارها ید   که؟  . متوجیهیآشی  

اض   خواهم تا یم و  . نگاهم به  کند کنم قطع یم  اعیر

با آن  ی   همان ماش  شود،یم دهی کش  ابانی س خ

از پورزند   ایم ی زمان پو هم رسد مشخصات س یم

 .بنددنقش یم  امگویس    یرو 

 .دشی رس-

 اسایس انی طغ کی  شهیدلم مثل هم گرچه

نشده بود   ام یدر مدت کار  وقت چی اما ه خواهد،یم

گونه   چی ه  ا یرا بشکنم   ظرق   کیسچیه  یدر خانه



 با حیس نی وارد کنم بنابرا شانلیبه وسا  ن  ی آس

 
 

مندگ   آرامش دارد  یهیته ما که کیم   مخلوط از س 

به   ا ر  میهاگام  ست،ین آنقدرها هم عصباب   نکهی از ا

 .کنمتند یم ی   سمت ماش

ترمز   مانیراننده درست مقابل در خانه وقنر 

و آن همه  طوالب   ی  مس نی او از ا یمن جا کند،یم

را   میام. صدادنده عوض کردن و گاز و ترمز خسته

 :میگو و یم کنمصاف یم

 ممنون، چقدر شد؟ -

 اشو در حال ور رفیر  با گویس   دهد تکان یم یس 

 :کندزمزمه یم

 .حساب شده خانوم، به سالمت -

 

 

*** 

 

 



شده بود و   یشام حال بد من انگار مرس  ی   م س 

  ی  نظب   شهیپخت همدست  ن  ی همه در سکوت عج

 شیور بشقاب به آن سو   نیمامان را فقط از ا

 .کردندپخش یم

  کی نیبود و ا ی   برخالف انتظارم غمگ دهی سپ

با آن مواجهه  ب  به تنها د یبود که با تلج   قت ی حق

   گر ید شد،یم
َ

بود تا غمش را به   هیبه نام سا یانه َل

سپوش بگذارد نه   شیهایگندکار   یدل بکشد و رو 

 
 

مثل رضا   آن هم در جوار شخص ،واقیع زندگ

همه را  ابا ب  یداشت. صدا بخیس  و آرام نیی  طعم ش

وت دریم   شهیطبق معمول هم آورد،از عالم هی 

 .حواسش به مامان و پکر بودنش بود

 ؟ ساکنر  نقدر یشده مهتاب؟ چرا ا  چ  -

 

 

 

 



 

  خاتون#

 _عاشق یها _پنجرهن  یشب_نش #

 

 ,عاشق یهاپنجره ن  ی نششب  "VIP" کانال

[26.06.2021 21:32] 

[Weitergeleitet aus ” یها نجرهپ  ن  ی شب نش 

 [(Khato0on) ”عاشق

 135پستــــــــ#

 

 

 

 

و  دارد نه وریم گذارد من هم نه یم یمامان ساده و 

که   س اصل مطلب و حرق   رود راست یم کی

 .است  مشوشش کرده



 ا  یس  نی ا گفت یم  نا یامروز م-
ً
 د یکاند  نیحتما

امتحان  هی  گفت یم شه،ها انتخاب یماصالح طلب 

تونست برگرده دانشگاه، باالخره   هیسا د یشا   د ی کن 

  !خب  شهدولت عوض یم

اما او خودش را  م،ی کن سه مبهوت نگاهش یم هر 

 :دهدو ادامه یم بازد نیم

ها گفتم به شما چه! البته منم جوابش رو دادم-

... اما رهدنبالش، نخواست نیم ره خواست یم

 !منوچهر آشوبم

 خواهمتا یم د ی  گچشمانم را یم  یجلو  خون

که به    عصن   ب  انجام دهم بابا با صدا العمیلعکس

 :غردیم کند،ندرت بر س مامان بلند یم

 موندم مهتاب! شما و خواهر گرایم-
ً
  تونمن واقعا

 ن؟یچقدر مطالعه دار  ن؟یدار  ایسیچقدر سواد س

اونم از   ی   خون یم انیبه اتفاقات در جر چقدر راجع

  نی چند
 

چقدر  تون؟و چند منبع نه از گروه خانوادگ

واضح و پر  یلی جز مطالب خ  ایسی س  اناتیاز جر 



 دونن،همه راجع بهش یم نیا گهیس و صدا که د

 !؟ د ی کنکه تازه نطق هم یم  د یدونیم یشیر یمطلب ب

 :دیگو زده یمبهت  مامان

 !نزدم من که حرق  -

  یس شام، جلو  یآکه اون حرف رو یم  ی   هم-

 قت ی ذره از حق هی خودت حنر  نکهیبدون ا  ه،یسا

شما هم در    ،کن  یم انشی ب  پشتش خی  داشته بایس  

 دمی. من بر گهید  د ی بس کن  ،گینطق اون خانم س  

  یپا هیمثل سا ... واال کمیر کیسدونمرو نیم هیسا

آد،  و صداش در نیم مونهتنه یم هیخودش  می تصم 

دخیر   نی کلمه غر و ناله از دهن ا  هی هشت ساله 

سکوت  ما شده؟ چرا هر گ یبرا یدراومده؟ بار 

  د؟ی زن چوب بهش یم یه کنهیم

 :دیگو و یم ترکد مامان یم بغض 

 ...گرمهی ج یمن مادرشم، پاره-

 .کندحرفش را کالفه قطع یم بابا 



ته، دوستش دار -   ،یبله، بر منکرش لعنت، دخیر

 ستی راهش ن نی درست. اما ا  ،یخور ش رو یمغصه

بشکنه   یدخیر دلش جور   نینکن ا یکار   هیخانم! 

نه نی که از ا
َ
ک   !خانواده ب 

چقدر   داند خدا یم گردد،نفس تندم آرامش بریم به

که    نر یحما ند،ی نشبه دلم یم ت یحما نی جنس ا

  .است   پشتش فهم و شعور نهفته

 برخالف    کند،یم  دهی بابا رو به سپ ناگهان
ً
که کال

  یشهیهم
 

بحث   نیدر ا حرق   چی نه تنها ه اشزندگ

تا   کند بلکه سش را هم بلند نیم اوردهیبه زبان ن

 .فتدی نگاهش به ما ب حنر 

  گهیکه د  شاهللیخانوم، ا  دهی با شما هم هستم سپ-

  نه؟ ؟ی رتباط کامل کردبا اون آقا قطع ا

و زمزمه   شود یم هی  ناالن در صورت بابا خ دهی سپ

 :کند یم

  !بابا-

 زد م،یبحث که ندار -
ً
 د ی فقط شما با میحرفا رو قبال

  ست،ین ی! بابا جان بچه باز یکردبهش عمل یم



 
 

رو   هیلج سا یبخوا ستی ن یکه خاله باز   زندگ

 ...خودت رو بدبخت کن   بزب   ،یار یدرب

  نمی تا بب دوزمچشم یم دهی به دهان سپ منتظر 

در کنار رضا پول و   د یبه بابا بگو  شود یم شیرو 

را با هم دارد و به هرچه  ی   قدرت و همه چ

 :دیگو اما تنها مغموم یم  رسد؟یم  خواهد یم

 ست یما ن هیفقط چون شب  ست،ین یآدم بد  ی  ام-

 ...که
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اما بابا با   می  گانفجار قرار یم یدر آستانه دوباره

 :برد را یم دهی حرف سپ یخونرسد

  د یشا-
 

هم نگفت  کسچی ه ده،ی سپ  تو درست بگ

که تو حرمت    نجاست ی . مشکل ا نهیمشکل فقط ا 

آدم، به خاطر  نی به دست ا یخواهرت که روز 

رو شد  به اون رو نیاز ا  شی آدم زندگ نی ا خودخوایه

ما نبودن   هیشب ی   مشکل هم ،یدار رو نگه نیم

و من توقع  ست یما ن هیشب یادیز  شونیهست، ا

زودتر    نو ی از من ا حنر  ،یر من  دخ  که  ب  دارم تو

 ی   اگه من و مادرت همچ  ... که حنر بفهیم



  حی تو برام توض میدادتو خونه راه یم یخواستگار 

 ،همه فرق تو همه چ   نی که بابا ا  یدادیم

  یکه برا  دگاه،ید الخصوصعیل
 

 تو زندگ

 ...ه ی پس جوابت منف  آره،نیم یسعادتمند

 :کند غرغر یم دهی سپ

  کردن،رو اخراج یم هی به هر حال سا گهیم ی  ام-

 .کرده بودن  شب  شناسا

 به فرض محال  شونیا-
ً
بگه، شما فکر کن. اصال

تو   افتهداره یم  گی نهی حرفش درست باشه، آدم بب

مانع بشه که   ی   و هزارتا چ ی مصلحت کار  د ی دره، شا

دست خودش  گهید  نیاما ا هی  بره دستش رو بگ

ودتر پرت شه ته  بهش که ز  لگد نزب    هیهست که 

خودش رو  تونست اون آدم یم د یدره! چون شا 

  نهیبش د ینبا  کیس  ینابود یبده. آدم به پا جاتن

م، ا    یبر  یخواتاوان داره. چرا یم نا ی دخیر
 

  یاتو زندگ

مرد  نیآه خواهرت پشت س ا ی کم خی  دار   که کم

  هست؟



 ی   ح ی   و در هم  کشد را باال یم اشن  ی ب مامان

 :کندلب زمزمه یم ر یز  دهی سپ

عشق و حال   همه پول و  ن ی اگه تاوان، ا ؟چه تاواب  -

  !! منم تاوان بدم وااله یو خوشبخت 

اش را دست مامان به گونه  دنی کوب  یفقط صدا من

که با هم، با   شانیصدا  و سپس تالقر  شنومیم

 .”دهی “سپ  ند ی گو آشکار یم نهفته و بهنر  یعجز 

  شانانی نگاهش را م دهیپر  ب  با رنگ و رو دهی سپ

وع به   یاو من لحظه چرخاند یم  کیذهنم س 

 یاحمقانه اما پر از معنا حداقل برا یسهیمقا

 .کندخودم یم

بود.   اد یشان ز مثل پورزند، هارت و پورت  ب  ها آدم

  بددهن و  کردند،یم د یبلند تهد یموقع دعوا با صدا

نگاه   کیو با   شکستند را یم ی   چبودند، همه عصن  

موجود   کی با  یکردبهش احساس یم طجس

اما او و امثال او در  ،یکار دار   س و  وحیس   یوانهید

که درون هر    ا بلد نبودن خشم خودشان ر  ت یواقع

و آزاد   ت یدرست هدا ی  نهفته است، در مس  انساب  



از روح آنها رشد نکرده و  کالم بخیس    کیکنند. در 

کر  که هنوز ف  ها قبل مانده بود، بخیس  در سال

مادرش  از پدر و  اشیبا شکسیر  اسباب باز  کرد یم

. اما امثال  کند را جلب یم توجیه ا یو   د ی  گانتقام یم

خو   شانیهابا عقده یرضا فرق داشتند آنها به قدر 

ل  گرفته بودند که راه کنیر
 

 شان را از همان بچگ

خشم،  کردند،که صی  یم  ب  هابودند، آدم دهی فهم 

  یرا با لبخند  زد شان یمحرص و هر چه داشت آتش

تا به وقت و زمانش   داشتند در خود خاموش نگه یم

 .را به آتش بکشند ا یدن

فراموش کرده بودم من و رضا هر دو شاگرد اول  من

باهوش بود و   یلی و او متاسفانه خ می کالسمان بود 

چه در ذهن  آن دهی با ازدواج با سپ  د ی زود فهم یلی خ

. اما مسموم کردن افکاِر دخیر شود نیم رد عمیلدا

به پرسنر و پول ی   ظاهرب و  تر یکار   یاچون او رص 

من و  یبرا لبهیر از ازدواج با اوست، حداق

 .امخانواده



شام  ی   از س م  لرزند از داخل یم ارادهکه ب    ب  پاها با 

گرفته و پر خش خطاب به    ب  و با صدا می   خبریم

 :می گو یم  دهی سپ

 یخودت انتخاب کرد  یکه برا  از تاواب   دوارمی ام-

  یادیهم که ز   گی نا یچون ا ،یدر بی   جون سالم به

  کی   یم ستشیدماغشون بشه راحت س به ن یمو 

  مشکیل ی   ما که همچ یاونم تو رو از خانواده

  بگو، کی. از قول من بهش سالم برسون و تی  میدار 

 از ته ق یبهش بگو تو برد
ً
از   لبمچون من واقعا

لحظه به بعد   نیاز ا دم،ی خواهرم دست کش 

نه به من فکر کن، نه رو  ب  جا چی و ه  وقت چی ه

 فکر کن من   میکمک و دلسوز 
ً
حساب کن، اصال

تو  ستمیهم ن هی سا  هیوجود ندارم. همون 

 ...ت ی زندگ

 :زندیم میصدا  بابا 

  !سای وا هیسا-

 :زندو با بغض هق یم د ی  گدستم را یم مامان

 ...لحظه آروم باش هیقربونت برم من، -



و زمزمه    کشمیم ونی  را از دستش ب میبازو  آرام

 :کنم یم

 .ی  بخشب -
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  با سعنر  ر یو تصاو  سوخت داغش در تب یم تن

 .افزود بر جنونش یم امانب  



خوش   ب  نرم و بو  که پوسنر   یا برهنه مهیتن ن لمس

  کیکه انگار در   پر وهیم یها نفس یداشت، صدا 

بلند زن که پوست   یهاو ناخن شد یم دهی چ ی داالن پ

داشتند التهاب درونش   گرفت،یم یسش را به باز 

 ...رساندندرا به اوج یم

 حنر  خواهد با تمام وجود نیم دهد،را تکان یم سش

و به  ند ی ها را بب صحنه  نی در کابووس هم دوباره ا

شود اما   دار ی از خواب ب کند تالش یم خنر س

 انی در خواب، م شیها سدرگیم انی. مشود نیم

آرامش   نی و ا د ی  گپر هوس زن آرام یم یهاناله

 جودشکه با نگاه سد زن انگار و   د یپانیم یر ید

 کند . صدا تکرار یمشود هزاران تکه یم

 .”“دوباره؟ کند دوباره؟” و او مبهوت زمزمه یم” 

  یهاتنش به ملحفه پرد،از خواب یم تکان سخنر  با 

را باز   شی ندارد که راه گلو  و نفیس دهی تخت چسب

 .کند

حرکت هر  کیو با  زند نفرت ملحفه را پس یم با 

تا  اندازد یم ی   تخت هست را به زم یآنچه رو 



همه    کند، سپسرا هم از تخت جدا   نیر یز  یملحفه

 ب  لباسشو ی   و به سمت ماش کند را با هم جمع یم

را هم درون   شیشلوارک پا حوصلهو ب   رود یم

 .کندرا روشن یم ی   و ماش  کند پرت یم ی   ماش

  به خاطرات، به ذهن ناخودآگایه فرستد یم لعننر 

ثبت   شیها را برا لحظه  نی ها اسال نی که در تمام ا

ندارد.  یدر خواب هم راه فرار  کرده است که حنر 

خانه یم در   اشو با حال بد  عصن   رود به آشی  

که تنها    هیظرف ساالدالو  کند،را باز یم خچالی

  ونی  را ب باشد اش یمهفته نی ا یغذاها ماندهباقر 

پرتش  ی   م  یدرش را باز و رو  حوصلهو ب   کشد یم

 برد که به دهان یم  چنگایل ی   تا دهم کند،یم

  کم کابووس لعننر اما بعد کم فهمد نیم ی   چچی ه

 .کندو چنگال را رها یم د یآیم  ادشی

لب با   ر یو ز  چرخد یم  خایل یداخل خانه نگاهش

 :غردنفرت یم



بود،  شیتازه اول  نیمادر...، حروم زاده! ا یکهی زن-

نخواه چون برات  هیعاقل باش بکش کنار و مهر 

 ...هرزه یآبرو ب   ذارم، آبرو نیم

یل با 
ُ
خانه یم ی   که به م  ه و   د ی   خیماز جا بر  دهد آشی  

به   کند،خودش پر یم  یبرا خچالی آب از  واب  ی ل

 یرو  اهی لک بزرگ و س  دنیبا د دهی قلپ دوم نرس 

پرت  وار ی را به سمت د وانی ل آب   با جنوب   وار ید

 :نالدو یم کند یم

چرا   ؟ن  یمنو بب  یخواچرا نیم ؟تو چته لعننر -

 ؟ منو بفهیم یخوانیم

به  یگر ی از هر زمان د شیعقلش امشب ب  افسار 

ده شده و ب   به   توجهدستان توانمند جنونش سی 

ا  ی   م یرا از رو  اشگویس    ط ی زمان و ساعت و س 

 تعللب   ه”ی اسم “سا  یو رو  دارد یمبر  یخور ناهار 

به یم  .زندرص 

به تنش عرق  یالحظه خورد اول که یم بوق

 .چهار صبح بود کند،و به ساعت نگاه یم ند ی نشیم



دخیر “بله”   یکرده  هیگرفته و انگار گر   یصدا  وقنر 

 ر ید یلیخ  هر به عقب برگشتن   ی برا  د،یگو یم

 .شودیم

  ؟ یدار ی چرا ب-

و   کشد را باال یم اشن  ی آب ب صدا ب   کیم  دخیر 

 :کندزمزمه یم

چرا  ینصفه شب به من! طلبکار  ی تو زنگ زد-

  دارم؟ی ب

 ...دم صبحه  ست یشب ن-

دخیر به گوشش  یهالب  انیاز م یاخسته هوم”“

 .رسدیم

  ؟یزود جواب داد  نقدر ی چرا ا-

 :دی گو و سد یم ناراض   دخیر 

  دادم،تو گوشم بود داشتم آهنگ گوش یم می گوش -

 االن یم دم،ید عیــــس   ی   هم یبرا
 

  کنم؟  کار چ   گ

  ؟ی دمن بگم انجام یم-



  بار نیو ا شود برقرار یم شانی   ب طوالب   سکوبر 

 :شود قدم یم شی دخیر پ

  چرا حالت بده؟-

  !دمید رو  دا ی خواب سکس با ش-

 االن به من یم-
 

  ؟ که چ    گ

 .خنددو از ته دل یم مردانه

  یای ب مثال پایس   د یشا کنم،یم کت یدارم تحر -

تو  هی... ساقشنگ برام بزب   یهاحرف ا ی ! جا نیا

 .قلق من دستت اومده کن  آرومم یم

  ؟چرند نگو! مسنر -

  یلی خ  ا ی   چ نی من نخورده مستم، گفتم بهت که از ا -

 ...مگه به وقتش آد،خوشم نیم
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  یو سپس صدا شنود “هوم” بلندتر را یم کی یآوا

 .ندینشپر غم دخیر در گوشش یم



  سیع  یکه تو دار   حایل نی که با ا  نهیا امهی پس توص -

  کهنی ! تصور ایخاص هم نخور  یهاکن اون وقت 

 یم چ   گهید
 

دود از سم بلند   کن  یم  کار و چ   گ

 ...کنهیم

  تو مگه از من چ   ها،افنر راه یم یدار   هیآخ آخ سا-

  ده؟ی چشمت ترس قدر نی که ا  یدید

اما   شود،یم جاد یا شان مکن  مکالمه انیم یالحظه

 :دهددخیر ادامه یم

  !دمیکم هم ند-

  کند یم ی  تفس  یگر یدخیر را جور د یدو پهلو  حرف

 :دهدپاسخ یم یگار ی و در حال آتش زدن س 

  یبوسه کیبوس بود!   هیتو؟ بابا  هسنر  یانهیک-

 یبه دروغ بگم وا ی... چرا دوست دار یفرانسو 

 غلط نکردم   نا؟ی غلط کردم و ا د ی ببخش 
ً
چون اصال

جا هم بود از طرف هم درست بود، الزم و به یلی خ

  و  یدی ترس ، یتو شوک شد نکهی من البته، اما خب ا

  !گهید  د ی گفتم ببخش  ،یا گهید ی   هر چ



 که من ه -
ً
به غلط  کیس  خواد وقت دلم نیم چی اوال

 ا  فته،ی کردن ب
ً
جا بودن   الزم و به ص یتشخ نیدوما

کرده!   هاتوونهید هی ات هست که شب طرفه کی

  ما؟  می کنیم می دار   بعدشم االن بحث چ  

درد  و با کیم کشد به پشت گردن نمناکش یم دسنر 

 .دهدبه چپ و راست تکانش یم

خوشحالم کن   ؟یبود دار ی تو چرا ب م،یبحث ندار -

 ...یزدیم حرکت سکیس ه ی بگو داشنر 

اض م یصدا  :پردحرفش یم انی دخیر با اعیر

خودت رو به  یچرا کارا  ،یلیخ ،یشعور ب   یلیخ-

  ی   چرا با اول کردمیم یاگه کار  ؟یدمن نسبت یم

 زنگ برداشتم؟ 

 :زندو لب یم دارد نگه یم نهیا در سر  اشقهقه

 کرد من کمک یم یصدا ،یتو اوجش بود د یشا-

 ...تر بشهبخشلذت

بد و   یزمان با صداو هم شود سکوت یم یالحظه

، قهقهه  اهی  ب به  . زماب  شود اش رها یمگفیر  دخیر



تلفن قطع شده و خودش  که گویس    د یآخودش یم

  انیاست. م دهی کاناپه دراز کش  یاز شدت خنده رو 

و   چکد یم یی   از چشمش پا قطره اشگ شی هاخنده

 :کند زمان زمزمه یمهم

، مثل   یی  نظتو ب  - ! فکر کن یامعجزه  ه یدخیر

 ...یبذارم از دستم بر 

ش نایس   کهدرحایل ن 
َ
از  تمام حال بدش و ت

ا رفته است. سخوش کابووسش دود شده و به هو 

بار اول جواب  وقنر  د ی  گدخیر را یم  دوباره شماره

 :کندیم پ ی تا شیسخوش برا دهد،نیم

  !هادستت بنده  کنمفکر یم یاگه جوابم رو ند-

 خفه یصدا د، ی  گاش را یمدوباره شماره معطیلب   و 

ل کند    ادشیدارد فر  و پر حرص دخیر که سیع را کنیر

 .است یدن یآوا  نی تر ند یآخوش شیبرا

تو؟   ا ی ضمی تو؟ من مر  یخوااز جون من یم چ  -

  !! چته؟ص  یمعلومه که تو مر 

بلند و مردانه از ته دلش   کند،را رها یم اشخنده

 :دی گو یم و با ته نفیس خندد غش یمغش



! اونم از  زمی عز  ص  یتو هم مر  ویل ض،ی باشه من مر -

 .نوع جنیس

 ...داره یهم حد یشعور یب  گه،یبسه د-

همه   نی ا گم،یم یبه جون خودت دارم جد -

موضوع   هیو داد نسبت به  غی العمل و جعکس

 غ ،یعی طب 
ً
همه خودت رو  نی هست. ا یعی طب ی  واقعا

   کشنر 
 

  ؟یکه تا حاال دست به خودت نزد  که بگ

 باورپذ
ً
. آخه به نظرت ست ی ن ر یگرچه که واقعا

سن و سال! دوست پرسم که  نی با ا ه؟یعی طب 

 ی دق  ؟ی ندار 
ً
  تو پس؟ کن  یم یکار چ   قا

 ی به تو چه؟ دق-
ً
 نی جز ا ا ی تو دن  ج  ی به تو چه؟ ه قا

 تو جذاب باشه؟  یکه برا  ست ین کوفنر   یمسئله

 کیبا هم  کوفنر   یمسئله نیچرا! تو در کنار ا-

 !واسه من ی   شجذاب یم ت ی نهاب   ب یترک
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 در وقاحت نظ یخدا-
ً
...  یندار  ی  من! تو واقعا

 رو داشنر  خواب گ شیپ قهی چند دق  ی   هم

  !؟ید یدیم

 :دیگو یم یا تک خنده با 

خواب  زن  سابقم رو! مگه دست خودمه خب؟  -

 یچند تا خاطره ا ی ذهنم ازش خاطره داره... تو ب

فقط خواب تو رو  دمباهم، قول یم می جانانه بساز 

سم  یآسمون رو رو  دمت ی بار بوس هی... نمی بب

 ...خراب

 :پردحرفش یم انی مشکوک دخیر م یصدا

 ؟ مگه طالق گرفنر -

  یکه انگار قرار بود جا  یسپر یم ی جور هیچرا -

  یآخر هفته شاهللیطالق، ازدواج کنم دوباره؟ ا

  فی ! حگهی شد د  فی فقط ح شم،خالص یم گهید

از   یکه به خاطرش بخوا  ستمین که من اون کیس

 ...یایدرب  ب  تنها  یلهی پ

حرفش سکوت   انی تمام در پا  با بدجنیس و 

دن به صداکند یم  یدار معن     ی. در حال گوش سی 



و با لذت   زند آتش یم گر ی د  یگار ی دخیر س یها نفس

 .روددر عمق کاناپه فرو یم

  شد؟ ات چ  پس، پس بچه-

و   کشد یم اشب  باال  یهادندان فیرد ی را رو  زبانش

 :دیگو خونرسد یم

پرورشگاه! چون اون  مشی گذاشت   گهید ج  یه-

  مو سپرسنر  د یبا گی... بود، منم خی اش که از ب ننه

 ...شد که نیا هی  به عهده بگ

ذره  هی ،سنج  ت ی ذره موقع هیذره درک،  هی عن  ی-

! آخه  یابچه ی! خوبه خودت قبول دار یادب ندار 

سش  یباز مسخره یهست که دار  موضوغ نیا

  ؟ی آر دریم

پچ  یا لبخند محو و ب شود یم کی بار  چشمانش

 :زندیم

ات  مجبورم مسخره زم،یعز  پریسسوال مسخره یم-

 یم یجور هیکنم... 
 

  هیشد؟ انگار  ات چ  بچه گ

طفل دو_سه ساله رو دستم بود و خی  نداشتم.  



در کار   یا بچه ،از فضویل یراحت، مرد الت ی خ

 .وقته سقط شده یل ی . خست ین

 :پرسدیم دخیر گرفته و بم است وقنر  یصدا

  من راحت؟ الی حاال چرا خ ؟آسوب   ی   به هم-

  یکرده بود  د ی آخه بد کل دونم،نیم-
 
 رو حاملگ

هم   ت ییهاپو  یاون خلق و خو  د ی شا گم! یمدا ی ش

اس و  حامله  دا ی االن ش یبوده که فکر کرد نی واسه ا

ه خودت رو سبک نکن   هان؟   ،طالق کنسله و بهیر

از طعم غذاهات و   یا گهیحس د هیچون من که 

هات موندن دار ی شب ب   نیو ا وار ید  یلک رو 

 ...می  گیم

 سخویس  -
ً
 نیم ،تو کال

ً
 !فهممت من اصال

چشم  یگار یس ر یو به دنبال ز  ند ی نشکاناپه یم  یلبه

 .چرخاندیم

 نیم شه باورت یم-
ً
 یلیخ نیا   فهممت،منم اصال

 ...جلو  می اصل بر  ی   هم یرو  ا ی به نظرم. ب هیعال



  یهانفس ی. صداخندد یم صدا سکوت ب   در 

اما ناگهان   رسد دخیر به گوشش یم عصباب  

و تلخ  یو جد  کند را محکم خاموش یم گارشی س

 :دیگو یم

 ؟ ی تو چرا عاشق رضا شد ه،ی سا  گمیم-

چشمانش  یجلو  اما خاطرات خودش پرسد یم

اب  صورت و نگاه تک بندد، نقش یم که    تک دخیر

  ،مصنوغ یها در پس لبخند   خواست دلش یم

  اندگ شانی  نظب   یهاو اندام نقص ب    یهاصورت

کند، اما جز    دا ی پ  و همرایه محبت و حس همدیل

حس   چی مدت و پوچ هکوتاه  پر لذت ویل ب  هارابطه

  کرد افت نیمیدر  یگر ید
 

رابطه   نیاز ا و با سخوردگ

    .خوردُس یم یبعد وبی مع یبه رابطه

 چرا؟ مگه چرا داره؟ چ   عن  ی-
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 .کند را محکم رها یم نفسش

حاال   گم. یمشهنه، دل که چون و چرا سش نیم-

 میزد  یانگار  جر ی نیت یهابچه نیکه من و تو مدل ا

برام از عالئقت   کمهی  ا ی ب ،تو کار دوست معمویل

شد که  ذره بشناسمت، چ   هیبگو... حداقل 

  کرد؟  کار چ   ؟دوستش داشنر 

  میدید میبه خودمون که اومد هو ینکرد که،  یکار -

تر از دو تا حس و حالش خاص نمونیب یفضا 

و  خونندانشجوئه که فقط دارن باهم درس یم

 یکار   کیس  افته،رقابت دارن... خودش اتفاق یم

 ...که  کنهنیم

و باز در   فشارد هم یم یرا محکم رو  شیهالب  

 :دیگو و با دقت یم رود عمق کاناپه فرو یم

 ا ینفر  هیرفتار   کردمفکر یم شهیمن هم ؟یجد-

... شهعاشقانه یم ی جرقه هیظاهرش باعث 

  ؟منتظرش بودم، اما... خب بعدش چ   شهیهم



ساده  یاون دانشجو   گهید  یدی فهم نکهی بعد از ا

  ؟چرا دوستش داشنر  ست ین

حالت ممکن به   نی تر دخیر در درمانده یصدا

 :رسدگوشش یم

  ؟پریس رو یم نا ی چرا ا-

 جواب بد شهیم-
ً
  ؟یلطفا

. سپس  شود سکوت حاکم یم  شانی   ب ی ا لحظه چند 

را انگار   د یآیم  ونی  که از دهان دخیر ب  تک کلمابر تک

د خواهد یم از پشت گویس    .به عمق مغزش بسی 

خون و مغرور و رضا برام جذاب بود چون درس-

به خودش بود، تنها اومده بود تهران و  متگ

.  کرد ساپورتش نیم و عاطق   لحاظ مایلاز  کسچی ه

 می که شاگرد اول بش   میکردهم تالش یم یپا  ما پا به

انگار... من فکر   م یهنوز تو عالم مدرسه بود

گه ی االن د اس،لهی پ لهی ش ساده و ب    کردمیم

بدم بگم  یی  ام رو تغجمله د یبا یجور چه دونمنیم

 
 

  د ید ا یزده بود تا به وقتش،  خودش رو به سادگ

 
 

   دهجواب نیم سادگ
ً
و رنگ عوض کرد؛ واقعا



... ب یعج یلی بود خ ب ی... رضا عجدونمنیم

خودش کرد  یایمن رو غرق خودش و دن یجور هی

از رضا   کسچی ه دمی به خودم اومدم د که وقنر 

  ده،خوش بهش نشون نیم یو رو  آد نیم وششخ

  . آدم احمقر نمیدرش بب یبد چی ه تونماما من نیم

به خاطر  کردمیم هی ش خودم رو توجنبودم اما همه

خوب   شیوضع مال   ا ی هی که رضا شهرستان   نهیا

... اما حماقت بود؛ تو دانشگاه ما اکی  ا یو  ست ین

مونی مختلف بودن ب یهاها از شهرستانبچه  شیر

دست   کی یلی به هم بود... خ هی ظاهرمون شب 

  میبود
ً
که بعدش دانشگاه    دهیسپ به نسبت، مثال

 قدر نیپرت ا یجا هیو  پلمی اونم فوق د رفت آزاد یم

  آوردمبودن که من شاخ دریم ب یغر  و   ب یهمه عج

چند سال   یچرا به فاصله  دونمنیم هاش؛فیاز تعر 

 ...عوض شد همه چ   نقدر یا

 :بردحرفش را یم کالفه

 ،گفنر از رضا یم مثل مادربزرگا حرف نزن، داشنر -

  هاتهمکالیس یکه همه  کرد یم کار مگه رضا چ  

 کم
ً
  شیر یب کمهیکم باهاش بد شدن! اما تو نه!؟ کال



حمال و اون   یکهی مرت نیا بشکاف جذب چ  

  ؟یشد تونعرفاب   یلی تحص  یرابطه

وع به حرفو آرام شود دخیر آه یم نفس زدن و تر س 

 :دیگو یم

به نظر   نیدانشگاه بود، خب ا جی رضا عضو بس-

 
 

نبود. من به شخصه با  من اتفاق بد و بزرگ

خاص   یداشیر  خط فکر  ا ی اعتقادات مذهن  

ط ا مشکیل پشت اون، درک و  نکهیندارم، به س 

 ...فکر و منطق باشه و بتونم بفهممش

 :کندخشک یم  یاسفه تک

  !آره، خب -

باعث   نینداشتم و ا ا ی   چ  نی با ا من مشکیل دوب  یم-

  شکاق    هیخب  نم،یها رو نباتفاق یس  هیشد 

  ن،ی ماها، تو نسل ما که مشکلش با د ی   هست ب

اس و از اون طرف امثال رضا  حجاب و نماز و روزه

مسائل بودن،  نیا ی  گ  یلی که خ  میقد یرضا عن  ی

  نفرت ی س  هیو  یباز لج و لج شد حاصلش یم

...  میبا مادربزرگ پدر  دهی سپ  یناخواسته مثل کارا 



همش   دهی بودن و سپ  یو چادر  د یاونا همه مق

باهاشون بحث و جدل داشت. اما من راستش 

با حجاب داشتم نه با اصول   خودم نه مشکیل

ط ان  ید   نکهیدرست اجرا شه! نه ا نکهی... به س 

  یهاکه به خواسته  یس  کیبشه اهرم تو دست 

  !رسنمزخرفشون ب 

 نی ا یجو، فداپناه کن    یدلی   یتو هم خوب بلد-

نرو به اصل   هی حاش مونت،یو ا نی و د همه خانویم

داز، من سل  و فداکار دستم   ب ینج یتو بانو  یقهی بی 

 ...باالخره اد ی ب
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! چون خودتم خورهمن به دردت نیم یقهی سل-

خودت بهم   ستم،یتو ن  یقهی من سل دوب  خوب یم

تو درون   دنبال چ   یحاال دار  ست؟ین  ادتی ،گفنر 

  خودت رو خوشحال کن   که الگ  یگردمن یم
 

  بگ

که من جذبش شدم، خدا داند! حاال    نهیا  ناهاشیا

برات  یی   متأسفانه جز دافعه من چ ن  ی بکه یم

  !اشتمند



 ا-
ً
نکنه   ؟هسنر  یانهی داغون و ک  قدر نی تو واقعا

 همه
ً
اون حرف   س تالق   لمتهی ف  ا ی   چ نیا  یاصال

  من!؟

دخیر  ی به  لحن صدا  کنندهچارهیب صایلی است 

به دو   ش یهاکه باعث کش آمدن لب   ند ی نشیم

 .شود طرف یم

تو  ی  م خودمو اسمگه مرض دار  ام؟وونهیمگه د-

رو بکنم   چ   که تالق    یار یکنم؟ پدر اعصابمو در ب

  آخه؟

خون شد.   گرمی جو، جنکن پناه هی! حاال گر ین  آخ-

و   دهآزارت نیم ها قت ی خوشحالم که حرف و حق

 سل ،یآباهاشون کنار یم
ً
من  یقهی خب تو واقعا

 ...ینبود

 یتا باز صدا د،ی  گ پشت دستش را گاز یم و 

 .اش حال دخیر را بدتر ار آن نکندخنده

  ه؟ی چ  هی پس قض-

عوض  مو قهی . سلیس  حروم یم یدار  ،ق  ی ح  دمید-

 ...زمیبه ذات فداکارم عز   ست یکردم! دست خودم ن



 :غرد با حرص یم دخیر 

 .سی جواب ابلهان، خاموش-

،ی دق -
ً
  فی تکل ؛خاموش یس   نکهی فقط قبل از ا قا

 هی آد که بدم یم  دوب  بحثمون رو مشخص کن، یم

 .بمونه حل نشده تو ذهنم باقر  یی   چ

  تو ذهنت حل بشه؟ د ی االن با چ  -

  انیپا یدهندهتک بوق نشان د،ی   خبریم شی جا از 

گرفته    یاعصابش را به باز  ب  لباسشو   ی   کار ماش

 :دیگو یم  ی   است، در حال باز کردن در ماش

  چ  -
 

  ی  جونمو نگ ؟خواسنر و رابطه یم از زندگ

  ؟خواسنر یم چ    ت ی بگو، از زندگ گهید

 :غردبا خودش یم دخیر 

!  گهیم یور   یمشت در  هیچهار صبح زنگ زده، -

هشت سال  خواسنر یم ت یاز زندگ چ   گهآخرم یم

 ..شیپ

و در همان حال   گردد دنبال بند رخت یم کالفه

 :زدیر زهرش را یم



همه منو   نیا نکهی ! بذار به لطف اگه ینه د-

  یس  ارمی ن  ادتیمهربون بمونم باهات،  یخندوند 

به   یو بعدشم گند زد رو شما گفنر  یور  یآخر در 

خونه! تو چرا قدر آدم مهربون و خوش  وار ید

 ؟ ی سگ اخالق دوست دار  ؟دوب  اخالق رو نیم

دخیر انگار که حرف  ی اقهی دق کی از سکوبر  بعد 

 :کندباشد آرام زمزمه یم دهی آخرش را نشن

  م،ی باهم رشد کن م،ی باهم درس بخون خواستمیم-

  هیباهم  م،ی باهم کار کن 
 

... مامانم م یرو بساز  زندگ

ازدواج با مرد   گفت هاش یمتو حرف شهیهم

و   فهمنیم  شیر یها ب چون زن ست یسن خوب نهم

 هی... اما من دوست داشتم که با هم ا ی   چ نیا

 یسخت بود برا د ی شا م،یکرد رو تجربه یم ب  ای   چ

  هی
 

، اما هم واقیع زندگ  کردمفکر یم  شهیرو ساخیر 

با هم  گمبرگردم به عقب، با غرور و افتخار یم وقنر 

  ا یرو   وقنر   شدمیم  ی... غرق شادمشیساخت 

کت مهندیس می بافتیم   می خواه  ندهیآ که در   از س 

آورد...   م ی که به دست خواه  ب  هات ی زد، موفق

 ...هامونبچه مون،ی زندگ



 تسکیس یها یاز فانیر   گهیخب! نگفتم د یلیخ-

 .هم بگو 

  یهادسته  یهر کدام را رو  قهی سلها را ب  ملحفه و 

 حواسو ب   اندازد یم ی خور ناهار  ی   م یهاصندیل

 :پرسد یم

  بندرخت ما کجاست؟ دوب  تو نیم-

  ؟ نصفه شن   لباس شسنر -

 .چرخدو نگاهش در فضا یم خاراند را یم اشچانه

  یلیمن خ-
 

و روز نداره! کارو   شب  ام،مرد زندگ

 ...دمانجام یم
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 :زند یم یباز لبخند شنود،بلند دخیر را که یم هوف



در کنار هم   دوست داشنر  طور،نیخب پس که ا-

هدف  هینه  یبردلذت یم ی  از رنج مس د،ی رشد کن

س! احسنت بر تو بانو  همه  یآماده و قابل دسیر

 .تمام چ  

  !بود اون موقع هجده سالم-

 :زندیم  یاخنده تک

ب، پس تو هم تغ  یا-
َ
البته  ؟یداد  قهی سل یی  َجل

و   می با هم رشد کن  می توننکرده یم فرقر  یلی االنم خ

 یچون منم در آستانه میلذت بی   ی  از مس

 
 

 ...هستم ورشکستگ

  !از سن رشدت گذشته هگیتو د-

  کنانح یــــو تفر  دارد سمت اتاق خوابش گام بریم به

 :دهدپاسخ یم

 .یآهان پس از من توقع دار -

  زنه؟به تو داره حرف یمراجع گ-

هول شدم االن  کمهیجو من  خانم پناه د یببخش-

  ه؟یپس بحثه چ 



 :غرد لب یم ر یز  دخیر 

افتادم من! بحث رضا بود اونم  یاوانهیچه د ی  گ-

  !به ارصار تو 

 :دیگو یم یخندو با تلخ ند ی نشتخت یم یلبه

 راست یم-
 

زاده بود. اون حروم کهی بحث اون مرت ، گ

 .ممنون دمی رو فهم خواستمکه یم  یی   چ

 و بعد دخیر با نگراب   شود سکوت یم یالحظه

 :پرسد یم

  ؟یدیرو فهم چ  -

! البته منم کنه خوشحالت نیم دنشی شن -

در تضاده اما   یلی خ امچون با ذات واقیع طور ی   هم

 .کرد  شهچه یم

  اموونهید-
ً
 .نکن، بگو لطفا

  نگاهش
 

 و کدورت دور اتاق چرچ   گیاز تار  با رنگ

 :کند و زمزمه یم زند یم

 ید-
 

ضد   کنمداره، حس یم  تو هم عالیم وانگ

به  ؟ یس  یم وونه ید  ... پس گیارص 



 !اونم از دست تو  شاهلل،یا یبه زود-

 اسایس یها نخ می مستقی  غ آد،خوشم یم قدر نی ا-

که انگار نه   زب  به در حاشا یم یجور هیو بعد   یدیم

 ...هسنر  یباز  یانگار تو هم تو 

 نیم-
 

  ؟گ

  شیهابا حرف امانو ب   کند را محکم رها یم نفسش

به  :زندجا یمرا محکم و به شی هارص 

  د یبشه! نبا  محیلبهت ب   د یقلق تو دستم اومد، با-

باهات رفتار کرد که  یجور هی د ی. باد ینازت رو خر 

 باهات هی کیانگار بود و نبودت 
ً
پروژه   هی. مثال

ک داشت و به اون بهانه    ی   آمنگاه محبت  هی مشیر

حال خوشت بهم  صورتنیا ی  هم نثارت کرد در غ

  هیکه   دهبهت هشدار یم ت یعصب ستمیس زه،یر یم

ازت  خواد یم گه،طرف دروغ یم لنگه،کار یم  یجا

رو  ندارم که کیس یی   گرنه من چسوءاستفاده کنه و 

وع یم به جفتک   کن  جذب کنه... بعدش س 

! و نیم رو  ت ی کاله زندگ  نیبزرگیر  فهیمانداخیر 

عواطفت ست گذاشته!    و  عیبرداشتت از وقا ی   هم



 مردها از زب
ً
و   شیو ستا د یمجت یونشون برامسلما

،استفاده یم زب  همون مخ خوب  ت یهمه هم ن کی  

  یی  نظ... تو ب  ست یهمه هم بد ن ت ی ندارن. اما ن 

مسئله قفل  نیاما مغز المصبت تو ا  ،در همه چ  

 هی گهیبار د  هی سنر یکه حارص  ن   یقدر کرده، اون

 ...رو امتحان کن   عاطق   یرابطه

 ختهیاشک ر  داد دخیر که نشان یم یگرفته  یصدا

 .لرزانداست، دلش را یم

  تو خوبه؟ ت ی ن-

  ه؟ی “خوب” چ یاول به من بگو برداشتت از کلمه-

 ..برم د یمن با -

  شد؟ کجا؟ چ    هیالو سا-

لباس بپوشم    د یبا شه،ساعت داره شش یم ج  یه-

 ...برم س کار. خداحافظ 

رت از من تو فک چ   کنم! نرو، خواهش یمهیسا-

  ده؟عذابت یم قدر نی هست که ا

   رمیاالنم د شه،نیم تلفن  -
ً
 ...شده. فعال



. او هم اندازد یم  در دستش نگایه به گویس   مات

  امروز روز مهیم شد حارص  یم د یبا
 

 اشدر زندگ

به   رفت یم ش ی و اگر کارها درست پ شد محسوب یم

دوباره خواب راحت به چشمانش  یقول مصطفو 

 .گشت بریم

 

 

*** 
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وار  زمزمه و  کوبد آرام یم شیبه زانو  یمصطفو 

 :پرسد یم

  گه؟ ید  آرویم-

قفل  و در جواب با فگ  کشد اش یمبه چانه دسنر 

 :د یگو شده یم



رو   ی   ماش نیا تونمآرومم که یم یجور هی ،یلیخ-

  یلوله کنم، بکنم تو ... خودش و اعضا

 .اشخانواده

را   نشی پارک سعت ماش یبه دنبال جا  یمصطفو 

 :زندلب یم  تفاوتو ب   کند کم یم

 ی  خودت رو بگ یجلو   یخوایم ،خودداب   گهید-

 .بزن خواسنر  یهر زر  یخوایم

  و با اخیم کند نگاه یم  شیاحرفه یپارک دوبله به

 :دی گو یم  تصنیع

  ؟ی تو چرا اعصاب ندار -

 .شود ادهیپ ی   تا از ماش زند اشاره یم یمصطفو 

رو پر  هامخواب  ندارم، ب   هیچون من مثل تو سا-

مثل تو کار   ب  ها ابله یرو پرونده نمیبش د یکنه... با

  نیاز ا عتتونی چند درصد وض د ی کنم که حاال شا

 .که هست بهیر شه  گویه



  نهی پر از نفرت و ک با قلن   کهدرحایل نهیبه س دست 

با  دوزد،چشم یم دا ی ش  یپدر  یبه ساختمان خانه

 :دیگو یم نهیطمأن

  د ی با-
ً
 یلیکنم، حالت خ  دا یپ  هیسا هیبرات حتما

  عیــــکه س   کنمیم دا ی هم پ ا ی راه ب یهی سا  هیخرابه! 

به حالت نرمال برگرده، مثل   ت یسطح فشار عصب

هم   هشی حاال شب  ویل شه،نیم دا ی من که پ یهیسا

 به کن    دا ی پ
ً
طرف   خوره،حالت نیم نیدرد ا اصال

 نیم
ً
  ؟یخوایم چ    ت ی ندگاز ز  گمتو باغ! یم آد اصال

واسه   شی لی _تحصمزخرف علیم یداره از رابطه

خالصه برات بگم دهن   عن  ی. زنهمن حرف یم

  هیتو غصه نخور واسه تو  ویل کنه،یم سیسو 

  ...مورد

 خفه یس   شهیم-
ً
رو   هیرسام؟ اسم و وجود سا فعال

 ...از ذهنت خط بزن و االن رو کارمون تمرکز کن

بودا،  “فعال” پشتش هزارتا معن   نیا  طونی ش  یا-

 .حواسم بهت هست 



با تأسف زنگ در   یو مصطفو  کوبد اش یمشانه به

  به دلش موچ   دا ی آشنا و سد ش یصدا فشارد،را یم

و او   کند اشاره یم یمصطفو  اندازد،از نفرت یم

و قدم به  دهد اش را تکان یمشده ی   سنگ یپاها

 .گذاردداخل ساختمان یم

 

*** 

 

که   یاست و جگر  ختهیکه ر   یاز تمام زهر  راض  

خنک شده و آرام   سال اندگ  نیحاال بعد از چند

تا  د ی  گیم شیساختمان را پ اطیگرفته راه ح

 لیحالش خوشش را تکم  نیروشن کند و ا یگار ی س

بود که   دهی را نکش گارشی پک س ی   کند. هنوز دوم

 یکه مصطفو   ب  و امضاها نی ی  برد ش نیلذت ا

  یصدارا  گرفت خانه از آنها یم لداشت داخ 

 .زدیر بهم یم کفیس    یهاپاشنه

 نگاهمم نکرد-
ً
  ؟ یچرا اصال

 .دهدرا با حرص فرو یم  گارشی س  دود 



نحست رو  خت یها ر سال  نیتو ا  ت ی به قدر کفا -

  !وقاحت  یاسطوره دمید

ساختمان با طعنه    یبه در ورود نگایه می با ن سپس

 :پرسد یم

  هر روز کفش پاشنه سوزب   نا یاتو خونه بابات-

ناجور رو؟ خوبه  یهالباس ن ی و ا پویس  یم

 قدر نیداغون بود و زبونت ا  قدر نی ات اخانواده

 کور شده بودم؟ 
ً
 دراز! چرا من واقعا

 ...دمی تو پوش  یبرا-

 یدا ی ش  که حنر   یآنقدر  خندد،یم ی   و سنگ تلخ

 .نگرددستپاچه به حرکاتش یم خونرسد هم کیم

 ح-
ً
که    اطی وسط ح نجا یچون ا زمیعز  شد  فیواقعا

خونه؟ تو   م یبر  یخوارو بدم... یم بت ی ترت تونمنیم

دوست   ا یمون؟ زدهاون اتاق خواب منحوس و لجن

  م؟ی رو امتحان کن یدیجد یجا یدار 

 رسام؟  کن  یم یجور نی چرا ا-



و در چشمان  کند را با خشم پرت یم گارشی س

نگ و غرق در هزاران ال   :زند زل یم شش یآرا هیخوس 

به نظرت کارام بده در  کنم؟یم کار من دارم چ  -

رو به کابووس   می مثل تو که زندگ صفنر قبال زن ب  

که دستش کجه و   ی اکرده؟ حروم لقمه  لیتبد

لقمه برداره؟   خواد دهنش یم یاز اندازه شیر یب

  میی  گطالق یم میدار  که نگرفنر   فرامویس   زمیعز 

 چند  یآورددر نیم یخط باز هفت  ی اگه تو  عن  ی

االن واسه من چسان  م؛یماه بود طالق گرفته بود 

 رفنر  ؟عن  ی من گاوم  نقدر ی ا ؟که چ    یفسان کرد

هرزه؟ که  گرفنر   جنیس من مدرک ناتواب   یبرا

رو   ت یزور   یهیمن خفه شم مهر  یرو  یار یفشار ب

  دوب  یم ؟ی زد  یزر  ی   همچ  بدم؟ رو چه حساب  

  زدتفقط فکر برادر د ارم؟ی پدرت رو درب تونستمیم

  ات! من ناتواب  تو نقشه د یکه ر   یرو نکرده بود 

چپ   یدار   یاگه دارم چه ارصار  اره؟ی دارم پت  جنیس

 !؟و راست باهام بخواب  

  کیکمرشکنش تنها   یها در مقابل طوفان حرف 

 :د یگو جمله یم



 ...من دوستت دارم-

  یو با پوزخند رود یم اطی ح طرف در خروچ   به

 :دیگو یم

برو   ه،یجور نیکه! منم دوستت دارم اگه ا  ید یی زا-

 .به جهنم
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را هم دود   گارشی س ی   برگردد پنجم   یمصطفو  تا 

درون   دا یبا ش که از مکالمه  . حس مزخرق  کند یم

لبخند   دنیمغزش شکل گرفته است، با د

استوارش دود   یهاو گام یمصطفو  بخشنانیاطم

  ،ب  رها عن  یلبخند  نی . ارود و به هوا یم شود یم

در به دنبالش  ها دربهکه مدت  حال خویس   عن  ی

 .گشت یم

 .میبر  ی   بش-



  یاز خانه ابانی و تا چند خ  ند ینشیم عیــــس  حرفب  

تا   پرسد نیم سوایل چی اند ه دور نشده  دا ی ش  یپدر 

 .دیآبه حرف یم یخود مصطفو 

!  اومد صدات تا باال یم  ،یباز که گرد و خاک کرد-

  نگفتم دهن به دهنش نذار؟

 .آخه زنهزر مفت یم-

مار  هیاون زن مثل  چ،ی پاش نپ به پر و  ؛هر چ  -

 ...نکن کشیهستش ولش کن، تحر  سیم

  شد؟  حاال چ  -

 ؟ ید به من یم چ   ن  یی  ش-

  زدهجانیو ه  کوبد اش یمبه شانه  واقیع  ذوقر  با 

 :پرسد یم

  جون رسام حل شد؟-

  گهیگاف د  هیبه خدا  ! ویلها منو دست کم گرفنر -

. رسام کنمخودم گورت رو یم یهابا دست  یبد

  یر پس، فردا نیم ها مونهخودمون یم ی   ب هیقض نیا

  کمهی بار نیا ،کن    فی تعر  جونت هیواسه سا  حنر 



ه به  یخوا حرف گوش کن. اگه یم ه نی 
دخیر

 .من گوش کن پرسجان یهاحرف

و   دهد یم هیتک ی   ماش یشهیدرهم به ش  ب  هااخم با 

 :رسدپیم نهی با طمأن

  د یکارمون بده که من نبا  یاما کجا   گمباشه نیم-

کاِر    میسادیوا آدم دزد و الیس   هی یجلو   کهنی بگم؟ ا

 سا  هیبد
ً
  بفهمه؟ د ینبا  هیکه مثال

بفشارد تا   ی   گاز ماش  یرا رو  شیکه پااز آن قبل

سمتش  از چراغ زرد رد شوند به ی   لحظالت واپس

را از   و انگار بخواهد شاگرد کودب   گردد بریم

افتاده آگاه سازد شمرده شمرده   پا شی پ یامسئله

 :دیگو یم

 خواد که تازه یم  کیس  یاما برا  م،ینکرد یما کار بد-

بفهمه که ما  ست یجذاب ن یلی تو رو بشناسه خ

اش، خانواده ا یرو نقطه ضعف طرف  می کنیم د ی کل

به  حنر  می مون برس تا به خواسته می کنمدرکش یم

مرام و  چیدر ه  یز یکردن به آبرور   د ی درست! تهد

   مسلگ
 

 ...ست ی ن کار قشنگ



انگار   یی  گیم مر یآلزا ی بابا دمت گرم تو هم دار -

  کردن؟  د یرفت اول اونا مارو تهد ادتی

  هیدل سا خواد که یم  هست اما اوب   ادمینه شازده -

اش... قفل و خانواده دا ی نه ش  ،ب  تو  ارهیرو بدست ب

  آد یم دا ی مطمی   باش ش  ؟ی ونه رو عوض کردخ

 .ساغت، دنبال س  نباش

 :دیگو و مرموز یم خاراند اش را یمچانه ثانهیخب 

  ؟دنبالم چ    اد ی اگه خود س  ارصار داشته باشه ب -

و او  فشارد را یم ی   بوق ماش  قرار ب   یمصطفو 

وحشتناک ساکت   یصدادر آن سو  شود مجبور یم

سقف  ر یز  ی مصطفو  عصباب   یبماند. سپس صدا

 :دی چ ی پیم  ی   ماش

 رفنر  ت ی جوون یها سال  نیبهیر  مت ی به ق  بار هی-

باز  نیدنبال ا 
َ  و س 

َ االن هنوز چند روز   ها یس 

ات! فکر بخوره تو شناسنامه شی مونده ُمهر خالص

ان سال از   یها نکن االن قدرت دست توئه و به جی 

 هی... مرداب فقط شیبچزون  توب  دست رفته یم

از  پر مرگ  هی یس  توش خفه یم قانون داره بموب  



نجاتت هست خودت   ی برا شکنجه، حاال که رایه

 .تمام ون،ی  رو بکش ب
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به مناظر   هی  و خ د ی گو لب یم ر یز  ”جی صح“

 :زندلب یم ابانی خ

  ؟ید یمن رو ند ی رخت خونه تو بند  گمیم-

و با   د یچی پسعت یم ت ی را با نها اباب  ی خ  یمصطفو 

 :دهدتأسف پاسخ یم

معصوم که بخوام به  یاون گاو زبون بسته فیح-

  !تو نسبتش بدم

  لی مرد  وک یبه صورت سخ شده نگایه چشیم ر یز 

ل  یو با لبخند اندازد یم  :د یگو شده یمکنیر

به خودت مسلط باش مرد، گفتم که برات جورش  -

هم  نگایه ه ی ب  خدا ترگل ورگلش رو، ویل هی کنمیم



واسه   اهو یو ه جانیهمه ه   نیبه سنت بنداز ا

 ...ست یقلبت خوب ن 

  االن تو؟ هی مرگت چ -

  نه؟ ا ی یدیرخت ما رو د  بند  گمی بابا م-

دور صورتش   لحظابر  یناباور مصطفو  نگاه

 .چرخدیم

 چرا مزخرف یم-
 

بند رخت   دونممن چه یم ؟گ

 ه؟ ی نکبت  توئه حمال کدوم گور  یخونه

  ونسنر ت“نه” هم یم هی-
 

 به جمله  ها،بگ
ً
  یهاکال

رو   مونجارو برقر  ؟چ   . جارو برقر یبلند عالقه دار 

 کجاست؟   دوب  یم

او دارد   یخاص چهره ی که از خونرسد  یمصطفو 

 :دیگو یم  صالی با است  شود،یم  وانهید

 .نه-

... دونمکه منم نیم  نجاست ی ماجرا ا  خب جالن  -

 یاون دستا  یبرا می  شکسته بود، بم  وانی ل

رو پاک  ی   مجبور شد با دستمال زم  هی قشنگش، سا



بود ازش  اگه جاروبرقر  دونممن یم کنه... ویل

بود که  ب  از اون جاها ی. چون انبار کرد استفاده یم

  آمد داده! بعد من حاال و بهش اجازه رفت  دا ی ش

خرابه،   یلیچون حالت خ دمنیم  حی برات توض

  ست یفتم بد نشد گ نر ی موقع . ویلیس  بدترم یم

 ...ست ی بند رخت ن دمیها رو بشورم دملحفه

و   دارد نگه یم ابانی و کنار خ زند راهنما یم یمصطفو 

افتاده    چه اتفاقر  فهمد دارد کم کم یم کهدرحایل

 :زنداست، لب یم

  !عجب -

وع کنم  برقر طرف گفته بذار از جارو  گه،یآره د- س 

  مینه من دوزار  دهیکه بزرگ و تو چشم هست، د

خونه و بعدش  یجاها  هی زده به بق ز یبعد گر  فته،ی ن

همه مثل خودش    دونستهبه اتاق خواب من! نیم

وسط   دونم... فقط نیمرن به دو، رو تخت نیم کی

 !کرده که بند رخت الزم شده  کار چ   یدزد

 :د یگو یم قر ی پس از نفس عم یمصطفو 



ات رو داره خونه د یکه کل  تنها کیس دونهو یم-

ه،  چارهی دخیر ب یآبرو  خواد یم اسهیسا رو بی 

کرده! چقدر گفتم قفل   ی  گ  ششیتو گلوت پ دهی فهم 

 ...در رو عوض کن

  !اکشن ماجرا رفت باال یجور نیاشکال نداره ا-

  برده؟ حاال چ  -

 یکه مادرم بهم داده تو کشو   ب  بند طالگردن-

مقدار پول. از اتاق  هیساعت و  هیسم بود  یباال

بابام   کیآنت هم دو تا گلدون نقره و جا قلیم بغیل

  !عمل کرده سوسگ یلی رو.. خ

کرده    ست،یقفل ن شهی درش هم مگه اتاق بغیل-

 که؟   یانبار  نشیبود

 .کندرا رها یم نفسش

کت   شیچند وقت پ چرا، ویل-  مدرگ هی واسه س 

که فقط    کیکوچ  یلی وق خصند   گاو   هی  خواستم،یم

 د یمدارک توشه اونجا دارم، درش رو باز کردم و کل

 ...برش نداشتم گهیموند رو در اتاق د



و   کند نگاهش یم قیعم قهی چند دق  یمصطفو 

 :پرسدسپس یم

 به سا-
ً
  ؟ی اعتماد دار  قدر نیا  هیتو واقعا

،یاز خودم ب -   چی که بهش دارم رو به ه  حیس شیر

 نداشتم... بحث اعتماد خایل میکس تو زندگ 

 ح نی قبولش دارم... ا ست،ین
ً
شده   فی دخیر واقعا

  روش اسایس شهکه باشه یم  گایهیچون تو هر جا

 .حساب کرد

 .گرددبریم ابانی به امتداد خ یمصطفو  نگاه

  یخوایم  یجور چه ه؟یچ  دا ی ات واسه ش برنامه-

 !رو لی وسا یی  پس بگ

 :زندیم  یپوزخند

دارم.   ب  ها برنامه هیکنه،   یهمکار  ه یدعا کن سا-

 ...تک تکش رو دهپس یم

 

 

 



*** 
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و به دنبال   گذارمیم ی   زم  یساالد را رو   لیوسا د یخر 

 یهم یاش جاخانه د ی کل
 

که ناگهان با   گردمرا یم شگ

 ق  ی خف ِغ ی ج  ار ی اختباز شدن در واحدش از ترس ب  

 .کشمیم

شدم! تو   ز یکنم، خودم سوپرا  زتیاومدم سوپرا -

؟ ا هسنر  ن  یبشیپ قابلی  غ  نقدر یچرا ا  نقدر یدخیر

  ؟یس  زده یممن ذوق دنیاز د



را بردارم   د ی خر  یها سهی لرزان خواستم ک دستاب   با 

تا  رود در کنار یم یو از جلو  کند یم دسنر شیکه پ

 :می گو ورودم باز شود. آهسته یم یراه برا

 .دمی ترس -

 و با لحن سحایل بندد را پشت سمان یم در 

 :دیگو یم

س سوزن از من حساب    ب  پس ابهتم گرفتت، خدا-

  ه؟ یسا یبر یم

مرتب و  یبشاش و موها یبه چهره نگایه زدهبهت 

 .اندازمچشمان درخشانش یم

م؟  د یچرا با -  ازت حساب بی 

و زمزمه  دهد به دو طرف تکان یم نی نماد یس 

 :کند یم

 .محاله پس  الیخ هیباشه، -

سمت و به گذارممرتب یم یارا گوشه میها کفش

خانه یم  :میگو و در همان حال یم رومآشی  

ام بود-  ...فکر کنم منظورت احیر



در   د،یآیم وار ید  یشدن دستش رو  دهی کوب   یصدا

دارد   نمیب و یم گردمبریم میهاحال شسیر  دست 

به یم وار ید یمن رو  یکار خراب یرو   .زندرص 

  خاض یهوا و حال هی! با تمیدلی   یوهی عاشق ش -

 ...رهکه دل آدم یم  رسوب  منظورت رو یم

 خواب  چشمانم از ب   کنم،را پر از آب یم یکیر 

 .تابمو ب   جی گ  و کیم سوزند یم

  کردم؟ دلت رفت؟  یاالن من دلی  -

بهش  ست ین وقته رفته، کیس یل ی اون که خ-

 ی رس
 

 ام،یباز  نیس ا هیمن  ی   کنه شانس من! بب  دگ

رو رک و   چ  ... من دارم همهاشگهیس د هیتو 

 تو به در یم گم،کنده یمپست 
 

بشنوه. منم  وار ید گ

خودمون که  ویل فنر ی تا راه ب آمباهات راه یم

 م؟ ی فهم نیم م؟یچند چند می فهمیم

  یباز  نیس ا  کی دمی فهم وقت بود که یم  یلی خ من

 لیودم هم سخت و ثقخ  یهستم، گرچه باورش برا

 ی   هم  داد یم وند ی بود اما آنچه مرا به او پ

  ا ی خاص بود که من جراتش را نداشتم   یهاشنبهسه



 نیم د ی شا
ً
و   لی دل   یه و  خواستماز ته دلم واقعا

رشته را قطع نکنم. او مرا  نیتا ا آوردممنطق یم

... درست مانند  یمبتال کرده بود به خودآزار 

  ی   سنگ میخانه برا نی ا ط یخودش. هرچقدر که مح

و آزاردهنده بود اما من  ب ی و پر از خاطرات عج

  اهشی که با ُبعد س   کردمیم دا ی در آن پ آرامیس  

 .دی جنگ یم

  ه؟یسا-

 :میگو یم حواسو ب   بندمآب را یم ی  ش

 جان؟ -

چنان   . دستانم به آب  بندد یم خیخون در تنم  و 

س  یکیر   کنمکه حس یم  شوند یم جانسست و ب  

و   میایخودم بنگه دارم. تا به توانماز آب را نیم ز یر 

خانه یم یمهی حرفم را اصالح کنم به ن   :رسدآشی  

  شد؟ چ  -

  ؟یدار  یحواسم پرت شد، بله؟ کار -

 .داردبه سمتم بریم گر یگام د  دو 



  حواست پرت منه؟-

لب  و با اخیم فشارمرا محکم یم ی کیر   یدسته

 :زنمیم

  ؟ ی ر چرا نیم-

و من ناخوداگاه از   گذارد یم نکیس یرا لبه دستش

 .کنمخودم را جمع یم کیم  اشگینزد

ا  نی تو ا یاوونهیکدوم د - گذاشته رفته که من   ط یس 

  برم؟
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  ام،عصن   نقدر یچرا ا  دانماما نیم د ی  گ یم امخنده

و   می  گیم میحالت گارد جلو را به یکیر   ی   هم یبرا

 .باشد یجد یلی خ میلحن صدا  کنمیم سیع

ته؟  ا،ی جلو ن  نقدر ی ا-  چه خی 



  عکس مِن معذب آزاد و رها و با ذوق خاض بر 

 .خنددیم

 د یها! االن باگذاشته  ی  بد تأث یلی خ ات هیتو روح-

 
 

ررتونه؟؟؟ در ثاب   بگ ه؟ چه خی   یاالن کیر  چه خی 

اش رو هم روش استفاده ، رو مدل سالح سد گرفنر 

  حواست پرت منه قابر   نقدر یمن فکر کنم ا ؟یبلد

  !یبود نه کیر  یاون بطر  ،یکرد

  شعور؟یبهت بگم ب یه ی دوست دار -

 .شودبه سمتم خم یم کیم

یط از بس گفنر  نه دوست ندارم، ویل- شدم  س 

 یبود س! نگفنر درش نهفته عشقر  ه ی کنمفکر یم

 خانم!؟  هیسا

شد” و بلندتر   وونهی”باز د  کنملب زمزمه یم ر یز 

 :میگو یم

 رو؟  چ  -

 ...من جانت شدم نکهی ا-

 :کنم تکرار یم نهی و با طمان شود حبس یم نفسم



 !گفتم که حواسم پرت شد  ار،ی در ن  یباز بچه-

و با لبخند   د ی  گدستانم یم  انی را از م یآرامش کیر  با 

 :زندلب یم یار یحرص درب

وقت  هیرو،   ی   سالح سد و سنگ نی بده به من ا-

 .هواب   مونی نکش

خانه یم کمرم  آشی  
با   و او  چسبد به پشت کانیر

چشمان روشنش   ب ی عج  آرامش خاصش و مهرباب  

  کهدرحایل درخشند،یم یگر یاز هر زمان د شیکه ب

کانیر   یرو  میدو دستش را از دو طرف پهلو 

 :کندزمزمه یم گذارد،یم

 .عوض کن نقشت رو -

  یالحظه و  خورد نگاهم در صورتش چرخ یم جی گ

و تابدارش که   د ی سف  یموها اد یم ز حج  یچشمم رو 

حال  . چرا تابهماند یم هی  مهار شده خ ب  با یامروز به ز 

 :پرسم بودم؟ درمانده یم دهیرا ند دشی سف یموها

 رو؟  چه نقیس  -



و  می ... نقش تعلنقش معلیم ،ی نقش مادر -

گانه هم  رفتار بچه گهی د د یوقت شا ... اونت یترب

  نیکه ا  کن  یم کیرو تحر  هی بق ی! تو دار ن  ی نب

 ...گهی. فکر کنم بس باشه د ُبعدت رو ارضا کن  

 تمرکزم   ا ی  بم و گ یصدا  نیا ،گی همه نزد نیا
ً
کامال

 .زدیر را بهم یم

 .دمی منظورت رو کامل نفهم-

  یهاکه نفس  زند صورتم حرف یم کی نزد یآنقدر 

 .زدیر از دلشوره و خجالت به دلم یم  گرمش موچ  

تو   ت،ی موقع نین، تو اکه اال  نقیس   نی بهیر  دوب  یم-

  هیمعشوق بودن... تو  ه؟ی چ آد سنت بهت یم  نیا

کرد... بذار   ها برات عاشقر  شهکه یم  معشوقر 

  گهید جور هیعاشقت باشم، بذار 
 

. من  می کن   زندگ

باهم رشد  یی  دستم رو که بگ دمبهت قول یم

با   م،ی شناس یم شیر یبا هم خودمون رو ب م،ی کنیم

پله با هم پله م،یساز قشنگ رو یم یرابطه هیهم 

ها دارم، خرابشون باال... من برات برنامه میر یم

من هم مادر دارم، هم خواهر، هم  هیسا   ی   نکن. بب 



 ق،یرف و راهنما، هم تا دلت بخواد دوست و  لیوک

... نا یکدوم از ا  چی نه ه خواممعشوق یم هیمن 

  ؟هسنر 

 :میگو یم و به سخنر  دهم دهانم را قورت یم آب

حرفامو بهت  د یمن باهات حرف دارم، اول با-

 ...بزنم

 :دی گو یم  ربط ب  

 شه؟ یم االن اگه ببوسمت چ  -
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 کی سمتم نزد به  رحمانهکه ب    ب  هالب  یرو 

 :زنمپچ یم شوند،یم

  !آرماسمت رو نیم گهید-

مرا  یاز پهلو  کیم  نت یکاب  یلبه یبه جا انگشتانش

در تمام بدنم  یشیر یتا خون با شدت ب فشارند یم

که   با تکاب   کهدرحایل انهی. موذد ی  دوباره بگ اب  یجر 



 کنندهجی دلچسب و گ یس  یسا دهد،یم  شی هابه لب 

زمزمه  ب ی عج . با پر از حیسآورد وجود یمبه

 :کند یم

! سالحت یبه مسلخ بال اومد خایل  امروز دست -

هم که پوچه... تو که  دتینداشت، تهد ب  که کارا 

 د ی با االن از چ   کن  اسم منو صدا نیم وقت چی ه

سم من؟   بیر

شدن  دهی بوس بارهکیکه   د،ی بوسمرا یم کاش

و تک  از ی پر از ن گی نزد نیهزاران بار بهیر از ا

 به یز یر  یهابوسه
ً
خاطر  بود که مخصوصا

  مانی هاها و صورت لب  یدهی به صفر رس یفاصله

 .افتادداشت اتفاق یم

م   کیم  توانستمیم به  کیم  ا ی گردنم را به عقب بی 

راست... اما نگاهم در برق چشمانش به  ا یچپ و 

بان قلبم هر دم شدت ب ی  گ   یشیر یافتاده بود، رص 

به حال من،  د یخندکه یم  و چشماب   گرفت یم

به تنم  بکشد و نم عرقر  ی  دلم ت ر یز  شد باعث یم

  امروب  به حال د توانستمنیم نکهی و از ا  ند ی بنش



را  میپهلو  . کیمدمی کشمسلط باشم خجالت یم

 :غرد و با حرص یم فشارد تر یممحکم

من پاهام شل شده، تو   شه،یمقاومتت قابل ستا-

نه!   ا ی یکه بوس رو بد  ن  یشش و بش ا یهنوز تو 

 ...اما

و   بوسد یم ق ی سمت چپ لبم را آرام و عم یگوشه

 :زندپچ یم

هر چقدر هم که گند اخالق   ترسم،من ازت نیم-

 !دور خودت حفاظ بکیس    ا ی بایس  

و من   بوسد سمت راست لبم را یم یگوشه  سسپ

 کنمو حس یم شود کانیر چنگ یم  یدستم به لبه

 .فتدی هر آن ممکن است فشارم ب

ام- ش   ،س که گفنر اما بحث اون احیر دوست 

ام یم به  ،یلیخ  ذارمداشتم... بدون بهت احیر

کوچولو    هیهات. فقط خواستم تک خواستهتک

برام، که حواسم به   یز یکنم عز   یادآور ی

که منم ازت   ست ین نیهات هست. بحث اخواسته

 .برم حساب یم



 ی دق
ً
غرور و  الی خ ب   خواهمکه یم  یادر لحظه قا

کند چون   میرها میبگو  کنانهیشوم و گر  تمیشخص 

ممکن است هر لحظه از شدت فشار    کنمحس یم

  ی   جا نقش زمکه دارم همان  ب  و تعرق باال اد یز 

. آن هم دو قدم بلند که د ی  گ صله یمشوم، از من فا

خانه یم  .رسانداو را به وسط آشی  

 رسانم،یم  نی   ام با تمام قوا اکسدرمانده  یهاهیر  به

جور که انتظار دارم،  و همان کشمبه شالم یم دسنر 

نگاه  ر ینشسته است. ز  به نم عرقر  امشاب  یپ

 یرا رو  یکیر   معذب و به هر جان کندب   اشهی  خ

 .کنمرا روشن یم رشیو ز  گذارمگاز یم

 ...خوبه یلیخ-

 :دهمگرفته پاسخ یم  ب  و با صدا چرخمیم سمتشبه

 ؟ چ  -

مراقبت   یدار  از چ   دوب  طعم لبات، خوب یم-

 ...کن  یم

 ؟ رو نشکاق   چ  همه قدر نی ا شهیم-



 :پرسدیم نهی سبهو دست  خندد یم

 وقت؟ چرا اون-

 

 

 

 

  خاتون#

 _عاشق یها _پنجرهن  یشب_نش #

 

 ,عاشق یهاپنجره ن  ی نششب  "VIP" کانال

[26.06.2021 21:34] 

[Weitergeleitet aus ” یها پنجره ن  ی شب نش 

 [(Khato0on) ”عاشق

 149پستــــــــ#

 

 



 

 

 

 :میگو یم صادقانه

 گهیبرو د شم،معذب یم-
ً
! برو به کارات برس، اصال

 ...کجا؟ من باهات حرف دارم

 .خنددباز یم ثانهیخب 

بعد   ا ی! االن برات خی  بد دارم که، االن بگم؟ آچ  -

  دوش گرفتم؟ نکهی از ا

 .کنمنگاهش یم درمانده

 ...االن بگو -

به حرفات گوش کنم،  تونمو االن نیمامروز  نکهی ا-

 مفصل یم ویل
ً
  م ی ن ی شحتما

ً
که تو    می حرف بزنمثال

  هاتد ی قشنگ تهد
 

  !و کامال سبک یس   رو بگ

به  هی  و خ کنمیم ک یخشم چشمانم را بار  با 

 :م یگو خندانش یم یهالب 

 خی  بدت هم  نو ی ا-
ً
  بود؟ ی   که من االن گفتم، کال



هستم، خی   تن  ی بواقع نی ! اما عاشقه اگه ینه د-

  !خانم هیسا  یافتاد ی  که تو گ  نهیبد ا

 .کشمیم  قر ی عم نفس

  چ  طرز استفاده از همه کنمحاال که خوب فکر یم-

 چاقو،  آد یم ادمیداره 
ً
  یخوشمزه باز  هی مخصوصا

 ...یار ی درب گهید  یاضافه

 .دی  گدستش را به عالمت صی  به سمتم یم کف

جانم، نفست برگشت؟ اشکال نداره حاال داغ   یا-

باور کن   ،رفنر گیم شیآت  داشنر  یجور نکن همون

  یوقته افتاد یلی که خمن نبود اون ی  منظورم گ

چشمات رو   گمیم یجد ،مار افیع هی ی  ! گزمیعز 

.  نجامیا  ی   واسه من درشت نکن... من واسه هم

قفل خونه رو عوض کردم خواستم بهت بگم 

 قفل   ب  تنها جمع کن. وقنر  رو حواست 
ً
درو حتما

داخل خونه راهش   وجهچی کن، اگه اومدش به ه

  کمه ی خورهنده... اگه به ساحت  مقدست بر نیم

خونه داشته  نینسبت به من و ا تی حس مالک 



ماجرا   ازداِغ یپ داغ،ی  س کمهی گهید  باش، خودت زب  

  !نایرو اضافه کن و ا

در مقابل    کنم،فقط نگاهش یم ومبهوتمات

خانه را ترک یم چشمان متعجبم و در   کند آشی  

 :گردددرگاه، دوباره به سمتم بر یم

احساساتت، لحظات قبل رو   یی  به کارگ  یبرا-

  !کن    ینقشت رو بهیر باز  د یشا ار،ی ب  ادتی

بکشم؛ دوباره تمام بدنم گر  غی ج خواهد یم دلم

. قبل از رفیر  به داخل اتاقش با خنده و د ی  گیم

 :زندداد یم  یانرژ 

 ب  -
ً
برم باهم  نکهی قبل از ا ال،یخغذا رو فعال

 ...هااامیخور صبحونه یم

.  خورمجا یم و حساب   کنمرا باز یم خچالی در 

 وسا   د یمفصل خر 
ً
متنوع   لیکرده است مخصوصا

 .صبحانه  یبرا

 ارادهو ب   کنمدم یم یچا  نم،یچرا یم ی   م عیــــس 

که عطر   و زماب   اندازمیم ن  ی داخلش چوب دارچ 

خانه پخش یم به در   شود خوشش داخل آشی  



ناب  ی و چشم به منظره دهمیم  هی تک  خچالی

 .دوزمکوهستان یم

به راه افتاده است، دستم را   ن  ی دلم آشوب عج در 

به راه افتاده   یو به بلبشو  کنمقلبم مشت یم یرو 

 .کنمفکر یم

حاال   ها،یس  یم ت ی اذ ی جور نیا ،یتو فکر  یلیخ-

حال بهش   ن ی با ا ست یکه الزم ن  شهتکرار یم قدر نیا

 ...فکر کن  

ام خوش ادکلنش در شامه یو بو  شود کنارم رد یم  از 

 .دی چیپیم

 ...به خدا-

پز درست کنم  رسام یمرو ی برات ن خوامیم ی   بش-

  یلی امروز حالم خ گه، ید ی   شب ،ی بهم نمره بد

 .خوشه. بذار حال کنم

 اشعیــــو به حرکات تند و س  نمینشیم نهی طمأن با 

من  باز تکرار کنم ”ویل خواهد دلم یم دوزم چشم یم

او   شیو به جا کنمبا تو حرف دارم”. اما سکوت یم

 :پرسداز من یم



  باشه؟  یجور اش چهزرده-

 ؟ چ  -

 یجور مرغت چهتخم یزرده گمخدا، یم یا-

  باشه؟ شل؟ سفت؟ هم بخوره؟ نخوره؟

لحظه انتخاب نوع   نیدر ا   ا ی در دن  تمیاولو  نیآخر 

ل   باشد مرغم یمتخم  یپخت زرده اما خودم را کنیر

 .کنمیم

  !پخته بشه، هم نخوره خوبه-

 .بله، رو چشمم-
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و  گردد بریم مانیپر و پ ی   سمت مبه نگاهم

 
 

 دانم. نیمرود ضعف یم  ناخودآگاه دلم از گرسنگ

 متأهل بود  کهوقنر  حنر  شهیهم نکهی چرا با ا
ً
رسما

  د،ی پلکدنبال غذا یمدرهم به یهاگاز با اخم  یو پا

باز شود و صورتش  ش یهااخم نکهی از ا شهیهم

در حال   ویل  شدمآرامش داشته باشد، خوشحال یم

  ز یداشت وجودم را ر  حرص و حرسبر  کی حارص  



چند لحظه   یبه بوسه دانستم. نیمخورد یم ز یر 

راه و رسم شاد من  نکه ی ا ا یربط داشت  ششیپ

داشتم کالفه   اشرا بلد نبودم و از سخویس   سیر  یز 

 !شدم؟یم

 .سکته کن   ترسمشو بگو، یمذره  هیحاال -

 یخوش محتوا دارد با حایل  گردم،بریم سمتشبه

 .کندرا نگاه یم اشتابهیماه

  بگم؟ چ  -

  !حرفات رو-

 .دوزمچشم یم ی   دوباره به م قیعم نفیس با 

و  ارزشب   یها مهمش رو تو وقت  یآدم حرفا -

 یهسوزونهنیم هویلهول
ً
با عز و التماس  ! که بعدا

راحت   یلیبخواد بگه من گفته بودما! طرفشم خ

 .آدنیم ادمیبگه من که 

گرم    یهاو نان د یآیم ی   س م اشمرو ی ن  یتابهی ماه  با 

 .داردشده را از داخل تسیر بریم

 حرفات؟  هی جد قدر نی ا-



خودش در    یرا برا سمت راسنر  یمرو ی دارد ن  وقنر 

  یرا رو  تابهیو دوباره ماه کشد،یم اشدسنر  شیپ

 :کنم. زمزمه یمگرداند یمگاز بر 

 .به خودمونهحرفام راجع-

در   دانماما نیم شود لحظه مات  صورتم یم کی

  شیو س جا گردد بریم  عیــــکه س   ند یب نگاهم چه یم

 .ستدیایم

وع  یی   مگه چ مون؟تو؟ خودمون؟ چ   خوب  - س 

شده که کار به حرفم بکشه!؟ بعدشم من که االن 

  حالم خوبه پس وقت خوب  
 

 .هم هست که بگ

  سمتم گرفته، بریس  که به  یی  سبد کوچک حص از 

پشت کالمم دست خودم   یو طعنه  دارمنان بریم

 .ست ین

 االن وقت ندار  اول گفنر -
ً
  یامروز و مخصوصا

 ی   س هم  حنر  سا،یس رو حرفت واپ می حرف بزن

! چون برام کی افتاده و کوچ  پا شینظر پمسائل به

نه!   ا ی  که س حرفت بموب    هسنر  آدیم نمیمهمه بب



تر رنگپر  فکر تو سم یه نی اما دو، نذار ا  کی نیا

 ...ربط داره ی   چهیشه که حال خوشت فقط به 

 ده،یگاز زد را کامل نجو   شی پ هی که چند ثان  ناب   لقمه

به  میو نگاه شفافش را مستق  دهد قورت یم

 :دوزد یم میها چشم

  ؟بسوزوب   گرمو ی ج ا ی ،یدلی    یاومد-

 .من فقط باهات حرف دارم کدومچی ه-

را به دندان    اشیی   لب پا  که حایلدر  اشتابهی ماه  با 

بار نگاه   ر یز  کنم. حس یمگردد یمبر  ی   س م د،ی  گیم

با آرامش و  کنمیم اما سیع شکنم،دارم یم اشهی  خ

 .قدرت همچنان من هم نگاهم را از او ندزدم

 ...عن  ی ،که گفنر   خودموب   نی ا-
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 :کنم یم ج  یرا ق  حرفش

- 
 

  !داره ا ی   چ یلیبه خ  بستگ

 چند تاش رو بگو -
ً
 ...مثال

طالق تو ثبت و مشخص شده   ت یوضع نکهی ا-

به من هنوز س جاش باشه!  شنهادتیباشه، پ 

 می تو تصم ر بانیو ا یمن رو بشنو  یهاحرف

 ...یی  بگ

 .ندی نشیم  شی ابروها ی   ب  ظ یغل اخیم

 ؟ کن  یم یباهام باز  یدار  کنمچرا حس یم-

 باز  ،کن  اشتباه حس یم-
ً
  خوب   کنی چون من اصال

از  می مقاصدم جز راه مستق برد شیپ ی و برا ستمین

 .کنماستفاده نیم رایه چی ه

 :کندزمزمه یم ی ته لبخند  با 

  !به من  ننداخنر  کهی االن هم که ت -

 .نه-

  میعجب! پس صبحونه رو بخور -
ً
 .فعال



از طعم  برمرا که به دهان یم مرو ی ن  یلقمه ی   اول 

چوبه و اندازه بودن نمک و فلفلش خوش زرد 

 به پورزند نیمکنمشدت تعجب یمبه
ً
 آمد . اصال

 کیدر حد  حنر  ز ی ر  یحوصله و دقت کارها

 .ه باشدساده را داشت   یمرو ی ن

  خوشت اومده نه؟-

 خوبه-
ً
 .واقعا

 .دهدرا با لذت فرو یم اشلقمه

 خوب ز  یهامن جنبه ی   بب -
ً
 هی دارم، چ اد یواقعا

 ؟ رو از رو بسنر  تی  شمش 

 .بخشمخوردنم سعت یمبه صبحانه تعارفب  

 .جنگ اول به از صلح آخر-

و  زد یر یم  یچا مانیهردو  یو برا د ی   خجا بریم از 

 دانمنیم د،ی  گگنگ تمام وجود مرا در بر یم  حیس

؟یر  یمن بود چا ی فهی االن وظ   امفهی وظ ا ی خیر 

ا فراهم   میکه برا  ست مطبوغ ط یلذت بردن از س 

 کرده است؟ 



  جنگ اول کشته نشم؟ ی   تو هم هی سا  گمیم-

 .کنمنگاهش یم چشیم ر یز 

  !شهنیم ت ی چ ی تو ه -

فت ذات ب   نی تو ا-  ها،کن  رو یم رو هرازگایه س 

 .سوخت چرا؟ اون اوال که دلت برام یم

 :می گو یم و به سخنر  دهمرا فرو یم امخنده

 .شهنیم تی چ ی ه  دونمیم  شناسمت،االن بهیر یم-

 :دیگو حرص و خنده یم با 

ق  ب  - فب   گهید  س    !س 

که خودم   نر یو با جد زنمچانه یم ر یز بهدست 

 :پرماش یمخنده  انیم ست یساختگ دانمیم

که   دوب  یم بار تا حاال به من گفنر که چند   ن  یا-

  !نهی توه

 هامو ی   توه ستمیمنتها من مثل تو بلد ن زم،یآره عز -

طرف  یبکنم تو پاچه یجور هیزرورق و  یال چمی بپ

فبعدشم پشت ب   که نفهمه از کجا خورده!  من   س 

  نیت به اگوش  د یهست که با ”برابر  می  م“یم هی



را به من  که رابه  ب  شعورهای باشه. مثل ب دهی درک رس

ِ    تت ی ه، حتما نی  خ کنمو من حس یم یبند یم
گفیر 

 .هیجور نی! آره اشه عاشقتم هست منتها روت نیم

 .شودام رها یمو خنده آورمنیم طاقت 

 و  ه یهمش دنبال  ،یچقدر تو حوصله دار -
َ س 

  !جاب  ی ه

 :دیگو و همزمان یم شود بلند یم شی جا از 

    ویل منو بشکاق   ن  ی بش  ادهی حاال وقت ز -
ً
احتماال

  ه،ی که عصب  ها ص  ینه درصد مر و نود  ی   طبق روت

داشته!   میدر کودک شهی طبق همون قاعده ر  نمیا

 اومد یم ر یکه بابام د  ب  روزا  هیمن بهت نگفتم  هیسا

و بعد تو بالکن س و  زند خونه مامانم منو کتک یم

س و   د یدخونه یم د ی رسبابام یم کرد،یم زونمیته آو 

خر چرا که کره  زد منو یم  گرفت ! اونم یمزونمیته آو 

سوب   خواسنر یم یکرد  زونیخودتو آو  !  ما رو بیر

تو سش،   زد ها یمتازه مامانم تو تمام اون صحنه

 ...کردیم هیگر 



صبحانه  یهخت یبهم ر  ی   م ینگاهم رو  ناباورانه

 :چرخد یم

 هامون فرق داشت؟ تخم مرغ-

بود مال تو سفت و  طور آره، مال من شل و عسیل-

 ضد حال مثل خودت
ً
 !کامال

 ات؟ تو صبحانه خنر یر  یی   چ-

 نکیاش را داخل سو ظرف صبحانه تابهیماه

 :د یگو و با تأسف یم گذارد یم

  .هستم نمونی پر از اعتماد ب یفضا نی عاشق ا-

 آخه چرت و پرت یم-
 

 ...گ

 نهیآ  یرو من روبه یاز دست  توئه، کاش جا -

  هی و برق گوگول هیال  هیخشم ال  نیا ،ی نشسته بود

من از   یحرفا  یدی فهمیم ،ید یدچشمات رو یم

هرحال من از االن بگم، قبل  ! بههی  گکجا نشأت یم

 بعد از هر بوس و بغیل یبخوا  گم،از حرفات هم یم

 ...و کوفت من کن   یی  بگ زهرچشم یجور نیا

 :پرسمخودم یم شود یم که طوالب    اشمکث 



 ؟ کن  یم  کار چ  -

بند   یبعدشم نفست رو جور  بوسمت،دوباره یم-

... چه نبایس   ج  ی ها به فکر هکه تا مدت  آرمیم

 ...برسه به زهر و تلج  
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شلوغ و درهم و   یی   ام و مرفته است و من مانده او 

 ...از هر زماب   تر شانیتر و پر مغشوش یفکر 

  میغلبه کنم و از جا قرارم حال ب  به خواهمیم تا 

رمق را  شی هاتکه از حرف کی یادآور ی باز  می   برخ

  ینواب   یها که گوش  ب  ها . حرفد ی  گ یم  میاز پاها

  د یچطور با ست ی و بلد ن دهی نشن یمن عمر 

نشده  ی ی   هنوز چ خواهمشان کند... نیمهضم

  چی هبهکنم که دستم ببازم اما چه نگونهیخودم را ا



  یهالحِن مهربان و لب  اد ی وقنر  رود نیم یکار 

در کت و  دهی متفاوت و پوش پی خندان و ت

آراسته دم درگاه  ار ی بس کهوقنر  افتم؛شلوارش یم

خانه ا  سیع یخود که ب    و رو به من   ستاد ی آشی  

ببخشم، در کمال صداقت   ی   به م نظیم کردمیم

پنج تا غذا -چهار گهید خواد نیم هی گفت “سا

 غذا درست کن ویل هیو ساالد!  یو سی    کن    درست 

 گه،ید نمتی بیم شیر ی قسمت شه ب شاهللی! ااد یز 

 جا ی   هم ا ی ی برام آورد یی   چهیدلت سوخت  د ی شا

انجام بده،  یدار  یا . اگه کار عقب افتادهپخنر 

 “!درازشو. فقط نه تو اتاق من ،ی   بب  ونیز یتلو 

بمونم   جا نی ا  اموانهیجوابش گفته بودم “مگه د در 

  ”خونه رمکارا رو انجام بدم؟ خوب زودتر یم  نیو ا

من  نقدر ی ا موب  یم نجا ی ا یوقت کار   انیتا پا شما “

 ”!نکن سیجوره سو رو همه

که    یفشار   ینداشتم و برا مهر طلن   تی شخص من

  شهیام همام وارد کردههشت سال قبل به خانواده

رفتار کنم که حال بدم و  یام جور کرده  سیع



 
 

  شهیگرچه که بابا هم  د یایبه چشم ن امخستگ

 وقت چی . اما خب در خانه هد ی فهمو یم د ی دیم

  رغمعیل
 

 که هر روز داشتم کیس  فراواب   خستگ

غذا را جمع   ی   بر فرض مثال م ا یکار نکن   گفت نیم

دست تنها بود اگر از    شهینکن، چون مامان هم

و از  شد خسته یم م،ی د ی کشکار اضافه یم  دهی سپ

  پلمیدو همان فوق آمد یم ونی  مود درس خواندن ب

! ده ساله هم چی اش را چهار ساله که هسالهدو 

 .گرفت نیم

  شود و باورم نیم اندازمبه اطرافم یم نگایه دوباره

جا و نادرست حداقل در  نابه ب  آشنا نی که از ا

که بدانم   . آرامیس  امدهی آرامش رس نی ذهن، به ا

 دست 
 

مهم   ا ی دن  نی در ا کیس  یبرا  امکم خستگ

باشد که ته  یاگر آن شخص پورزند است، حنر 

صادقانه و گاه  یرفتارها پشت  ترسمدلم هنوز یم

 کودکانه
 

وجود   یابال و پر گرفته اش مردانگ

 .نداشته باشد



من  داده، ویل امدهیکار دست دل  ند  شی هایدلی  

  د یرا به او واگذار کنم، با دانی جا م ی   هم خواهمنیم

  .را بشنود میهابداند و حرف

حرکاتم کند   انگار که تمایم م،ی   خبریم میاز جا آرام

را جمع   ی   سعت ممکن م نی شده باشد با کمیر 

و  گذارمیم ی   ها را داخل ماشظرف کنم،یم

. سپس  کنمکم تدارک دو غذا را فراهم یمدست 

و مقابل  زمی ر خودم یم یداغ برا  یچا واب  ی دوباره ل

 .نمی نشکوهستان یم  یمنظره

ساعت    کی نی بار در ا ی   چندم ی برا امگویس  

هیگذشته و    یو من نگاه نکرده به صفحه رود یم  ی 

 از حوایس   ن  ی طرز عج. بهتاست یکه ب  دانمآن یم

ام،  ام، از جان و دلم دل کندهدل کنده  آن ساختمان

و   امدهیکه بزرگ شدنش را با چشمانم د  یاز خواهر 

  نی تر ند یآخوش میبرا یعمر  شیبایز  یعطر موها

کوچک و   ی جثه که وقنر   یادهی بود. سپ ا یعطر دن

کودکانه به خودم   گرفتمرا در آغوش یم اشتپیل

  ایهیس ِی رو  وقت چی ه ا ی نگذارم در دن  دادمقول یم

 ایهیس  ف  ی . اما االن به دستان پر هوس و کث ند ی را بب



س داشتم  ده بودمش و نه نگران بودم، نه اسیر سی 

 .یگر یحس خاِص د چی و نه ه
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 د ی که شا  شمیاندیم  نیپخت غذا به احال  در 

پورزند  ونیرا مد دهی شجاعت از دست دادن سپ

  جانشی با شور و ه نگونهیکه اگر ا  یهستم، پورزند

  یدیُبعد جد ی  ذهن مرا درگ 
 

من  کرد،نیم از زندگ

و   دمی کش و خفت یم زدمنان داشتم در سم یمهمچ

 بهبسوزد و  دهی دل سپ   د یتا شا کردمالتماس یم

 
 

 نی کند. حال که از ا  رحیم اشخودش و زندگ

که   نمی بیم خوب  ام بهآمده ونی  ب وبیمع یچرخه

را  د ی و شا د یکه با  یی  آن تأث وقت چی حضورم ه

 ...من یبرا نداشت جز پرپر زدن اضاق  

را داخل هال  میپا پورزند حنر  یهاآن همه گفته با 

آب مرغ  یسوپ از اضافه کی. دو غذا با گذارمنیم

 چون عادت به ب کنمدرست یم
ً
ندارم  یکار یو واقعا



  یکه با صدا  شوممشغول درست کردن ساالد یم

 .زدیر تق در قلبم فرو یم

که انگار    کنمساالد نگاه یم  اتیبه محتو  یجور 

 .امدهیبه چشم د جابر ی سی    ی   است همچ بار ی   اول 

آخه! نگفتم  به، چقدر تو حرف گوش کن هسنر به-

 .ست یالزم ن نا یساالد و ا 

 ! االن تمومست ین یی   م س رفت، چحوصله-

 .شهیم

 .شودیم تر کی که دارد نزد  فهممادکلنش یم یبو  از 

خرد   ی از ی  مثل ساالد ش یها رو دار چرا کاهو -

  ؟کن  یم

ه! اومد -  .حواسم پرت شده، بذار به کارم برسم یا 

  ؟کن  چرا االن من رو نگاه نیم ه،یسا-

 و وقنر  کنم چاقو را در ظرف ساالد رها یم کالفه

 .خورمشدت جا یمبه دوزمچشم به او یم شایک



که در دست دارد    ن  ی ی  بزرگ ش یجعبه پشت 

به   رو نی صورتش را چنان از ا یی  نظلبخند  ناب و ب  

 .رودلحظه نفسم بند یم  کیرو کرده است که آن

 :کنم زمزمه یم مردد 

 شده؟  چ  -

  دارد یمدستم بر  یظرف ساالد را از جلو  دسنر  کی

 .گذاردآن یم  یرا جا ن  یی  ش  یو جعبه

  کردم؟یم یشمار هیلحظه، ثان نیواسه ا دوب  یم-

  امدهی هم فهم ،ن  یی  ش   یتا جعبه  رود یم نگاهم

 .میبگو  میدارم خودش برا  از ی هم ن  شدهچ  

  !طالق ن  یی  ش ه،ی آزاد ن  یی  ش-

. به گردد از جعبه دوباره به چشمانش بریم نگاهم

 ی   “مبارک باشد” پشت هم میبگو  چرخد زبانم نیم

ها عمر و آرزو و طالق به هر حال سال یکلمه

ده یم یحرست و انرژ  . نجاتم  شود به خاک سی 

 :پرسدو یم دهد یم

 ؟ ی ز یر یم ب  چا -



 .دهمو سم را تکان یم می   خبریم میاز جا  بدو 

به دست و   آب   هیبرو   ن  یی  و ش  ب  بعد از چا -

 .ونی  ب م یبر  میخواصورتت بزن یم

و با بهت   گذارمیم ی   م  یرا رو  یچا  یهااستکان

 :پرسم یم

 کجا؟ -

مرد مجرد   هیها به عنوان بعد از سال خوامیم-

رو که دوستش دارم، به رستوران دعوت کنم،  کیس

کاغذ و مداد   رهیم ادتیحرفات  کن  اگه فکر یم

... امشب دربست در خدمت شمام که مغز  ارمی ب

  !کن    سیو سو  یمن رو بشور 

در سم هنوز زنگ  ”یآزاد ن  ی ی  “ش یکلمه

 :میگو . گنگ یمخورد یم

  ار یاالن کاغذ و مدادت رو ب-
ً
 ...لطفا
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  میهاهمان نگاه  پر از برق و رها را به لب  نگاهش،

 :دوزدیم



وقت تو معذورات  هیکار!  پشت  نیاحسنت به ا -

  یی  قرار نگ
 

  هیطرف  بگ
 

داشته،   روِز سگ

بره بعد به  یی   از گلوش پا ب  چا هیاس! بذارم خسته

محال بود  د یام هیبرام  دوب  بکشم، یم خشی چهار م

و دردس  منت شنبه؟ که بعدش ب  سه  فتهی امروز ب

 ...می  رو باهات جشن بگ میو آزاد نمی تو رو بب 

 :کنمزمزمه یم آرام

 .می  رو جشن بگ  م یباهات آزاد  خواممنم یم-

نه درصد  و بزند که احتمال نود  حرق   خواهد یم

آخر حرفش را  یمتلک است اما در لحظه ا ی  شوچ  

نگاهم   تر یجد  کیم  بار نی و ا  کند یم . مکن  خورد یم

حس  نیمدام ا خواهد چرا دلم یم دانم. نیمکند یم

اگر  حنر  فهمد،کنم که او مرا یم  ی   را به خودم تلق

 :کند. زمزمه یمد یبه کالم نگو 

 .گردماالن بریم-

 شود،چشمانم محو یم یداخل راهرو از جلو  وقنر 

. از حال  غلتد ام یمگونه  یرو  ار ی اختب    قطره اشگ

که   دانمخودم در عجبم، خوب یم شانیپر 



 یلهی که در پ   ب  ها به وسعت تمام سال ام،دهی ترس

و حال    امستهیخودم ز  یا ی با خودم و دن  امب  تنها

و   امحوصلهرا ندارم، ب   بهیغر  کیطاقت حضور 

  انی که ع  یی   تنها چ . ویلخواهد یم هیگر   ب یدلم عج

و کندن  لهیاست که شکافیر  پ نی ا باشد و واضح یم

 ...از گذشته درد دارد و رنِج باور نکردب  

که برق   یسیو روانو  "A4" برگه کیبا  گردد بریم او 

. هجوم بغض و  آزارد اش بد چشمانم را یمبدنه

 حال  بد را به جنوب   نی دارند ا اهی خاطرات س 

 آورد اش را در یم. پورزند کت کند یم ل یتبد  مانند ب  

. سپس س صی   کند یم زانیآو  شی صندل به پشنر  و 

و من تمام   زند یم ا اش را تمردانه اهنی  پ  یهای   آست 

. چشمان  لرزد یم ربط ب   یهاشباهت  نی بدنم از ا

  ا یدن کیکه   خسته و خنداب  
 

ام و  شوِر زندگ   و احیر

محبت به من در آنها نهفته است کجا؟ و چشمان  

 بازجو کجا؟  ی نهیو پر بغض و ک ث یخب 

  تو؟ ا ی  می بنوس د یبانو، من با د ییبفرما-



تا  کشمنفس یم بهانه کیم نی”تو” و به ا میگو یم

. سقف را نگاه  فتمی ن هیبه گر  ربط ب   ت یموقع نی در ا

 :دیگو خودش یم یبار براتأسف و با حالنر  کند یم

رو بذار   ب  خب! حداقل اون چا یلی بسم هللا، خ-

  یبرا یباز امضا و کاغذ  گهیکنار دستم، فکر کردم د

 ...امروز تموم شده

و آرام   گذارملرزان کنارش یم را با دستاب   اشب  چا

 :کنمزمزمه یم

 .سیمشخصاتت رو بنو -

 :چرخد به سمتم یم گردنش

اف مگه یم-  ازم؟  یی  بگ یخواجان؟ اعیر

 :میگو را یم میان لحن آرام دوباره تقاضا هم با 

 بنو -
ً
 .سی لطفا

 :زندو لب یم اندازد یم قرارمحال ب   به ب  پر معنا نگاه

 .انکار کن حاال یه ،یدوست دار   یتو باز -

  شی  نظخط ب  دست  یو چشمانم رو  گزمرا یم لبم

 :سد ینو که دارد یم  چرخد یم



" تهران،  1359رسام پورزند متولد " نجانب ی ا-

 ...فرزند فرامرز

در چشمان من با   هی  و خ دارد از نوشیر  بریم دست 

  حرض
 

 :پرسد یم ساختگ

که    می نوجوون یهایکار به کثافت  د ی خب االن با-

اف کنم  که    ب  هایکار کثافت   ا یگفتم دوباره اعیر

  م؟ی با هم بکن  میخوایم

ام پس  نداشته وقت چی جرات او و امثال او را ه من

 .خرمخودم زمان یم یبرا

ط نا ی ا- ، روشون فکر کن بعد اگه   یها س  من هسیر 

 !بده شنهاد یباز به من پ خواسنر 

 ر یز  و هویم پرند باال یم یس  ی به حالت نما شیابروها

 او از اد یگو لب یم
ً
وضِع مضحک لذت  نی . قطعا

سازگار است اما من که   اشهی چرا که با روح برد یم

دارم ذره ذره زجر   ستم،یرا بلد ن یگر ید رایه

 .کشمیم

 :کندزمزمه یم یخندو با کج نوشد یم ش یاز چا قلن  



ط اول؟ یلیخ-   هم خوب! خب س 

 .شودمشغول نوشیر  یم و 

و زشت رو    کیرک یهاکلمه  نقدر یا ،ید فحش نیم-

  !یآر راحت به زبون نیم
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 :میگو یم اشهی  جواب نگاه خ در 

 فته؟ی زن از چشم تو ب هی شهباعث یم یی   چچه-

؟  شیچه رفتار 
ً
  مثال

تق آدامس  موقع راه رفیر  شلنگ تخته بندازه! تق-

 ...بجوه و بادش کنه

 :کنم یم ج  یرا ق  حرفش

خودش و به توجهمرد ب   هی منم وقنر  یبرا-

که    ب  ها آدم یهی اطرافش و بق ط ی و مح ت یشخص 

  یلی خ ده،فحش یم یدفعه رگبار  هیکنارش هسیر  

 ...استو ذوق زننده

  شم،یم عصن   من وقنر  ست،ین ت یبحث شخص -

ل کنم تونمنیم  !خودم رو کنیر



 :چرخدسمت پنجره یم نگاهم

خشمت رو   یجور هی ی ی  بگ اد ی د یبدتر، با گهید-

ل کن    ...کنیر

 :غرد حرص آرام یم با 

  !نایرو بب  وثید-

بحث به   کیم  کهنیو از ا  کشمیم  قر ی عم نفس

. شوممسلط یم شیر یرفته، به خودم ب اههی  ب

 :دیگو یم و عصن   د ی  گیم دستانش را سمت من باال 

  !شهشبه که درست نیم هیخب،   یلیخ-

 :کنم نگاهش کنم، تکرار یم کهآنب  

 .شهشبه که درست نیم هینه، -

 ...رو بگو  یبعد-

 میشما ندار   چزوندن همرس قبیل یدر راستا یباز -

  !پورزند یآقا

و سپس با  شوند انگشتانش سست یم یالحظه

 :پرسد یم  د یترد

  ؟چ   عن  ی-



خرده حساب   ،یانتقام دار  ،یدی که شن  هموب  -

. من  یگردبعدش بریم  کن  خودت حلش یم یدار 

 .ندارم یباز بچه یحوصله

 
 

تنگ    و با چشماب   زند یم شیدرون موها چنگ

 :پرسد یم

 چرا نیم-
 

راه   بسایط ی   چن هم ینه” و دار  “گ

  که من بگم غلط کردم؟  یانداز یم

و  اندازمرا باال یم میابروها یس  یخودش نما مانند 

 :میگو ناباورانه یم

ط عاد با دو  یجد- کردن  به غلط  یتا دونه س 

اندازه   ه،یدوستت دارم سا  یه ؟ی افتاد

 بود؟  قدر ی   هات همداشیر  دوست 

و  شود منفجر یم صالی از حرص و خنده و است دارد 

 :زندجز سکوت ندارد. لب یم یاچاره

  !یبعد-

 :میگو یم  پروا و با بازدمم ب   کشمیم  قر ی عم نفس



 دو طرفه   نمونیب عاطق   یرابطه تا وقنر -
ً
کامال

 ..به من دست بزب   ینشده، اجازه ندار 

 :دیگو به کاغذ یم هی  خ

  دست؟-

 ...بغل و نوازش و هر چ  -

  !الی خ ی   به هم  ی   بش-

 .شودیم  شیر یجسارت من ب شی حال و هوا از 

 .هم نداره اجازهبااجازه و ب   طور،ی   بوس هم هم -

دلم، از خنده تمام وجودم  ی   بغِض سنگ انی م

 .لرزدیم

که   یو با لبخند گذارد کاغذ یم  یرا رو   سشینو روان

رو به   خورد،مشخص است دارد چقدر حرص یم

 :د یگو من یم

بهت   ؟یی  گباربد جنس یم ساقر  ی   از هم -

  !هانساخته

 .فشارمهم یم یرا محکم رو  میهالب 

 جد -
ً
 .امیمن کامال



 .شودیم نه ی سبهدست 

 جد-
ً
 ! چته؟ یتو رد داد  زم،یعز  امیمن هم کامال
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بان آرام  ویل تپد یم یشیر یقلبم هر دم با شدت ب رص 

 :میگو یم

 ی! من چمه واقعا؟ راستش رو بخواه ی سوال خوب-

  نکهی...از اکه تو گفنر   ب  ا ی   اما نه از چ ترسم،من یم

  یبهت دل ببندم و مجبور شم دوباره چشمم رو رو 

هنوز  وقنر   دوب  دلم ببندم. یم یهاخواسته یهمه

  بایس   کهنیتره تا اراحت  یلیبرام خ سنر ی ن می تو زندگ

سم که ا   یو روز    خواد رضا تو رو یم بار نیهزار بار بیر

اما باشه با   ه؟ ی  از من بگ ی او به چه بهانه یجور چه

 جلو ویل امی و به خاطر تو یم نگمجترس هم یم نیا

   ی   بذار هم
 

  اول کار بهت بگم اگه با جونت، با زندگ

  یلی کنه، من خ  دمی ات تهدو کارت، با خانواده

  قت طا گهی...درمیم که فکرشو بکن    تر اوب  راحت 

بابام بود و   یاون فشارها رو ندارم...اول آبرو 

قبول کن   ده،ی . حاال هم سپمونی شغلش و زندگ

 .کشمنیم گهید



 ...یر یم یذار راحت یم کن  تو غلط یم-

  !درست حرف بزن-

 .نگو، سدرد گرفتم، بسه یور   یدر  نقدر ی ا-

را  میگلو   میهاکه از اول حرف  همان بغص   با 

 :میگو یم د،یخراشیم

 .حاال امضاش کن-

  د یرو قبول ندارم! چرا با نا ی کدوم از ا  چیچرا؟ من ه-

  یباز  وونهی دخیر چرا د ا ی خودت بامضاش کنم؟ به 

 ؟ یار ی در یم یدار 

و با  دوزمچشمان درشت و روشنش چشم یم به

خارج  م یباالخره از گلو  یروز  دانمکه یم  اندویه

 :میگو یم شود،یم یشاد یبه نغمه لی شده و تبد

 .امضاش کن ؟به من اعتماد کن   شهیم-

امضا! مگه   نمیا  ا ی ب  ،یار یشورشو در یم  یواقعا دار -

  آخه؟ هیزور 

جانم را به    شیهاو ترکش شود در قلبم رها یم یدرد

 .چکندزمان یمهم می ها. اشککشد یم  خی چهارم



 !باشه...حاال پارش کن یزور  چیه  د ینه، نبا-

 ...هیسا-

 ...پارش کن گمیم-

پاره شدن کاغذ گم   انی من م فی هق ضع یصدا

  نیا یهمه  انی و ناگهان او انگار ربط  م شود یم

صورتش  ی غم رو  قی و گرد  عم فهمد لحظات را یم

 .ندی نشیم

رو امضا   یکه قبولش ندار   ب  ا ی   چ یسخته پا یلیخ-

یط چی نه؟ من ه ،کن   به خودت  ذارم،برات نیم س 

سم   خوامیم یی   چ هی. فقط کنم واگذار یم ازت بی 

  ز یو با تمام ر ر   ت ی زندگ چرا داستان مشکالت جنیس

 ؟ یکرد  فیمن تعر   یبرا اتی جزئ

 .و آشفته شانیام و او پر من آرام و آسوده حال

دادم چرا  حی ده بار توض   ،دونسنر یم  د یچون با-

 ...گفتم

سم تو دنبال   ها گفنر اون وقت چرا اون اول- ازت نیر

  یگرد یم  قی دوست و رف هی
 

کف دستت    و سوختگ



 چی سمت ه  گهیبشه د  نشوب   هیکه   نهی ا یهم برا

  ؟ینر  زب  

سد   یهایتا چا  می   خبریم می. از جاکند یم سکوت

داغ عوض کنم. با آرامش  یشده را با دو چا

 :میگو یم

از   قضاوتت کنم ویل ا یمالمتت کنم   خوام من نیم-

 نی ا شهی که نگاهت به من عوض شد هم  زماب  

وع و  هیکه تو با من به   اومد موضوع تو ذهنم یم  س 

من قبال   نکه یاونم به خاطر ا ،یدوار یدوباره ام راه

  نی ها اوقت  یلی ...خامتجربهرابطه نداشتم و ب  

بهت بگم. اما االن  شد رومم نیم کرد،یم  تمیحس اذ

 ...تو دلم بمونه یی   چ خوامچون نیم گمیم
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برخواسته    شیاز جا نمیب یم  گردم،به سمتش بریم تا 

 :دیگو یم  یو با ناباور 

 خ یادهی چ ی پ نقدر یتو چرا ا-
ً
؟ االن مثال   یلی برس 

  ؟یردهمه مدت حرفت رو خو  نیا یالقمر کرد شق

    دادمیم حی تا برات توض گفنر بهم یم د ی نبا
ً
که اصال

  ست؟ی ن یطور نیا



و کمرم را  گذارمیم ی   م  یرا رو  یچا  یهااستکان

 حس یم ا یبود  ی   تلق کنمصاف یم
ً
 کردمواقعا

 .ترمتر و آرامسبک

 من رو   خوام،نیم جی چون من ازت توض-
ً
تو واقعا

هم ازت ندارم اما بدون من  توقیع ،شنایسنیم

برسم. نه    جهی و به نت امیبا خودم کنار ب د یخودم با

  !مخم زده شه کیس  لی تحل و  حیبا توض نکهیا

به  مانیو باز فاصله دارد سمتم بریم قدم به کی

و   ترسماما من نه مثل امروز صبح یم رسد، صفر یم

س یم او مرا   زند یم  ب یدر دلم نه . حیسمی  گنه اسیر

 .آزار خودش مت ی به ق حنر  آزارد نیم

عقل؟ اووووف اگه   نیی  بگم ش آخه من به تو چ  -

 چه یجور نیطرز فکرت ا
ً
تحمل   یجور بوده، اصال

  نیبگم چون ا امی که ب  وثمید  قدر نی من ا ؟یکرد

ه از مرحله پرته تستش کنم واسه فالن  ... ا  یدخیر

زن و   قحیط ؟رسوب  آدم رو به کجا یم ی   بابا بب 

ه ب چرا من   خه؟کنم آ  یگل باز دسته یبا تو  امیدخیر

  ه؟یسا امتو فکر تو عوض   قدر نیا



و زمزمه   گذارمیم شیبازو  یراستم را آرام رو  دست 

 :کنم یم

من  ،یبود آدم عوض   هیاگه تو ذهن من -

 قدر نینبودم، ا نجا یآرامش خاطر ا نی با ا وقت چی ه

االن   ست یصفر و صد نگاه نکن! قرار ن  ی   چبه همه

اقرار کنم عاشقتم... من فکر   ا ی بهت بگم عوض   ا ی

العاده مهربون و فوق ،هسنر  تو آدم صادقر  کنمیم

  یی   چهی ،یآر زود جوش یم ویل ! باهویس  باگذشنر 

تخِس   یبچه هی ،یس  ها یممثل بچه یخوا رو که یم

  !ادبب  

لبالب از اشک پر اما او چشمانش  زنمیم یلبخند

 .شوندیم

خوب  یهاآدم که،نیهست اونم ا یی   چ هیفقط -

اون ترس  د ی! و شاترسن و مهربون وصادق هم یم

باعث بشه ناخودآگاه به فکر منافع خودشون  

،ی ب چون شکست خوردن، چون اون شکسته   فیر 

که من و تو    درد داشته... مثل شکسنر  یلی خ

برگه رو امضاء   هی ر ی. تو امروز ز میاش کرد تجربه



 ت ی و درنها یدیخر  ن  یی  براش ش هکه گرچ  یکرد

از  بخیس   هی دوب  اما یم خاطرش خوشحایلبه

که   بخیس   ، یاز دست داد یلیبه هر دل رو  ت ی زندگ

باشه... منم هشت سال  گهیشکل د  هی تونست یم

ه جز مشخصاتم رو امضاء کردم ک یا برگه ر یز  شیپ

  شه؟مگه یم کردمبرام آشنا نبود، فکر یم شی چی ه

بگه  گیمعجزه بودم که   هیمنتظر  خر آ  یتا لحظه

محال بود، امضاش کردم و   الی اش کن، اما خپاره

 ...بدبخت شدم 

  اشاستخواب   یگونه  ی اشک رو  درشنر  یقطره

. انگشت  افتد هم یم یبا غم رو  میهاپلک چکد،یم

. در  کند صورتش را لمس یم اماجازهام، ب  اشاره

 به سخنر  گر یزبانم د اشهی  مقابل نگاه خاص و خ

 :چرخددر دهانم یم

  ی   هستم، سدم. بب  بهت گفته بودم من آدم تلج  -

 اما چ   می  االن خواستم باهات جشن بگ ی   هم

شد؟ چون درون من پر از بغض و درده فقط صدام  

 ناز و ادا و بازار گریم ید یال خودت دحا  آد،در نیم

 نبود؟ 



را آرام در  کشمهوا دارم پس یم یکه رو   دسنر 

 :کندو زمزمه یم د ی  گمشتش یم

 به خوردم؟  یبد کن  یم چی کادوپ   ینه” رو دار “-

 :می گو یم  ب ی عج و با حیس د ی  گ یم امخنده

 .نه-

و لب  فشارد انگشتانش یم انی تر درمرا محکم دستم

 :زندیم

 ...درست حرف بزن کشمت؛ یم هی سا ؟نه چ  -

 یمتوجه حرارت بدنم و بو  دفعهکی چرا  دانمنیم

افکارم   یا ی . انگار تازه از دن شوممطبوع ادکلن او یم

 .نمیبیم کیبه خودم نزد قدر نی رها و او را ا

به موندن بود،   ممیاز اول حرفام، تصم عن  ی-

فقط  بار گفتم  نیجوابم هم نه نبود. بهت هم چند

 ...یی  بگ می تصم د یباهات حرف دارم. خودت با

 :زندپر محبت پچ یم حرض با 

ط-   رو کاغذت؟ یها پس س 



ط و   یاکه پاره شد؟ کدوم رابطه  ب  همونا - با س 

وط دوام و بقا داشته حنر    ش؟یاز نوع محرص   س 

یط یخنگ شد قدر نیچرا ا  تو؟ گفتم که من س 

 .کنمرو به خودت واگذار یم چ  ندارم. همه

 :دیگو یم دهیبر  نفس

  گار ی س  هی ا یچپت کنم،  یلقمه هیتو رو  د یبا  ا یاالن -

ط دارم  .بکشم! بعدشم من دو تا س 
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و قبل  کنماش رها یمانگشتانم را از فشار پنجه آرام

قطع شود، نرم پشت  مانیهااز آنکه اتصال دست 

 .کنمنوازش یم یادستش را لحظه

 .رو بکش  گارتی برو س -

 .دی  گ جذاب از من فاصله یم یا با تک خنده 

 !یندار  یلمشک دنمی کش   گار ی جالبه با س -

 .بردکتش یم  ب یدست در ج گار ی دنبال پاکت س  به

  ؟کیس  بگم نکش، نیم-



کردن فندک ادامه دارد   دا یپ یدر راستا شی جستجو 

 :د یگو و در همان حال یم

...، منظورم  ذات ب   نیآخه، ا  شناسمت یم-

 که نیم  ست یبدقلقت هست! به نفعت ن
 

. گ

 اد یرو  است یس گهید  بار هیاز تو  د ی با لیچرچ

 .گرفت یم

شده  دنشیکه وقت نوش  ،یاز چا را با قلن   امخنده

 .دهماست، فرو یم

د ک ی از  ب  بو  چیتو ه  نکهی ا-   ،یرفتار بالغانه نی 

 من  ست یبودن من ن مدار است ی بر س  لی دل 
ً
. اتفاقا

  یدار  از ی ... تو نها نهیزم نیپرتم تو ا یلی خ

  تونسنر منه؟ یم ی  تقص  ،بزب   اد یاحساساتت رو فر 

 ...رو بکیس   گارتی س  صدا سو ب  

و همراه با بازدمش   د ی  گ یم  گارشی از س قر ی عم پک

 :دیگو یم

تو دل من  دوب  یم ... تو چ  هی سا ه،یسا   ه،یآخ سا-

سن  نی منه که تا ا ی  نظرت تقص به  گذره؟یم چ  

داشیر  رو تجربه نکردم؟ چون برام حس دوست 



ازدواج کردم؟ من   نکهیبا وجود ا حنر  ومدهی ن  شیپ

احساساتم رو   یاگه قلبم کف دستمه اگه دارم همه

 ده،یدخودم هم ج یچون برا زنمیم اد یبرات فر 

از   نمیا کن  فکر یم ا ی کن  خاصه، با ارزشه... باور یم

  ترس تنها نموندنمه؟

 :زنمیم یآرامش لبخند با 

تو حرف   شیر ی که گذشت ب  مدبر  نی تمام ا ی   بب -

که حاال   حیس هیمن  بار هی، من گوش کردم یزد

نکن!   مونمی غلط بوده رو بهت گفتم، پش  ا یدرست 

تر رو بدون تو با ارزش نیباشه؟ من باورت دارم و ا

تنها نموندنت از   یبرا  یکه بخوا  هسنر  از اوب  

  ا ی سوءاستفاده کن   کیس
 

 ...دروغ بگ

نهفته   طنت ی ش  ا ی  گارست ی خاطر دود س  به دانمنیم

و باز   کند یم ز یدر جانش است که چشمانش را ر 

ام را به بار توجه ی   که اول   همان هزاران چروگ

خودش جلب کرده بود، دور چشمانش نقش 

 .بنددیم

 .اگه با ارزشم، پس قدرم رو بدون-



با   نمیا  ،قدر خودت رو بدوب   د یاول خودت با-

 ی خود ش
 

 ره،فرق داره... من دلم داره ضعف یم  فتگ

 ست؟ ی ات نچطور تو گشنه

  انی را از م ی فنجان چا کند،را خاموش یم گارشی س

 ی   م یو لبه  نوشد یم و قلن   د ی  گدستان من یم

  نیا د،ی  گ بازوانش یم انی . سپس مرا مگذارد یم

نگاه خاص و پر  ر یکه من دارم ز   ست یانصاف ن

خودم   وقت چی ه د ی که شا  نگایه شکنم،عطشش یم

  هام. نگانداشته کسچی و ه  ی   چچی هم نسبت به ه

جز او  ب  که گو  فرد متبحر به تکه المایس کی

 .نکرده است  دا ی آن را پ کسچی ه

دِرت رو یم ویل-
َ
اگه خودت قدر   حنر  دونم،من ق

چه   اگه ندوب   حنر  ،نفهیم وقت چیخودت رو ه

 هیچشمات رو ببند، فقط  هی. ساهسنر  یجواهر 

باشه که  فکر نکن، بذار ته دلت گرم ج  یمدت به ه

 ...نفر تمام حواسش به توئه هی

 :کنم و زمزمه یم بندمرا یم چشمانم



 خوام نجاتم بده، نیم کیس  خوام من نیم-

داستان بشه و زبون به زبون بچرخه!   امخوشبخنر 

... من ستمیمن دنبال حق و انصاف و عدالت ن 

 ...برنده بشم، فقط  خوامنیم گهید

گوشم   یالله کیو نفس گرمش را نزد شیصدا

 :شنومیم

  ؟فقط چ  -

  خوامفقط یم-
 

 ...دغدغهکنم، ب    زندگ

و دست   چد ی پکمرم یم  یدستش دور گود  کی

 .دی  گتر در آغوش یمرا تنگ میهاس شانه گرشید

 !رو بدش دست من  ت ی مدت فرمون زندگ هیفقط -

فراهم   میکه برا  بخیس  آرامش یخلسه انیم در 

 .ندی نشیم  میهالب  ینرم رو  یاکرده، تک خنده

بچه سه   هیرو بدم دست  می انگار فرمون زندگ-

 ...تو دره میساله، که با ذوق گاز بده و بگه بر 

از لرزش  خندمیم که وقنر   می کیبهم نزد آنقدر 

 .خوردبدنم، او هم تکان یم



  پوستت رو قلفنر  نکن روز اویل یکار   هیدلم  ز یعز -

 ؟ تو سکوت کن   شهبکنم، یم

  !آشوبم تونم،نیم-
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کمرم قرار دارد به حالت هشدار    یکه رو   دسنر 

به  :زندیم  میهاستون مهره یآرام رو  یارص 

 !ی   منو بب هیسا-

و   کینزد ر ی تصو  دنیاز د  کنم،را که باز یم میهاپلک

 .زدیر چشمان خسته و خمارش ناگهان قلبم فرو یم

  ؟یخوا رابطه رو یم نی من و ا-

و او ادامه    چرخد نگاهم در چشمانش یم مبهوت

 :دهدیم

ط - حالت حق    کیفقط و فقط و فقط در  ک،یس 

با شخص  ! اونم اگه مشکیلمن رو ترک کن   یدار 

راجع  بحن   چی ه گهیتمام. د ،خود من داشته بایس  



تونسته  . اگه کیسمیندار  ندهیبهش نه االن، نه در آ

دست   ب  آتو  هی ب  جا هیبذاره،   ی  تو سنوشت تو تأث

  ت ی زندگتو   اد ی ب خورهاالن گوه یم ، طرف داشنر 

 یی   چ هیجا  هی شیدخالت کنه چون چند سال پ

خب؟    کنهیم هیترس تو اون رو تغذ نیشده، ا

که    نهی ا یتمومش کن. بحث خواهرت هم برا

 غلیط چی بازم ه خواست خودش خواست اگه نیم

 ...بکنه تونست نیم

 ...اما-

  گمبهت یم شهیگفتم تمام! فکر نکن منم هم-

اخالقم. هوات رو دارم چون تا  خوش یل ی چشم و خ

و کارت درسته... چرت و پرت  یحاال حرف حق زد

 
 

که من دهنم چاک و بست درست و   دوب  یم بگ

من   کیس  وقت خودت خجالت یمنداره اون حساب  

 یمادر   گهیقرار شد د ندارم! در ثاب   که مشکیل

  نقدر یاگه ا  م،ی  خودم االن سن خر پ نم ،نکن  

  کیخودم بهت نزد د ی اکه نباحاد و خطرن هیقض

بخش مال   ن یرو گرفتم، ا   ممی پس اگه تصم شدم،یم



ط  سنر یمنه! تو هم مادر و مسئول من ن . اما س 

  !دو

خودش  ی   دارد بار سنگ  ی   و همه چ زند حرف یم او 

  انتها،ب   یتمام آن فشارها دهد،را از دست یم

ندارد،  اب  یکه باور داشتم پا  میها یخودخور 

 
 

به  شیر یکه هر دم داشت ب   ب  ها روزمرگ

 
 

  ی   بار سنگ باتر یو از همه ز  زد دامن یم  میهادلمردگ

رنگ و رنگارنگم بود که داشت کم یهاترس

 .شدیم تر رنگکم

ط  یخوااگه یم-   تکوب   هی هات توجه بشه، به س 

 !هم به خودت بده

 :زنملب یم جی گ

 کنم؟  کار چ   د یمن با د یببخش-

 د  ب  هاچشم با 
ً
از نگاه کردن به آنها  گر یکه من واقعا

 :اندازدگذرا یم  نگایه میهابه لب  دم،ی ترس یم

    ط یممنون که تا حاال تو مح-
ً
کارت رفتار کامال

 ...ویل ،داشنر  یاحرفه



دستش با   ش،ی هاصحبت  ی   ب یوقفه انیم ناگهان

 در آغوشش یم یشیر یقدرت ب
ً
و من   فشارد مرا کامال

م و ه   .م ی  گگر یم  جانی از س 

م، تو خونهاما من از دوست - رفتار   هیم توقع دخیر

اسمم رو صدا کنه...   نکهی گرم و مهربون رو دارم! ا

تو رفتار و صداش باشه، نه مثل عروسک   حیس هی

دلم  ز یعز  ی   ! ببی   ت فقط حرف بزنه اونم تند و  کوگ

!  به من محبت کن   کمهی یی  مدو روزه، نیم ا یدن

  یه نی ا هی چ
 

 بشنوم. یه وار یمِن د ،به در بگ

با  ... یهبحث رو عوض کن   یه ،سکوت کن  

 من رو که دشی با پا پ دست پس بزب  
ً
  یدی. کال

 ، یااگه خاله شم،پروتر نیم ن ی از ا نم،یهم

 
 

کرده به مردا نخند، پررو   حتت ی نص  مادربزرگ

راحت! تو آخِر من رو همون اولش   الت ی. خشنیم

از بس تو    یخودت رو رها کن... ُمرد  کمهی ،یدید

  که چ    ن  یو بش ا   شیش
 

  چ   بگ
 

!  کن    کار چ   ،نگ

 .نکن   کار چ  

 چرا زور یم-
 

  مگه دست خودمه؟ ؟گ



 .نگردلذت به صورتم یم با 

شبه   هیتالش کن،  ویل  ست،ینه دست خودت ن-

 !شهکه درست نیم

 .گذارمیم اشنهیس ی قفسه یرو   را  میهادست 

 مگه   ؟کن  ! من رو مسخره یمیشعور یب یلیخ-
ً
اصال

ط  ...که  یمن گوش کرد یها تو به س 

دردت   دونمول نخور. من که یم نقدر ی ! اسسسیه-

بار، ده بار که  هی یمن دلم بخواد روز  ی   بب  ه؟ی چ

  فیو ک بوسمت و یم کنمسهله، هزار بار بغلت یم

خب؟ خدات رو شکر کن که   هسنر  نکهی از ا کنمیم

نکن، دهن  یدراز هم زبون  نقدر یهوات رو دارم، ا

 همصاف نکن، به جاش ب  نیاز ا شیر یمن رو ب

تو بغل  جا نیکه تو رو ا  اعتماد کن، به همون حیس

  من رسونده، باشه؟

بودم و اسارتش را  داشتم   دهی به مرداب رس من

 د؟ یی رو نیمدر مرداب  لوفرآب  ی اما مگر ن دمی کش یم

 .باشه-



 ...تو دره میبر  م یخواچشمات رو ببند یم-

چگونه لبانش با   نمیب و یم بندمرا نیم چشمانم

  ی   چچی . هند ی  گمرا به کام یم باز مهی ن یها عطش لب 

به خودم و  بار ی   اول یبرا ویل دانمنیم دنی از بوس 

م و  دهی از بوس دهمروحم اجازه یم شدن لذت بی 

خوشحال بودم که دستانش از پشت   اندازهب  

 .منست قرار بدن ب   گاههی تک

 

 

*** 
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و با   کنمکه دارم نگاه یم  یسه مدل شال قرمز  به

از دست   طرفکی. از دهمیم هی به در کمد تک د یترد

مسئله   ی   همچن  یبرا د یکه چرا با   امخودم عصباب  

بمانم. از  مات و مبهوت باقر  ها قهی دق یاساده

ها  ها و تعللدست کردندست  نیا گر ید طرق  

  نمیبیم و  می آبه خودم یم هو ی ... چسبند یم  ب ی عج

که ذهنم پرواز کرده به ناکجا و به    ست ی اقهی چند دق

 یدق ،ی   چچی ه
ً
نه بد و نه خوب فکر   ،ی   چ  چی به ه قا

به روح  ب یعج مونی و م  د یاتفاق جد ن ی ام و انکرده

 .چسبدجانم یم و 

 یسه تا شاله تقر -
ً
 هیرنگه، هم  هیمدله، هم  هی با

توقع  ؟کن  فکر یم قدر نی ا یدار  شی جنسه به چ

  فته؟ی تو کمدت ب  چه اتفاقر  یدار 

 ب  ها و با اخم گردمبریم تا یبه سمت ب  دهیبر  نفس

 :م یگو درهم یم

اتاق رو اشتباه   ؟کن  یم چه غلیط جا نی تو ا-

تو اتاق   یآیم خی  ! دفعه آخرت باشه ب  یاومد

 ...من



 :کند زمزمه یم صالیو با است  کشد یم پوق   تا یب

 د-
ً
ه! بابا مِن بدبختم که   وونهینه کامال شده دخیر

حداقل اگر شده   گفتمیم  شهیهم گفتم،رو یم ی   هم

  هیرابطه برقرار کن که   موجود مذکر تلفن   هیبا 

شد پونزده   ت ی وارد زندگ هو یمثل پورزند  برکنر 

 !به در کمد نیس   خی م  قهی دق

  دارمشال را بریم ی   اول فکر و ب   کشمیم  قر ی عم نفس

 :دیگو که با ناله یم  بندمو محکم در کمد را یم

  ه؟ی کردم؟ االن چ  وسط چه غلیط ن ی من ا هیسا-

تاپ هم! اون زده تو  و  پ ی به ت  نیبابا شما خواهرا زد

کِس تو، من چه گیه خوردم که با من چپ    کاِر ا 

  ؟ی افتاد

 .کشمرا برس یم میموها حوصلهب  

...  گرمابه گلستونیس    قی تو رف ؟؟؟یاتو چکاره-

تا ته خط بعد که  ی پاش بر پابه که نی ا یجابه

  ...کمهی فنر ی ب  هیسا  اد یدوباره  اد،یگندش در ب

اشاره  نهیو از آ کشد برس را از دستم یم آرام

 .کندیم



 شون؟ بباق   یخوا موهات رو! یم یکند-

نگاه از چشمانش  یو به سد دهمرا نیم جوابش

و با آرامش مشغول  رود از رو نیم تا یاما ب می  گیم

 .شود کارش یم

  نی ا دونستمبه جون مامان و بابام من نیم هیسا-

به خدا، به جون ! بعدشم هی عوض قدر نی ا ارو ی

  شیماه پ هیگفتم که همون   دهی مامانم من به سپ

  کار رو شد طرف با تو چ   نکهیبس کنه، بعد از ا

! چرا فکر شی شناستو خودت که یم هی کرده. سا

 تر محرف من از حرف تو و مامان و بابات مه کن  یم

از   دهی سپ  ؟یتره براش؟ خودت چقدر غدو با ارزش

  ...تو بدتر

 :می گو و آرام یم  می  گیم نهیرا رو به آ دستم

ش درباره شهمن تموم شده یم یبرا دهی سپ  تا،یب-

 ؟ بایس   جا نیا خواد اگه دلت یم حرف نزب  

  حنر  شود،خشک یم میموها یال  شیهادست 

ل کند تواند را نیم اشلبخند تصنیع  .درست کنیر

  !خواهرته  شه؟مگه یم-



اما همه   گذرد پس پرده چه یم نستمداکه نیم  من

  توانند نیم یترفند چ ی که به ه  دند ی فهمیم  د یبا

 .کنند  کیتحر  دهیخاطر سپ احساسات مرا به

رضا  کهنیکه با علم بر ا  آره خواهرمه، اما کیس-

 خواد ش باهاش ادامه داد و حاال یمبه رابطه هی ک

بود نه من،  دهی تو، سپ  یدار بشه به گفتهازش بچه

 وقت من خواهرش نبودم!؟ اون

 .افتندکار یمبه میموها انی مدوباره در  دستانش

تو چاه، خودتم  رهاس، خره! داره یمبچه دهی سپ -

 !دوب  یم

 :زنمزل یم اشدهیصورت رنگ پر به نهیآ از 

  ؟یجد-

  قدیم می با ترس ن تا یو ب  می   خبریم میخشم از جا  با 

 .رودعقب یم

ماشاهلل خوب  ویل فهمه؟ س؟ خره؟ نیمبچه-

 ...بلده



و زبانم را گاز  فشارمهم یم یرا محکم رو  میهاپلک

که به   زشنر  قت ی هر حق خواهد . دلم نیممی  گیم

به زبان   انیطور لخت و عر را همان د یآذهنم یم

 .اورمی ب
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 :دیگو آرام یم  ب  با صدا  تا یب

  تشیاذ یلیپرسه خ نیا ست،یحالش خوب ن ه،یسا-

 !کنهیم

 :دهمپاسخ یم همان آرایم به



بهتون گفتم  عمره هر چ   هیجان،  تا یبه جهنم ب-

  د،یفقط و فقط من رو مسخره کرد
ً
االنم اصال

که من   نهی. بحث است یبحث ماها و گذشته ن

تون با مامان من  ! تو و باربد که رابطهستمین گهید

  یر خوبه، چرا نیم یلی خ
 

  دهی مگه من سپ ؟بهش بگ

ده پدر  ی جمعش کنم؟ سپ  امی آوردم که االن ب ا ی رو دن 

 ت بامعرفت و بامرایمدوس  یلیو مادر داره، اگه خ

  گهیبرو پدر و مادرش رو آگاه کن! از من د هسنر 

فقط   یخود. ب  آد واسه شماها درنیم یی   چ

 ...نی تون رو هدر دادزمان

ام  مانتو   ی   رد شدن از آست  یکه در آستانه  دستم

 .د ی  گرا با التماس یم باشد یم

برم به خاله   ار،ی در ن  یمرگ من چغرباز  هیسا-

  خدا تو آب روغن قابر بگم آخه؟ بابا به مهتاب چ  

 ...فکر کن قهیدق هی ،یکرد

. گردمبریم نهیسمت آ کشم،را پس یم دستم

رنگ  رژلب کم رژگونه و کیم اندگ شهی برخالف هم

دست و   شهیمِن هم ینظرم آن هم برادارم که به



سم مرتب   ی. شالم را رو ست رو شسته اضاق  

بان   یها به تپش توجهو ب   کنمیم تند و تلخ رص 

 :میگو قلبم رک یم

  ینکردم، تو هول کرد جان من قابر  تا ینه ب-

کنار    ی   که گفت   ب  هابا دروغ یطور االن چه دوب  نیم

  !به من حنر  ن،ی ای ب

 :دهم ادامه یم  شیاز صدا د ی و به تقل کشمیم نفیس

خدا دو ساعت   ساده، به مهموب   هی میر یم  میدار -

  اومد،ها در یماز توش داستان میگرد بریم گهید

! هر و کرتون تا صبح به  شد یم عمیل  هاتونیفانیر  

و   نی شدتو اتاق ساکت یم اومدمراه بود، تا من یم

ت دادم   هی ادته ی! نی زدحرف یم یرمز  َسم 
َ
شب ق

س، خره! ممکنه راهش رو گم  بچه دهی گفتم سپ 

فرق داره نذار رابطه داشته   شهی روحکنه، با تو 

سالتون به زور نشده.   ست ی باشه! شماها هنوز ب

 ؟کشک چ    ؟چ   یکه رابطه  یدیغش خندغش

ساده رو که االن همه دارن... حاال  الو کی م هی گهید



حامله شه.  خواد ساده یم الو کی برو بگو از همون م

 ...کردن  ر منم باو  یمامان بابا د ی شا

را  فمی و من ک  کند اتاق نگاهم یم  انی م مبهوت

است س کوچه  پورزند که گفته امی . از پ دارمبریم

 .گذردیم  یاقهی چند دق دهی رس

 االن یم-
 

  منه؟ ی  تقص گ

 .ستمیایم شی رو روبه

خودشه. اما توقع نداشته باش االن  ی  تقص  تا،ینه ب-

کمکت کنم و مشکالت   ا یمن باهات بگم و بخندم 

شماها    یتو باز  وقت چی من ه م،ی نرو حل ک احتمایل

سک س جال  هینبودم، قبول کن نقش  رو   ی   میر

جز زدم  . وقنر ستمیداشتم حاال هم فکر کن ن

دل خودم نبود اون رو  یسمت رضا نرو، برا

تحمل   د ی با ب  رو تنها ش جهی شناختم، حاال نتیم

 ...کنه

  یقرارمان را به دلم زهر کند، قرار  ی   کرده اول   قصد 

  یبرا شی جاو به د ی که آن شب به رستوران نکش



  یخوردم و چا ن  یی  بار در عمرم شام، ش  ی   اول 

 .دی و چقدر هم چسب  دهی جوش

 شعور،یمن غلط کردم،  اصال من آشغال! من ب -

سون تو چرا  هی بابا سا   ،یسنگ شد  هو یمن رو نیر

 ...کنهیم تشی داره اذ گمیم

ده شود و حرفش را  شیقلبم ب گذارمنیم از آن فرس 

 .کنمیم ج  ی ق

ه د ت ی اذ  یلی شدم، خ  ت یمنم اذ -  گهیشدم بهیر

 براتا ی ب جا نیا  یای ن
ً
 ...یانجام کار  ی. مخصوصا

 .توهم نزن ستم،ین  خدا من از طرف کیسبه-

 .کنماتاقم را باز یم در 

   رمید-
ً
 !شده، فعال

که    نمیب را یم دهی سپ گذارمداخل راهرو یمپا به تا 

.  د یآیم ونی  همچون من حارص  و آماده از اتاقش ب 

 :رودسمتش یمزده بهشتاب دنش یبا د تا یب

  ؟ی ر یم  یدار  واسه چ   ؟ی دی چرا لباس پوش-

 !آرهست یم ب  که چه بال  دوب  یم ؟ی شد وونهید



ن و م خورد مان درهم گره یمنگاه هیثان کی فقط 

  با یبراق و ز  شهیکه از آن چشمان هم  یی   تنها چ

که تا چند لحظه   ست نر ینهاب    سچ   نمی بیم

 .ندینشدر پس ذهنم یم رشیتصو 
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و انعکاس  شومشده رد یمحبس کنارش با نفیس  از 

 :چدیپباز در گوشم یم تا ی ب یصدا

  !بتمرگ سجات ده،ی سپ -

همزمان  د، ی چیپعطر محبوبش در مشامم یم یبو 

تا س بلند  . می را بپوش مان یهاتا کفش میشو خم یم

  ب  خورده و صدادرهم گره  ب  هامامان با اخم کنمیم

 :پرسدگرفته یم

 خانم؟   دهی کجا سپ-

 :غردلب یم ر یز 



  خدا رو شکر مامان؟ ن  ی بیم فقط منو -

کم پر مدعا و    کنم،نگاهش یم چشیم ر یتأسف ز  با 

مثل رضا را کم   یدراز بود و حاال فقط استادزبان

از پسش   یکه احد  بشود به کیس لی داشت تا تبد

 :میگو وار رو به مامان یم. زمزمهد یا ی برن

 .ی   شام منتظر من نباش   یبرا-

  ب  ایکه پشت سکوت و تعجب مامان دن  دانمیم

که دل مرا    اقر ینهفته است، اشت اقی ذوق و اشت 

. مامان ترساند یم نده یو مرا از آ کند آشوب یم

به کار من ندارد، نه  یروزها کار  نیا ن  یطرز عجبه

تمام چه شد! نه   ی   چبداند آن پرس همه خواهد یم

  ا ی ! امتهچرا من آنقدر در الک خودم فرو رف نکهیا

چرا   ا ی! و دهی وضع رس  نی به ا دهی ام با سپچرا رابطه

ام و امشب آنقدر به خانه آمده ر یآنقدر د شب ید

 ...رومیم  ونی  تازه دارم به ب ر ید

  یام که صدادِر خانه را پشت سم نبسته هنوز 

 :رسد به گوشم یم دهی سپ

 ...گردمبرم، زود بریم د یمامان با-



 حرفشم نزن سپ-
ً
! شب بابات اومد بهش  ده ی اصال

 
ً
  یکارا دار   چ    می برنامه به ما بده بدون  هیبگو، اصال

که    ونی  ب نی خراب شه ا  یخونه، ا نی از ا ونی  ب تو 

 ...داغ نشسنر   خی م یتو انگار تو خونه رو 

  تا ی با ب میر ربــع یم هیبا من بحث نکن،  نقدر ی مامان ا-

 .میگردیمو بر   دونی تا س م

 .شودبلند یم صالی با است  تا ی ب یصدا

 .دهیسپ  آمنیم ب  من با تو جا -

به  و من با عجله د ی  گ شان باال یمبحث  یصدا

را  می  تا بتوانم زمان تأخ  بخشمسعت یم میهاگام

پورزند که   ی   به ماش ک یبه حداقل برسانم. نزد

را  لمیموبا  . گویس  ست ی داخلش ن نمیبیم شوم،یم

 قهی شش دق   یکه برا  امشیپ نیدر آخر  کنمنگاه یم

 م،ی  بگ  گار ی س  رمنوشته است "یم باشد، یم شیپ

 "!گهیشد طاقتم از کف برفت د انتظارم طوالب  

منده گویس   کالفه و   دهمس یم فمی را داخل ک و س 

به   کیم  ماندهباقر  یهالحظه  نیدر ا کنمیم سیع

حس   نیمدام ا خواهد خودم مسلط شوم. دلم نیم



 
 

دارم  یقرار آشفته و ب   را به او انتقال دهم که زندگ

و مرا نجات دهد. ناگهان از  د یایب  کیس  د یو با

را  امهزن توج  کیاز  یر یچشمم تصو  یگوشه

در    یمادر  وقنر  ست یباورش سخت ن کند، جلب یم

  د ی ام  گر ید د ی ای از پس فرزندش برن نوجواب  

 یی  تأث نیتر او بتواند کوچک که در جواب    ست وایه

  ی   خودم را پشت ماش بگذارد. ناخودآگاه کیم شیرو 

. حرکات  ند ی مرا نب دهیتا سپ  کنمپورزند جمع یم

  ب  اش، دمپا زدهشتاب
 

 آش اش،خانگ
 

رفتارش    فتگ

 هوا دارد. ب   اشیقرار همه نشان از حال بد و ب  

 دود،یم دانیبه م  دهی بست نرسبن یداخل کوچهبه

از سکنه و رفت و آمد  هم خایل یلی که خ  یاکوچه

بلو و حضور  تا  ی   ماش ب    . چشمانم هر سو ست ین

که از پشت س به   ی. مردزند رضا دودو یم ی   سنگ

بر  پ یت رود دنبالش داخل کوچه یم دارد که   اسی 

موتور سوار ورزشکار است و من   کی  هی شب  شیر یب

 قادر به د
ً
 کنم. حس یمستمیصورت او ن دنیاصال

و   جانی هر لحظه ممکن است قلبم از شدت ه 

کوچه بهم   گی. در تار ستد یوحشت از تپش با



مرد انگشتش را به   شوند،و از هم دور یم کینزد

 دهی گرفته و سپ  دهیسمت سپ  د ی تهد ینشانه

به   دهد،یم حی دارد با تمام وجودش توض  وقفهب  

 حی و از توض ماند هوا یم یرو  دهی ناگاه دست سپ

انگار شوک شده باشد مبهوت  کشد دادن دست یم

د توسط  مر  ماند،یم هی  به صورت و اندام مرد خ

و انگار همچنان   کشد اش او را جلو یمشال  یهالبه

به عقب  قدیم دهیسپ  کند،یم دش یدارد تهد

 شیر یکه ب  محکیم یلیکه ناگهان مرد س  دارد بریم

. نوازد اش یمشباهت به مشت زدن دارد به گونه

از  دهی آخ سپ یو صدا  شود از دستم رها یم فمی ک

  کیبا حس  زند،همان فاصله جگرم را آتش یم

م که به سمت  خواهمیم جنون آب   شان هجوم بی 

 .شودیم دهیمحکم از پشت کش  میبازو 

 میبگو  خواهمتا یم د،یآیم  میهاتا پشت پلک اشک

کوچه   یولم کن ناگهان مرد به سمت ورود

که آنجا   ن  یغر  ب ی تا سوار موتور عج گردد بریم

تا دور   چرخد که یم  یا پارک شده، بشود. لحظه



و   نمیبکاله کاسکت چشمان رضا را یم  ر یاز ز  د ی  بگ

 .زنداز تهوع به دلم چنگ یم موچ  

  بود؟ گ-

چقدر از ماجرا را  دانم. نیمگردمسمتش بریم به

 .که چشمانش به خون نشسته است   دهید

  یخوادوست پرس خواهرته؟ یم ش؟یشناختیم-

  خواهرت؟ شیپ یبر 

کوچه   وار ی که درمانده به د  دهی به سمت سپ  نگاهم

و آرام   دهم. بغضم را فرو یمچرخد داده، یم هی تک

 :میگو یم

 ؟ رو باز کن   ی   در ماش شهنه، یم-
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بدون آنکه من بخواهم  میشو که یم  ی   ماش سوار 

. سپس آرام شود چهارراه از خانه دور یم نی چند

 :پرسد یم

 ؟ خوب  -

 .شد ر ید  د ی آره خوبم، ببخش-

  وقت؟شد اون  ر یچرا د-

 یمتوجه اندازم،یم شایبه صورت جد نگایه می ن

 .شود نگاهم یم

  قهی دق هی که س کارش حنر   بدونم کیس خوامیم-

که س قرارش از اتاقش    شه یم چ   کنه،نیم ر یهم د

 کنه؟ یم ر یهمه د  نی تا س کوچه ا

 ارادهب   یو با پوزخند  کشمبه صورتم یم دسنر 

 :میگو یم

 بدم؟  حی توض  د یاالن با د،ی گفتم که ببخش-

ادامه   ت ی و با همان آرامش و جد د ی  گ را یم دستم

 :دهدیم



ط ادبه.    یبد جی توض هیفکر کنم - بد نباشه! س 

ت  یخچهی تار  یاالن اگه خودت بود آداب و معاس 

 .از عرض تو حلق من یکرد رو یم

که تمام    نهی بهت بگم ا تونمکه یم  یی   تنها چ-

  دمی تکرار نشه، چون فهم  گهیکه د  کنمرو یم امسیع

 کنم. اما هنوزم حس یمآد از انتظار خوشت نیم

  مسائل شخص
 

برات  اتی با جزئ د ینبا مو و خانوادگ

 .کنم  فیتعر 

 یاو تک خنده آورد به انگشتانم یم نریم فشار 

 .زندیم

برات  یلی! عجب، خیکرد  ی   هاتم ت چنگال-

که من فرد   کن    د یتأک  ی ابخشه به هر بهانهلذت

بشم و  ت ی زندگ قابر  یخواو نیم ستمی برات ن مهیم

 نه؟  کن  دست حرفا؟ حال یم نی از ا

بعد  شود باورم نیم بندمرا یم میهالحظه پلک چند 

به  د یبا  دهی خوردن سپ یلیس یصحنه  دنیاز د

دازم بحن   ی   همچ  .بی 



 ا-
ً
من   ؟ید یم ی  . چرا گستین ینجور ی نه، واقعا

مون به صبحت  زمان با هم بودن خوامفقط نیم

 راجع
 

من و هر  یگذشته  به خواهر من و زندگ

مال منه، مسائل منه.   نا یبگذره! ا یا گهیمشکل د

رو هم  گهید  یفضا هی خوامنیم گهیخب؟ د

 ؟ رو درک کن   نی ا توب  کنم. یم  شی  درگ

که   میرس که مدنظرش هست یم  ب  به جا انگار 

ان دست مرا رها اما کماک  کند را پارک یم ی   ماش

بار در طول مدت  ی   اول  یسپس برا کند،نیم

و   طوالب   نگایه  کند،امشب به چشمانم نگاه یم

که مسحور نگاهش   زدن و آن زماب  بدون پلک

 :دیگو یم تعللب   شومیم

... فهمممن تو رو خوب یم ه،یسا کنمدرک یم-

  یلی برام خ هاتیهات و خودخور جنس دغدغه

که من   یتو باور دار  ست یآشناست. اما برام مهم ن

 ی عم خوامکه ازت یم  ی ی   نه! تنها چ  ا ی فهممت یم
ً
 قا

از   تر یجد یلیمن خ یکه تو برا  نهیا به باورش بریس

که تو تصورت از خودت و   هسنر  یی   اون چ

برام  عن  ی یجد  نیخوب؟ ا خودت ساخنر  یرابطه



فکر   آد خوشم نیم عن  ی. و بایس   مهمه که بموب  

گذرا نگاه    یرابطه هیبه خودمون به شکل  یکنم دار 

  ا ی کن  یم
ً
آخرش   ی تجربه چون باور دار  هیرصفا

  ست ی تموم شه! درواقع آخرشم قرار ن خواد یم

شه و  مدستور بده و تمو  گهید گیتموم شه، قرار 

و   رمنیم ها یمسخره باز   نی بار ا ر یبهت گفتم من ز 

حساب باز   یلی ! من روت خه یسا یتو قبول کرد 

 ...من یبرا کن  رو قبول یم یی   چ هی  کردم و وقنر 

 :م یگو یم  کالفه

  شد مگه؟ االن چ  -

من   که بفهیم  آرمبه روت یم بار رو  هی  ی   فقط هم -

  زونی و آو  فهممیم
 

و   ستمی تو ن خصوض زندگ

که    نی خودمونه! ا یکه برام ارزش داره رابطه  یی   چ

رضا ربط داشت، ازت  کهی به اون مرت یکرد  ر ید

و  میو حر   بحث فضویل ،یدجواب نیم پرسمیم

 بارهدو  خوامکه نیم  نهی . بحثه است ی اعتماد هم ن 

کنه، تو ذهنت خسته شده از    یآدم باهات باز  نیا

رو   هاشیاز دور باز  تونمکاراش اما من راحت یم



اون مرد رضاس، حالت  یدیبدم. تو د ص یتشخ

جواب   ش؟ی شناس یم ه؟یک   دمی زت پرسهم بد شد! ا

که    یباشعور  نقدر یممنون که ا یلی... خید نیم

 نخودمو   یزمان باهم بودنمون فقط برا یخوایم

   هیاگه   باشه ویل
 

من  کلمه صاف و پوست کنده بگ

  تمام شب فکر کنم چ   نکهیدارم تا ا یحس بهیر 

اون   ا ی  ونی  از خونه ب  یحال اومد نیشده که تو با ا

تو چرا خودت  نکهی! و اابون ی بود تو خ عنر ی چه وض 

 من لبخند بزب   یجلو  مجبور کن   د یرو با

 ؟ کیس  از درون زجر یم یدار  کهحایلدر 

 

 

 

 

 ا#
ً
... میشنبه پارت ندار هفته پنج نی دوستان استثنا

             دوستان  شنبهکی  شهیم یپارت بعد
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  کیم  می و هم برا کنمرا، هم درک یم شیهاحرف

  اباب  یب انی و تنها در م جی گنگ است. دوباره انگار گ 



 نجا یچرا به ا د یآنیم ادمی ام و حنر رها شده

ب س ده،ی چشمان سپ سچ   ام؟دهی رس رضا،   یلی رص 

که در نگاه پورزند جا خشک کرده و لحنش    یاتوقع

اما عاشقانه و مملو از حس  یکه آرام و جد

. زند شده است بر آشوب دلم دامن یم ت یمالک

از  عیــــو س  کند رو یم و  ر یحس تهوع وجودم را ز 

تر  و چند قدم آن طرف شومیم ادهی پ  نشی ش ما

عق  اراده و ب   می  گیم  درخنر  یدستم را به تنه

  .زنمیم

س و  تنم  سیع ند،ینشخجالت به عرق یم از اسیر

که   ستمیجلب توجه صاف با نیبا کمیر  کنمیم

  یی   وار باال و پاو نوازش ند ینشکمرم یم  یدستش رو 

و  فشارد یم  میهالب  یرو  یا . دستمال کاغذ شود یم

 :دیگو یم  یبا لبخند

که به صورتت زده   هر چ   ومده،ی بهت ناز و ادا ن-

! رژت هم که به یرو که با دستت پاک کرد یبود

 ...فنا رفت 



س که دل  را با خشیم دستمال را هم  لشی پر اسیر

 :کنم زمزمه یم هوا و ب   م ی  گاز دستش یم دانمنیم

! کن  م یمکالفه  ،کن  یم  موونهید آد،یمازت بدم -

خجالت   از خودم، از همه چ   یس  همش باعث یم

 خوام! یمکن  یم تمی اذ ،کن  یم جمی بکشم... گ

خودم  یذار چرا؟ چرا نیم ،یذار خودم باشم نیم

به من برنامه و دستور و قالب نده،   قدر نی باشم؟ ا

  ،یبساز  یار که دوست د  اون شکیل مو ندهینخواه آ

ل اوضاع از دستم در یم  شمیم وونهیمن د   رهکنیر

مثل   وونهید هی یخوایم ؟کن  یم ی جور نیچرا ا

  آره؟ ؟ی خودت از من بساز 

 توجهکمرم قرار دارد مرا سخت و ب    یکه رو   دسنر 

ا صورتم محکم   کشد،ش یمدر آغو  مکاب   ط ی به س 

ده    ینهیبلوز و س د یسف یقهیبه  گرمش فرس 

تمام شود  ی   چمنتظرم رها شوم، همه شود،یم

صد برابر بدتر به سمتم   میهای  ها و تحقحرف

حال ممکن پس زده شوم.  نیتر برگردد و به زشت 

اما جز نوازش از  شمارمرا با عذاب یم ها هیثان

و  اند دهی که مرا محکم در آغوش کش  دستاب  



  شیهااز لب  یی   چ م یموها یرو  ز یر  یهابوسه

و چند    ترکد . درمانده بغضم یمشود نیم بمی نص

 :شوددستانش قاب یم انی بعد صورتم م لحظه

از احوال خواهرت خی   یجور هی ی دوست دار -

  نر یاذ یل یاگه خ ا یکه دلت آروم بشه؟   یی  بگ

االن انجام  یدوست دار  کار تون! چ  خونه میبرگرد

 کنه؟ آرومت یم چ   ؟یبد

 یطاقت چشمانم را برا ش،ی هانفس کینزد هرم

  کنمکه حس یم  یدر حد  کند،به او کم یم سیر  ینگر 

مهم  میبرا گر یرا ندارم. د میهاطاقت وزن مژه

  میاستادهیخلوت ا مهی ن ی رو ادهیپ کیکه در   ست ین

پر از تعجب و  با چشماب   یعابر  و هر از چند گایه

 :م یگو وار یم. زمزمهکند طعنه نگاهمان یم

 .د ی ببخش  خوام،معذرت یم-

بافته   قاعدهشل و ب    تا یرا که به لطف ب میموها

  یبار مدام در جنگند تا خود ی   اول  یاند و برا شده

 ت ی شالم هدا ر ینشان دهند با سانگشتانش به ز 

 .کنندیم



تا از   می ببوس د ینداره، با دهیکه فا  معذرت خایل-

 اگه دکی نی ا اد یدلم در ب
ً
   نکن   ر ید  گهی! دوما

ً
کال

 ...رهیم  ادمی

 :میگو پر درد یم یو با لبخند کشمنصفه یم نفیس

 ...خاطر اون، به خاطر حرفام... من نه به-

به آن  و نگایه کند ام صاف یمشانه  یرا رو  شالم

 .اندازدیم  ابانی طرف خ

کدوم حرفا؟ دستت رو بده به من عمو جون -

 .! آب دماغتم پاک کنابونی ور خاون م یبر  میخوایم
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و پورزند سخوش  کشمدست یم امن  ی به ب  هوا ب  

او   نکهیبود. اما ا ی   خشک و تم امن  ی . ب خندد یم

  اورد یب میرا به رو  وارموانهی د یهاحرف  خواست نیم

 
 

 طرف کی  شود؟بود، مگر یم عجب لطف بزرگ



 یدیطور که تا االن دهمان د یگو یم اقیذهنم با اشت

گونه  همان ست یابا گذشت و با جنبه ار ی او مرد بس

  تواند که خودش بارها گفته اگر دلش بخواهد یم

اش نمونه د یمسائل ببند. شا یراحت چشم رو 

و بدجنس   منق   شهیطرف هم کیازدواجش! اما 

در   آدیم چی که ه   کند یم  د ی تأک  یذهنم با پوزخند

دوران تا به دست آوردن  نی روزها و ا نیا

 سطیل  ر و ناگهان انگا کند نیم تلج   شی هاخواسته

از شوک  میو پاها  شود یم  ختهیسم ر  ی آب سد رو 

 .ستدیاوارد شده، از حرکت یم

 راهنما بزن! چ   هیحداقل  ؟کن  ترمز یم هو یچرا -

  شد؟

بر   نم،کو دلزده از خودم به چشمانش نگاه یم ار ی   ب

عمر  کیس من چه آمده بود؟ بس نبود 

مامان در پس   یزدهست ی و جن  یاشهی کل  یهاحرف

 و نگراب   دهیسپ  یکردن برا  یمادر  یذهن من و عمر 

در   د یاو، که حال با مسائل جنیس یبرا

  هشت و ست یب
 
  دهی نرس قدر به بلوغ ذهن  آن سالگ

 جذاب  یباشم که تصورم از پورزند مرد
ً
آزاد و کامال



در ارتباط   یبا هر نوع و مدل زن و دخیر  تواند که یم

با من   جنیس یرابطه یاست که تا برقرار  نی باشد ا

 ...اخالق است وخوب و خوش

  ه؟یسا-

از درد منفجر شود، چرا تمام  خواهد یم سم

ها اتفاقات، تمام دردها و کمبودها و نقطه ضعف

مرا در   تا یه چند ی پیم می پا  همزمان دارند به دست 

 .بکشند تر یی   و پا یی   مرداب پا نیا

همچنان   ابونیوسط خ یخوایم ا یشام؟  میبر -

 ؟ بزب   جی گ  یبندر 

و از ته   دهمخودم تکان یم یتأسف برا یاز رو  یس 

چگونه   دانمکه نیم  بسایط  نیبر ا  خندم،دل یم

 !اش کنمجمع

فکر  به چ   یدار  ،متفاوبر  یجان چه خنده یا-

 باز شد؟  شتین یجور نی که ا  کن  یم

  حس سبگ شوند،کنار بدنم رها یم  میهادست 

متفاوت رفتار  خواست دارم. چقدر دلم یم خاض

که به لطف   و تودار. اما وقنر  دهی . سنجکردمیم



  دهی کش  اد ی و رضا و حال بد خودم سش فر  دهی سپ

مسار  که   ن  یی  و ش  ب  چا  شیجلو  یبودم، با س 

را باال آورده بودم و او هنوز آنگونه  خورده  یعرص 

  ابم،یجواهر کم کیکه انگار من   ست ی نگر من یم هب

  خواستمکه سخت بود و دور از باور اما یم  نی با ا

کنم که من   ینقش را باز  نیشده به دروغ ا

حس ارزشمند  نیا کرد یم  یدادی ارزشمندم و چه ب

من، انگار داشتم تازه از  یزدهخیبودن در درون 

 :میگو . با همان حس و حال یمشدممادر متولد یم

 ...کردمبه تو فکر یم-

که دستش    کند باز یم می در کافه رستوران را برا  دارد 

 .شوددر هوا خشک یم

 ...چقدر خوبه که هسنر  نکهی ا-

 .گرددسمتم بریم به

  ی   تو همچن  بارهی   اول   یبرا ،یهوام رو دار  نکهی ا-

 ...که  بارهی   اول  ی. برا ستمی تنها ن ب  ها ظهلح

 :کندزمزمه یم کنان د یو تهد برد را یم حرفم



ه ادامه ند  عن  ی-   !یکشتمت بهیر

 چرا؟ -

و زبون  ت ی من واسه اون اخالق نچسب  زهرمار -

حاال   خواد ! نیمخت یتند و تلخت، هر لحظه دلم ر 

 .و لوند بیس   زبوننیی  ش  ابونیواسه من وسط خ

 مانانتخاب    ی   م م،یشو خنده وارد کافه رستوران یم با 

  صندیل یجا دور است. به هی از بق قدر کاق  به

و من رها   ند ینشیم ل یبه سمتم ما  رو کیمروبه

  شیتذکر دهد سجا خواهد را که یم یا هیسا  کنمیم

رستوران ندارم فقط  ی منو  یرو  ی. تمرکز ند ی بنش

را  دمخو و ممتدش  ی   فرار از نگاه سنگ یبرا

از  ی   چچی گرچه که ه  دارممشغول نگه یم

 .فهممنیم خوانم،که یم  ب  ها نوشته

- 
ً
  !مدنظرمه گهید یمنو  هی من کال
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حرص  یجابه بار نی و ا کشمیم  قر ی عم نفس

 :میگو آرام یم یکل با لبخند خوردن و کل

 هم  ن  ی ب یم ویل-
ً
 .موجوده متأسفانه ی   که فعال

 .شودبه سمتم خم یم شیر ی ب کیم

 هیتو هم  عن  یش رو دوست داشتم، متأسفانه-

  مدنظرته؟ گهید یمنو 

  صدا ب    طنشی و به ذوق و ش می گو نیم یی   چ

 یموها یالبهشالم ال  ر یاز ز  هوا . دستش ب  خندمیم

 :زندو پچ یم خزد ام یمباز شده

خر نشو، من دوستت دارم. اون خود    هیسا-

خل وضعت رو دوست دارم! الزم   اعصاب  ب  

مطمی   باش من   ،رو از من پنهون کن    یی   چ ست ین

... فقط س کنمهستم که قضاوتت یم  آدیم نیآخر 

ر نیم  کن  قولت بمون، به من اعتماد کن، رص 

 .شهیم چ   ی   مدت بب  هیحداقل واسه  

به  اشدهی بزنم، انگشتان  کش حرق   خواهمیم تا 

فرا   نی ی  ش  یتنم را لرز  و تمام   رسند پشت گردنم یم

 .دی  گیم



که به رضا مربوطه   مسائیل کنمازت خواهش یم-

  می با هم مشورت کن   نکهیرو به من بگو، بدون ا

! ی  و کاراشون نگ دهیبه اون، سپ راجع یمی تصم 

و   ا ی کرد ب  د یاگه تأک  که هست حنر   ب  نرو جا  ب  تنها

  نیبر ا لیدل   نا ی از ا کدومچی ه  هیندارم... سا ت ی کار 

  یی  بگ می درست تصم  سنر یکه تو بلد ن  ست ین

  ت ی زندگ خواممن یم ا ی یآ از پسش برنیم ب  تنها  ا ی

! من فقط از تو با  ارمیخودم درب یسلطه ر یرو ز 

 نی پشت ا دونمترم، ذهنم االن بازتره و یمتجربه

 حروم
 

اول   خوامهست و نیم ق  یکث  یچه باز   ها زادگ

 یقتمون براو  د یقول خودت بامون که بهرابطه

  میاره بد یه ن، شناخت خودمو  خودمون باشه و به

  یخوا که تو یم  میی  بگ شهیت
 

و   مستقل با رضا بجنگ

 حس خوب  خواممن نیم
ً
  نیبه ا  ! چون اصال

  ؟ی دقول یم ه؟یجا... ندارم! باشه سا یکهی مرت

  یکار   چی با من ه یفکر فقط درمورد رضا بدون هم

 قبول؟  ،ج  ی ه ،العمیل عکس چ ی ه ،کن  نیم

گردنم    یهامهره یوار انگشتانش رو نوازش حرکت 

 .کندام یمدارد مسخ



نه  یفکر هم باشه گفنر  ادتی باشه قبول، ویل-

 .و خودت اجرا کن   تو فکر کن   نکهیا

  خواهمو من یم شود یم کی دارد به ما نزد  گارسوب  

تر  صاف فقط کیم از خجالت آب شوم. پورزند ویل

.  دارد برنیم میموها انیاما دستش را از م ند ی نشیم

 صحنه
ً
  یبرا ست یاو موجه یعاد  ار ی بس یا قطعا

ندارد   یلینگاهش تما روزا، چرا که گارسون حنر  نیا

کند. خود من بارها    انداز را بر  تر یی   پا  ا یباالتر  اندگ

آشکار دخیر و پرسها در کافه و   یباز شاهد عشق

  رفتم،یم  دهی و سپ تا یه با باربد و ب ک  ب  هارستوران

  یلی خ میاز آنها باشم برا گیخودم  نکهی بودم. اما ا

ها و دور شدن دور از باور بود. با گفیر  سفارش

 :شوداش بلند یمزمزمه یگارسون دوباره صدا

 م؟یتو چه فکر  دوب  یم-

ازش فاصله   آرامش افکارم کیم یبرا خواد یم دلم

 .توانماما نیم می  بگ

 ؟ چ  -



خونه  ا ی-  و صندیل ی   دست م هیتو بالکن آشی  

دست لحاف و   هیتو بالکن اتاق خواب  ا ی! میبذار 

 سقف رو مغز تو تأثتشک و پشه
ً
 ی  بند! واقعا

 یس  رهیم  شیچطور پ م ی نی ! بذار بب ذارهیم وبی مع
ً
  عا

 !کدومشون اقدام کنم  هی یبرا

 نظر اوست از ته قلبمکه مد   به بحن   توجهب  

 :میگو یم

  شهی! هماخالقر خوش نقدر یچقدر خوبه که ا-

  ؟یبود یطور ی   هم

که برق   ند ی نشحرفم به عمق جانش یم انگار 

 .شودبرابر یم نیچشمانش چند

   ب  اکی  اوقات، مگه وقتا -
ً
 چ   آد نیم ادمی که واقعا

 ...شهیم

و   شکوب  رو یم همه چ   زب  که یم  ب  همون وقتا -

  ؟ی دفحش یم

 .دیآکش یم  شی هالب 

 آره همون وقتا، چطور؟ -



 .دهمتکان یم س 

  ی   تو هم فکر کنم ذات واقیع نکهیفقط ا  ج  یه-

 .ی   قلب باشه، هم اخالق و خوشآدم خوش

 ن ی ی  ش  و با اخیم زند بلند یم  یاخنده تک

 .شودیم نه ی سبهدست 

اتفاق  ی انکته هیشد؟  ! امروز چ  سا یوا سا یوا-

 شهی م وگرنه که من همافتاده که من از دستش داد 

که    خانم، واال اوب   هیاخالق بودم سابا شما خوش

 ...که  و اوب   یبه من تو بود  بست منار یم چنار و 
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 انی مرددم اما سانجام م ار ی گفیر  و نگفتنش بس   ی   ب

 :رومسخنش یم



  ده،ی راحت من رو نبخش نقدر یتا حاال ا کسچی ه-

 خورهبهت بریم ،یشنو یم ،ن  ی ب تو یم فهمممن یم

  یچرا و چطور  دونم... فقط نیمیگذر اما ازش یم

 ...هضمش کنم

و من دست خودم  شود یم یجد شی و هوا حال

جور  زند حرف یم شوچ  با دقت و ب   وقنر  ست ین

 .حساب کنم شیرو  توانمیم یگر ید

که آدم ارزش خودش رو گم    است یاتفاق دن  نیبدتر -

با خودت  هوده،یبا مسائل ب دنی جنگ ی جاکنه... به

  کنهت یمبا اون حس مسخره که داره از درون خفه

مرگ  یبجنگ! تا پا  ، یکه ارزشمند  تا باور نکن  

و   یندار   شیکه انگار راه پس و پ  یجور  هیبجنگ 

 .تو بایس   دونی م ن ی ا وز ی  پ  د یبا

  ؟برنده بایس   دونی م  نیتو ا خودت تونسنر -

 :دیگو و با تعلل یم  کشد اش یمبه چانه دسنر 

  به سخنر من -
 

  نکهیاومدم، نه ا  ونی  ب از اون زندگ

 
 

اما گفتم که سخت  یی   چ  ا یداشته باشم   دلبستگ

من   یبرا هیسا ی   از باتالق... بب  حنر  کنمدل یم



و  امیباشه که به خودم ب نی ا شیمعن   یوز ی  پ د ی شا

  اقت یبفهمم حق من، ل
 

نبود و   من، اون زندگ

رو   نا یا  تو دوست نداشته بایس   د ی ... شاست ین

خاص و مرسوم زنونه   یها حس ی  و درگ  یبشنو 

تونستم خودم رو   دمیتو رو د اما من وقنر  بیس  

  یخونه یتو تو  ی   نجات بدم، بب
 

 من حس زندگ

  یی   چ هیمثال ساده بزنم؟  هیبرات  یخوا یم یآورد

 ؟یفکر نکرد خودت بهش حنر  وقت چی ه د ی که شا

کارت    ی   ب  وقت چی تو ه دمیروز دقت کردم د هی

احت نیم ،یخور نیم ج  ی ه خونه   ،کن  اسیر از آشی  

خودت دم  یبرا ب  چا هیاما فقط  یس  خارج نیم

که من    فنجون خوشگیل ه یرو تو  ب  و اون چا کن  یم

و بعد با آرامش  یز یر بودمش یم دهی ند وقت چی ه

 ،... بعدش که تو رفنر شیخور دم پنجره و یم  یر یم

  دهیهمه سال ند نی . من انت ی رفتم ساغ همون کاب

 چا
ً
از   میخر و یم میدار  دم کردب    یبودم که ما اصال

استفاده کرده  بگبر  حوصلهب   شهی بس که هم

  ه ی ... سامیبود
 
 یاخونه ن ی تو ا من از دوازده سالگ

 یاز پنجره وقت چیه ویل یآهستم که تو یم



خونه اون منظره کوهستان رو نگاه نکرده   یآشی  

 
 

و قشنگ که  ف یظر  ر اونقد یرو بلد بودم، تو زندگ

 کار چ   نمیها نگاهت کنم ببساعت  خواد دلم یم

!  یس  هول یم رسهبه خودت یم وقنر  منتیه کن  یم

من   لیتمام دال  د یشا فکر کن   ا ی کن    ممکنه مسخره

  هسیر  ویل ساده و سطج  قدر ی   انتخابت هم یبرا

بود و هست که   نیبندبند وجود من در حرست  ا

 
 

با نگاه تو و در کنار تو رو تجربه کنم، پس  زندگ

بزرگ و  نقدر ی ا گهیآدم د  هی دگاهیدر د   ی   حداقل بب 

که تو از    کنم. اما من درک یمیخاص و ارزشمند

  خودت فکر کن   د یکه با  هسنر   ب  هااون دسته آدم

 یم چ   فهممیم بریس جهی و به نت
 

! فکر کن، گ

  یارزشمند ت ی نهابرس که ب   جهی نت نی بجنگ و به ا

 .مون هم خودت بایس  رابطه تو  تا بتوب  

 کدامچی اند اما ه شده دهی چ ی   م یرو  غذاها 

وع ندار  ی برا یاعجله   نیو ا لرزد . قلبم یممیس 

به  هیشب حیس د،ی  گلرزش تمام جانم را در بریم

شدم و پا   ادهی پ  یشهرباز   ب  که از ترن هوا  یبار ی   اول 

. چرا یلرزش تند و ساس  کیگذاشتم،   ی   به زم



دست خودم   گر یو افکارم د میهادهانم، لب   ار ی اخت

هر چه در دل تنگم  محابا و سکشانه و ب   ست ین

 .کنماو فاش یم یام را برامحبوس کرده

- 
 

خوب بلد بودم چون   یلیکردن رو خ  من زندگ

 و آرزو داشتم، من   ا ینقشه و رو  کی و  براش هزار 

باشم! قرار   گهید گیداشتم قرار بود   ت یکه هو 

خونه یها سال  نی نبود بهیر    یهاعمرم تو آشی  

  نیمختلف حروم شه... ا
 

 .من نبود یآرزو  زندگ
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و با   خزند انگشتان دستم یم یآرام ال انگشتانش

 :کندزمزمه یم یا گرفته  یصدا

که    نهی هم ی برا ،عوضش کن   د یهم باشه، با د ینبا-

  د یبا  گمیم
 

 ...بجنگ



ا من بجنگم - بهش فکر  ؟ دوب  رو نیم طم یقبول! س 

از کجا به کجا   آد یم ادمی  کنمترم. دق یمنکنم آروم

 ...دمی رس

بهت قول   مونهنیم ی جور نیا ،ی   منو بب هیسا-

 .تلخگوشت   دمیم

و دلتنگ   چرخانم یم گر ی د یها ی   را به طرف م سم

 :کنمزمزمه یم

رو   می برم مهندس تونممن یم شه،آره معجزه یم-

  !تموم کنم و بعدش کار کنم 

و  کند یم شی و سپس رها فشارد دستم را یم آرام

. با چشم حرکاتش را دنبال  زند گارسون را صدا یم

تمام غذاها را   د یگو به گارسون یم وقنر  کنمیم

  نی از ا شیر یب گر یکه د  کنمکند فکر نیم  یبندبسته

 .تر شودچشمانم درشت 

 نهی بب  ده،هاش یماتش رو به بندهکم معجز خدا کم-

 قدر کنه رو، رو یم  اشهی دار هسیر  بعد بققدر 
ً
. فعال

که منم رو بدون،   ت ی زندگ یمعجزه ی   اول 



 صحبت   یسپاسگزار باش؛ برا
ً
بعدش... بعدا

 .می کنیم

 ؟ کن  یم یدار  کار االن چ  -

ارت نگاهش به چشمانم گره یم با   .خوردس 

دل   هیخونه! بذار  میر یم میدار   ست ی مشخص ن-

بعدا در مالعام   کن    ادهی هات رو پ تو عشوه ی  س

ت یم   .می کن معاس 

که شاممان را   گارسوب    دنی با رس  همزمان

و در درون دو پاکت گذاشته،  یبندبسته

اض  :میگو کنان یماعیر

من احمق رو بگو چند  ؟یشد  وونهیباز د-

روت حساب کرد،   شهیم کنمدارم فکر یم اسقهی دق

 ...! زد به سش دوبارهآدم نرمایل  هی

 میاز جا شیتا هم پا ماند و منتظر یم ستد یایم

 .می   برخ

  یهایباز  وونهید رو نگه دار وقنر  تی انرژ  کمهی-

 !غرغر کن یدی رو د می واقع



ربط   نی به ا  هاتکهی شونزده سالته تو که تمام ت -

 مسائل؟  نیتو ا داره که خوب  

  یهایچه گل به خود ن،یآفر -
 

  ی   . همزب  یم قشنگ

از وقت  گهید  ست ی سالم نچون شونزده گهید

گذشته! بعدشم   ممی و رستوران باز  شاپکاق  

مسائلم به   نی ا نقدر یشدم، ا یاعقده  یاحتمال قو 

ش در حال دفاع  سوال رفته که من همه ر یناحق ز 

  .کردنم

 
ً
فقط نگاهش   بخندم و به سخنر  خواهمنیم اصال

ور منتظر است که   یپورزند با لبخند کنم،یم س 

تا قدم  فتم، ی اول من، به سمت در رستوران راه ب

که از قصد آن را   پشت سم با لحن   دارماول را بریم

پشتش پنهان است،   طنت یش ب  ا ی و دن  کشد یم

 :دیگو یم

 .خونه میر یم-

جگرم   ی خارج شدن از در رستوران دندان رو  تا 

همزمان با   رو ادهیدر پ دنی و به محض رس  گذارمیم

 :میگو یم  قر ی نفس عم



 !آممن نیم-

با ادا   و  گذارد قلبش یم یرو  نی آزادش را نماد دست 

 :دیگو یم

تو به من  عن  یقلبم شکست،  یجور نی نگو ا-

من چند وقته به   دوب  تو یم ؟ی اعتماد ندار 

دوست دارم؟ حاال  هیدادم بگه سا اد ی مونطویط

  گهید سیک  هیتا  هیاز سش بندازم نگه سا یچطور 

  بدم؟ ادشیکنم و اسم اون رو   دا ی پ

و هم از خنده   نمیبنش ابانیوسط خ خواهد یم دلم

تا   کند از ته دلم بخندم، اشاره یم صالیو هم از است

 ی  . دزدگمی شو رد یم ابانیو از خ می  کنارش قرار بگ

 پشنر  صندیل  یو غذاها رو  زند را یم نشی ماش 

ادامه  کند،چپ نگاه یممرا چپ  که. درحایلگذارد یم

 :دهدیم

تا  کهنیشام! نه ا یجا  نخورمت اشتبایه گمیم-

از اون   م،یخونه تنها نبود  هیحاال هم با هم تو 

کار    میوقت هول نش  هی. حاال گملحاظ هم یم



 میر س هم یم هیس راه   ! بذار میدست خودمون بد

 !داروخانه

 :میگو و کالفه یم کنمبه ساعت نگاه یم چشیم ر یز 

 نهیبه ست واسه هم  زنهیم گممن یم-
ً
! اصال

  دوب  نبود، یم که تو گفنر   ب  ا ی   چ نی منظور من ا 

خونه و بعدش من بخوام   میساعت چنده؟ تا بر 

 ساعت چند شده؟  دوب  برگردم یم

   اخیم با 
 

 :کنداشاره یم ی   به در ماش  ساختگ

فکر   عن  ینبود،  ا ی   چ نی ارواح دلت که منظورت ا-

پس چرا؟ از   یدرصد! رنگ شالت شده بود هیکن 

اشتها!  رفیر  به خونه؟ بعدش چه خوش ر یفکر د

  یلی خ  بار کی یکرد  یبند که تو زمان  یجور اون

 ...چند بار ا یمد نظرت بود؟  کی و رمانت طوالب  

 :م یگو یم هوا ب  

  !یآر یمبسه رسام، شورش رو در -

 د-
ً
 .خونه میر یم گهی االن حتما
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به من   نگایه می ن کند،را باز یم اطی در ح کهدرحایل

 :دیگو یم یدار و با تاسف   خنده اندازد یم

 چرا؟-
ً
  واقعا

شب   گینداشتم که در تار  یندی حس خوشا چی ه

که   صایلیو با است  گذارم اش یمدارم پا به خانه

از آن نشانش ندهم،  شی تا ب دمی جنگ داشتم یم

 :دهمپاسخ یم

  چرا؟ چ  -

  کند ه خودش، سپس به من اشاره یمب  دشی س کل با 

که جنسش عوض شده و   اشقی عم د  ی و با نگاه  جد

تا من از  ماند منتظر یم امگانهی من با آن به شدت ب

چوب در  خودش و مرز چهار  ی   اندک ب یفاصله

 :دیگو عبور کنم. به محض عبورم خفه یم

م ز - آب  ی  ش ر یچرا من و تو آخه؟ االن سم رو بی 

به روح بابام! مرده و  شهسد بخار ازش بلند یم



خب!   ی جلو چشمم، حقم دار  یم رو آوردزنده

مودب  یدهی اتو کش  یبچه هیبا  ی بر  د یاالن با

که    ،ی   کن   _اخالقر صحبت علیم شاپهمون کاق  

 .البته کن  غلط اضافه یم

 یرا رو  میهااز حرص دندانو  کشمیم  قر ی عم نفس

لحن ممکن  نیتر و با آرام فشارمهم محکم یم

 :غرمیم

! من که غلط اضافه کردم اومدم تو -
ً
 یآره واقعا

 
 

 یداد  ی  تو چت شده گ  دونم،تو، خودمم یم زندگ

 ن  ی و ترک سکیس  ت یجذاب یبه من؟ تو که اسطوره

  ؟آرزو دارند، هسنر  ا یآنچه زنان دن یاز همه

 یو دکمه شود از کنار صورتم رد یم دستش

چراغ چشمک زنش   دنی. با د فشارد آسانسور را یم

 مانیدو کرده آه از نهاد هر   ی  دوم گ یطبقه یکه رو 

ها گام  پلهسمت راه. به ناچار بهشود بلند یم

 :دیگو پشت سم یم  یا خندهبا تک م،یدار بریم

هم  انهیخاورم ی   در حد همنه بابا! من  ا؟ی دن -

 .می راض



 :اندازمبهش یم نگایه می چشم غره ن با 

 حال آدم رو بد یم ت یفتگ ی خودش-
ً
 .کنهواقعا

دستش    و  رساند تراز من یمهم یرا به پله خودش

 .خزددور کمرم یم

حرص خوردن تو، چقدر حال آدم رو   اما اگه بدوب  -

 !کنهخوب یم

یس با  شده   لیبه خشم تبد ارادهکه ب    تمام اسیر

به او بدهم که  شکن  جواب دندان خواهمیم

 یکه ال  افتد یم انسایلی چشمانم به چشمان زن م

منتظر   ب  که گو   ستادهیطلبکار ا یطور   باز مهی ن  یدر 

 .زندماست، خشکم یم

 خودت یم وونهید-
 

! چه  یخور خودت حرص یم ،گ

که    یدی ترس مونتو؟ نکنه از طویط یدار  هی حال 

 خشکت زد؟ ا  سالم مسلیم زنه؟چرا رف یمح

  !؟ب  دا ی پجونم، دلم برات تنگ شده بود، کم

پورزند طالق گرفته و من   کنمفراموش یم یالحظه

را دارم که دارم شبانه پا به   یکار انت ی احساس زن خ



 
 

و از شدت ترس فلج  گذارماو یم درون زندگ

 .شومیم

 لباس مناسب   خجالت نکش مسلیم-
ً
جون، حتما

ه زد یجور نی ا  ست ی تنت ن ! حال  یپشت در چنی 

ا  کنمیم منتظر  و مکاب   زماب   ط ی که در همه س 

 ، هسنر  خوب    النصاف هم شکارچ  و  الحق ،یشکار 

، از  هیسا کنمیم دمت گرم. معرق   خانم هسیر 

  ی   جهت مخابره با خانم والده اگه صبح خواست 

نه   ویل خوابنیم ر یشبا د! البته مامان  نی ی  تماس بگ

 .کنهمطالعه یم ، فضویل یبرا

 :کنم زده زمزمه یمو وحشت  زند یم خی در تنم  خون

 !رسام-

و دوباره نگاهش سمت   اندازد به من یم نگایه می ن

  را با لحن   شیکه صدا  گردد باز یم  خانم مسلیم

 .بلند کرده است  بر سمان شایک

! حواسم به ادب ب    یپرسه ستمی من فضول ن-

 نجا یهاش هست باالخره ما اساختمون و آدم



  م،یجوون دار 
 

! حساب کتاب  کنهیم خانواده زندگ

  شد؟ داره. تو زنت چ  
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 املهی در مخ یامکالمه ی   همچن  برد،یم ماتم

موجه و به سن و سال  . آن هم از زب  گنجد نیم

 ...او

منظورت از جوون، خودت و شوهرت  دوارمی ام-

یس یحق دار  ! ویلمسلیم  نبایس   به وهلل، اگه   بیر

اون بنده خدا بودم تا حاال سه طالقت   یمن جا

 !من ی   شی زن  پ شی پ  یکرده بودم، رفته بود

 ...اون خانواده که  فی ح گه،ی د  یشعور یب-

آمار من رو   د ی آمار اونا با یجا  د یکه با  ؟که چ  -

ترم. از باحال یلیمن که خ ی  بابا سخت نگ ؟ی ار یدرب

 خواسنر یم ما چ   یپهمادر و خواهر و داماد په

  ؟ی ار یدرب



پنج ساله دهن به  یبچه کی مانند   مسلیم خانم

 یها کهی از آن همه ت کدامچی و ه  گذاشت دهن او یم

 احساس   انداختند که بهم یم  و درشنر  ز یر 
ً
اصال

 .کردندنیم ناراحنر 

ه خونه نی ا-   !کردتون کار یمدخیر

  یر باهوش، با سه چراغ روشن شما یم نیر آف-

  ت یتا عاقبت زندگ ت ی بعد. برو ساغ زندگ یمرحله

 ...جلو چشمت  اوردمی رو ن

ها باال  که از پله  ی   و هم کشد دست مرا یم  سپس

 :دی چ ی پدر گوشمان یم خانم مسلیم یصدا   میرو یم

  یار ی ب گرفنر   بهیدست زن غر  کن، نصفه شن    ا یح-

س  ار یب ی  دست زنت رو بگ کار؟تو خونه چ  

  !ت ی زندگ

و من چشمانم را   شود،ها خم یمهره یاز لبه پورزند 

م و تأسف یم  یاز رو   .بندمس 

زنم رو طالق دادم چقدر پردازش ذهنت کند   گمیم-

  خوامنشونت بدم یم عمیل  د یشده زن! بعدش با

تو  یبر  ما بیس   الیختا ب   کنم نصفه شن    کار چ  



خاک   یکارا  گفیر  ن شما بهش یمزما زمیخونت؟ عز 

 مسلیم یندارم فقط آقا من مشکیل ،یبر س 

  ؟یی   بکشم پا نجا ی وقت من ا هیناراحت نشه  

شاهد آن  شیر ی تا ب چرخماش یمسمت در خانه به

  یهاو فحش غی جغی ج یتئاتر افتضاح نباشم. صدا 

پورزند و  یها قهقه انی درم بند خانم مسلیم کی

 .شوددر قفل در گم یم د، ی چرخش کل

که از چله رها   مانند کماب   کند خانه را که باز یم در 

 یو صدا کنماش فرار یمشود به درون خانه

 :چد ی پخانه یم یسخوشش در فضا

حاال   ،به اومدن نداشنر  یل ی ! خوبه مزمیتر عز آروم-

 .ینر  وار یتو د

 
ً
 آورمرا در یم میها کفش  با چه حایل فهممنیم اصال

 .رومیم شی سالن پ  یو تا نصفه

دهن به   یجور نیکه به سن مادرته ا  گیچرا با -

 ؟ ی ذار دهن یم

 .گذاردکاناپه یم  یدسته یو رو  آورد را دریم کتش



  !مادر نه، مادربزرگ-

 :کشم یم اد یفر 

 !رسام-

 ی دق شود یم کیقدم بهم نزد دو 
ً
که    همان دو قدیم  قا

 .دارمبه سمت عقب بریم ارادهمن ب  

هات! چه  رسام گفیر   نیتو جونم با ا ینداز ی زلزله م -

  ه؟یجانم؟ چ زم،یعز  یشد  مهابا ولخرج و ب  

 ی   من هم ؟درست صحبت کن    یقول نداد-

 ...رفتارت  نی وقت تو با امعذبم، اون کیل  شمیجور 

  میدر جا ارادهو من هم ب   ستد یایم امقدیم کی در 

 .مانمثابت یم

نگو تو   هی ش کن! ساپاره کدوم قول؟ مگه نگفنر -

عمل رو  یدادن آزاد  یادا یزنا دار  یهی هم مثل بق

 فحش نده! من فحیس   گفنر   در ثاب   ،یآر در یم

 دادم؟ 

و با  کشمنمناکم یم شاب  ی لرزان و سدم را به پ دست 

 .لرزدکه کماکان یم  ب  صدا



فحشم بده! وسط   ا ی نه؟ ب  گهید کن  یم شوچ  -

 یم  یساختمون دار  یپلهراه
 

  !من یبکشم... خدا گ

بهم   شیر ی و اعصاب من ب خندد از ته دل یم باز 

 .زدیر یم

امش  - حقش بود. اگه حد خودش رو بدونه، احیر

 .مونههم سجاش یم
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و با ناله   کنمدستانم پنهان یم انی را م صورتم

 :میگو یم

ساکت    قهی دق هیجواب نده  نقدر یبسه! بسه، ا -

 .شو 

تا  ی   بش ی  تو هم بگ قه،یدق  کی  نیباشه فقط تو ا-

محض اطالعت   نکهی من غذاها رو گرم کنم و ا

که کله پا    ی  دنده عقب نگ گهید ه،ی   پشت پات م 

  !یس  یم



افتاده بودم، با  ی  که در آن گ  یافرار از مهلکه یبرا

 :می گو حرص یم

 .کنممن غذاها رو گرم یم ،ی   تو بش-

و   د ی  گرا یم میاز کنارش رد شوم بازو  خواهمیم تا 

 .شودیم یلحنش جد دوباره به آب  

  ه؟یسا-

  خایل یبه رد جا انداخته کنم،نگاه یم میرو روبه به

و  آورم. به ذهنم فشار یموار ید یرو  یو خاکسیر 

العاده فوق  یهااز عکس  گیکه   د یآیم  ادمی ناگهان 

 نصب  ق وار یدر آن نقطه از د دا یو لوند ش با یز 
ً
بال

 .بود

  !با شمام-

و  ب  با ی و ز  دا ی آوردن ش اد یچرا با به  دانمنیم

 . با تمایمشود یم ته دلم خایل یالحظه  اشب  دلربا

 غیــــدر از ته قلبش و صادقانه و ب   دانمکه یم  ب  حرفا

  انی م دمی فهماما من هنوز نیم د،ی گو به من یم
 

 زندگ

 کردم؟ کار یم  رسام پورزند چه



را   گینزد  نی که دلم ا  شود یم کمیآنقدر نزد دوباره

 .طاقت دور شدنش را هم ندارم ویل  آورد تاب نیم

 گ نکهی ا یبذارم به پا گمیم-
ً
 ا ی  زب  یم جیامشب کال

 گمیم رو چند بار بهت بگم؟ وقنر  حرق   هی یه د یبا

  !بگو چشم آرممن شام رو یم ی   بش

  کنم،و و مخمل پر احساس چشمانش نگاه یما به

قرار   میموها  یالوار البهدوباره دستانش نوازش

و  خورد س یم میموها یبار شالم از رو   نی و ا د ی  گیم

حرکت انگشتانش را    ،که او غرق شگفنر   زماب  

 :میگو یم قرار من ب   کند، دنبال یم

اون زن ارزشش رو نداره که تو اونقدر خودت رو -

هر   ا ی ت یتربو ب   شعور یکه بهت بگه ب  کن    کی کوچ

بهت بندازه! کار زشت رو   یاگهیحرف و متلک د

   کنهاون یم
 

 یهی حاال بق ا یتو  که سش تو زندگ

دهن به دهن  ی   با هم اعضا ساختمون هست ویل

  نکنه! او   ی   که بهت توه   یگذاشتنت اجازه داد 

من. تو  ی کهی خاله کوچ  لنگه گیحق نداره، اونم 

که سختته حرف    فقط خودت هسنر  کن  فکر یم



 سخته اما به محض ا ،یبخور 
ً
وع  نکهی نه واقعا س 

سوال  ر یرو دادن خودت رو ز  ها یس  هیجواب  کن  

 ...یبر یم

و   رود یم  یی   از التهاب باال و پا امنهی س یقفسه

 شوند،خشک یم میموها یدستان پورزند ال

دو صورت و مردمک چشمانم دو   ینگاهش رو 

کش   یکم به لبخند محو لبش کم یگوشه  زند،یم

 :کند آرام زمزمه یم یل یو خ د یآیم

  االن؟ هیمشکلت چ -

مرا  گردنم کیم  یهامهره یانگشتانش رو  فشار 

و   هوا تند و ب   یبوسه کیترس از  ترساند،یم

 :میگو و یم بخشمیم جاب   میها. به لب مزاحمت ب  

درست   گمیم شه، وقنر  ی   دوست ندارم بهت توه -

 ...حرف بزن

لبخندش به عمق چشمان روشنش   برد،را یم حرفم

 :دیگو یم  شی ای  گ  یو با صدا دهی رس

 چقدر متفاوت و خاص یم-
 

 یلیدوستت دارم! خ گ

که    متفاوت بایس   نقدر ی ا خوشم اومد، تو همه چ  



 حکا
ً
 د یسپ  هی شب س انی پا شهمن یم ت ی واقعا

  !است 

ناب را  یبوسه کی یحال و هوا  نمان،یب یفضا 

وار کش  دارد جنون ها هیها و ثان دارد اما انگار لحظه

 .خواهدو من فقط دلم فرار یم  ند یآیم

 ...چه ربیط فتهی خودش-

حرفم کامل شود و مرا به خودش  گذارد نیم باز 

 .کندیم  تر کینزد

بهت توجه داره، پشت  قی عم نقدر یا  گی وقنر -

 ی بندش خودش 
 

دست   نقدر یتو هم ا آد،هم یم فتگ

که از    یبوس منو بد یخوانزن! نیم یخود ب   یو پا

  اد؟ی دلم درب 

 :میگو و صادقانه یم هوا ب  

  !االن نه عن  ینه، -

که دل    ب یغر  خوش و آرامیس   . با حایلخندد یم

 .کندمرا هم آرام یم تابب  



که   همون خط و نشوب   ی   صداقتم، بب  نی خراب ا-

  نی و شد ا شیدی ساب  گرفنر   برات... وقنر  دمی کش

! من یچرک، بهم ثابت شد دوسم دار  یلکه

لجباز! حاال بهت قول  یجو پناه فهممزبونت رو یم

زود خودت با تمام   یکنار همون لکه به زود  دمیم

  !وجودت منو ببویس

 یاز اندازه برا شیب حاتشی توض رود،بند یم نفسم

به   د یبا کنمدارد که حس یم ن  ی عج جانی من ه

لش کنم  قر یطر   .کنیر

 .خب  یلیخ-

 :کندگوشم زمزمه یم  کنار 

 نه؟  کن  غش یم یبگردمت دار -

و   بوسد یم و طوالب   قیگوشم را عم  یالله سپس

به سقوطم نمانده است،   یی   ه چک  یاآن لحظه

خانه یم  کند یم میرها  .رودو به سمت آشی  

مرزها و  د ی شا کشم،یم  من چ   ی   اشکال نداره، بب -

! به هر حال  جا کن  کم جابه  هیهات رو چهارچوب

ط انصاف ن   یموها نیخانم که من ا   هیسا  ست یس 



تو   و کیل نمی بار بب  ی   رو واسه اول  لخت مشگ

 ...ج  ی به ه ج  ی منتظر بمونم و ه ابونی خ

 

 

 

 

 

 

  خاتون#

 _عاشق یها _پنجرهن  یشب_نش #

 

 ,عاشق یهاپنجره ن  ی نششب  "VIP" کانال

[26.06.2021 21:35] 

[Weitergeleitet aus ” یها پنجره ن  ی شب نش 

 [(Khato0on) ”عاشق

 172پستــــــــ#



 

 

 

 

 

 :کنم لب به تمسخر زمزمه یم ر یز 

 !ج  یبه ه ج  یه-

خانه با صدا دا  از   :دیگو یم یبلندتر  یخل آشی  

  ا ی ه؟ی   هام ت من گوش باور کن   یخوا چرا نیم-

 بلند حرف یم
ً
  ؟زب  مخصوصا

جوابش را  گر یو د نمینشکاناپه یم  یلبه معذب

  ب ی عج  یفضا نیا ی  درگ  خواهم. تا یمدهمنیم

 میاش براحضور داشیر  در خانه نگونهیبشوم که ا

که من   جنگد سخت است، او تمام قوا یم یلی خ

کارش   کهحایلبه حال خودم رها نشوم. در  یالحظه

  ی   متاپ و اتاق و لپ  انی م  یو چند بار  کند را یم

خانه یم مدام   کند،غذاها را هم گرم یم چرخد،آشی  



دلخواهش را از  کیو موز  زند با من هم حرف یم

  نی چرا ا دهد یم حی و توض کند نه پخش یمضبط خا

دوست دارد... و   هی از بق شیر یرا ب قر ی سبک از موس 

س  من کم کم عضالتم از آن حال منقبض و پر اسیر

و حس   شومبه خودم مسلط یم  شوند،رها یم

آن  شی هارفتار و حرف ت یم ی گرما و صم  کنمیم

اش را  خانه یحاکم بر فضا   شهیحس تلخ و سد هم

 سیع د ی آشکسته است. حالم که جا یم  ب ی عج

اش را جلب کنم شال افتاده  توجه آنکه ب   کنمیم

و به همراه  آورمو مانتوام را دریم می هاشانه یرو 

  د ی. شاکنمیم زانیخانه آو   یورود به جالبایس فمی ک

 گر ید به شکیل ا ی رتر ید کیم  خواست ته ذهنم دلم یم

  مرد شوم. اما در یط کی ا ب وارد ارتباط خصوض

ام و فقط شاهد گذرانده  ب  که به تنها   ب  ها تمام سال

  یهاآن همه اتفاق انیام در مبوده گران یروابط د

دن   یهم برا حوادث اندگ ب،ی عج به خاطر سی 

  یروزها نی که از روابط ا   دریس کیوجود داشت. 

 ن یدر ذهن من پررنگ مانده، ا  شهیمدرن هم یایدن

را در آن واحد باهم   ی   همه چ شود بود که نیم



و   ها از تمام خوب   یاداشت. رسام پورزند مجموعه

بود که من انتخاب کرده بودم   جذاب    یهاخصلت 

 کی امب  تنها  یلهی شکافیر  پ یبا او به خودم برا

که تصورات من   رفتمیپذیم  د یفرصت بدهم پس با

 امعاطق   یتنها رابطه ا یو   سننر   یتگار خواس کیاز 

گذشته که به شدت در    یها سال یآن هم با رضا 

  نیمرد معتقد و مومن بود با ا کینقش  یفایحال ا

 .تا آسمان فرق خواهد کرد ی   رابطه زم

در    قهی بود که من دم به دق یدار خنده  ر یتصو  میبرا

اما دلم را خوش کنم که  شوم،یم دهی آغوش او بوس

 .را بر تن دارم امیمانتو و روس 

شام عمرم را  نی بهیر  میها تمام دغدغه انیم در 

با ربط و   ی هافی. آنقدر محو تعر خورمکنارش یم

که چند برابِر    شومیم  از هر موضوغ ربطشب  

  شیو آنقدر به اداها خورمغذا یم  یحالت عاد

  یدستم را رو . افتد که دلم به درد یم  خندمیم

ها  خنده ی  که تأث  ب  و با صدا  گذارمشکمم یم

  یرا شاد و سزنده کرده است در ادامه نشی ن ط



  یروز خواستگار  یها صحبتش در باب شوچ  

 :پرسماز خواهرش یم قشی رف

 ؟ یحاال باالخره بعد از محرص  به مادرت زنگ زد-

و در عمق   کند را با دستمال پاک یم شیهادست 

 .رودکاناپه فرو یم

نه، هنوز. با خواهرم حرف زدم خی  دارم از -

 .حالشون

 :دهدو ادامه یم کند مکث یم کیم

 اونا از حال من-
ً
 ...و متقابال

 میبه هضم غذا کیم  کنمیم زور نوشابه سیع به

 :می گو کمک کنم و سپس یم

 سخته تصور کن   ؟زب  چرا خودت زنگ نیم-
ً
  واقعا

؟که نگران   ت هسیر 

 :دهد و طلبکار پاسخ یم اندازد یم سقف نگایه به

 سخته برام! چرا با-
ً
نگرانم باشن؟ حاال   د یاره واقعا

تموم شده... مگه  که حالم خوبه، همه چ  



اون ازدواج بد و اشتباهه و بدون عاقبت   گفیر  نیم

 بده؟  چرا حالش گهیهست؟ خب تموم شد! االن د

که من فکر   یبا پرس  ده ی هر بار سپ   آورمیم اد ی به

است در ارتباط بود من   خانوادهو ب   الابایل کردمیم

آرامش  یچند روز  زد بهم یم نگران بودم، وقنر 

باز   دانستمداشتم اما باز هم نگران بودم چون یم

. زند یم گر ید  طننر یدست به ش گر ید  ب  جا دهی سپ

نداشتم به   ماد بود که به او اعت  نی ا هیاصل قض

 ...شیهاو به انتخاب رفت که یم  رایه

، نیم- حال خوب االنت آرامش   دوننچون نگرانیر 

 حالت خوبه... چون ا ی قبل طوفانه 
ً
 ...واقعا

و فندکش را  گار ی س شود خم یم ی   سمت م به

 .زندآتش یم نج   اقیو با اشت دارد بریم

 !حرفت رو نخور-

 :می گو یم قر ی با نفس عم همراه

کنم    هی ندارم بخوام صد بار حرفم رو توجحوصله -

 .خورهولش کن، بهت بریم



  دنی واسه شن  کن    ص یآدم رو حر  یچه خوب بلد-

ترور  یخواتوش یم ی   قیکه قطع به   حرق  

 .کن    نر ی شخص 
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تمام صداقتم را در لحنم   کنمیم سیع کهدرحایل

به دلش   تا حرفم به دور از طعنه و تلج   زمیبر 

 :میگو یم ند،ی بنش

 کهی ت هیچون بهت اعتماد ندارن، تو براشون -

بهت دل   یلی که دست بر قضا خ  یناب بودالماس 

از دستت دادن... تو از   کی   بسته بودن اما فکر یم

اونا فکر کی   تو   نکهیاز ا  آد خوشت یم یباز  نیا

ت بده، عصن   اگه   . حنر ب  و پرخاشگر و تنها حال 

حس   ب  جا ه یاز ذهنت،  ی ا گوشه  هی د ی شا دونمنیم

تو   تو هر اتفاقر  ا یمقرصن تو ازدواجت،  کن  یم

 .ست ی ن راه درسنر   نیا  ت،ی زندگ



 :پرسداخم یم با 

 استاد؟  چه رایه-

 غیــــصدات رو از مادرت در  خودت رو، حنر  نکهی ا-

 چه توقیع ؟ ! که چ  کن  
ً
 اد یکه مادرت ب  داشنر  مثال

که   یدیدبزنه تو گوشت ازدواج نکن؟ تو خودت یم

خدا  کن    د یکل  یی   چ هیتو رو  ؟حرفش رو گوش کن  

  راحت شه؟ الت ی بگم خ یی   چ هی. سنر یرو بنده ن

 :زندو با ژست لب یم  دهد را فرو یم  گارشی س  دود 

 .دیی بفرما-

ماه  یکرد هم ازدواج نیم دا ی اگه با ش تو  ی   بب -

 ی دق  گهید گیبعدش سال بعدش با 
ً
به اون  هی شب  قا

  نیتو اگه تا ته ا ،یکرد ازدواج یم
 

کردن   مدل زندگ

خودت، مطمی   باش ذهنت به   یکردرو تجربه نیم

باشه! پس  ده ی که رس  شاهللیا عن  ی د،یرس ثبات نیم

 ب  چوب جادو  ا به وقتش برات ب فکر نکن اگه کیس

 یاالن چند سال جلوتر بود کرد معجزه یم
ً
! واقعا

من   یرو سالم و سحال روبه  وقنر  ست یدرست ن

وجدان عذابحس  ک یفقط واسه تحر  نشسنر 



که   یحس رو بد نیتا ا زب  مادرت بهش زنگ نیم

  !خرابه یلیاوضاعت خ 

  هوا و با همان دست ب   کند را خاموش یم گارشی س

اضم م یصدا کشد،آغوشش یم انی مرا م   انی اعیر

اش کنار  و زمزمه شود خاموش یم اشنهی س یقفسه

 :لرزاند گوشم تنم را یم

 اوضاعم خرابه خانم چرچ  ویل-
ً
  !لی من واقعا

و   کند یم انی ب  دارش منظورش را به خوب  کش  لحن

در خودم جمع شوم.  شیر یب شود باعث یم نیا

 طاقت . ب  ند ی  گ یم شیام را پراه سشانه شیهابوسه

 :میگو یم

 گوش داد-
ً
  گفتم؟  چ   یاصال

 :دیگو یم دنمیحال بوس  در 

، ویل  زمیآره عز -
ً
  نیکه تو ا  تنها اوسکویلبدون  کامال

اب   نهیش یم ت یوضع غرا و پر از نکات  به سخی 

  دوب  مِن خرم! یم دهگوش یم  زادهیپر  هی یسازنده

 ...چند وقته



 :میگو یم یع  یبا ج ارادهب  

 ...مسائله ن ی بسه! همش ذهنت تو ا-

  اند دهی و پوست تنم رس اهنی  پ ی   به مرز ب شی هالب 

 بانمیبه گر  دست  ی   آمجنون و من با وحشت و لذبر 

  متصل د یآآن به هر آنچه در نظرم یم کیو 

  شی امشب ب شتازشیجسور و پ یهاتا لب  شومیم

در   م ینکند و دعاها  ب  هوس مرز گشا  نی از ا

و با  رود . عقب یمشود آخر مستجاب یم یلحظه

 :دیگو یم  قیعم نگایه

مسائل هست من فقط  نیهمه ذهنشون تو ا-

  !صادقم

 هم-
ً
 که تو یم  طورهی   حتما

 
  یلی برم خ گهیمن د گ

 ...شد ر ید

 .زندیم ناب   لبخند  

 .میپاشو بر -



هوا   یدستم را رو  می   کاناپه برخ  یاز رو  خواهمیم تا 

و وسوسه زمزمه   اقی پر از اشت  و با لحن   د ی  گیم

 :کند یم

دل از من و با هم بودنمون  تو هم نتوب   شهیم گ-

 ؟بکن  

س به سمت در یم با  حارص    عیــــو س  روماسیر

 :میگو و در همان حال یم شومیم

 وقنر -
ً
  نیبا ا ونی  بابام از خونه انداختم ب  احتماال

  !ت یوضع

و دستانش را رو به سقف  خندد یم سخوش

 .دی  گیم

 ...پس یبه زود شاهللیا-

 

 

 

*** 

 



 

 نصفه شب شده بود؛ وقنر  کیبه  کی نزد ساعت 

 ی قلبم دارد با ب  کنممن دِر خانه را باز یم
 

م   چارگ و س 

 نیمکوبد در دهانم یم تمی تند و بد ر 
ً
اگر   دانم. اصال

 دار ی مامان به قصد ب ا یرو شوم با بابا روبه هوا ب  

بازخواستم   دهی سپ یها به گذشته  هی باشد تا شب

مدام   دهی سپ دانستند یم مه ه م؟یچه بگو  د ی کند، با

 بس  یبا همان چند نفر  ا ی ست یهمدوره ا ی
ً
  ار ی که مثال

  ا یکرج رفته   ا یآشنا و مورد اعتماد هستند به کردان 

  کجا بوده و کیم  د یبود بگو  . فقط کاق  ست یپارت

به اتاق خوابش  یجور کیخودش را لوس کند و 

برسد و تمام. اما من چه؟ نه آنقدر به خودم و 

کجا   م یانتخابم اعتماد داشتم که با افتخار بگو 

ا ی   ام هرگز مرا در همچ ام و نه خانوادهبوده   یطیس 

 .بودند دهید
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 تار   خانه
ً
و ساکت است. نفس حبس   کیکامال

یس کنمام را رها یمشده دزد در    کیکه   و با اسیر

 کند،تجربه یم به،یغر  یخانه کیحال ورود به  

راه پا  یپنجه یرو  ارادهو ب   آورمرا در یم میها کفش



به درگاه   دنی . اما قبل از رس می  گیم  شی اتاقم را پ

  قبیل یبرنامه چی ه و ب   جنون آب   کیاتاقم با حس  

و با شتاب داخل   کنمرا باز یم دهی ناگهان در اتاق سپ

. آنقدر حرکتم بندمو آرام پشت سم در را یم رومیم

که   یگار یس کند که نه او وقت یم  ست یناگهان 

از   ینه برا اندازد ی ب  ونی  دستش گرفته را از پنجره ب 

  .کرد  شود یم یگند داخل اتاق کار   ی بردن بو  ی   ب

مات به من که با آرامش به او   و  زند یم خشکش

 دارمکه بریم  . هر قدیمکند نگاه یم شومیم  کینزد

که   کثافنر   یدر دستش و بو  گارِ ی که س  فهممبهیر یم

  گار ی س ک یعلف است نه  یبرا دهیچ ی در اتاق پ

 جیآنقدر زود به آخر نتا شهی هم نکهیو از ا  معمویل

 .دی  گ از دست خودم حرصم یم رسم،تلخ یم

  یتکرار  یبه منظره و  ستمی اپنجره یم  یلبه کنارش

که آتش   نمیبیم  چشیم  ر ی. ز دوزمچشم یم اطی ح

  یس   کیعلفش خاموش شده و درون دستش مانند 

 :میگو یم یاضافه در هوا مانده است، با پوزخند 



  نیکارت از ا  گهیراحت باش، روشنش کن. تو د-

  ا یگذشته که من بخوام برات ناراحت شم   ا ی   چ

 .شوک بشم. فقط خواستم مطمی   بشم

  ب  و با صدا گذارد پنجره یم ینصفه را لبه گار ی س

 :دیگو گرفته یم  ت ی نهاب  

  نیا گ  ؟باهویس   یلی که هنوز خ   یمطمی   شد -

ما  یدست از س تو و همه لعننر  یعقده

  !دارهبریم

و به چشمان سخ و خمار   چرخمسمتش یم به

 .شومیم هی  خ اشدهی پر  یاش و رنگ و رو شده

! باز   یهاهر وقت عقده- تو دست از ست برداشیر 

عقده دارم، تو که ستاپات شده عقده    هیخوبه من 

 ا
ً
خونه   هیهمه سال با ما تو   نیو حرست... تو واقعا

  لی پست و ذل  نقدر ی خانواده، اونوقت ا  هیتو  ،یبود

  هی ا ی ده؟یسپ  یبود یطور ی   هم شهی و خوار؟ هم 

 شبه ذاتت برگشت؟ 

 :دیگو یم و با خشم شود مشت یم  شیهادست 



خورده رو  ی   گوشمون خوند که زم  مامان تو  نقدر ی ا-

هوا   م،ی بهت نگفت  ج  یما هم ه کرد چ  چ   د ی نبا

که ستاپاش    ! بدبخت اوب  آدیم یلی برت داشته خ 

  می که جرأت نداشت  اوب   ،ب  عقده و حرسته تو 

  اوب   ،ب  تو  میار ی ب مهندیس جلوش اسم دانشگاه و 

خوند االن  یم رو  اگه اون درس کوفنر  کرد که فکر یم

! به  ب  تو  کرد رو متحول یم ا یدن و  کرد تو ناسا کار یم

 گیه  چی ه یخوندخدا قسم که تو درسم یم

االنم که برات بد نشده  ! ویلب  فقط ادعا یشد نیم

تور  یی   تنگا رو درآوردن خوب چ  یادا ی   با هم

  !ینگهش دار  بدونم بتوب   د ی گرچه بع  یکرد

  یشدن آنچه روز  رانیو و  سنر یتا آخر با د یبا  گایه

تا   را تا به انتها نظاره کن   یکرده بود   شی با عشق بنا

هولناک درد    یمنظره نی که چشمانت از ا  ب  آنجا

وقتست   یلیآنچه را که، خ رد یاما ذهنت بپذ ند ی  بگ

 :میگو یم یاتفاق افتاده است. با لبخند

  ؟نگرانیم -



ت با من را تم زند،دودو یم چشمانش رکز معاس 

  یاکار حرفه  نی باربد در ا یندارد چون به اندازه

 .نشده است 

  ؟چ   عن  ی-

که تور کردم ولم کنه؟    کیس  نیا  نگراب   گمیم-

به دردت    وقت چی من که ه یحرفا ؟ی دار  یراهکار 

تو به درد من خورد! به   یها تجربه  د ینخورد، شا

مرد رو واسه خودم نگه   هی شهیم یجور نظرت چه

 دارم؟ هان؟ 

 شب او  کشد،یم اششاب  ی به پ دسنر 
ً
امشب اصال

که االن دارد،   از حال خویس   نکهیا یجا به ست ین

د با   نی تا بفهمد ا اورد ی به خودش فشار ب  د ی لذت بی 

 کنم؟اش یمدارم مسخره  ا ی ست یمکالمه جد

بگو  یهمه مرد بود نی با توام! تو که با ا دهی سپ -

شونیرگ خواب ب ه؟ی قلقشون چ بوده؟   چ   شیر

 کننده  د یناام یلی خ
 

  که فقط سکس! ویل  اس اگه بگ

 تو اونقدر تو همون هم متبحر شد 
ً
که نشه   یحتما



 راه به آسوب  
ً
نکرد   دتیراه تهدبهازت دل کند، مثال

 و کتکت نزد، نه؟ 

کرده و مدام به زبان   د ی کل  ”یا“عقده یکلمه  یرو 

 .آوردیم
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 یبا خونرسد شی هاغی ج غی به حال زار و ج توجهب  

 :میگو یم

به درد  ی هااز تجربه گ ی ها یباز  کویل  نیا  یجا-

که    ن  ی! چون اگه ازمیبخورت رو بهم بگو خواهر عز 

 اد ی لشیممکنه رضا ف   هو یتور کردم از دستم بره 

نه؟  ا یبهت گفته  دونمها! چون نیمهندوستون کنه

من رفتم دنبال تور ست رضا تو   روز عقدتون وقنر 

  یجور چه  دوب  یمطبقه اول بود... تو  خونه خایل

 آدم حسابت   اد یب تونهیم
ً
تو اون خونه؟ اصال

فقط در   ا یبزنه  یباهات دو کلمه حرف جد کنهیم

...؟ بگذر  تو   د یمنو کش  گفتمداشتم یم میحد 



  تو داشنر  کهاول و درحایل یطبقه خایل یخونه

به من   یزدبال بال یم باال از ذوق عرویس نیا

   شنهاد یپ
 

 کنم گفت هر چ    داد که باهاش زندگ

!؟  گم یم که چ    یی  گیم  کنه،بخوام برام فراهم یم

که    تابهب   تر گفت دلش برام تنگه و از همه مهم ویل

 ...باهام باشه

 .نگو  ی ور یدر  نقدر ی شو! اخفه-

 یو تقر  دارمسمتش بریم قدم به کی
ً
 چی ه  با

 .ماندنیم نمانیب یا فاصله

بهم التماس   با چه حایل اگه بدوب   ؟کن  اور نیمب-

 یجور هی ده،ی حالش خراب بودا سپ کرد،یم

 ...دیلرز که صداش یم  گفت یم

 رو به من یم  نا ی ا یخی  مرگت چرا دار -
 

  ؟گ

اش  به صورت عرق کرده دهی چسب یدسته مو  کی

 .کنمیم ت ی را به پشت گوشش هدا

گرنه اگه دوستت و  سوزهباور کن دلم برات یم-

تو  اما هر چ   کردمات دق یمداشتم تا حاال از غصه

بهت ندارم  حیس چیه  نمی بیم گردموجودم یم



ممکنه به  یکه هر رهگذر   جز حس ترحیم دهی سپ

  گمآوار مونده داشته باشه، دارم بهت یم ر یآدم ز  هی

و   یآباد کرد رو شهر  یی   باال تا پا  ست رفنر  ی  که خ

که االن بهیر   نیبه قول خودتون تجربه کسب کرد 

زبونش تلخه و   گیدستش شله،  گیکه   بدوب   د یبا

تنبونش شله... رضا آنچه همه  گیداره،  شین

یس   یخواخوبان دارند هست! اگه یم که   اونقدر ب ک 

 آد داره ست یم ب  پاش چه بال دست و  ر یز  نفهیم

وتش کجا و  و جالل و  یر ی پول و ت گهیکه د   گ  جی 

حرست پول  نقدر ی به دردت بخوره؟ تو که ا خواد یم

که    زنده بموب   یدی کش نقشه یم هیخنگ خدا  یدار 

رضا   یرو که بد سوبر  ی   چون اول  ،یلذتش رو بی  

  .کنهپاکت یم ی   زم یاز رو 

  !آدچقدر ازت بدم یم-

  دانمیم لزرد،یم بمی مدام داخل ج لمیموبا گویس  

به  . قدیمستیپشت س هم از طرف ک یهاامی پ

 :میگو یم واقیع یو با دلسوز  دارمعقب بریم



تازه اولشه چون من قرار   نیا ... ویلکنمدرکت یم-

ببازم و چون تو انتخابت رو  به اون عوض   ست ین

هم از من    نها یاز ا شیر یب  نیبعد از ا د یشا یکرد

  !ادی بدت ب

عقب عقب به سمت   انشی  حرو به صورت  سپس

نوبت اوست که مرا تار و   بار نی و ا رومدر اتاقش یم

 .مار کند

خانم، فکر نکن   هیخوش خوشانت نباشه سا یلیخ-

اومده  د ی شازده با اسب سف یتخم دو زرده کرد

چرا زنش ازش طالق گرفت؟  دوب  یم چ ی دنبالت، ه 

 ِی کرده رو تو   د ی همه آدم نرمال کل نی ا ی   چرا ب

برو  ،بزب   رو  ی  حرص ام ست یگاگول؟ تو الزم ن

 دوست پرست رو حل کن که 
ً
 هیمشکالت مثال

جنون داره! دست گذاشته رو تو، که   دونه یم  عالیم

 .یار ی که طاقت ب   دوارمی ! ام هی به چ چ   نفهیم

حرص و  ب  ا ی علف زده و با دن  دهی که سپ  ست ین مهم

 یچارهی مهم قلب ب بافد،بهم یم فی دارد اراج  نهی ک

 یی   ارتفاِع ممکن به پا نی من است که انگار از بلندتر 



سدوباره تمام صحنه شود،پرت یم   م،یهاها و اسیر

 خودش، طالقش، همه و  یها ها و شوچ  حرف

با   بازمرا نیم دم. اما خو شوند همه بر سم آوار یم

 :میگو یم  یپوزخند

جفتمون   دوارمی !ام به فکریم نقدر ی ممنونم که ا-

 .شب خوش م، یار ی طاقت ب 

آخر در را به  یو در لحظه دارماتاقش را بریم د ی کل

 :کشد یم غی . با تمام وجودش جکنمقفل یم شیرو 

زن داشته و تازه طالق گرفته،   گمیم نا یبه مامان ا -

  ...گم بهشون یم

به سمت اتاقم بروم که   خواهمخراب یم اعصاب   با 

 .شودشن یمناگهان چراغ راهرو رو 

 

 

 

*** 
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 ”هفده پالک“

 ”پارک یبه فضا  یباز رو  یپنجره“



 ”و داغ  تابب   قاب“

 

 

 

 

ه باز  ندهیرسام، دردت به جونم با آ-  ،نکن   یدخیر

  !بشه پاسوز تو  د یاون نبا

لپ به آن لپ   نی در دهان از ا نفسش را کیم کالفه

 .کندیم ش یو دست آخر با حرص رها گرداند یم

 یم چ  -
 

  ه؟ی واسه خودت مادر من؟ پاسوز من چ گ

مثل   زب  یم ب  حرفا  هیدارم؟  یراد یو ا بی مگه من ع

 !چرا بهت زنگ زدما شمیم مونی سگ پش 

 .ندی نشو با غم در گوشش یم لرزد مادرش یم یصدا

اما قربونت برم تو تازه  ، یرادینه فدات شم چه ا-

 ...طالق گرفنر 

 .پرد حرف مادرش یم وسط 



  نی ا یهاحرف یخواولمون کن مادر من، االن یم-

ا  یمن بد لی تلگرامت رو تحو  یها تو کانال یدکیر

  دونمنیم  عاطق   یهر شش ماه رابطه یبه ازا که

ساغ  د یبعد بر  د ی بکش د ی با عاطق   یچند سال زوزه

  دمیم حی بار برات توض هی مادر من  ی   ! بب ینفر بعد

 عاطق   ابط رو  یبرا فیاراج نیتمام. ا گهیو د
ً
 واقعا

که وجود    یی   من و اون زن تنها چ ی   هست؛ ب

 من از نظر ذهن  
ً
و   نداشت، عشق و عاطفه بود کال

هاست تنها و مجردم حاال شماها فکر سال  رواب  

  یهی اشتباهه رو بق هی نمی ا حه،ی توج نمی ا د ی کنیم

 ...ندارم بگم ج  یمن ه گهیکارام، باشه د 

و دست آخر   د یآاز پشت خط یم پج  پچ یصدا

 .دی  گرا از دست مادرش یم  گویس    نا یروم

  ؟سالم داداش خوب  -

روشن   یگار ی و س رود بالکن اتاق خوابش یم داخل

 :دیگو و همراه با بازدمش یم کند یم

  !به مرحمت شما-

 :دیگو یم یبا لحن دلی   خواهرش



، داداش گوشت تلخ نشو د- مامان رفت   گه،یا 

رو بکنه! نگرانه خب.   ش هیور بنده خدا که گر اون

 شمکالفه یم  ب  روزا هیخدا از بس دوستت داره به 

االن   رسام جونت، ویل  شی پاشو برو تهران پ گمیم

 یکه بگم و االنم فضا   گهیجا نداره د نمی بیم

  نمی ببشده! حاال بگو  ی الو  یالو  ت حساب  خونه

ه خوشگله؟   دخیر

  یکهی از ت  کهدرحایل
 

  “ گوشت تلخ” که خانوادگ

بر لب دارد، رو به  یلبخند  کنند استفاده یم

به  قر ی پارک پک عم کیخلوت و تار  یمنظره

 :زندیم گارشی س

حس    یخوابلبشو تو فقط یم نی االن وسط ا-

  !ارضا شه  ت ی فضول 

  نیآخه ا ه؟ی چه شکل ه؟ی بدونم ک د یخب با-

به جون ما انداخت، گفت   یادلشوره ه ی یمصطفو 

 به رسام نیم
ً
  داداش؟ چ   عن  ی آد اصال

فب   زنهزر مفت یم-  جفت خودمه س 
ً
 !اتفاقا



از عشق و عالقه  ب  ایدنلحن خواهرش  به

 .ندی نشیم

  !پس خوشگله-

  نر ی و با عصبان خورد در هم گره یم شی هااخم

 :دی گو یم  نینماد 

  یاهحرف نیمگه من خوشگلم؟ چقدر بگم از ا-

  !آدبدم یم خاله زنگ

 .تموم داداش، همه چ   تمویم چ   تو همه-

 !ماست من ترشه گهیم آره کدوم بقایل-

  خواهرش از کیم یو صدا د یآیم خیس  خش یصدا

 :رسد دورتر به گوشش یم

  مش؟ی ن ی بب  شیار ینم-

 یدخیر و پرس  یدرختان پارک رو  یالالبه چشمانش

  خلوت و دنج   یاطراف گوشه یای که فارغ از دن 

 گرند یکدی دن ی اند و سخت مشغول بوسپنهان شده

 .ماندثابت یم



 مادر گرام-
ً
رو جمع کن، بعدشم اجازه   ت یشما فعال

ت کن کمهیبده ما خودمون   !بعد می معاس 

اما او متعجب   زند با آب و تاب حرف یم خواهرش

از   اشدروب   یهاکه حس  شود متوجه یم جی و گ

نوجوان به  کیمانند  دنی بوس  یصحنه کی دنید

دخیر در   یی  گی و پ اقیاشت افتاده و وقنر  انی غل

در دلش   ند یبو در آغوش گرفیر  پرس را یم دنی بوس

  .زندموج یم ن  ی حرست و خواسیر  عج  کی

با تمام وجودش او   رفت ضعف یم هیسا   یبرا دلش

  یلی خ  هیسا  یکه برا  دانست اما یم خواست،را یم

او که   یبرا  بر باشد ویلاست زمان مسائل ممکن 

هم چند روز را به   اشو جواب   در نوجواب   حنر 

 کسچی تن ه دنی به آغوش کش یانتظار برا

انتخابش در اوج   یفاصله گایه  نگذرانده بود و حنر 

خانه بود. صاحب  تا وصال، اتاق خایل مهماب   کی

 .گذشتیم ب یروزها سخت و عج نیا
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 به نه
ً
بلکه از  جنیس  یخاطر نداشیر  رابطهرصفا

شدن   دهی بوس ی   ساکت و صامت بودن دخیر در ح

به او  نکهی . از اد ی ترسو بغل کردن و نوازشش یم

زار به  دخیر با حایل بار کی  د،ی ترس شود یم  لی تحم

  لیبه آن تبد که در کنار او   او گفته بود از کیس

از آن  چقدر هنوز  دانست است. نیم ار ی   ب شود یم

س خشم و دارد و چقدر از  قت ی حرف حق

در درون ذهن پر    دانست بوده است. نیم صالی است 

  یهاالعملو عکس گذرد؟دخیر چه یم یدغدغه

 از رو 
ً
م و ب   یسدش رصفا

 س 
 

دارد   ا یو  ست تجربگ

  رفتهیچرا که او را و اخالقش را پذ   کند تحمل یم

بار او  نی است و از دلش گذشت که خدا نکند ا

که   باشد، آن هم کیس گر ید  عذاب انساب   یلهی وس 

داشت به سعت نور تمام قلب و روح و جانش را 

 .کرد یم ی  تسخ



  الو داداش؟-

 ونی  ب الی از عالم فکر و خ نا ی روم برزچ   یصدا

 .کشاندشیم

 شد؟   جانم؟ چ  -

  ی  دل س هی اومدم تو اتاق حاال  ؟کن  یم ی  کجا س-

 کیس  خدمتت برسم، تو خجالت نیم تونمیم

؟
ً
  واقعا

مخصوص  ی گار ی را درون جا س گارشی ته س  زدهبهت 

 .کندبالکن رها یم

  د یشد؟ االن با تو چرا فاز و نولت قابر  ؟چ   عن  ی-

 به تو هم حساب پس بدم؟  یس  هیواسه طالقم  

 فکر کردی ا فتهی ته خودش  گهیتو د-
ً
  گهید ی! واقعا

ما، تو و اون زن   یکه تا ابد تنها سوژه  مهیم نقدر یا

هم خوشحالم   یلی من که خ  ؟ی   باش  ت ی ی  کب یا

هم طالق  ت ییعروس ی! تو فرداطالق گرفنر 

مامان رو!   ی. ول کن حرفایبرنده بود گرفنر یم

 ؟ن  ی من رو بب یبچه یا ی س ب هی د یتو نبا  شعور یب

  می بگ میار ی ! چقدر به رومون نهسنر  ب  ست دا  ی  خ



دنبال کار و   ی   همچ  هاشه،دنبال کار و بدبخنر 

قلوه   یداد دل یم داشنر  یهم نبود بدبخنر 

! فقط به  ُس و ُمر گنده و سالمم هسنر  ،گرفنر یم

  حالت خرابه؟ رسهمن یم یبچه

  یو مستأصل دستش را رو  گردد داخل اتاق بریم به

 .کشدیم شیموها

 لمی عکس و ف نقدر یبابا تو ا آم،به خدا یم آمیم-

  !نبودم مانی و اتاق زافقط ت کنممن حس یم یداد

ا-   یخاک تو ست که فقط احساساتت مال دخیر

 اد یب ا یکه بچه خواهرش دن  میمردمه، آخه آدم دار 

  نتش؟ی بب اد ی توک پا ن هی

 نکن سم رفت. چه ربیط غی ج غی خدا! ج ا ی  یوا-

طالق من مگه  یبه احساسات من داره؟ پروسه

فردا محرص  و تمام؟   میبر  بود که اوگ یجور نیا

درست   تا همه چ   میکرد  یی   چقدر باال و پا دوب  یم

  شد؟

 :زندنق یم کماکان شایک  نا یروم



  یوقت کرد  ،ن  یی همه باال و پا نیا چطور در یط-

  ؟عاشق بیس  

احساسم که   گهیتو، خب د هسنر   یی  عجب گ -

  !ست یدست خودم ن

 ...یعاشق شد یآهان پس قبول دار -

 :دیگو یم یو کفر  زند را پس یم ملحفه

ه ی  برو بگ- خل! سم درد گرفت.    یبخواب دخیر

 .ی  بخشب 

 !هانگفنر  ج  ی و ه یدی مو دعکس بچه نیآخر -

  .بود ی مغز من رو نخور، عکس تکرار  نا یروم-

 ...بود د ی نبود، لباسش جد یتکرار -

تا   رود یم نا یاش با روم مکالمه یحرص به صفحه با 

  امی کند اما همان لحظه پ  دا ی عکس مربوطه را پ

 .بنددنقش یم اشگویس    یرو صفحه هیسا

 ”؟ی دار ی ب“

 :دیگو یم عجله درون گویس   با 

 بهت زنگ یم-
ً
 .خدافظ  نا،ی روم  زنمبعدا



  کند لب زمزمه یم ر یز  هیقبل از لمس کردن نام سا و 

 "!خانم هیسا یکرد  یی   "ناپره
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و با   کشد تخت دراز یم  یرو  شود،وصل یم تماس

 :دیگو چشمان بسته یم

  ؟ی من کرد اد یشده تو   جانم؟ چ  -

که با هم حرف   گهیسالم، منظورت از ظهره د -

  م؟یزد

 ماهت! خودت یم یسالم به رو -
 

ظهر االن  گ

 !نصفه شبه

 .کنددخیر گوشش را پر یم ینفس خسته یصدا



تو رو خدا ادامه نده، من  کن  یم شوچ   یاگه دار -

 .رو ندارم بحث  نیواقعا کشش ا 

  یهاطرح   یهیو نگاهش سا  کند را باز یم چشمانش

مقابلش   وار ید یدرختان را رو  یهامبهم شاخه

 .کنددنبال یم

   شوچ    گمخب یم-
 

 نی شده! اما ا چ   کردم که بگ

 .کنهرو از اصل موضوع عوض نیم یی   چ

تا   کشد طول یم قهی از چند دق شیب نشانی ب سکوت

 :کندباالخره دخیر زمزمه یم

  ه؟ی اصل موضوع چ-

  شهیم-
 

 اول؟  یشده که زنگ زد چ    بگ

 ؟ یا تو از دست من عصباب  -

االن  دلم! من از دستت دلخورم، ویل ز یعز  ه،یسا-

مدل حرف زدنت چون تو   نی با ا می ترسونیم یدار 

 
 

  شه. یمسنر ی و تلفن نصفه شب ن که اهل دلتنگ

 
 

  شده؟ چ   بگ



  ب  از حرفا اد ی خب! راستش اصال خوشم نیم یلیخ-

 چی ه خورم نه قسم یمصادقا بگم و  خوامکه یم

  دهی سپ ی   . ببست یپشت حرفام ن یقصد و منظور 

عالم اطالعات درباره تو به مامان و بابام داد که   هی

 ...اصال نه وقتش بود نه به نظر من الزم بود

  ؟چه اطالعابر -

و او  شود یم سکوت پشت خط طوالب   دوباره

 .ندینشتخت یم یکالفه رو 

از   گیراستش  نا،یو ا که تازه طالق گرفنر   ی   هم-

بود که من  نیا کرد یم تمیاذ یلی که خ  ب  هاموضوع

برام بد شد   یلی س تو به بابام دروغ گفتم و االن خ

 نیمیلی خ
ً
ا نیحسم رو و ا تونم... اصال   ط یس 

  !کنم  فیمزخرف رو برات توص

 :پرسددرهم گره خورده یم  ب  هااخم با 

 به خاطر تو طالق  کی   چرا؟ فکر یم-
ً
من مثال

  یتو س  به پا کرد  ا ی گرفتم؟ 
 

  من؟ تو زندگ

 :کند یم  یابا درد تک خنده دخیر 



 زن دار  دونست درواقع مامانم نیم-
ً
و   یتو اصال

 نیم
ً
من باهات در ارتباطم! من   دونست بابام اصال

ت کار  و من فقط خونه یبهش گفته بودم تو زن دار 

، اما ه کنمیم
ً
به روم  ج  یبهم شک کرده بود قبال

  هی ی   به پا کرد که... بب  بسایط هی دهی سپ . ویلاورد ی ن

رو کم   ت ی آمار زندگ ویل ه ی ک  دونمنفر هست که نیم

 !حواست رو جمع کن کمهیداره،  اد یو ز 

 .لرزاندتق فندکش دل دخیر را یم یصدا

به اون آدم    ه؟یاالن به کدوم موضوع فکر کنم سا-

من زن داشتم و   دونهمامانت نیم نکهیا ا یکوک مش

 رابطه
ً
تو  عن  ی ن ی و ا دونستهمون رو نیمبابات کال

  گایهیجا  چی و ه سنر یواسه من قائل ن   ارزیس   چی ه

همون  عن  ی نی نه؟ ا کن    فیبرام تعر  نخواسنر 

که   یی   چ !؟ با خودت گفنر گهیموقت بودنه د

بدم   حی موقته چرا به خودم دردس بدم بخوام توض

 هیکه حاال زن داشته و جدا شده و پشت بندش 

  چرا و اما و اگر! نه؟ یس 

 ا-
ً
 ؟ کن  فکر یم یجور نی واقعا



 .رودباال یم شیکه صدا  ست یخودش ن دست 

وجود نداره که بخوام جور  یلی دل  چی آره و ه-

نع کن جور منو قا  توب  فکر کنم! اگه یم یاگهید

 ...مون نگاه کنمبه رابطه یاگهید
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 نشانی ب د یو شا د یباز سکوت از آنچه که با وقنر 

 :دیگو تر یمکالفه  شود،یم تر طوالب  

  ه؟یسا  چرا ساکنر -

دخیر و کلماتش حالش را آشوب  یگرفته  یصدا

 .کندیم

 ی   هم یندارم که قانعت کنم و برا  یلی چون دل -

بکنم اگه   خواهیس   هیزنگ زدم ازت  ل، ی نداشیر  دل 

  د یهفته وقت بده با هیبه من چند روز، شده  شهیم



تو   شی رو درست کنم بعد برگردم پ ب  ای   چ هی

 !شهنیم یجور نیا

 ی دق -
ً
  رو؟ ب  ای   چه چ  قا

که بابام بهم داشت و االن داره از مرز   یاعتماد -

با خودم    نکهیخودم، ا  یهادروغ گذره،یم  ینابود

 تو راست یم
ً
 چند چندم! اصال

 
تو  د یباالخره من با گ

  د یمن نبا کردمیم ام معرق  رو درست به خانواده

   نیبه ا ب  احمق، اتو  یدهی دست اون سپ 
 

 بزرگ

  ی   خودم! بب  ی   تو زم فتهی االن توپ ب نی که ا   دادمیم

بهم   گیتو   ست یرو هواس، حالم خوب ن همه چ  

  کمک کن باشه؟

  شیو حجم دردش به صدا کشد یم  قر ی عم نفس

 .اندازد خش یم

  دمی باشه من نفهم د یبا کمک کردن چه شکیل   نی ا-

  !آخرش

و دست   گرداند حرف را در دهانش یم کیم  دخیر 

 .کندیم کشی آخر شل

 ...تا خودم بهت بگم می با هم در ارتباط نباش -



بر سش   کند که حس یم  یحجم آوار  ر یاو تنها ز  و 

 :دیگو کالم یم  کیخراب شده است تنها 

 !عجب -

 ...رسام، من ی   بب -

تو مدلت   گه،ید یخرابش نکن حرفت رو زد -

 .ست یاضافه ن حی توض

 .شوددخیر ساکت یم و 

  که با حضور من نتوب    شهباعث یم برام جالبه چ  -

روح    نیو حاال ا با پدر و مادرت صحبت کن  

  ؟یبد  ب  جال کی مقدست رو 

و با  فهمد را یم شی هاطعنه درون حرف دخیر 

 :دی گو آرامش یم

 یبحث به جا نیا م،ی جا تمومش کن  ی   هم شهیم-

 
 

 !رسهنیم قشنگ

  زمیعز -
 

نبود و جواب من  از اول هم بحث قشنگ

تموم شه، با همون صداقت  خوامنیم هی هم منف

 ...آورت جواب  سوال من رو بدهچندش



را  لغزد اش یمگونه  یرو  هوا که ب    قطره اشگ دخیر 

 .کندبا پشت دست پاک یم

برم به مامان و بابام بگم غلط  د یبا ا یرسام من  ی   بب -

از خودم و   د یبا ا ی  ،ارتبایط ی   کردم که رفتم تو همچ

  ارتباط دفاع کنم، خب؟ و من وقنر  نی تو و درواقع ا

دفاع کنم که باورش دارم! بابام   یی   از چ تونمیم

  فهمهوقت یمبه من بندازه اون  قی نگاه عم هی هی کاف 

  نی نه؟ ا ا یباور دارم  دمانجام یم دارمکه   یمن به کار 

 یم
ً
بار بهش   هی نه! من  ا ی خوامرابطه و تو رو واقعا

کار رو بکنم... پس   نیا  خوامنیم گهی دروغ گفتم د

 !برگردم بهم زمان بده که به شکل درسنر 

تر بغض دخیر را کور  یپوزخندش گره یصدا

 .کندیم

  یدر کار هست؟ تو روم دار  برگشتن   مطمئن  -

 یم
 

 ...یخوامنو نیم گ

 .شودیم ج  یق  لرزاب   یبا صدا حرفش

  گفتم؟  من گ-



 لی چرا س  و ور تحو  ؟چ   عن  یجمع کن بابا! باور -

مجاب  من رو منطقر  یدار   الت ی به خ ؟یدمن یم

  ؟ب  فضا اتیادب نی با ا کن  یم

روانش   یهااشک لیس یجلو  تواند نیم گر ید دخیر 

 :دیگو حال یم در همان ویل د ی  بگرا 

فکر کن! فکر کن پدر  یی   چ هیفقط به  ی   بب -

که    فرصت داشنر  هیزنده بود و تو  امرزتیخداب

که در موردت   ن  ی تمام اون تصورات بد و عج

 یو هر کار   انت ی داشت رو با عقل االنت، قدرت ب

! ی کردکه در توانت بود قبل از مرگش عوض یم

  یدیچسبیم ؟یکرد یم کار چ  
 

 قبیل به همون زندگ

 
ً
جلو   یبردو یم گرفنر دخیر رو یم هیدست   و مثال

هر جور  ا ی چشمش تو اتاق که حالش رو بدتر کن  

  ؟ی دادیم حی خودت رو براش توض یشده و بلد

دخیر   یناله یو صدا زند یم شیآت یگار ی س دوباره

 .دی چی پدر گوشش یم

 !نکش  نقدر ی ا-

 .توپدیم بدخلق



  .نداره به تو ربیط-

  گر ید د یبا د یشا  کند که دخیر فکر یم  زماب   درست 

به حرف زدن ندارد،  یلی تلفن را قطع کند چون او م

 :شنوددارش را یمخش یصدا

  چند روز؟ گفنر -

 د،یآ که از اعماق دل دخیر بریم  راحنر  نفس

 .کندیم  ترشعصن  

 .هفته هی-

رو  همه چ   کنمحس یم یلی باشه، فقط چون خ-

هفته بهت   هی  نیهواس بهت بگم ممکنه منم تو ا

 .متعهد نمونم

 بچه-
ً
  !ی ا واقعا

 .غردیم حرص درون گویس   با 

  یشصت و هشت ساعت وقت دار  آره و تو صد و -

  !ن  موضوع هم فکر ک نیبه ا

  !باشه-



تو   می رفت  گهیاس نه دخب! امروز شنبه یلیخ-

 ی دق  کشنبه،ی
ً
صبح وقت   ۲:۳۰ گهی د کشنبهیتا  قا

هست که   یبار  ی   و بدون اول فکرات رو بکن   یدار 

  هیرابطه و اگه  هیتو  کنمیم یکار   ی   دارم همچ

کار    هیکار   نیا کن  درصد ته ذهنت فکر یم

    یاس از االن بهت بگم که گند زدسازنده
ً
و واقعا

که به بابات    ب  هادروغ دوارمی اس! امنابودکننده

منده  یروز  اد ی ن حل شه ویل گفنر   یکه س 

 که به من یم  ب  هادروغ
 

 .بایس   گ

 .شودتماس قطع یم و 

 

 

******** 

 

فصل صبور   نیا انیلطفا تا پا زمی دوستان عز  )

  کیم  د ی اجازه بد د یدار  سوایل و اگر نقد و  د ی باش 

 (             داستان جلو بره
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  ت ی هنوز تنش از عصبان د یآیم  ونی  حمام که ب  از 

پناه بردن به همان روش  سوزد،انگار در آتش یم

 جز تداِغ  کرد آرامش یم شی ها پکه سال  یمیقد

  دانست که نیم  خاطراتش و فشار مضاعق   نیبدتر 

ش خالص شود، حاصیل د یطور باچه  شی برا از س 

 .اوردی به ارمغان ن

آزاردهنده  یساعت از آن مکالمه نی که چند  حال

را از   هیسا یهاتازه داشت حرف گذشت یم

منده از توپ و  کرد،مختلف درک یم یهاُبعد  س 

ها حالش بود.   حی توض یو ندادن مهلت برا شیترس 

بار   ی   اول  یبرا  د یداشت، شا از ی دخیر به او ن د ی شا

 را با کیس اشدر عمرش خواسته بود فشار روچ

 شا  می ستق
ً
هم   از داستان کیم بخیس   د یکند، اصال

انه بوده  ی ناز و عشوه  ...دخیر



 
ً
فکر نکرده بود که مادر   هی قض  یبه آن رو  اصال

  یآشی    گرانید یاو در خانه دانست نیم هیسا

 فکر کرده بود خودش  کند یم
ً
از  گیو احتماال

کت خ   هیکه سا  است  ب  و کذا  ایلی مهندسان آن س 

فته بود تنها  گ  به او  هی. ساکند به دروغ در آن کار یم

  ی   د همی کارش باخی  است و شا  قت یپدرش از حق

که تازه طالق گرفته    یندارد از مرد پدر، دل خویس  

اش کار  که در خانه  نشده به کیس ج  ی و هنوز ه 

  .رابطه داده است  شنهاد یپ کند یم

 یا کننده  چارهی احساسات ب ی  روزها درگ نیا آنقدر 

 همان چند درصد  شد یم
ً
عقل  یکه از رو   یکه گاها

ده بود.   را به دست فرامویس   گرفت یم می تصم  سی 

که به دروغ طالقش را به سخره   شیهابرخالف لب 

و سهل و آسان عنوان   ت یو آن را کم اهم  گرفتند یم

از درون  نآ  یشدن پروسه یبعد از جد کردند،یم

کار    کرد . احساس یمد یکشبه شدت عذاب یم

است بر  انجام داده که اثرش تا زنده بایهاشت 

در خفا تنش از   خواهد ماند و گایه سنوشتش باقر 

از پس اشتباهاتش    وقت چی . او هد یلرز ترس یم



را در دلش   شیدردها ب  بود فقط با پررو  امدهی برن

  گرانیو با طعنه زدن و زخم زدن به د  کرد حبس یم

که پدرش   یبار  ی   اما مگر از اول برد یم ش ی راهش را پ

را درست کند؟ چرا   یی   مچش را گرفت توانست چ

با حرف   خواست درک کند؛ یم  توانست را نیم هیسا

که   کند؟ اتفاقر   هی را توج شی هازدن چگونه دروغ

کرد آن    ی  تفس  یگر یطور د شد طور یمافتاده را چه

  یگر یخواست برداشت دکه نیم  هم در ذهن کیس

که   د یهمف از آن داشته باشد؟ تازه داشت یم

که مشخص    یحق داشتند از مرد هیسا  یخانواده

ترش طالق و چه بسا قبل یاست در روند پروسه

شان خوششان یم سند و از دخیر  آمدهاز دخیر  یبیر

و شعور قبولش   ت یجوره به عقل و دراکه همه

  ؟داشتند دنبال جواب باشند که چرا 

 به عنوان پدر و  نکهی تر ااز همه ترسناک و 
ً
حتما

، تحت فشارش گذاشتند که بدانند   کی در ما دخیر

  ست؟یچ  هیقصد او از ارتباط با سا

 مانند مادر خودش کیل و 
ً
و  ی  و تفس حی توض  قطعا

که هنوز مهر طالقش    یکردند که مرد   حتشینص



 یجد یرابطه کی  یخشک نشده، تو را برا

 ...و خواد نیم

که نخواست و   اشهیسا یبرا  د ی  گدلش آتش یم و 

باز   نر یگله و شکا  چی البته او هم نگذاشت لب به ه

حل   ب  داد برود مشکالتش را به تنها   حی کند و ترج

 .کند

از   یکت و شلوار   تر از هر صبجو تلخ حوصلهب  

و در ذهنش به دنبال همان   دارد کمدش بریم  یتو 

رابطه نگه  نی را در ا ه یسا د یکه با  گردد یم ب  چرا

محکم وجود دارد  لی دل   کیق او تنها دارد. در منط 

بتواند به  هیسا  نکهیآن هم عشق است. ا

 .عاشق شده است  د یاش بگو خانواده

و بلند در  بندد را یم اهنشی  پ  یهاحرص دکمه با 

و   ما یا چی و ه زبوب   چی "که به ه  د یگو اتاق یم یفضا 

  حس خاض چی بگه که ه تونهنیم یاگهید یا اشاره

 که گوشت تلج  
ً
خانم! به   ه یسا  به من نداره! واقعا

 
ً
 "...درک اصال
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ِ یی پا ِی در کشو  دنبال کمربند خاض به
که    یکمد  ن 

ک  میقد که    شود بود، خم یم دا ی شان با ش کمد مشیر

. نفس  کند لمس یم هوا را ب   ساتن   یدستش پارچه

از   دا ی ش . از وقنر دهد یم  ونی  ب  ن  ی پر حرصش را از ب

از   آمد که از دستش بریم  ب  خانه رفته بود تا جا نیا

 یجا پر عذاب جابه یدعم  یها یادگار یدست   نیا

 هم شده   شی خانه برا
ً
جاساز کرده بود که اگر سهوا

  یچند روز 
 

برود،   ادشیاز   شانب  کذا  خاطرات زندگ

آور شده  چندش شیکه حال برا  ر یز  ی ها لباس نیا

 .بودند، او را داخل تونل ترسناک زمان پرتاپ کنند

کمربندش را   کند،پرت یم ی   را کف زم ر یز  لباس

خانم! من   دا ی "برات دارم ش غرد یم نهیو با ک د بندیم

 یکه به د
 

و االنم به   و بددهن   یشعور یو ب وونگ

تو هم روش!  یی  گبچه بودن متهم هستم، حال

 "...البته به وقتش دله دزد بدبخت 



 کیبزند، هزار  ونی  از اتاق خواب ب  خواهد یم

در ذهن دارد،  ه یاز سا ب  دلجو  ینقشه برا

  یبعد از س و سامان دادن به کارها خواهد یم

کت به ساغش برود از لحن تلخش از عصبان   ت یس 

کنارش   د یبگو  خواهد کند، یم  عذرخوایه شی جاب  

هفته بلکه تا هر کجا که دل او   کی ینه برا  ماند یم

  .رام شود و داوطلبانه کنارش بماند د،ی  گ  رامآ

حارص  است با  خواهد اگر دلش یم د یبگو  خواهد یم

اش صحبت کند که بفهمند او آدم  خانواده ا یپدرش 

فقط بدشانس است   ست ین طلن  و فرصت  عوض  

ممکن عاشق شده اما ناگهان   ت ی موقع نی و در بدتر 

افتاده بر کف پارکت اتاق   رِ یآن لباس ز  ر یانگار تصو 

 شود یم و براقش رعد و برقر  غی خواب با آن رنگ ج

  .رودو نفسش بند یم د یآتنش فرود یم یو رو 

با   د،ی  گدستش را به درگاه اتاق خواب یم یالحظه

که به ناگاه به ساغش آمده دوباره    یبد  یجهی سگ

  .شودوارش در سش مرور یمجنون یها تمام ترس



رابطه  دا ی جز ش  زب   چی نتواند با ه  گر ی د  نکهیا ترس

 نتواند د نکهیداشته باشد، ترس ا
ً
 یارابطه گر ی اصال

جا مادر از همه یسالم و نرمال داشته باشد، صدا

شب   اون دخیر   یندهی“با آ چد یپدر ذهنش یم خی 

در  دا ی ش  یاشهیسد و ش  یهانکن.” نگاه یباز 

  هیکنارش سا  در و  د ی  گ مقابل چشمانش جان یم

”تو با من به   د یگو و صادقانه یم ستد ی ایم  یاگوشه

وع و راه دوباره ام  هی من   نکهیخاطر ا به ،یدوار ی س 

 رابطه نداشتم
ً
 ”...قبال

و چشمان سد   هیسا  ر یتصو  ی   زده بوحشت  نگاهش

ترسناک   ت یموقع نیفرار از ا ی. براچرخد یم دا ی ش

  یی  تغ به پوست کیم کند به کف دستش نگاه یم

 .اش بودسکس نیآخر  ادگار یکه   یاشکل داده

آرام است نه عاشق   گر ی نه د زد یر بهم یم ی   چ همه

  رود . به هال یمهیخودش و سا ینه مطمی   به فردا

  یهر آنچه رو  قبیل ت ی ن چی بدون ه شی  و در مس

  کیو بوفه قرار دارد را فقط در  یناهارخور  ی   م

که به خودش   و زماب   زد یر یم ی   پلک بهم زدن به زم

مادرش  یخرد شده یهایادگار یاز  تیل انیم د یآیم



شده   ر ید یلیخ هر حرست و اندویه یو برا  ستادهیا

 .است 

  ادشیزنگ بزند و  هیبه سا خواهد دلش یم گر ید نه

اگر او قدر خودش را  حنر   داند قدرش را یم اندازد ی ب

او را  کیس  نکهینداند، نه دلتنگ است نه از ا

 ...عاشقانه دوست ندارد در عذاب

از   ب  انتهاب   یا ی دن  کند در وجودش حس یم آنچه

با خراب کردن کجا   داند و نفرت است که نیمخشم 

 اندگ  تواند یم یگر ی د  یهای   و شکسیر  چه چ

غرور و اعتماد به   ،پنایهآرامش کند، ترس و ب  

را طبق معمول در خلوت   شیباال شه ی نفس هم

 .نابود کرد ن  یشکست و به طرز غر 
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آخِر وقت   یاضافه کار  الخصوصاز کار، عیل خسته

 نه توقعش را داشتم و نه طاقتش 
ً
را، به که اصال

خارج از   ی. پخیر  چهل عدد کوفتهرسمخانه یم

را  میکه پاها   دهی امروزم چنان رمقم را کش یبرنامه

  کشمیم ی   زم یدر سم رو  یو نقشه لیبرخالف م

  .دارم آنکه مصمم و استوار گام بر  یبه جا

 یته دلم کور سو  ست،ی ن  یاهر حال انگار چاره به

آن همه ادعا و  داشتم که رسام پورزند با  یدی ام

و   اورد یشور و حرارتش در خواسیر  من، طاقت ن

قدم من همراه و هم اشقبیل یقرارها طبق قول و 



من شود. اما  یحال آشفته ی  گی پ  بماند و کیم

 ردهتخس قهر ک یکه مانند همان پرس بچه  غ،یــــدر 

مشخص   می که برا  تا روز و ساعنر  داند بود و خدا یم

با خودش  ب  ها می کرده بود چه فکرها و تصم 

 !خواهد گرفت

  ی  از پس تمام گ د یمن بودم و خودم که با نی باز ا و 

بار   ی   اول یبرا  بار نیو ا آمدمبریم می ها یو گرفتار 

هم  اشسخت بود، سخنر   یلی در نظرم خ ی   همه چ

نبود انگار   فقط در وجود  او خالصه شده بود. وقنر 

 بلد بودم چگون
 

س کنم اما   ب  به تنها ام ه با زندگ

خودش را کنار   حاال که وجود داشت و به آساب  

  میای به خواست خودم، تمام دن  بود حنر  دهی کش

بود و پودش  شاب  یکه تارش پر   نازگ ر یشده بود حر 

 
 

 رِ یحر  نیهر لحظه ترس آن را داشتم که ا  و  دلتنگ

  یااز پنجره دهی سپ سبک، مانند تور س عرویس

دستم به آن   گر یو من د افتد ی ب ونی  ناشناس ب 

 .نرسد



که از فرط    ب  هامامان با چشم شوموارد خانه یم تا 

خط صاف شده  کیبه   لیورم کرده و تبد هیگر 

 .دیآاست به استقبالم یم

  نی از ا می  من بم  الیه ه؟ی سا  یاومد-
 

راحت   زندگ

ه از ظهر داره هوار یم و آبرو ت زنهشم! دخیر

 .ساختمون برامون نذاشته

و حجم   ت یمخلوط از جنون و عصبان حیس با 

  یمیعظ
 

 یل ی خ  کردمکه فکر یم  کیس  یبرا از دلتنگ

را  میراحت از من گذشته است، بر س مامان صدا

 :کنمبلند یم

  نیبشه مامان؟ ا که چ    یی  بم م؟ی  بم چ   عن  ی-

از    ونی  ب  دوب  یم چی گفتنته؟ ه  خسته نبایس   یجا

چقدر سگ دو بزنه تازه آخرش   د یخونه آدم با نیا

  ،ی  ذره تدب  هی یخونه که توئه مادر جا نی تو ا اد ی ب

  یفکر آبرو  ا یمرگ،  یآرزو  ا ی! کن  یم هی گر   ا یفقط 

  .مون هسنر مسخره



در    ماند که دهانش باز یم  خورد جا یم  یطور  مامان

صحبت   نگونهی بود من با او ا دهیطول عمرش ند

 .کنم

  چه طرز حرف زدنه؟ نی ! اهیسا-

 :غرمو یم کنممانتوام را باز یم یها دکمه کالفه

خودته   یچه طرز حرف زدنه؟ جواب رفتارها -

 که تو اون اتاقه و یم  اوب   ،یمامان! خستم کرد
 

  گ

توئه.  یهوارش آبروت رو برده بچه یصدا

پس  ؟جمعش کن   توب  نیم ،یایاز پس برب توب  نیم

  !االنم تو کار من دخالت نکن

امت رو نگه   هیدستت درد نکنه سا - خانم، کم احیر

 .کن  یم حرمنر ب   یجور نیا  یداشتم که حاال دار 

 میها از گفته گر ید   یروز  گر،ید  ساعنر  د ی شا

اما چنان   سوخت یم شی و دلم برا شدمیم  مانی پش

الم به کام  توانستمبه جانم افتاده بود که نیم آتیس  

 .می  بگ
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ام من   چی اشتباه نکن مامان جان، تو ه- وقت احیر

  ...خونه مثل  نیدر ا که اگه داشنر   رو نگه نداشنر 

 .کنممبل پرت یم یو شالم را رو  می  گ را گاز یم لبم

به من و درس خونه، راجع نیتو ا اومد یم که هر گ-

  دونم! نیمداد من نظر نیم یو گذشته ندهیمن و آ

ام رو تو چ     کنماما من فکر یم ؟ن  ی ب یم شما احیر

هات و شوهراشون و  دهن خواهر اگه 

ام یم بسنر هات رو یمزادهخواهر  ! ذاشنر به من احیر

 وتو سک دمی عمره من سکوفت و متلک شن هی

 ی کردم به حرمت شما، دق 
ً
  . اوب  نجاست ی مشکل ا قا

  ار یکه حرمت نگه داشته منم. سطح توقعت رو ب

 !انفجارم یمادر من چون من در آستانه یی   پا

 :د یگو هق یمو با هق ترکد مامان یم بغض 

 نی ا ست،یمن ن ی  فقط تقص ترگیم یاگه دار -

خوش آب و رنگت تو زرد در  یوسط اون شازده

  دونمما شده! من نیم ب ی و ترکشش نص ی  اومده ت



و   گهبه تو نیم یی   چ ه یچرا بابات الل شده؟ چرا 

  ه؟ی  گرو نیم هاتیباز  وونهی د نیا یجلو 

 یهمه فشارمهم یم یمحکم رو را  میهاپلک

چشمانم قرمز است و سم  یپس پرده ر یتصاو 

  یزدهدارد. رو به صورت ماتم  یدار نبض تند و تب 

 :میگو و تلخ یم زنمیم یامامان تک خنده

اگه منظورت از تو زرد دراومدن زن داشیر  و -

مامان،  دونستم طالقش هست که من خودم یم

    د یهم تأک  دهیکه سپ  یدید
ً
کرد! به شما مخصوصا

  هی چ  دوب  یم ویل نیش رو ندار نگفتم چون جنبه

ف داره به ا هیمامان   نیازدواج ناموفق سگش س 

دست  یآدم ال یساله ودو ست یکه دخیر مجرد و ب

بشه،  لی م و  فی مثل رضا بچرخه و ح  ب  آدما  یو پا

 ی دق
ً
 به آبروت فکر کن   د ی جا که با هی  ی   هم قا

سختت   عمره هر چ   هی  ،یکرد  لی عطذهنت رو ت

حرف   دهی برو با سپ  هی گردن من! سا  بود انداخنر 

  کنه؟یم  کار چ   ره؟یم  با گ ره؟کجا یم  ی   بزن بب 

  یجور نیحواست بهش باشه! کج نره، راست نره. ا

نشه! چرا مامان؟ مگه خود من  یجور اون نشه،



که    دهی مادر سپ یچند سالم بود؟ چرا من رو کرد

که    ب  هات یمسئول  یس   هیاز  خودت خالص یس  

چرا از من فرصت   ؟یآاز پسش برنیم دونسنر یم

و اشتباه   ی   انگجانی ه یها کردن و تجربه  جووب  

 
 

کنم در حق    یکه مادر   رو گرفنر  کردن و لذت زندگ

 دهی نشناس؟ مگه من سپ و نمکه خواهر احمق ی

بودم؟ هان؟ مگه من مسئولش    آورده ا ی رو دن 

مامان، نه من! حاال   یبودم؟ نه! تو مسئولش بود 

  یهایباز  وونهید یکه چرا جلو   ب  هم اگه نگران بابا 

س چون بابا حواسش هست.   ه،ی  گ من رو نیم نیر

هست.   می از تو حواسش به من و زندگ شیر ی ب یلی خ

  ی   و با هم دمی کش  ها چ  سال نی ن تو ام دونهیم اون

ام یم  به انتخابم احیر
ً
اگر  حنر  ذاره، طرز فکر حتما

 هر آدیم ا یِس کوچه باشه  یانتخابم کارگر شهردار 

.  نشی شناسنیم ت یکه شما و خواهرهات به رسم

ت رو خفه کن و اون بچه یخب؟ حاال هم صدا

  ونی  تا از اون اتاق ب  هی  بم نکهیبهش بگو مگه ا

 ...ادی ب

 :زندو با بهت لب یم ده ی ترس  مامان



  چت شده فدات شم؟ هیسا-

 :کنمیم تکرار 

  !صداش رو خفه کن مامان-

 :نالدیم

کار رو نکن!    نیمرگ مامان ا هیداره، سا  ب  دستشو -

به جون خودت، به  ،ی   به خدا، به روح مامان مه 

ه   ونی  خونه بره ب ن ی از ا ذارممرگ خودم نیم دخیر

  ون،ی  ب  اد ی چند وقت تو اتاق بذار ب  نی شد ا وونهید

  !زنمتو خونه باشه منم باهاش حرف یم

 :م یگو تأسف و حرست یم با 

 باهاش حرف بزب   سال وقت داشنر   ودو ست یب-

! من  ،مامان، مریس
ً
باال   رمس یم هیممنون واقعا

 ...یزود آمکار دارم یم  نا ی ا تا ی ب شیپ

. التماس  دارممبل بریم یدوباره شالم را از رو  و 

 :لرزاندمامان دلم را یم یصدا



  ب  داره، بذار بره دستشو  ب  صی  کن دستشو  هیسا-

  نی.. نکن ا. ب  نرفته دستشو شب یبعد برو باال، از د

 ه؟ یکار رو قربونت برم، سا

 :م یگو در خسته و کالفه یم  یآستانه در 

  فیکه خودش رو کث   یرو دار  نیا یاالن دلشوره-

بهیر از   یلیمامان؟ خ  شهیم کنه؟ آخرش مگه چ  

ت کجاست و داره با چه ن که ندوب    نهیا با   نر ی دخیر

س و   ر ی! حداقل ز کنهیم چه غلیط  یکدوم مرد

  شهچشم خودته، نه؟ آبروتم حفظ یم یجلو 

. نگران  شهحل یم حموم همه چ   کی با  تشی نها

 .گردمقفل در رو ننداز زود بریم ،نباش
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که داشتم را بحث با مامان از تنم   جاب   یمانده ته

ها را باال متشنج پله  و با اعصاب   کشد یم  ونی  ب

چند  ی خانم محمود یپشت در خانه روم،یم

تازه کنم. سپس چندبار   تا نفیس ستمیالحظه یم



تا خانم  گذرد یم یادیمدت ز  فشارمزنگ را یم

به دست با همان صورت سد و  ی  کفگ  یمحمود

 یهم عبوِس 
 

. هنوز  کند باز یم میدر را به رو  شگ

مرغ   داغ و   از ی پ یلباس فرم بانک را بر تن دارد و بو 

است. حالم از   دهی چی شان پتفت داده در کل خانه

برخالف   خورد،غذاست دارد بهم یم یهر چه بو 

فتارش را من با ر  یسد  خواهد که دلم یم  شهیهم

 یخودب   یهاپریساحوال ا یاضافه و  یلبخند 

ان کنم، تنها یم  :میگو جی 

  س؟خونه تا ی. بد یسالم، خسته نباش-

با   خواهد و انگار یم چرخد یم تا یسمت در اتاق ب به

  ا ی ب د یخانه است و هم بگو  د یحرکت، هم بگو  ی   هم

و هنوز به   دهم داخل... من هم تنها سم را تکان یم

 :زندیم میکه صدا   امدهینرس تا ی اتاق ب

 ه؟ یسا-

از   ملشیطرح خط چشم و ر  چرخم،سمتش یم به

 برعکس به پا
ً
پلکش نقش انداخته و    یی   گرما کامال

  شی هالب 
 

 .زندیم یدی به سف از خستگ



 برات افتاده؟  حالت خوبه؟ اتفاقر -

  پریساحوال ی   در برابر اول  صادقانه
 

از من   اشزندگ

 :میگو یم

 .ستمینه خوب ن-

و   کند در اتاقش را باز یم تا یحال ب ی   در هم  و 

 :دیگو زده یمبهت 

  ؟! قربونت برم من. چه عجب؟ خوب  هیسا-

و از مقابل چشمان خانم  زنمیم یزور لبخند  به

به محض   م یبرو  تا داخل اتاقش گذرمیم یمحمود

 .س اصل مطلب  رومراست یم کیبسته شدن در، 

  تا؟یباربد کجاست ب-

به آب داده؟ من  خدا، باز چه دسته گیل  ا ی-

بوم خونه بود تا االن فکر کنم رفت پشت  دونمنیم

  دهی سپ یجد  هینده! سا ی  بکشه که مامان بهش گ

   ب  تو اتاقش؟ خدا یرو حبس کرد 
ً
دمت گرم اصال

 .کارا رو داشته بایس    نیا یجربزه آد بهت نیم



وار  و زمزمه آورمیم یی   را تا حد امکان پا میصدا

 :میگو یم

رفتار کن   یعی طب یلی و خ ونی  ب ا یبا من ب تا یب  ی   بب -

  شیتا من تنها برم پ ب  جا ،ب  بمون تو راهرو ویل

 .باهاش حرف بزنم د ی باربد، با

 .دهدسش را تکان یم عی مط ویل  دهی ترس  کیم

 زده باز؟  یُچلمن چه گند  نیباشه، فقط بگو ا-

ل یم شی بازو 
ُ
و زمزمه  دهمرا به سمت جلو ه

 :کنم یم

 هم چلمن ن-
ً
 اصال

ً
خوب داره   ست،ی اتفاقا

 .برههاش رو جلو یمنقشه

 کیم  اطیدر ح   میرو که یم  د یگو به مادرش یم تا یب

  شود،ن جدا یمها از م پلهدر راه اطیو بااحت  می ن ی بنش

.  د ی  گبام انگار دارد جانم را یمپشت  یپله نیآخر 

. هم گرسنه هستم، هم لرزند از داخل یم میپاها

شکسته و خسته و دل ت ی نهاتشنه و هم ب  

و جدال   کند دارد غروب یم  د ی دلتنگ... خورش

برپا  ن  یغر  یآسمان غوغا   سخ در دل آب   یهارنگ



  یرا برا ناب   یو هوا کرده است و الحق باربد منظره

تتلو  یعلفش انتخاب کرده و غرق در صدا دنی کش

 :خواند خودش یم یدارد برا

 آدم ناتو هرجا  هی  با حنر  پرمبا تو تنها، نیم"

 آتو، فردام  یدست احد  دمنیم

 جاتو، از ما  کیسچی ه  هی  گنیم

 "تو با 

و با دستانم خودم را در   ستم یابا فاصله یم کنارش

غروب  ینگاهم به منظره  که. درحایلمی  گآغوش یم

 :میگو است و حواسم به باربد تلخ یم د ی خورش

   یخوبه! عاشق هم شد-
ً
 ...مثال

 :د یگو زده یمو وحشت  پرد یم شی جا از 

که! چرا مثل    یم دادسکته هیت نکنه ساخدا خفه-

  ؟ یس  جن بو داده ظاهر یم
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که در    یگند   یبو  نگاهش کنم به سخنر  آنکهب  

 :دهمو جواب یم کنمرا تحمل یم دهی چ ی فضا پ 



  ب  بوم جاورود به پشت  ی   قربان قوان د یببخش-

هر  د یپر  ید ی شد؟ ترس  نوشته نشده بود، حاال چ  

  ؟ید ی که کش   چ  

و   کند خاموشش یم عیــــو س  د یآبه خودش یم تازه

کار   نیکه مخصوص به ا  ی ارا در جعبه  اشماندهباقر 

 :زندو لب یم کند دارد، جاساز یم

- 
 

شهر  یر شده دا  چته تو؟ چ   ،هم بسنر  چه سگ

 ؟ کیس  یم  شیرو به آت

که   اندازمبهش یم یچشم نگاه تند  یگوشه  از 

 .دیآحساب کار دستش یم

  اعصاب  ب   یلی خ عن  یگوه خوردم بابا، خب -

؟    یشد خی االن م چ   عن  یمنظورمه. حاال چه خی 

  د؟ی به خورش

؟ صدا-  سم   نی ا یتو چه خی 
ً
رو کم کن من واقعا

  !ترکهداره یم

  جی گ
 

پخش   اشکه از گویس    و متعجب آهنگ

به پشت س من  و نگایه کند را قطع یم شود یم

 :کندو زمزمه یم اندازد یم



با   ؟خوب   هی سا گم! یمست ین یخی   ،سالمنر -

 گ 
ً
 !جم ی پورزند بحثت شده؟ من االن واقعا

 ...خب کمیر بکش-

  دوب  که، اون که یم  ست یبابا بحث اون ن یا-

حال   نیباال. ا رهتمرکزم یم کشممن تازه یم فه،یرد

 .فهممتو رو نیم

 :میگو یم  یو با پوزخند چرخمسمتش یم به

 یو سامانه یس  پس متمرکز یم به سالمنر -

و به سعت نور اخبار رو   شهفعال یم ت ی اطالعات

گند و کثافتت رو    نیتو خرج ا نمیبب ؟کن  جا یمجابه

  اش؟دخیر خاله ا ی  دهبهت یم دا ی ش ؟ی آر از کجا یم

 عصن   و کیم  کشد کوتاهش یم  یبه موها دسنر 

 :دیگو یم

 دمی فهم   یی   چ هی! بد کردم ی رد داد ینه تو جد-

  بهت گفتم که تازه به نفعتم شد؟

از کنارم رد شود که با  خواهد یم لکسیشل و ر  یلی خ

شده  شانیو پر  ی  که در وجودم اس  همان جنوب  



 یهره ی و محکم به لبه می  گرا یم ش یاست بازو 

و تا به خودش بجنبد جفت   چسبانمشبام یمپشت 

  کنمقفل یم میپاها  ی   را ب اشدهی لرزان و ترس یپاها

 .دهماش را از پشت در هوا تاب یمو باالتنه

 چه غلیط یولم کن دار  جون مادرت هیسا-

  ؟کن  یم

تا به خودم مسلط باشم   کنمتوانم را جمع یم تمام

  کیم  نیانجام ندهم بنابرا  حرکت اشتبایه چی و ه

لش یم شیر یب
ُ
 یو با پوزخند دهمبه عقب ه

 :میگو یم

خودم حرف  یهابه غلط تو بودم راجع یمن جا -

رد دادم! تو که   یچون راستش من بدجور  زدمیم

  یبه وقتش خوب به همه سوار  شنایسمن رو یم

! اما شانس مزخرف تو االن سم ام خر خوب   دم،یم

 ...خورده به سنگ

 .کندالتماسم یم لرزد،که بغض دارد و یم  ب  صدا  با 

  خوره،حالم داره بهم یم هیسا-
ً
 ...غلط کردم اصال



علف و ترس معلق ماندن در هوا   ی  تأث تحت  چنان

باال  ینا  تنش شل و لخت شده است که حنر 

آوردن دستش و پس زدن دستان مرا ندارد. خودم 

اما نه االن و نه   امدهی هم به حد مرگ ترس

ترسم را نشان نخواهم داد چرا که  گر ید  وقت چی ه

  .رسم نخواهد بود اد یفر  کیس

  ؟چ   یغلط کرد -

  !هیسا-

  شیپرواب   یهاهمراه اشک شکند،بغضش یم و 

 ی   هم شود کباب یم  شی من هم برا یچارهی  بقلب  

سنگ  یهی اصول اول  حنر  تواند که انگار نیم  قلن  

 .دی  بگ اد یرا  دیل

شده تا صبح   کنم،به خدا ولت نیم حرف نزب  -

کم    ؛یی   ! شده خر شم پرتت کنم پامی جا بمون  ی   هم

! من کم  ی   پرت نگفت  که پشت س من چرت و 

  ...که، تو هم روش   می نکردم تو زندگ ت یخر 

  !تو رو خدا ه، یسا  ستهیمی قلبم داره وا-

 :زنمو لب یم دهمرا فرو یم بغضم



س تو - فقط  عن  ی ! شهنیم ت یچ ی مارمولک ه ینیر

  یو باورها به شناخت   مونده بود گند بزب   گیتو 

 
 

باهات  یلی باربد من خ دوب  یم ،من تو زندگ

بهت اعتماد   یلی . برخالف همه خدمیخندیم

مهربون و البته   ت ی نهاداشتم، تو به نظرم ب  

به   کردمفکر یم شهیو هم  یوحشتناک حساس بود

و بحث و جدلت با مامانت  ت ی حساس ی   خاطر هم

 از سن کم رفنر  یس  درک نیم کن  حس یم نکهیو ا

 ...به یتو گند زد  ویل نا یو علف و ا  گار ی ساغ س 

 .دهموا تابش یمدر ه  شیر ی ب کیم  و 

 !گمرو یم  همه چ   دهی ولم کن، به جون سپ هیسا-

به آن   یلی خ گر ی. د کنمیم شی رها هی از ثان  یکرس   در 

اف کند ن  خواهد که یم  ”چ   “همه ندارم.  یاز ی اعیر

اف را ازش گرفته   شیام و قلبم ذره ذره برااصل اعیر

بام  پشت  یهره یسه کنج لبه وقنر  شود آب یم

. زد یر و زار زار اشک یم کند سقوط یم ی   کف زم

و دست  نمینش بام یمپشت  فیکث   ی   کنارش کف زم

 :میگو و زمزمه یم گذارماش یمشانه یرو 



  یهاآلدهیاز آرزوها و ا کدومچی به ه هی تو شب-

 ...باربد سنر ی ن دهی سپ

و  و عصن   کند را با پشت ساعدش پاک یم صورتش

 :غرد دلخور یم

 !دونمخودم یم-

 دستش گفنر   یعلف داد دونسنر پس چون یم-

  ه؟ی  فازت رو بگ

 .است  یی   و سش پا زند دارد هق یم هنوز 

فقط  هی  گ با علف فاز تو رو نیم دهی نه جانم، سپ -

  تر حسب   کنه،با رضا سکس یم پرواتر تر و ب  راحت 

 یلیخ تونهنامرد یم و اون عوض   خورهازش کتک یم

چون   م؛ ی و ما نفهم ارهیسش ب ب  راحت هر بال 

 سپ
ً
االن به  هوش و گوش بود! ویل دهی حداقل قبال

وته... وا لطف جنابعایل  تو هی 
ً
رو  نی ا قعا

نکن باربد، جواب من رو بده! تو   هیگر   ؟خواسنر یم

  ؟خواسنر رو یم نیا
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 :دیگو یم  کنانهقهق

  !نه-

 زند صدا یم که کیس  می  را بگ شیبازو  خواهمیم

و تنم کرخ   ستد یاو قلبم ناگهان از حرکت یم ه”ی“سا

و  چرخمبام یمپشت  ی. به سمت ورودشود یم

و  انی  آنقدر ح نجاست یکه ا  شود باورم نیم

 ...و واقیع  کیمبهوت، آنقدر نزد

حس   ستمیتا با کنممحض آنکه کمر صاف یم به

و آرام آرام با هر  شود کنده یم  شیقلبم از جا کنمیم

 .زدیر یم فرو  به نریم دارد، بریمکه به سمتم   گایم

آرام لب   یلیو خ  چرخد من و باربد یم ی   ب نگاهش

 :زندیم

 افتاد؟ اگه یم-

 
 

 .شودزبان  تند و تلخم نیم ف ی حر  دلتنگ



  نجا یا  ؟هسنر  شیوص  لیوک تو  افتاد،خب یم-

 ؟ کن  یم کار چ  

به کمر خم  و دسنر   ند ینشدو زانو یم یباربد رو  کنار 

 :کشداش یمشده

هر حال   به گم؛یم تی تو؟ بهت تسل  یچطور -

ا  سخته!    یلی خانواده بودن خ نیا یعاشق دخیر

 داشیر  خواهر زب  
ً
 ...احسایسب   نی به ا مخصوصا

  نی. اکنمرا رها یم امبه آسمان نفس عصن   رو 

ندارم.  از ی که به حضورش ن  ست یالحظه تنها لحظه

کردن و رسام با تأسف   هیگر باربد افتاده در فاز  

من   یرو سپس روبه دهد،به او یم دستمایل

 .ستدیایم

  !یهر چقدر زنگ زدم جواب نداد-

 .کنمنگاهش یم کوتاه و سطج  یلی خ

 .نداشتم ازت تمایس ادمهی که   ب  تا جا -

 .کنمکه هشدارگونه نگاهش یم  د یایجلو ب خواهد یم

 !رو چک کن ت ی گوش-



_دو  گ ی نیاگه منظورت به ا نه،یی پا می گوش -

 ...ساعت هست که کار داشتم

و لب   د ی آبه حضور باربد باز هم جلو یم توجهب  

 :زندیم

بوم  پشت   یمردم رو از لبه یکه بچه  نهی کارت ا-

  ؟کن    زونیآو 

  خوب   ز یآو طرز صحبتم خودش دست  نی ا دانمیم

  نی حرص خوردنم و ا م،یهاتا نقطه ضعف شود یم

 
 

بعدها از   و بتواند  ند ی را بهیر بب کنندهوانهید  دلتنگ

که   ستیآن استفاده کند، اما دست خودم ن

 :میگو یم

  !داره؟  به تو ربیط-

 :پرسد و آرام یم دهی رنج

  نداره؟  ربیط-

از درون   زند،چنگ یم می به گلو  انهی بغض وحش باز 

  د یاما با که ضعف دارم  دانم. خودم خوب یملرزمیم

 .س پا بمانم  منر ی به هر ق



 ...هیسا-

وع نشده حرف و کالفه  کنمیم ج  یاش را قس 

 :میگو یم

 وقت خوب   نجا،یا یاومد یم  د ینبا-
ً
  االن اصال

 ...کار دارم  من کیل ست ین

 .دی  گرا یم میبازو  آرام

  !یانجام ند یکار   ب  قرار بود تنها -

  با 
 

  اموانهیکه دارد د   با هر حیس ،خشم، با دلتنگ

فقط نگاهش   ستمی ن انشیاما قادر به ب کند یم

 .کنمیم

 به ا  د یمن فکر کردم شا-
ً
  از یتنها بودن ن نیواقعا

که    نهیمنم درد خودم رو دارم، دردم ا هیسا ،یدار 

باهات   خوامبشم! نیم ت یزندگ زونیآو  خوامنیم

بهت...  کنمارصار یم وقفهباشم، چون فقط دارم ب  

 کیاز اندازه  شیب  همه چ   کنمس یمچون ح

   دونمنیم ،یخوددار  یلیتو خ  ا یاس و طرفه
ً
اما واقعا

دارم باهات حرف بزنم   از ی. من نکشمدارم زجر یم

  ا ی کنهرو بهیر یم یی   حرفا چ نیا  دونماما نیم



من ازت معذرت   نا ی ا یبدتر... اما قبل از همه

 .خوامیم

. با شود یم ر یساز  میهاپلک بزنم اشک گر ید بار کی

 :میگو یم  یپوزخند

با   فت ی هنوز تکل نکهی از ا  ؟یخوامعذرت یم از چ  -

قول  به من و به یدی و چسب ست یخودت معلوم ن

  هی نکهیاز ا ؟کن  یم وقفهخودت اون همه ارصار ب  

براش ادعا   نقدر یکه ا  به آدیم توب  هفته هم نیم

  ؟ی خوااز کدوم معذرت یم ؟وفادار بموب   داشنر 

. معذب و  اندازد به باربد یم عیــــس  و نگایه گردد بریم

 .فشاردرا یم اششاب  یپ شانیپر 

   از هر چ  -
 

 ...که تو بگ

 تو ا-
ً
  ت یخواهمعذرت ت یوضع نی االن و مخصوصا

ه زودتر از ا خوره،به درد من نیم !  یبر  نجا ی بهیر

  .تر رو ندارمتازه یماجرا هی یحوصله

دستم را   بار نیاز کنارش بگذرم که ا خواهمیم

 .دی  گیم



 ...باهات حرف بزنم د ی با-

  نجا یاز ا د یمنم گفتم االن نه وقتشه، نه جاش! با -

 ...یبر 
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و مرا سمت خودش   دارد دستم را نگه یم محکم

اض کنم نگاهم داخل   خواهمتا یم کشد،یم اعیر

.  شود قفل یم نشی غمگ  ت ی نهاچشمان روشن و ب  

 :بغض دارد پر از خشش حرص و کیم یصدا

  ؟ی طلبکار شد نقدر یند روز تو اچ  نیشده که ا چ  -

که   یحساب کتاب کرد  یجور با خودت چه

مگه  ؟ی نداز یم کهی جانب به من تبهحق یجور نیا



مشت  هیفکر کنم و  خوامنباش و یم مدبر  هی نگفنر 

 شد؟  ! حاال چ  ی داد لمیتحو  یور   یدر 

و همراه با گشودن   بندمچشمانم را یم یالحظه

 :میو گام یمداغ و خسته  یهاپلک

 که در -
ً
دوما که آره طلبکارم!   دم،ی شن  یور   یاوال

گفتم و    یی   چ  هیمن  دمی چرا نباشم؟ فکر نکن نفهم

  ا یدن هی من با  ،یتو هم رو هوا زد
 

و  آشفتگ

 هیبار خواستم روت  هی بهت زنگ زدم  صالی است 

  ی   رو قطع کردم ب گویس    باز کنم اما  وقنر  حساب  

  ه؟ی چدرد من  دوب  و هوا معلق موندم! یم ی   زم

من خرم، نفهمم! اما نه،   ی   کن شماها فکر یم نکهیا

خی   ارمی ب کیس  یکه جا داره به رو   ب  تا جا خوامنیم

  گهید گی ا یمرگم. دلت واسه عشق و حالت با زنت 

 !اریمن ن یرو برا ت یتنگ شده اخم و طلبکار 

 .داردنگه یم یی   را پا شیصدا سخنر  به

 ...هی سا یر تند یم یدار  یلیخ-



بلند شود، به سمتش  ی   زم  یاز رو  خواهد یم باربد 

  میرو ، رسام روبه. قدم دوم را برنداشتهدارمگام بریم

 .ستدیایم

که فرق   گهید یمزه کن، خر  حرف دهنت رو -

 
 

  د یبا یجور ! چهفهیمرو نیم یو طلبکار  دلتنگ

هم  می دلتنگ  ،ترسم توب   ، کنم دردم توب    بهت حایل

به   یکه دار   ! اگه دلم عشق و حال و هر کوفنر توب  

هم بخواد با تو   زب  متلک و طعنه ازش حرف یم

حرف  اتباه  گم! یمیاگهید خرِ چی ! نه با هخواد یم

من رو قضاوت نکن... هر وقت کارت   نقدر یدارم، ا

من   م،ی حرف بزن ی   تو ماش ا یلحظه ب هیتمام شد 

 .مونممنتظرت یم یی   پا

  ایهیکم چشمانم سو کم لرزد بدنم دارد یم تمام

 .روندیم

بارم تو   هی  ! ده سایلشمیگوله آت  هیمن االن  ی   بب -

االن نه و برو!  گمبهت یم وقنر  ستم،ی حال ن نیا

 ،یاعصاب ندار   وقت چی برو. چون تو که ه

  وقت چیدهنت چاک بست نداره، ه  وقت چی ه



به جون هم  می فت ی م  انهو یدو تا د  ؛ی طاقت ندار 

تر از االن و مزخرف تر حرمت تر و ب  زشت  همه چ  

 و م
ً
  نجا ی . از اول هم اومدنت اشهمون یمگذشته  ثال

 .درست نبود

 :غردو با حرص یم شود به سمتم خم یم کیم

تو سم؟ من    بکوب   نمیا گهیبرم که دوباره دو روز د-

اومدم س راه   نا،یمامان ا شی چند روز پ رمدارم یم

برم،  دنت یبدون د تونستمکنم نیم  ازت خداحافیط  

 ومدمی ! ن یتو راه بهت ده بار زنگ زدم؛ جواب نداد

کنم! نگرانت شدم، دلم برات تنگ    تت یکه اذ  نجا یا

  ؟فهیمچرا نیم شعور،یشده ب

 :میگو به باربد بلند یم رو 

پاشو  گه،ید  ی   دل بکن از کف زم ؟کن  استخاره یم-

  !میکار دار 

که    تواب   نی دارش با آخر سپس رو به چشمان تب  و 

 :کنم مانده است، زمزمه یم میبرا

  نجا یمنم دلم برات تنگ شده اما حضورت االن و ا-

   کنه،یم ترموونهیداره د
 

از اصل   یی   ما چ دلتنگ



آدم   هیبا   خواد من دلم یم ده،نیم یی  رو تغ هیقض

پرس بچه که  هیمرد... نه  هیبالغ تو رابطه باشم! 

ا هفته اونم وقنر  هیواسه   اوضاع و س 
ً
من   ط یاصال

! مونمکنه که بهت وفادار نیم  دمیتهد دونهرو نیم

 بخواب   با کیس ینر  نکهی از ترس ا یفکر کرد  هی چ

بود  ی   ات؟ منظورت همدم خونه  آمبدو بدو یم

  شه؟هفته عاشق که نیم  هیوگرنه که آدم تو  گه؟ید

که    یدار  یتر تو انگار مسائل واجب  ویل شه؟یم

درد و رنج   یتو  یو به خاطر من دار  بهشون بریس 

س در   د یوضعم رو... با ن  یب یم که! منم  یس  خفه یم

من باهات نه   ی   ساختمون بزنم مهدکودک! بب   نیا

با   یکه بخوا  آمنیم یاگهی د  یجا چی نه ه ی   تو ماش 

. االنم کن    رو ماسمایل  دو تا بوس و بغل همه چ  

 .می زنبه وقتش با هم حرف یم خطر،برو سفرت ب  

  کیم  شود،اکو یم شی“ و انگار صدا ه؟ی “سا د یگو یم

ناگهان از حالت و نگاه شوک  رود،یم جی سم گ

به سمت عقب   اراده رسام و باربد ب   یشده

 یب ورود بابا که در چهارچو  دنیو با د چرخمیم

  یکه صدا  ابمیاست تازه دریم ستادهیبام اپشت 



 و بابا درهم مخلوط شده بود. خدا ر  یرسام و صدا 

 ب
ً
گذاشته بودم، اما   نگهباب   یرا برا تا یشکر که مثال

صحنه و حال و روز   نی انگار نه انگار... فقط در ا

یس ی حضور بابا را کم داشتم. البته به اندازه   اسیر

که به جانم افتاد، خوشحال هم شدم که هنوز  

ارزش دارم که به خاطر قرارمان زودتر    شیآنقدر برا

  جی توض چ ی است. اما ه هاز س کارش به خانه آمد

بام خانه  پشت  یحضور رسام پورزند باال یبرا

 .ندارم

ه ساچه خ  نجا ی ا-  ه؟ یی 

ام را باز کنم  از آنکه بخواهم دهان خشک شده قبل

وع به سالم و   رسام با آن زبان چرب و نرمش س 

. بابا در همان  کند با بابا یم پریسو احوال کی عل

 تر طوالب   و اندگ چرخد ما یم یحال نگاهش رو 

  .ماندباربد ثابت یم یرو 
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  شوممتوجه یم گردد من بریم یبابا که به رو  نگاه

از راه را رفته است و من به خاطر  یمیخودش ن

ا داشتنش حنر    د یمضحک که با طی در آن س 

منده باشم خدا را شاکرم. چون اگر  مسار و س  س 

  یبعد حرست و غصه کرد یم هیمامان بود اول گر 

  یکه چقدر ساده است و خانواده  خورد آن را یم

  الخصوصاند عیلاز ما سوءاستفاده کرده یودمحم

از قضا ناخلف هم از آب درآمده   پرس که ِی محمود

مثل   شهی هم شیباربد برا داد،ی داد و ب  یا نکهیو ا

شد؟ و چقدر  ی   چن نیاش بود و چرا اپرس نداشته

 .االن دلشکسته و ناراحت است 

دب اما سد جواب  شود،بابا از من رد یم نگاه مو 

 :پرسدو دست آخر یم دهد رسام را یم

  د؟یکن یم ر کا چ   نجا ی بدونم شما ا شهیم-

به من  نگایهمی و ن  کشد یم قر ی نفس عم رسام

ن اندازد،یم
ٔ
 :دیگو یم نه یسپس با طما



خواهر  دمی بودم که د هی منتظر سا ی   من تو ماش -

تو کوچه و   رندارن یم یه ونیو گر  شونیپر  شون،یا

  هی ا یشده؟ گفیر  گو   چ   دمی ! ازشون پرسآنیم

به  د ی اومده و من حس کردم شا شی پ یامسئله

جسارت کردم  ی   هم ی باشه، برا یاز ی کمک من ن 

  نمیباومدم، به هر حال خوشحالم که شما رو یم

ها براتون  سوءتفاهم یس  هی کنمفکر یم تشراس

. دمیم حی براتون توض نیاومده که اگه اجازه بد شیپ

  !قهیفقط چند دق می  گوقتتون رو نیم یلی خ

و   کشد اش یمبه صورت خسته و شکسته دسنر   بابا 

 :کندطبق عادتش زمزمه یم

 !عجب -

 امروز و االن وقتش    د ی فهم رسام نیم چرا 
ً
که واقعا

به او دوخته شده بود که   ینگاه بابا جور  ست؟ین

را  بام لعننر بودم همان لحظه پشت  ش ی اگر من جا

ب  کیخواهرم  یو تا خانه  کردمترک یم رص 

ت سم را نگاه کنم اما خب او  پش آنکهب   راندمیم



منتظر   چنانبادها بلرزد و هم  نینبود که با ا یدی ب

 :دیگو تا بابا دوباره یم ستد یاپاسخ یم

البته من فقط   شه،که نیم  نجا ی ا یی   پا د ییبله بفرما-

ط با شما حنر  کی با  هم  قهی همون چند دق  س 

 !کنمصحبت یم

 حنر  ند ینشبه صورت بابا یم مانیهر سه نگاه

تا از دست من به طور  کند که دارد جان یم  یباربد

فرار کند، اما من با تمام توانم مچ   نامحسویس

 .امدستش را محکم گرفته

ا-   جو؟جناب پناه یطی در چه س 

عبور   یتا راه برا رود کنار یم  یدر ورود  یاز جلو  بابا 

 :دیگو ما باز شود و همزمان یم

م بخواد و اجازه بده وگرنه من حرق  - با  اگه دخیر

 .شما ندارم

خشک   میبروم که پاها  یی   ها پااز پله خواهمیم

 ک یرا  جانی همه ه نی قلبم امروز طاقت ا شوند،یم

همه حس قشنگ و   ن یاز ا  شود جا ندارد مگر یم

  میهااشک شود،قائل یم می که بابا برا  عزت و حرمنر 



در در گردنم فرو رفته است  نشوند؟ سم آنق ر یساز 

و تاب   چی پ  یال عیــــس  می هاداغ اشک ی ها که قطره

   کنمو من فکر یم شوند شالم گم یم
 

به  که در زندگ

  یندار  یاز ی ن  حس خوشبخنر  یلشکر برا ایهیس

نفر هم حرمتت را نگه دارد و تو   کیکه تنها   ی   هم

 ی. صداستی دوست بدارد کاف د یرا آنگونه که با

 شی برا ب ی دلم عج چد،ی پرسام در گوشم یم

  نکهیا یبرا کنمهم یم نشیو همزمان تحس سوزد یم

  غرور،که ب    یاو به شدت خودش است، خود

  یهاکه در کنار خصلت   یاست خود شیآالب  

صادق  رحمانهاش مهربان و ب  سخت و نچسب 

 .است 

مثل شما  یخوشبخته که پدر   یلیخ هیسا-

  ه؟یپشتشه... سا 

مرا  نقدر ی کاش ا  یا گردم،سمتشان بریم به

را  گر یهاست همدکه سال  ب  گو  مانهی صم

 با ا یجلو  م،ی شناس یم
ً
  نی بابا صدا نزند مخصوصا

که با باربد دارم   تمنا و حرارت. به خاطر کشمکیس  



و در همان  رومیم یی   پله به سمت پا کیناخودآگاه 

 :میگو حال رو به بابا یم

  !که  د ینیب بابا، یم د ی نکن ر یفقط د-

 .دهمرا نشانش یم شود یم دهی که دارد کش  دسنر  و 
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و همراه باربد از   شومنیم جواب   چی منتظر ه گر ید

  کند شان که پا کند یمدم در خانه میآیم یی   ها پا پله

 :میگو یم یبا پوزخند 

 هست -
ً
 یخوادر خدمتتون! نیم می کجا؟ فعال

 دلت براش تنگ نشده؟ حرق   ؟ن  یرو بب  دهی سپ

 براش؟  یندار 

 :کندزمزمه یم صالیاست با 

من شو! اون  الی خب   گهیجون مادرت االن د  ه،یسا-

وت دو ساعته داره  نیبدبختم که با ا جالل و جی 

  نیبه خدا ا ؟یگوه خوردم تو باز آروم نشد  گهیم



 با بق 
ً
و   لی خوار و ذل  یه ها ست ین  یجور نیا  هی اصال

 ...ری به ز س 

 :م یگو و یم کشانمشها یمسمت پله به

چقدر خوبه که تو در همه حال حواست به همه  -

  هینظرت چ هست، ویل چ  
 

 به زندگ
ً
خودت  فعال

  ،یی   پا میبر  ا ی نزن، ب خود زور ب   نقدر یتا من؟ ا بریس

 ب  تا حاال نرفته دستشو شب یاز د دهی سپ ی   بب 

حداقل   نجاتش ظاهر یس   یدر نقش فرشته توب  یم

  !یموندگار براش بذار  یخاطره هی

 :زندیم یدرد و تاسف تک خند  با 

االن من  ؟ی اچه خاطره ؟ما رو! چه حرق   گرفنر -

  بگم؟ چ    دهی برم به سپ

ازت علف خواست بهش  گه؟یم آدم عاشق چ  -

 گ ؟گفنر   چ  
ً
  نر ی داد؟ حاال چه اهم شنهاد یپ اصال

، نه؟ برو بهش
ً
  چ   ی   حرفات رو بزن، بب  داره اصال

 .قبولت کرد  د یشا   گه؟یم

 دارم به   می رسدوم یم یپاگرد طبقه به
ً
و من رسما

که   خورد یم تا یچشمم به ب کشانمش،زور به جلو یم



ما چمباتمه زده و مشخص است که  ی دم در خانه

 .کرده  هیمفصل گر 

اگه بهت   عن  ی! خسته نبایس   زمی جان عز  تا یب-

ده بودم احتمال ا پشت بودم   اد ی ب کیس  نکهی نسی 

پنج درصد بود اما شما فقط مامان و بابات رو 

  !اون باال ینفرستاد

 :دیگو و پر از بغض یم هیگرفته از گر   ب  صدا  با 

و گذاشت از   د یرو فهم مامانم همه چ   ه،یسا-

 .خونه رفت 

و در حال بردن باربد به داخل  کشمیم  قر ی عم نفس

 :میگو نه یمخا

کارا داره   یلی . خ کنهاشکال نداره، باربد درستش یم-

 ا ی تو؟  یآ نکن، یم هیانجام بده، االنم گر  د یکه با

  باال؟ یر یم

و با خشم  دوزد پر از اشکش را به باربد یم نگاه

 :دیگو یم

  !تو  یی  بم الیه-



رو به من باز  تا یجواب دادن به ب یبه جا  باربد 

 :کندالتماس یم

ر  دهی تو رو خدا، من به سپ هیسا- بگم که خب ت 

رد  یخوا کنار، چرا یم  ذارتمیم کلمی به ه  زنهیم
ُ
من خ

  بشم؟

  ناگهاب   ست یا نی و او که انتظار ا ستمیاخشم یم با 

مامان   یهی . ساخورد من را ندارد، محکم به کمرم یم

تا  نیست. بنابراا ستادهیا یاکه گوشه  نمیبرا یم

 :غرمآرام یم شود که یم  ب  جا

رد شد یلی تو خ -
ُ
 نکهیواسه ا  منتیه یوقته خ

!  ینداز ی جفتک چهارگوش م یدار  اد ی صداش درن 

ا نی با تمام ا ؟یآبدبخت چرا به خودت نیم   یطیس 

و   دهی که زودتر از سپ   چقدر باهویس   ی   بب  یکه دار 

درست تموم شد و فوقت رو بدون کنکور قبول    تا یب

  ار تو بانک ک یکه بر   کرد مامانت التماست یم یشد

ا ،کن   آرزوش رو دارن اما تو به   ها یلی که خ  یطیس 

مشت زن  ده،  هی ی!؟ الکن  یم جاش چه غلیط

و  کیس  یم ،چرچ  تر یمپونزده سال از خودت بزرگ



 ! که نصفش لج مامانکن  مثال عشق و حال یم

نشون  دهی نصفش هم به سپ  ،یار ی بدبختت رو درب

 تو نخش ن باحایل یلی خ یبد
ً
 مهو ه سنر ی و اصال

داره عقد   دهی گفیر  سپ  من وقنر  ی   ! ببهی عال  چ  

هست گفتم   یعی طب  یل ی رفتارت خ دم یو د کنهیم

 یکه بره بجنگه برا  دهیدمش گرم، تو خودش ند

تا   ده،ی مردونه کنار کش  یلی و خ خواد که یم  یی   چ

  کهدرحایل  اوردمی به روت ن یی   اون لحظه هم چ

  ر قرا گهیبچه جون! اما د  دمی فهمرو یم همه چ  

. می  خون بگخفه ها یجلو نامرد  شهیهم ست ین

هم مشکل  اشهی بق زب  باهاش حرف یم یر االنم یم

 ...خودته

. مامان در  دهمهولش یم  دهی به طرف در اتاق سپ  و 

فقط ما را نظاره   و ترسنایک ب ی سکوت عج کی

 دهی اتاق سپ  د ی کل  ،زنم. دوباره باربد را صدا یمکند یم

دور   یهاقدم اطیو محض احت  می  گرا به طرفش یم

و باز با   دارمیمبه سمتش بر  عیــــاش را س شده

 :م یگو حرفم را به او یم نیلحن ممکن آخر  نیتر آرام



که تو کل    خوشبختانه تنها کیس ا یمتاسفانه  ی   بب -

منم!  روش حساب کن   ساختمون هنوز بتوب    نیا

آدم، با  هیاز تو  شهیم کنممِن احمق هنوز فکر یم

 هیسنوشت متفاوت درآورد. تو فقط بخواه که  هی

ا  ،یقدم بردار  عوض شه خودم  طتت یبخواه س 

رضا   رمدا شم هی   انگ ی   بب  کنم،جوره کمکت یمهمه

 یی   هم دست پا یلی منه! پس خ کی  دشمن درجه

  باشه؟ ی  نگ

 :کند بغض زمزمه یم با 

 ...هیسا-

  یدخیر  یدر ضمن فکر نکنم بغض برا  گه،یبرو د-

بعدش که بابام   باشه، ویل گذار ی  تأث دهی مثل سپ 

  هیکن بلکه   هیگر   یجا تا نفس دار اومد جلو اون

 .شه  فرچ  

و هم  کند باز یم را  دهی درمانده در اتاق سپ  باربد 

توان   گر یو من که د د ی آزمان بابا داخل خانه یم

  یوارهایسقف و د  کنمیم ندارم و حس ستادنیا



 عیــــس   چرخند،و یم شوند جا یمخانه دارند جابه

 .نمینش کاناپه یم  ی   اول یرو 

 

** 

 

دوست خوبم دلربا   قشنگ و خواندب   داستان

             شهیم شنهاد یعجملو پ

 

https://t.me/joinchat/RHqXqjd9gUaMf
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  یو صدا کنمداغم را باز یم یهاپلک یال آرام

 شنوم،اطرافم را گنگ و ناواضح یم  یهاهمهمه

  خواهم. یمکند است و گردنم درد یم ی   سم سنگ

 یتر کی نزد یرا از فاصله تا یب یکه صدا  نمی بنش

 :شنومیم



 ...مهتاب جون هوش اومد، چشماش رو باز کرد-

همان   ی . هنوز رو نمی بنش کند کمکم یم  سپس

آن از  یرو  شیپ  هستم که انگار لحظابر   یاکاناپه

آب قند کنارم  واب  ی ام. مامان با ل هوش رفته

 .شودپا یممعذب پابه تا ی و ب ند ی نشیم

  .قلپ بخور فشارت افتاده هیمامان جان  هیسا-

قلپ از آب   نیقلپ بلکه چند کینه تنها  ارادهب  

از درگاه  . بابا نگراننوشمقند  دست ساز مامان یم

خانه ب  ام  من که نشسته دنیو با د د یآیم ونی  آشی  

با   تا ی. بزند اشاره یم تا یبه ب و رو  کشد یم نفس راحنر 

که در دست دارد را به سمتم    یالقمه حوایسب  

 .دی  گیم

  هاش هم کیلبابات برات لقمه گرفت، رو گوجه ا یب-

 .باال ارهی فشارت رو م تر عیــــنمک زد گفت س 

  یو چشمم به در بسته می  گ را از دستش یم لقمه

  کشمبه صورتم یم . دسنر ماند یم هی  خ  دهی اتاق سپ

 :پرسمو آرام یم

  نا؟ی کجان ا-



حرف از کنارم   و ب   کشد یم  ب  آه پر صدا مامان

  با اضطراب   تا ی. بگردد بابا بریم شی و پ د ی   خبریم

نشسته و هم در   شیکشنده که هم به لحن صدا

و   ند ی نشمامان یم ید است، س جاحرکاتش مشهو 

 :کندزمزمه یم

کار    ! مطمئن  ه یسا ستهی میقلبم داره از ترس وا-

 ؟دو تا احمق رو با هم تنها گذاشنر  نی بود ا درسنر 

 اتفاقر  هی ،یانفجار  هی ،ب  صدا  هیمن همش منتظرم 

رفت   دهی ! فقط سپ ج  ی به ه ج  یاما ه فتهی ب

 هیو برگشت تو اتاق... به جان خودم  ب  دستشو

بره   وض  دو تا! آخه باربد ع نی ا کی   دارن یم غلیط

  نهیتو هم بش یطهی ابراز عشق کنه اون خواهر سل

 ه،ی  پر اماون االن پر  م؟یگوش کنه، مگه دار 

هست، باربد براش  ارو ی اون  هی رضاست چه کوف

 !چنده؟ لو ی ک

و تازه  زنمیمگرفته   می که بابا برا  یابه لقمه یگاز 

 
 

تمام لقمه   گ  فهممو نیم ابمیرا دریم ام اوج گرسنگ

که من اکی  اوقات    داند . تنها بابا یمبلعمیم را به آب  

  کشد به غذا خوردن نیم لمی م اد یز  یبه خاطر آشی   



 در گرما 
ً
نان   حمی بهار و تابستان ترج یو مخصوصا

 .گوجه است   ا ی ار ی خ با  ی  و پن 

 چقدر  ی  لحظه زبون به دهن بگ هی تا یب-
ً
مگه کال

  گذشته؟

 ...نایا  قهی ده دق دونمگشنت بود؟ نیم-

 .کندگز یمگز   میدست و پا  م،ی   خجا بریم از 

 ینقشه چیه قهی تو ده دق  ی  خب، آروم بگ یلیخ-

س! کمیر س  کشننیم شویم  .تو  ی   بب ترگ الینیر

 یورود  ی که گوشه  شوممامان و بابا یم یمتوجه

خانه دارند با آرام لحن ممکن باهم   نیتر آشی  

تا  کنمراهم را کج یم عیــــس  کنند،صحبت یم

  قرارمو دل ب    د یآمزاحمشان نشوم. حالم دارد جا یم

رسام و سفرش. ناخوداگاه داخل   ب   رود یم یالحظه

که   شوممشغول یم امگویس    یبه جستجو  فمی ک

 :ندی نشدر گوشم یم  تا یلرزان ب یصدا

  دمی من جواب دادم! ترس خورد زنگ یم یلیخ-

 ...دوباره برگرده



 :زنمو لب یم کشمرا از دستش یم گویس    یکفر 

اش وسط کله  تو نبود س و  یها یباز  کویل-

ساعت   می ن  توب  چرا نیم تا ی ب شد،نیم دا ی بوم پپشت 

باربد و مامانت که  انیجر   ؟به خودت مسلط بایس  

و قال رو به پا   لی ق  نیکه ا  ست ین یا زهموضوع تا

  !یکرد

اتاق   یسمت در بسته مانینگاه هر دو  ار یاختب  

 :د یگو با بغض یم تا ی . برود یم

مامانم سوخت، حس کردم   یبرا یلیدلم خ هیسا-

بود   دهیرو سش خراب شد! فهم ا ی لحظه دن  هی

  د ی رس حالت بده پشت سمون راه افتاده بود وقنر 

نتونستم خودم رو  گهی د  کردمیم هیمن داشتم گر 

... حس تونهنیم د یجلو د اد ی نگه دارم خواست ب 

 داغون شد سا
ً
براش کباب   گرمی ج ه،ی کردم واقعا

رو برداشت و رفت   فشیبرگشت ک  حایل هیشد. با 

  .رهنیم ادمی  وقت چی که ه

خانه و در اتاق سپ ی   ب مدام  نگاهم در   دهی درگاه آشی  

 :میگو رفت و آمد است و در همان حال یم



 یهمه وقت رنج و غصه  نیبعد از ا به سالمنر -

  !یدی مامانت رو د

باربد بود! من  ی  تقص شهی من بود؟ هم ی  مگه تقص-

بهم   یندارم تو خونه، چرا دار  به کار کیس یکه کار 

 ؟ یدیم وجدان الگعذاب

  انت،ینسبت به سنوشت اطراف  نقدر یا نکهی ا-

 خانواده
ً
 به نظرم فرقر  بایس   تفاوتات ب  مخصوصا

رو در حقشون  یبا قصد کار بد نکه ینداره به ا

اگر   یباربد ی! تو خواهر دوقلو ی انجام بد

رو روش داشته   ی  تأث نیشیر یب تونسنر یم  خواسنر یم

 ...بایس  

  دهد،“ولم کن” تکان یم یش را به معناس  کالفه

 .دهدانجامش یم شهیکه هم   حرکنر 

 ؟ ی به رسام؟ گزارش لحظه به لحظه داد گفنر   چ  -

س و ترس تغ اشافهی ق آب   به  یی  از آن همه اسیر

صورت  یبه پهنا یو با لبخند  دهد شکل یم

 :دیگو یم



حالت بده  د ی فهم  ه،یسا نیا  هیگر ی چه ج-

برگرده فکر کنم از ترس بابات جرأت  خواست یم

به صداش نشست،   چه حایل اگه بدوب   نکرد ویل

کوفتت بشه! قشنگ معلومه دلش برات   عن  ی

  یی   انگجانی ه  نیمرد به ا میها... آخه مگه دار رفته

 فته؟ ی دخیر به دست و پا ب هی واسه  نقدر یا
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 آنکهرا ب   لمیموبا و گویس   کنمچپ نگاهش یم چپ 

و با  سانمشلوارم یم ب یچک کنم داخل ج

 :میگو یم  یپوزخند

 .تایخودت رو جمع کن ب-

و   کوبد را بهم یم شیهادست  یابچگانه یشاد با 

 :زندپچ یم جان ی به گوشم با ه  کینزد

  !تو هم آره دمینمردم خدا رو شکر و به چشم د-



 :می گو اخم یم با 

  ؟چ   عن  یآره -

 .دوزدچشمانش را به سقف یم طنت ی ش  با 

  یلیخ نیس به تن من نباشه، ا یخوااالن یم عن  ی-

 ی  براش غ آد ! بهت یمهیخوبه سا 
بهت   ،بیس   بر

  آد یم
 

مبارکت باشه   ،کن    عاشقر  ،کن    زنونگ

  !قربونت برم من آخه

. کالفه پسش  فشارد محکم مرا در آغوشش یم و 

 :غرمو بدخلق یم زنمیم

 تعط ،ی ام کرد خفه-
ً
به   ی   لی شما خواهر و برادر کال

  حرفاس؟ نی! چه وقته اسالمنر 

اما  دهی سپ یستهتا در اتاق ب رود یم د یبا ترد  نگاهش

 :دیگو باز با ذوق یم

من  ! ویلکه، چنته الزیم  ست یدست خودت ن-

شده تو دلت، خوشحالم    یاچه زلزله دونمیم

 .برات



خود به خود   تا ی و ب گردند و بابا به هال بریم مامان

 :پرسد. بابا یمشود ساکت یم

 ؟ یبهیر -

 :میگو لبخند یم با 

 ...خوبم-

و ما چهار نفر معذب و   گذرد یم گر ید  یقهی دق چند 

 گر،یجز به همد می کن نگاه یم نگران به هر طرق  

شدن   ی  به محض درگ می دانست چون انگار یم

 حرق   ا ی می ده   جی توض د یبا گر یکدینگاهمان با 

نفِس نصفه  د یآیم ونی  . باربد که از اتاق ب می بزن

در اتاق پشت   شود،رها یم میمن از گلو  یمهی ن

است و نه از   دهی از سپ  یاما نه اثر  ماند سش باز یم

 یمرسوم  هم یها یباز  کویل
 

... باربد س به اششگ

. بابا و مامان کنماو لرز یم  یو من جا د یآجلو یم ر یز 

به   ی   اند و من در آن جو سنگکرده  ار یسکوت اخت 

  .دهمرا نیم العمیلعکس چی خودم جرات ه

م راستش آقا-  ...جو، مهتاب جونپناه یا 



  ب ی و من حالم عج نند ینشدر دهانش نیم کلمات

که مامان به زور    یامادرگونه حیس  نی بد است، ا

 شیر  ش ی گذاشته دلم را برا  ادگار یدر وجودم به  

  نکهیا  فهممش. من یمکند یم
 

را  اتواقیع زندگ

  چنگ بزب    یز یفرار به هر دست آو  یو برا  نخوایه

  یط  پشت حفا بخوایه نکهی.. ا. یخی  عالم ب   حنر 

تا به   نند،ی نب گرانیرا د اتتا خود واقیع یپنهان شو 

. بارها بکیس   یو رنج  کمیر  خامت کمیر بشکن   الی خ

  هیهمسا کی با او فراتر از آنچه که  خواست دلم یم

  د یشا  کردمحرف بزنم اما حس یم تواند و دوست یم

از   برداشت درسنر  گرانیشکسته شود و د یمیحر 

 .اتفاق نداشته باشند نیا

  !دی بگم ببخش تونممن... فقط یم-

چشم  یو از گوشه دهمتأسف س تکان یم با 

. بابا کند یم  سیصورتش را خ تا ی ب یهااشک نمی بیم

 :پرسد یم با لحن تلج  

  ؟ی ندار  یا گهیحرف د  د ی جز ببخش -



تا  یاو پر از حرف و درد  باربد لحظه شانیپر  نگاه

  چسبد،یم  ی   به زم عیــــو س  د یآصورت بابا باال یم

و ناله و   ش ی اعتناب   یها برخالف تمام حرف تا یب

که نثار باربد کرده است، حالش دارد هر    ب  ها نینفر 

و با لحن خواهرانه و پر  شود تر یملحظه خراب

 :کند زمزمه یم حیس

 ...باربد-

 :دیگو یم ی   به زمرو  باربد 

خب  دونستمیم رو دوست داشتم ویل دهی من سپ-

...من ی   واسه هم  هی  گنیم یمن رو جد کسچی ه

 به خدا کار 
ً
نه   دونمبه کارش نداشتم، من یم یاصال

نه خودش من رو   ی   اش هست شما که خانواده

 عنوان یم د یخوب چرا با نی خوانیم
ً
...  کردماصال

  !کردم، غلط کردم  ت ی خر  د ی ببخش 

اما  خواهد باربد از چه معذرت یم داند یم  بابا 

 دارد سوال پ
ً
و   د یآجلو یم کند،یم چشی مخصوصا

ل شده    و با خشیم  ستد ی ایم شی رو روبه قا ی دق کنیر



ترسناک کرده است دوباره   را کیم شیکه صدا

 :پرسد یم

 یخوامعذرت یم یدار  من باز متوجه نشدم از چ  -

 اومده؟از دخیر من خوشت یم نکهیباربد؟ ا 

باربد که لبالب از اشک   ی به خون نشسته چشمان

و آرام   چرخد من و بابا یم ان ی م  یاشده است لحظه

 :دیگو یم

 یلیرول گل دادم، خ هی شی پ یهفته دهی من به سپ-

 ...بود، گفتم آروم بشه قرار ! ب  کرد یم هیگر 

چرا   دانمرا از حفظم اما نیم و ی سنار  نی آنکه تمام ا با 

  ب  ام. بابا با صداو نفس کم آورده زند قلبم نیم

 :پرسدبلندتر یم

  ؟ی داد چ  -

  ی   همچ وقت چی ه گهیجو غلط کردم، دپناه یآقا-

  !تو رو خدا د ی... ببخش کنمنیم حماقنر 

 :لرزاند بابا تنم را یم اد یفر 

  ؟یداد چ    دهی به سپ دمی پرس -



و خدا، من گوه خوردم! بهش جو تو ر پناه یآقا-

 ...علف دادم بکشه، گفتم آروم شه

  ارادهو من ب   ند ینشباربد یم یقهی یبابا رو  دست 

 .می  گرا یم تا ی دستان ب

داشت   یی  پرس جان، اگه کتک زدن تأث دوب  یم-

 ذاشتماستخون سالم تو بدنت نیم هی مطمی   باش 

چشمام گمشو برو! و   ی... حاال هم از جلو فیاما ح

ساختمون   نیوقت تو ا  چی ه گهیبه نفعته من د

 ؟ یدی فهم  نمت،ی نب

 :کندفرو افتاده زمزمه یم یبا س  باربد 

 ...بله-

 :زندیم اد ی فر  بابا 

 !ونی  ب-

و رو به من که   رود یم دهی به سمت اتاق سپ  سپس

 :میگو ام یمهاج و واج مانده



ت   نا ی با ا یحق ندار  گهیشما هم د-  ،کن  معاس 

دخیر مشخص شد،    نیبا ا فمی االنم منتظر بمون تکل

 !ه یبعدش باهات کار دارم سا

 

 

*** 
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  یهافیما شده بود مصداق همان تعر  یخانه

بابا از دوران بعد از جنگ، از تخم شک و   یشبانه

به   و تو گایه کارد که دشمن در دلت یم  یدیترد

 . حنر کن  رزمت هم شک یمهم نیتر ی   ام می تصم 

آن ته قلبت   ب  جا کی  د ی شا  یاور یاگر به زبان ن

 .آشوب بشود

برجامانده از خانه و آنچه به  یهانهرا یبه و  من

در سکوت    می عنوان خانواده به آن باور داشت

 ب یچرا عج دانمو نیم کنمشب نگاه یم ی   انگرعب 

 یاحساسم دق
ً
که بابا از    باشد یم به لحظابر  هیشب قا



  یآن روزها کرد،یم فیتعر  میدوران جنگ برا

  اببا هم کت  یادیز  یهاکه ساعت   خوش نوجواب  

خاطرات  ش یالو البه می کردبحث یم م،یخواندیم

خودش   گفت . بابا یمدمی شنجان یم بابا را با دل و 

ا  یکار ی ب یدر آن زمان دانشجو   ب  بوده با عنوان دکیر

است و  کرده یم ن  ی سنگ ب یدوشش عج یکه رو 

کوچکم را   ی مادربزرگ و عمه و دو عمو  ت ی مسئول 

ها رفیر   آن  یهدر خانواد  کهبرعهده داشته، درحایل

بوده است، اما بابا   یهیواضح و بد  یبه جبهه امر 

س   شیآنکه مادر و خواهر و برادرها  انی م  شهیهم

دازد   ا یبگذارند  ی   گرسنه زم به دفاع از کشورش بی 

که در آن دوران وضع   را ی، ز بوده انی  سگردان و ح 

  یسامان بوده است. برابه شدت نابه شانمایل

به تهران  و مدبر  رفتهجبهه یم به مدت زماب   ی   هم

تا بتواند هر  کردهوقت یمپاره یو کارها  گشتهباز یم

از  وقتچی را ارضا کند و ه اشُبعد روچ دو 

که   را ینبوده ز  مانی پش شی هاب  و پادو   ها یکار خرده

وع یم   ز یر  ز یو ر  کند بعد از جنگ کارش را از صفر س 

را  اشوادهکه رفاه خان  یدر حد  رسد یم ی   به همه چ



. اما  کند و ازدواج یم شود مستقل یم کند، یم ی   تأم

آنچه باعث  نش،یتر اش، تلخخاطره نی بدتر  شهیهم

  یرو  یدیغم و کدورت و ناام اهی س ی ابرها شد یم

  یهیسا کی مهربانش   شفاف و  شهی چشمان هم

 شهیخاطرات پس از جنگ بود. هم اندازد،ی ب  قی عم

از   وقت چیه  دشمن خارچ   کیجنگ و  گفت یم

و   ها ب یآس شود،تو خارج نیم تی ذهن و هو 

به کالم هم قابل   حنر  گذارد که به جا یم  ب  هاخراب  

از   اصیل بت ی مص گفت . یمست ین یو بازساز  می ترم

زده و چون آدم جنگ شود همان لحظه آغاز یم

چون  ست،یآدم روز اول ن گر ی جنگ رفته د

ک داشته ب گرفتند هدف   اد یکه   ب  ها آدم   اشند مشیر

  دا ی را پ شانبه ندرت خود واقیع شوند رها یم وقنر 

ک  نکهیمگر ا کنند یم از روز اول هدفشان مشیر

 کرد،بود که مرا درک یم ی   هم ینبوده باشد. برا

. چون رضا کرد مثل رضا را درک یم ب  انسان نماها 

  شهیکه هم  ب  هاخروار بود آدم یفقط مشت نمونه

با  دنی بودند، هستند و خواهند بود که درد جنگ

و با نام و    بهیبا هزار دشمن غر  دنی آنها از درد جنگ



  نیکه چند  ب  هاتر بود و هست. آدمنشان سخت 

و به  د یکنیم و خم را با آنها یط چیپر پ یکوچه

به  شانراحت از همرایه الی محض آنکه با خ

مخالفت   ی  در مس  د ی ن ی ب یم د،ی رس یم  اصیل ابانی خ

را،  لی اتفاق قدرت تحل  نی او  کنند دارند حرکت یم

که با خود   کند،چنان از ذهن تو در لحظه سلب یم

داشت   چه شد؟ رضا با ما دشمن   به راسنر  ب  گویم

دادنش کار خودش را  ی و باز  دهی سپ  کیو با تحر 

بود، اما  دهیها قبل انجام داد و حال عقب کش ماه

باربد شد و به   ب یبود که عواقبش نص نیا  جهی نت

را  واقیع  یدهی مامان تازه سپ ربد با یواسطه

 .خواست، بشناسد

قسمت تلخ ماجرا آنجا بود که مامان به بابا   اما 

که   کرد به همسنگرش و همراهش. به کیس  انت ی خ

نشده بود. مامان  مانی حال از اعتماد به او پش تا به

  آنچه من و بابا برنامه یدرست برخالف همه

 .عمل کرد م، یبود ختهیر 
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ا نی در ا دهی به بابا گفته بودم سپ  من و با   ط ی س 

 کیدارد از  از یرضا ن یمغز  یتوجه به شستشوها

اتفاق متأسفانه با کنار   نینفر متنفر باشد و ا

و   اشیمامان از نقش مادر  دنی کش

پاس دادن مشکالت  شی و به جا شی هایی  سختگ



زود  ا ی ر ی . دافتد اتفاق یم یروز  کیبه من  دهی سپ

 متنفر  د یشا  ا ی  شد متنفر یم  مناز  دهی سپ
ً
هم قبال

ماجرا من    نی . قرار شد در اگفت بود و به کالم نیم

که در اتاق را به   آدم بده و منفوره باشم، کیس

ت دنیلذت د کند،قفل یم شیرو   یها رضا، معاس 

سابق، از جمله علف زدن را  یآزادانه و تمام کارها 

او   بهمامان و بابا  شی و به جا د ی  گ ازش یم هم

طبل تو   کیفقط  دهیشوند، چون سپ  تر کینزد

و  توجیهاز ب    ت یو پر صدا بود و در نها خایل

  ی. بابا اعتقاد داشت رابطهکرد دق یم محبنر ب  

ما هم به مرور زمان و با س عقل آمدن   یخواهرانه

دلش را نشکستم و نگفتم  شود،درست یم  دهی سپ

حس   هک   ی   به آن ندارم اما هم ید ی ام چی که ه

 می برا شد از گردنم باز یم دهی سپ   ت ی مسئول 

حال خوش بود، تا ناگهان مامان  کی  دبخشینو 

  رد یرا از دست داد و نتوانست بپذ اشتعادل عصن  

ِ ز 
چند وقت    ی   اش که همانشگاه رفتهو د  با یدخیر

مرد متمول و مثال   کیعقد با  یسفره  یتا پا شیپ



از قضا   کهدارد   یگر ید یتمام رفته بود رو  ی   همه چ

  .ست ی ن ند ی هم خوشا یلی ما خ  یدر خانواده

گرفت که    می مامان ناگهان امشب تصم  نکهیا

  لی خودش دل  یبرا د یشا   ند ی را بب واقیع  یدهی سپ

  دهی بود که سپ ب  تنها جا نیا داشت ویل خاض

. کرد یم یرو باز  شهینداشت چون او هم یی  تقص

دن سپ د ی شا شده   مانی به من پش دهی مامان از سی 

اگر   کرد زده فکر یمدر آن لحظات جنون د یبود شا

االن دخیر  کرد یم  یو خودش مادر  ستاد یایم

  یاز رابطه پروا و ب    اش عصن  ساله ودو ست یب

آن هم نه با   گفت پدرش نیم یبا رضا برا  شاجنیس

زده بلکه با داد و و آرام و خجالت  حی مل صوبر 

  نیکه برخالف تمام مواز   یاانگار آن لحظه  اد…یفر 

که با هم    ب  ها عمِر بابا و تمام حرف کیو مقررات 

 درمورد رفتار با سپ 
ً
 نی در ا دهیزده بودند مخصوصا

 یها زدهشد و مانند جنگ دهی بحران، وارد اتاق سپ 

که طاقتشان طاق شده و غمشان از حد   یاآواره

را نگاه کرد،  دهی فقط سپ  گذشته لحظابر   فیتوص

به  دهی خود سپ ا ی برد. سپس تا من  اد یرا از  ی   همه چ



  دهی به سپ مانیور در اوج نابا م،ی خودمان بجنب 

داشت، کتکش که جان در بدن   ب  حمله کرد و تا جا

 .زد

به بعد نه بابا گفت مهتاب، نه من  ب  جا  کی از 

  دا ی وار پ جنون کردم مامان را که قدربر   هودهیب سیع

  شیصدا دهی جدا کنم و نه سپ  دهی کرده بود، از سپ

کار    نی تا ا میستادیکرد… همه ا  یا درآمد و ناله

شود، تا  مامان تمام شود، تا خایل فیتوص قابلی  غ

 وار یبه د منکات شود.   ب  جا  کیصحنه  نی فقط ا

  یداده بودم و ذهنم برا هی ها تک اتاق ی   ب یراهرو 

به   کرد،آن همه درد به هر کجا فرار یم  دنیفرار از د

اب   به  د یبا گفتمیم نکهیرسام، به ا یبرا  میهاسخی 

ا خودش و  مسلط   یطی حال و احوالش در هر س 

به هر بهانه فحش داد و زد و   شود باشد که نیم

و  دست آخر گفت من   ،کست و داغون کرد ش

ا کیرو  توانمنیم شود حالم بد یم به خودم  یطی س 

امن   ط ی خودمان، مح یمسلط بمانم. حال در خانه

  نیبزرگیر  د یکه تنها و شا  یآرامم، مادر  شهیهم و 

  ن  ی ب دهن کیم  اشاخالقر  راد یا
 

در روابط   اشو سادگ



و  داد فحش یم زد،بود داشت ضجه یم یلیفام

ش را، پ تنش را با هر چه توان در تن  یارهدخیر

چشمان من و پدرم  یجلو  مهابا داشت ب    فشی نح

  !زدیم

  اگر 
 

  ب  نمایس لمی ما ف زندگ
ً
بود و من کارگردان، قطعا

  گفت یم و اگر کیس دادمصحنه کات یم ی   در هم 

که    دمی کشیم اد یباز است سش فر  انی پا کی نیا

و خرد شدنش به هر  دهیسپ انیپا ی   قی قطع به  نیا

برد رضا و   نی ا  ؟یدیبود، چطور ند قر یعنوان و طر 

 …بود  یدما به هر ترفن  یخانواده ینابود

اذان صبح بلند شده   ی صدا میآخودم که یم به

س به در اتاق و  کنم ها نگاه یماست. با اسیر

به   شب یآنها د یهر سه د یشا کنماحساس یم

از صورت و حال  د یآیم ونی  اند. اما بابا ب مرده نوغ

و احوالش مشخص بود که مثل من تا صبح پلک  

هال   یهم نگذاشته است. در سکوت خانه تو  یرو 

که من    ب  و دست آخر رو به جا خواند را یم زشنما

 :کند ام زمزمه یمنشسته گیدر تار 



به اون آقا باهات حرف بزنم راجع خواستمیم-

 !نشدکه   شب،ید

آنکه در  یبرا  رود،ضعف یم شی هاپدرانه یبرا  دلم

  باز به فکر من هم هست و  زدهبت یاوضاع مص نیا

و   هیکه از فرط گر   ب  کند. با صدا  یادآور ی  خواهد یم

 :زندرگه شده لب یمگرفته و دو   اد یفر 

 .بابا ست ی االن مهم ن-

 االن مهمه سا-
ً
 االن که تو ذهنت همه چ   ه،یاتفاقا

خونه دل    نی ! االن که ممکنه از اکن  یم سهیرو مقا

 …یو بر  بکن  

 :آزاردرا یم میبچگانه و ترسناک گلو  بغص   دوباره

 ن؟ ی شد  یجور هیبابا من کجا برم؟ چرا همه  -

تو   ه،یخونه سا یایشب ن یبر  ست ین نی منظورم ا-

 
 

  هی! فهیممنظور من رو خوب یم هسنر  دخیر بزرگ

که بهش تعلق   ب  از جا   هو یهست روح آدم  ب  وقتا

مثل   شهاون وقت موندن جسمش یم ره،داره یم

 …خونه  نیتو ا ده ی موندن سپ



پوست   میهاباز اشک دهمسکوت اجازه یم در 

 .ام را بسوزانندگونه
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  دونستمتظاهرات، من یم رفنر یم  وقنر  هیسا-

ام   خطرناکه اما نگفتم نرو چون به باورت احیر

 سادمی جوره هم پشتت واکه همه  یدی ! د ذاشتمیم

خوبه،  ا یآقا بده  نی ا گمبازم پشتت هستم االنم نیم

برو جلو   یخواگه باورت هست، اگه خودت یما 



  یرابطه هیبدون که   ،یس  یم ت ی بدون که اذ ویل

  معن    نیبه ا  نمیاما ا یندار  دردس راحت و ب  

فقط حواست رو جمع  ذارمکه من تنهات یم  ست ین

 .کن

تا راه نفسم باز شود و با   دهمرا قورت یم بغضم

 :کنم زمزمه یم د یترد

آدم  عن  یشد بابا،  خایل شیر ی بکه ته دلم   یجور نی ا-

 ؟ ی   ازش گرفت  یحس بد ست؟ی ن خوب  

که از   یو روشن نور  هیو در سا شود خم یم بابا 

اش را جمع سجاده تابد پنجره به داخل هال یم

 :دیگو و همزمان یم کند یم

 دنیبار د  هی دارم با   ب ی نه بابا جان، مگه من علم غ-

م؟ من فقط یم هاش ب  خصلت  یبه همه   گمبی 

  نیتو ا د ی شا  تو دنبالیس   دونمکه یم  اون آرامیس  

! ستم یهم باشه، من که خدا ن د ی رابطه نباشه، شا

 ساده و ب  
آقا   نیا ه،ی سا هسنر  یا هی حاشتو دخیر

با تو فرق    یلی خ  نشی حداقل ظاهر و رفتار و ماش



سونمت چون دخیر  داره به هر حال نخواستم بیر

  …بهت بگم خواستم نظرم رو  هسنر  ن  ی ب واقع

  می   خجا بریم از 
 

 :میگو یم  و معذب و پر از دلزدگ

به شما گفته، اما به خدا  اون چ   دونمبابا من نیم-

طالقش به من ربط   کردم،اش کار یممن فقط خونه

  شیر یسال ب  کیمن  شناخت…نداره! زنش من رو یم

 و دست از پا خطا  اومدمو یم رفتمشون یمتو خونه

کار خودمه…    سم ب   شهی نکردم. به خدا بابا من هم

.  شد نکه باورم نیمیا  یاگه بهتون دروغ گفتم برا

 کردمدار و مسخره بود، حس یمبرام خنده همه چ  

و عنوان  دهید  ب یکه آس  هی احساسات  زودگذر آدم 

 چه حرفشهخودم بد یم یکردنش برا 
ً
  ب  ها. اصال

ا نیاونم تو ا زنممن یم  …ط ی س 

و  نگرد و به عمق چشمانم یم ستد یایم  یالحظه  ا باب

 :دیگو آرام یم

دنبال  نکهی ! نه ات یبسه بابا، برو دنبال زندگ هیسا-

دنبال   …بایس   یاگهید  هر کیس ا یآقا  نیشوهر و ا

  یایخودت باش، ساخیر  دن شخص یها لذت



  نی مدت رها کن ا هیرو  دهی خودت. مامانت و سپ 

ه، چون دست آخر دودش تو چشم   یبرا همه بهیر

…ی ب رو نیم هاتیاالن اونا تو رو، فداکار  ره،تو یم   ی  

از   ب  حرف رو بزنم اما جا  نیا د ی من پدرتم نبا

هم قسم  گهی. دننت یبنذار که نیم هیخودت ما

 …نخور، فقط مواظب خودت باش

  یهاتا بابا با لباس مانمجا یمو مبهوت همان مات

. با گردد قصد خروج از خانه باز یم عوض شده به

 :کنمحرست زمزمه یم

 …میمن و شما اشتباه کرد د یبابا شا-

 نگاه پر از پرسیس   می ن شی هاکفش  دنیحال پوش  در 

 :دهمو من ادامه یم اندازد به من یم

حباب   هیاونا رو تو  نکهی با ا  قت،ی ما با نگفیر  حق-

 
 

  انت ی بهشون خ د یشا مینگه داشت  خوشبخنر  رنگ

 ،ی   کنیم کار شما چ   دونسیر  اگه از اول یم م،یکرد

 گرفیر  قرار یم انیاگه در جر  کنم…یم  کار من چ  

  دشونید یهیزاو  د ی شا
 

  ا ی قضا نیو ا به زندگ

 …شدمتفاوت یم



  یاهی به قدر چند ثان  کند،در خانه را باز یم  بابا 

دله کرده  ک یسپس انگار که دلش را  کند مکث یم

 :دیگو یم  ی   گفیر  حرفش، تلخ و سنگ  یباشد برا

از   گرانید   قدرنشنایس  یخودت رو پا یهاارزش-

، ا ی   ب   !بمونه ادتیت هم رو تو رابطه نینی 

  د یاز آنچه که با تر قی دلش عم فهممیم رود یم وقنر 

از آن است که   تر عی وس  یلیشکسته و عمق ماجرا خ 

اند هضم  لحظه توانسته نی و گوش من تا ا چشم

تا من هم   رومسمت اتاقم یم رمقو ب   حالکنند. ب  

 بهیغر  یا شماره دنیلباس بپوشم که ناگهان با د

 شود یم اموشکه روشن و خ  لمیموبا یصفحه یرو 

ر 
ُ
و   رومداخل اتاقم یم عیــــس  زد یر یم یی   پا یقلبم ه

 .کنمسی   را لمس یم  یدکمه

هستم، صبحت   یسالم دخیر جان، مصطفو -

 .ی  بخ

 :کنموحشت زمزمه یم با 

 شده؟ رسام تصادف کرده؟  چ  -



منده  خندد یم صبحگایه یگرفته  یصدا با  و س 

 :دیگو یم

م شن  فتاده،ی ن ینه اتفاق بد - منده دخیر بودم  دهی س 

س کار گفتم زنگ  یر ساعت یم نیو ا  یی   سحرخ 

 …بد موقع هست  نگار ویلا بزنم ویل

 

***** 

 

 

 

ها هر روز آپ پارت ی   مخاطب شنهاد ی به پ دوستان

پارت  ۶و همون   شهیم

 شما  میتقد امروز  پارت                هست 

 

******* 
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 :میگو و آرام یم کنماز ترسم را رها یم دهیبر  نفِس 



منده، بله درست شن - هم  د ی دی دشمنتون س 

 .س کار رمساعت یم نیهم ا می   سحرخ 

شما   شیبد پ یهاگرفته، انگار اتفاق  یلیصدات خ -

 !افتاده؟

در کمدم را باز   د،ی  گحرصم یم اشیکنجکاو   از 

 :میگو و در همان حال یم کنمیم

 .حال هستش ض ی خواهرم مر -

برخورد   یو سپس صدا کند سکوت یم کیم

 .شنومیم فنجانش را با نعلبگ

حالشون  یکه به زود  شاهللیناراحت شدم، ا-

مزاحم نشم  نیاز ا شی خوب بشه. پس من ب

م، ر  ازت داشتم البته کار  خواهیس   هیاستش دخیر

 چی اما از منم خواسیر  و منم ه هی بیسخت و عج

 .د ی جز تو به ذهنم نرس رایه

  که حنر   ست ی و من دست خودم ن کند مکث یم یه

با  د،ی  گفکر خوب و مثبت در ذهنم شکل نیم کی

و  آورمرا از کمد در یم میهالباس  ب ی عج دل آشوب  

 .مانمیم یمصطفو   یهاحرف یمنتظر ادامه



 خوانتولد رسامه، دوستاش یم گهیچند روز د-

و همون به  نی  بگ کی کوچ  یلی خ  مهموب   هیبراش 

ها  کی   و هم بعد از مدت  زشیاصطالح سوپرا

رفت و آمد  کسچی که با ه  دوب  چون یم ننش،ی بب

 یش رو تقر نداره االن و رابطه
ً
 …با همه قطع کرده با

بان قلبم تند یم نانچ   یکلمه  ی  و هنوز درگ شود رص 

کلمات را پشت   تواند “تولد” هستم که ذهنم نیم

سکوت مرا به  یکند و مصطفو   فیس هم رد

وع به توض گذارد مخالفتم یم ینشانه و   حی و س 

 .کند یم حی توج

گفت به    به من زنگ زد و  شب یاز دوستاش د گی-

خانم از   هی فردا بکشمش تهران، اما سا یابهانه هی

بگم  نکهیکه اوقات شما با هم تلخه نه ا  ب  اونجا

  دوب  جرات ندارم زنگ بزنم، چرا دارم اما خودت یم

جلو چشمم و   آرهرو یم مرد ی  که ابا و اجداد  مِن پ

 …رو بندازم  ا . گفتم به شمکنهروم قطع یم

می   و نامط نمینشتختم یم یلبه شانیپر  حایل با 

 :میگو یم



 یجناب مصطفو  ممنون از لطفتون ویل-

االن  نیکه خودتون هم اشاره کرد   یطور همون

   د یبگم شا یجور چه عن  یما،  ی رابطه کمهی
ً
واقعا

و اون وقت   اد ینشه که من بگم و رسام ب یجور اون

دوستاش هدر  و هم زحمات ممکنه هم مهموب  

 خوشحال یم
ً
 …که بتونم   شمبره، من واقعا

کار فرار کنم و درجا حرفم را   نی باِر ا ر یاز ز  گذارد نیم

 :دیگو و یم  کند یم ج  ی ق

 اش رو زحمت  بهانه د،یشما رسام رو نشناخت -

که تو جاده   حساب ساعت و طول زماب   د،ی بکش

  هی بق د،ی هست رو بکن
 

! اونم با س  با من  ها هماهنگ

 .آدیم

خالصش را   ی  از هم باز شود ت خواهد یم میهالب  تا 

 .زند من یم یچارهیبه قلب ب

  شیپ فرصنر  هیهست،  نتونیب هر چ   یسوا-

اما  ی  بگ دهیاز من نشن د،ی اومده که خوشحالش کن

 ا  یدلش برا دونممن یم
ً
  نی دوستاش مخصوصا

نداره که،  ی ادی   چند نفر تنگ شده، اما اخالق آدم



االن همه به خاطر طالقش کنار   کنهفکر یم

  یمن خودم سگ  هارم و پاچه گهگذاشتنش! نیم

  گنی آدما م  کنهرفتار یم ی جور نیا م…ی  گ همه رو یم

 کنهفکر یم نیاما ا اد،ی به خودش ب می بهش فضا بد

  نیمسبب ا   کرده جدا شده! خالصه اگه  هی  گناه کب 

  ساخنر  ادموندب  یتولد به  هیهم براش  اتفاق بیس  

 .یش رو با دوستاش درست کردهم رابطه

 :می گو و آرام یم کنمرا کالفه رها یم نفسم

ه هست-  االن من چ   د،یالحق شما در کارتون خی 

 نی سوال به ا هیبگم به جز باشه؟ اما فقط  تونمیم

من، حضور من   دنید  د ی شا  نیموضوع فکر کرد

که   رسام نخواد؟ کیس ا ی نداشته باشه؟  االن لزویم

العمل  طالقش و عکس یرو  نقدر یبه قول شما ا 

شوک  هو یموضوع حساسه،  نیآدما نسبت به ا

 بگه خجالت کش و نشه 
ً
فکر   دوستام چ    ا ی دمی بعدا

 …هنوز جدا نشده کی   یم

 دخیر جان؛ دخیر جان اگه یم-
 

من کارم رو بلدم   گ

  الت ی فکر کردم. خ شی   ن به همه چکه بدو 



 خواستمجوره راحت باشه، راستش یمهمه

  دمید  ها ویلاز بچه گیت رو بدم خانم شماره

  هیکنجکاون   یادیز  کمهی ها خانوم  نی ا د ی ببخش 

هم که  یا گهیبه شخص د آد،از توش دریم یی   چ

 کنمت رو بدم. حاال که فکر یمشماره شتم اجازه ندا

ه ا  نیاخودم  نمی بیم پرسه فاز و    نیوسط باشم بهیر

 از حوصله  نولش قابر 
ً
من خارج  یشه واقعا

 …شه یم

مدام به   شیهاحرف یالالبه نکهیا د،ی  گ یم امخنده

ساند که به   یبه جا  اندازد یم  کهی رسام ت آنکه مرا بیر

  یدلم برا شود فکر کنم باعث یم شیها عمق حرف

خاصش تنگ بشود؛ درجا به  یکارا  ی   خودش و هم 

 .زنمیم  ب ی خودم نه 

 .نیجوانب فکر کرد  یبازم ممنون که به همه-

مقاصدش چند   برد شی و خوشحال از پ یانرژ  با 

 .خنددیم  یاهیثان



سنه   ت ی خاص  ست یشغلم ن  ت یخاص گهید نی ا-

  یبه همه یوقت دار  یس  یم ی  پ دخیر جان، وقنر 

 !ها فکر کن  ساعت   اتی جزئ

 .طورهی   هم  د یشا-

برس و تا  ت ی وقتت رو گرفتم برو به زندگ یلیخ-

  گهید یبهانه جور کن که رسام فردا عرص  هی شب 

اول برو  یرو دار   دشی تهران باشه، تو که کل

 رتر ید  ا ی شنیم  میقا ب  جا  هیها هم اش، بچهخونه

  یجور چه نمی! ببکنمحاال باهات هماهنگ یم انی م

 .خوش روزت ، کن  یم ز یپرس رو سوپرا نیا
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و با تأسف زمزمه  کنمدر دستم نگاه یم گویس    به

 :کنم یم



 که من دارم هر دق -
ً
جناب  شمیم ز یسوپرا قهی فعال

  !لیوک

را سوار اتوبوس  شانمیخسته و داغون و ذهن پر  تن

  د یاست که با  نیفکرم مشغول ا ی  و تمام مس کنمیم

 قبول کردن پ م؟یبه رسام چه بگو 
ً
  شنهاد ی اصال

ا نیدر ا یمصطفو  بود؟ و ناگهان  کار درسنر   ط ی س 

  یها. پلکشود یمبابا در سم تکرار  یهاحرف

و   گذارمیمهم   یرو  یا خوابم را لحظه یبرا قرار ب  

آنقدرها هم که در   یمصطفو  شنهاد ی پ کنمفکر یم

و سخت و زشت   ب یلحظات اول به نظرم عج

  است یو س ت ی درا  کیم  د ی شا  . حنر ست ین آمد،یم

به نفع من هم درش نهفته باشد، به   گرانهت ی حما

زود  ا ی ر ید  توانستند هر حال دوستان رسام یم

  رسام ند،ی  جشن تولد بگ شی کنند و برا  زشیسوپرا

اش بماند و حضور  خانواده شی نرفته بود که تا ابد پ

ور  ابر یمن هم ح من   ینبود، اما سودش برا یو رص 

رفتارش با  ینحوه دنیشناختنش بود، د شیر یب

خودش  انشینش، بودن در جمع اطرافدوستا

مرد  کی. وگرنه از شد محسوب یم خوب   یتجربه



را   تو توقع داشت که  شد نیم یلیتازه طالق گرفته خ

نشان دهد و تو  انشیبه دوست و خانواده و اطراف

.  بشنایس تر قیدق  بتواب    امونشی  پ ط یاو را در مح 

م افکار س خودم را گر  ی   س کار را با هم  یهاساعت 

  یجالب و جذاب برا یدهیا کی حنر  آنکهکردم ب  

کنم.   دا ی زنگ زدن به او و کشاندنش به تهران پ 

  توانست نیم ستهخ یکلمه  حنر  گر ی ساعت سه د

 فیاز حال خراب مرا توص قسمنر  نیتر کوچک

را  امگویس    عیــــکند. با اضطراب از گذر تند زمان س 

 یباز  لمی که من آدم ف  میتصم  نی آوردم و با ا ونی  ب

 در   ستمین ب یو غر   ب ی عج یها کردن
ً
مخصوصا

 و سیع کشمنامش دست یم یحال و روز، رو  نیا

  د یشا م یبگو  ست را توانم که یم  ب  تا جا  کنمیم

تماسم تا انتها زنگ   امیمتقاعد شد. در اوج ناباور 

  زده و کیم. بهت شود قطع یم جوابو ب   خورد یم

 یو به صفحه ستمیایم  رو ادهی پ یگوشه  دهی ترس

  ا یکه خدا  گذرد . تا از دلم یمشومیم هی  خ امگویس  

را ندارم، خودش زنگ  د یجد یا طاقت برنامه



به نظر  ی   آمخودم اغراق نظر در  حنر  . کیمزند یم

 .پاسخ دادن ندارد  یکه دستم نا  رسد یم

  الو رسام؟-

اخالق آلود و بم و گرفته بد خواب ب  صدا  با 

 :دیگو یم

 ؟ یتو زنگ زده بود-

به ساعت  و نگایه دهمپشت سم یم وار یبه د هی تک

 .اندازمدستم یم

 ؟ یآره، خواب بود-

  هی خوابهتوله سگ تا یم نی خواب مرگ برم من! ا-

چون  شه،یم هوشی آدم ناخودآگاه ب شه یم  سکوبر 

رو اعصاب آدم   ذارهو یم  هی  گمته یم هیشه  دار ی تا ب

وع یم  …به سوراخ کردن  کنهس 
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 :میگو افسوس یم با 



دلت جا   یرو کجا حجم از عواطف انساب   نی ا-

  ؟یداد

یس ست یبه نفعت ن گیتو -   ،از اوضاع دل من بی 

 من عواطف انساب  
ً
 ندارم خوبه؟  اصال

 .دی  گیم  رمقم را  یهوا دارد ته مانده یگرما

همه بد  نیالزمه ا ،یدی بد خواب کمهیحاال -

  ؟اخالقر 

 .کندپر از حرصش گوشم را پر یم نفس

  ؟یدار  کار چ   هیسا-

 گر ید کنمو حس یم دوزم را به آسمان یم نگاهم

او ندارم و هر  یهایو طلبکار  یدلخور  یبرا  ب  جا

 .اورمی به زبان ب د ی لحظه ممکن است آنچه را که نبا

 .می با هم حرف بزن خواستمیم-

  ؟ به چ  راجع-

 :کنم و زمزمه یم اندازمبه چپ و راستم یم نگایه

  !خودمون-



که    یو پر حرص… جور  . بلند و عصن  خندد یم

 .دارمرا از گوشم دور نگه یم گویس  

تو نه؟ تو   یکرد  ملی کدوم خودمون؟ من رو ف -

حق ندارم صدات رو   من حنر  شهحالت بد یم

  با چه حایل  دوب  بشنوم! یم
 

کردم؟ چرا    رانندگ

آخرش رو  ه؟ی االن چ ؟ کن  منو زجرکش یم نقدر یا

 …اول بگو 

 .می  گیم  امشاب  یدست چپم را به پ کالفه

ا  یدیآروم باش، خودت که د قهی دق  هی-   ط یس 

با   امیاز حال رفتم ب مون رو! بعدش من وقنر خونه

  ؟تو حرف بزنم که خوشحال یس  

معذب آن   ی   از هر چ شیر یو من ب زند هوار یم دارد 

 مادر و 
ً
را با تمام  شی خواهرش صدا هستم که حتما

 .شنوندیم  اتی جزئ

فقط خودت  کن  چرا فکر یم دم، یبله که د-

که زنگ   دمیکه حالم خراب بود، د  دمید ؟فهیم یم

ه خل وضع با اون مدل حرف   یزدم و اون دخیر

  تونهغش کرده نیم  هیسا د ی ببخش  گهزدنش یم



 هیکه فقط   یحرف بزنه! تا االن غش کرده بود

  یزد  خایل اس خشک و اماس
ً
“خوبم”! اصال

با   کن  یم ی جور نیچرا ا  م؟ی حال من چه  فهیمیم

  من، تو؟

 ی من اومده بودم دق ؟آروم بایس   شهرسام یم-
ً
  قا

  دمیباهات صحبت کنم که د ا ی   چ ی   به همراجع

من   هی روز خوب یلی البته فردا هم خ ، سنر یخونه ن

 ویل که…یهم به تو نزد شههم کارم زود تموم یم

ات س فرصت حرف خانواده شیحاال تو باش پ 

 .می زنیم

 یز مهر و تمنا خشم و همان لحن پر ا با 

 یهم
 

 :زندپچ یم اششگ

 ه؟ یسا-

 جانم؟ -

مدت   هیبه  امی کرده پاشم ب   یآشی    نا ی امشب روم -

...  آمو غر تحمل کنم، فردا یم غی ج د ینامحدود با 

به روزگارت من پام برسه اونجا تو   یوا  هیفقط سا

وط فضا  یمن بد لی باز قصه تحو  ط و س    ب  و س 



  شیپ از پا  یدیو مدل جد کرده بایس    فیرد د یجد

  !و با دست پس زدن کشف کرده بایس   دنی کش

و به طعنه   ند ینشکنج لبم یم  جاب  ب   لبخند 

 :پرسم یم

  ؟کن  یم  کار چ  -

چقدر  ی   اما بب کنم،نیم د ی تهد وقت چی من ه -

 …یکرد  چارمی ب  خسته و 

  ؟به روزگارم چ   یوا نگفنر -

 :غردیم یکفر 

مشتاقانه    نقدر یواه، اخدا اون روزگار رو برات نخ-

 وجداب  نباش! من آدم نحس و تلخ و ب   شی  گی پ

  توب  تا کجا یم ی   تالش نکن بب  نقدر یباشم ا تونمیم

 …ن  ی خوش من رو بب یرو 

و از شدت  یپاره نکرد کهیجناب پورزند تا من رو ت -

 من خداحافیط   یحرص مضاعف منفجر نشد

دم  آم . قرارمون فردا ساعت  پنج یمکنمیم

 خونه
ً
 .ت، فعال
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و من هم  دهی نه سپ د،یآیم  ونی  مامان از اتاقش ب  نه

  اما ته دلم کیم نمی را بب کدامچی ندارم ه یلی م چی ه

که خورد…   آن همه کتگ ینگرانم، برا دهی سپ  یبرا

  و یرا داشت، کاش عاشق هر د کاش االن کیس

ا  نی جز رضا شده بود که در ا صفنر  حداقل   ط یس 

فرا   آور مرگ . خانه را سکوبر شد مرهم حالش یم

که   نمی ببار در طول عمرم یم ی   اول  یگرفته و برا

خانه خاموش است و ه    ب  عطر و بو  چی چراغ آشی  

  یهمه سد  نی لحظه تنم از ا کی. ست یدر خانه ن

گام    دهی آرام به سمت اتاق سپ ب  هابا قدم لرزد،یم

در  یال اراده که ب    ست ی . دست خودم ندارمبریم

چند   ر یتخت، ز  یرو  نمی بو یم کنما باز یماتاقش ر 

  دهی لحاف و ملحفه و پتو پشت به در دراز کش

و   رومسش یم یو باال کنم است. در را کامل باز یم

صورتش چند لحظه چشمانم را محکم   دنیبا د

بات  د ی پوست سف فشارمهم یم یرو  صورتش از رص 

دست مامان کبود و بدرنگ شده بود، از چاک باز  



  ادگار یبه  دهی خشکخون   لبش کیم یگوشه  یشده

تر را در دلخراش یاصحنه شیمانده بود و موها

مواجش که  و  با یز  ی. موهازد رقم یم ت ی نها

کنده شده انگار تا   مناطقر  کیمشخص بود در 

که   مخلوط شده شیهاصبح با اشک و ضجه

 .درهم گره خورده و کدر بودند

فکر  انتها ب   و من با غیم کشد نفس یم ن  ی سنگ با 

  یکه قرار بود عمر   ب  با یآن عروسک ز  گ  کنمیم

خونم شد؟ کجا   یتشنه گونهنیهمدمم شود ا

به   و محبنر   یحس خواهر  چی اشتباه کردم که او ه

  نیا  دانست من نداشت و ندارد! و رضا از کجا یم

  ما را؟ ی   ب شکاف بزرگ

 ه؟ یسا-

  یهاپلک یتا رو  رود نگاهم یم زد،ی ر فرو یم قلبم

مانده  ه ی  بازش که به مقابلش خ مه ی دار و ن پف

 .است 

  بله؟-

 ؟ یدقرص به من یم هی-



و در حال تا کردنش   کشماز سم یم هوا را ب   شالم

 :پرسم یم

  ؟قرص چ  -

از   می آن حجم عظ ر یز  شیر یکه سش را ب  نمی بیم و 

 :غرد یم ر یو از همان ز  کند لحاف و پتو پنهان یم

  ؟ی کردغذا درست یم-

 :زنمو لب یم رومعقب یم قدیم

 نه، گشنته؟ -

 :دی گو یم وار ناله

، فقط -
ً
لرز دارم،    یلی قرص به من بده خ هی اصال

 …کنهتمام استخونام داره از درد ذوق ذوق یم

  اششاب  یپ یهمان فاصله پشت دستم را رو  از 

 دارد ویل گذارمیم
ً
  نیا داِغ داغ است. تب که حتما

  اد یز  یاز حد ممکن است از وجود پتوها شی ب داغ  

و   کنمگرد یمهم باشد. به طرف در اتاقش عقب 

 :میگو آرام یم

 …آرم برات یم-



  رومیم
 

و  و با دو مدل مختلف قرص سماخوردگ

 دنی . با شنگردمآب به اتاقش بریم وانی ل کی

و من  شود یم ی   خمی به زحمت ن میها قدم یصدا

متاسفانه مامان   شوم،را یم فشی خف  یناله یصدا

بر سش آورده است که اگر باز دست رضا به   ب  بال

 آزارها
ً
 نوازش دهی سپ  یبرا  شی او برسد احتماال

و  بلعد یم ها را به سخنر . قرصشود محسوب یم

اتاقش را ترک کنم با همان   خواهمکه من یم  زماب  

 :دیگو گرفته و به زحمت یم  یصدا

نفر  هیهم تموم بشه، فقط تو  ا یدن دونستممن یم-

  ومد ی کس جز تو ن  چی ! مثل االن که هموب  برام یم

مرده؟ اما دست خودم   ا یم زنده نهی بب ساغم حنر 

 …اومدنبود که ازت بدم یم

  ونی  ب  امنهیکه از اعماق س   شود یم آه تلج   نفسم

 :زنمو لب یم د یآیم

  .دهیبخواب سپ -
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 کیبه قلبم  کنمحس یم میآیم  ونی  اتاقش که ب  از 

وصل شده، آنقدر دلم از مامان   ی   سنگ یوزنه

با   دور از باور است که حنر  میشکسته و رفتارش برا

به مراتب   د یشا دهیحالش از سپ  دانمیم نکهیا

کنم بهش    خودم را راض   توانمتر باشد، نیمخراب

  یکه رو   ایمیپ و و به د بندم س بزنم. در اتاقم را یم

  امی . اول پ مانمیم هی  نقش بسته است خ امگویس  

 .کنمرا باز یم یمصطفو 

ساعت  دخیر جان، پس اگه به رسام گفنر   نیآفر "

فردا ساعت چهار   ست ی اگر زحمتت ن ،ب  پنج اونجا

  کی و ک اش، اونا خورایکها برو خونهبا دو تا از بچه

تو خونه، بعد با هم  ارنی رو ب دنیکه خر   ب  ای   و چ

بشن! از   می اونا کجا قا  ،ی   کن   کار چ   نی ی  بگ می تصم 

  ب  هم غافل نشو دخیر جان چون تنها جا  یانبار 

 سک نیم
ً
توش. ممنونم که  کشههست که اصال

 بگو  داشنر  ی . کار ننداخنر  ی   روم رو زم
ً
 ".حتما

و  نمی نشقابش یم یاتاقم و لبه یکنار پنجره  رومیم

حجم از  نیمن طاقت ا کنمبا حرست فکر یم

س ا جانی ه  انگار    نیو اسیر
ً
کارها را ندارم، اصال



  یی   باال و پا رشیرابطه و پذ کیکشش بودن در 

را ندارم.   یدیچالش جد گونهچی و ه شیهاشدن

کنم    ار گرفته بودم مرتب در ذهنم تکر   اد یمن فقط 

  نیبه ا دنی راه رس اما حنر  خواهمکه آرامش یم

و  یگر ید یجا  ب  آرامش را جزء در چهارچوب تنها

کنم. حضور هر   دا ی بلد نبودم پ یگر یبا شخص د 

هم  مشغویلدل من وزن داشت، حنر  یبرا  آدیم

خودم را با  ف یکه تکل  دگاهید نی و من با ا داد آزارم یم

شیر لحظات  یشدن ب کی رابطه و س   کی بودن در 

 
 

هضم کنم،  توانستمنیم یگر یرا با شخص د  زندگ

را  هیو چگونه قض میمانده بودم چه به رسام بگو 

  دند ی ما را شن یجمع کنم که اگر دوستانش صدا

  د یمن با حنر  نکهی او بدتر نشود. با حرص از ا یبرا

ه فکر تفکر دوستان رسام درمورد او هم باشم و  ب

اضافه  یرها ذهنم همه جا فقط به دنبال با

 .کنمخودش را باز یم امی پ بار نی ا گردد،یم

 نیم یزداگه تو زنگ نیم"
ً
 تونستممن واقعا

ما بدبخت   قیرف نیرو بخورم، ا نا ی دستپخت روم

  نیحرفا تو ا  نیبه خدا از زدن ا هیشد به خدا! سا



اما تمام حال و هوام و  کشم،سن خجالت یم

 تو گره خورده، اگه حنر   یبه تو و رفتارها امهی روح

ا هر ی کن  یم یازم دور   یدرصد هم از قصد دار  هی

کار رو در    نیهست واسه خودش، ا و رویس   وهی ش

 "…شمیم ت ی اذ یلی حقم نکن، خ

از ساختمان   و قسمنر   اطیح یتکرار  یمنظره به

  نی در بدتر  کنمو حس یم اندازمیم نگایه ب  رو وبهر 

ا   ط یس 
 

در    یادیز  یها کاش  یام، اقرار گرفته امزندگ

  دهی کاش سپ  یا نکهیمانند ا رفت؛و یم آمد مغزم یم

را   نیبود و من فرصت ا یتر دخیر نرمال و موفق

 فرض را  کنم…خودم اشتباه   یداشتم که برا 
ً
اصال

اشتباه فاحش   کیبگذارم که رسام پورزند  نیبر ا

  د یرا داشت که آزادانه بگو  نیاست اما ذهنم حق ا

راحت به    الیسال برو و با خ هشت و ست یبعد از ب

  ایمی و باز پ   لرزد دوباره یم اماشتباهت برس. گویس  

 .بنددچشمانم نقش یم یاز او جلو  گر ید

فکر و  ی   بش تعارفتا فردا با خودت ب   کمهی هیسا"

 خوشت نیم
ً
مشکل حل   هی ا ی آد کن، اگه از من کال

هم با من به   امت ی هست، تا ق کن  حس یم نشدب  



ت کن   در   شیر ی! بشه عوض نیم ج  ی ه زور معاس 

  شه،عشق نیم جاد یارتباط بودن آدما باعث ا

  کمهی نه. اما اگه دلت با مج  ی پس ه آره؛عادت یم

  ون،ی  ب  ا ی ب  هاتالی ها و فکر و خاز چهارچوب

خودش رو  یها هم سخنر  شیجور ی   ما هم یرابطه

اما من   م…ی با هم فرق دار  یلی داره چون من و تو خ

کم بوده…   د یشم، شا کی کردم به تو نزد  سیع یلی خ

بد رفتار کردم، بد حرف زدم. باشه  ب  جاها  هی د ی شا

  نمی بو نیمسمت ت  از  یلی تما چی ه قبول! اما وقنر 

 د
ً
  ؟که چ    گم! یمشمخسته یم شم،یم  وونهیواقعا

نه  فهمم،رو یم ا ی   چ  نی من نه مدلمه، نه ا ی   بب 

حاال  میمدت دور باش  هی ا ی اش کردم که بتجربه

اجازه رو  نی ! دست من باشه اشهیم چ   می ن ی بب

ام  نی اما اگه ا دمبهت نیم انتخاب توئه بهش احیر

 دوستت دارم اما ترجی و با ا ذارمیم
ً
  حی نکه واقعا

 تو زندگ  دمیم
ً
 فردا به من،   ت ی کال

ً
نباشم. پس لطفا

کلمه    کیفقط  یکه دار   یاگهیدر کنار هر حرف د

 "! باشه؟سنر ین  ا ی بگو هسنر 



 بورد ی ک   یرو  حرکت لحظه انگشتانم ب   نی چند

 .کنمیم پ ی و سپس تا مانند یم

باشه، ذهنت رو   ت یباشه، فردا حواست به رانندگ"

 ".مسائل نکن نیمشغول ا
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  امی را کنار بگذارم دوباره پ گویس    خواهمیم تا 

 .دهدیم

تلخ و سد و  نقدر ی سختش نکن! ا نقدر ی ا ه،یسا " 

جنس و گوشت تلخ نباش! من دوستت دارم  بد 

 یکه تو با منطقت بخوا  از اوب   شیر ی ب یلی خ

 ".کن    لشی تحل

  کردمرا پرت یم امگویس    شد یم میرو  خواهد یم دلم

  ختمیر و زار و زار اشک یم کردمرا بغل یم میو پاها

 نیم
ً
 سمیبنو  ش یاالن با ذوق برا توانستممن واقعا



دخیر   کی که از   یی   هر چ ا ی زمیعز  طور ی   منم هم

ا نی در ا به دروغ. به نظرم  حنر  رود انتظار یم طی س 

 منصفانه نبود و 
ً
ها خودم و من ساعت  قنر اصال

ح داده بودم و او گفته بود  شیرا برا اتمی اخالق  س 

نشده از  ج  ی با من ندارد هنوز ه مشکیل چی ه

  نیو طلبکار هست… ا من شایک و تلج   یسد

وعده نکردن به   ا یو عشق بود  یقرار نامش ب  

  ؟یآور فقط به زبان یم جانی که از س ه  ب  ها ادعا 

و   شومو از ظلمات خانه رد یم می  گدوش یم عیــــس 

 ی. نه اثر کنمپا تند یم ها یمودمح یبه طرف خانه

آمده  ونی  از بابا هست، نه مامان هنوز از اتاق ب 

خوشبختانه خود  زنماست. در واحدشان را که یم

س فراواب  کند در را باز یم  تا یب هر دو آرام   . با اسیر

که به    ستمیایم یجور  من و  میرو طبقه باال یم می ن

اف داشته باشم. ب یی   طبقات پا یهمه پر از   تا یاس 

 :پرسد غصه یم

  چطوره؟ دهی سپ -



و   رود صورتش و راهرو یم ی   ب یا لحظه نگاهم

 :زنم. لب یمگردد بریم

حالش خوبه؟   ؟زنده است فقط، باربد چ  -

 گفته؟   دهی به سپ چ   یدی فهم 

 :دی گو یم حالب  

 …که   ستشیاز کجا بدونم؟ ن-

ب بریم نگاهم  .چشمان پر دردش یرو   گردد به رص 

  کجاست؟  ؟چ   عن  ی! ست ین ؟چ  -

گذاشت رفت، بابام هم گفت بهیر و رفت دنبال  -

 .مامانم اونم برگشت خونه

 :کندزمزمه یم یدی و با ناام  می  گرا به سم یم دستم

ا  نیاون بچه رو االن تو ا د ی خدا، نبا یا- تنها   ط یس 

 که… کجاست؟   ی   ذاشت یم

 پ شیگوش  دهجواب نیم دونم،نیم-
ً
  شی رو. حتما

نگرانشم،  ی س  نیمنم ا  هیدوستاشه… راستش سا

اگه   شهازت بکنم یم خواهیس   ه ی خواستمیم

  تونهیم ن  ی بب یرو بنداز  هی به دوست پرست  توب  یم



زن   لی چون انگار با فک و فام  ارهی آمارش رو درب

 .سابقش در رفت و آمد بود 

  میهاگرفته دست   و با حایل دهمیم هیها تکنرده به

من به  شد یم ب  بایز  ز ی سوپرا یلی . خزنمرا بغل یم

که رسام انتظارش را   یاعاشقانه یکادو و حرفا  یجا

به دنبال باربد  خواستماز او یم  د یبا  د ی کش یم

  !بگردد

 تو هم؟ یگره خورد  ینجور یچته تو؟ چرا ا-

را کنار   امیو تودار  اطی بار در عمرم احت ی   اول یبرا

 :میگو و راحت یم رمگذایم

! نه چ  زشیفردا تولد رسامه، قراره سوپرا-  یی   کی  

 یم یا دهیا چی نه ه دمیبراش خر 
ً
  دونمدارم! نه اصال

 …بهش بگم د یبا چ  

کنار    تا یب یاز چهره صالیآن همه غم و است آب   به

را س ذوق و   دهی او و سپ  شه یمسائل هم نی ا رود،یم

 .آوردشوق یم



خوب براش  ی   چ هی  می کن خوب با هم فکر یم-

 چ   ،چ   عن  یبعد  ؟یفتادی به فکر ن ر ید  ویل ،یبخر 

  د یبا خاض ی   بهش بگم؟ مگه چ
 

  ؟ بگ
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 حوصله  یباز مسخره  یس  هیبابا -
ً
ش که من اصال

 من با دوستاش زودترربا
ً
برم  د یرو ندارم! مثال



شه   ز یو سوپرا اد یش، اونا قايم شن بعد اون بخونه

خودمون  کمهیکه ما االن   نجاست ی مشکل ا ویل

 ست ین ی   روت  همه چ    عن  ی دوب  یم  میمشکل دار 

 …که

 .کندحرفم را قطع یم جانیه با 

  ی   ! بب فهممیم فهمم،یم-
ً
 خودت رو نباز، س و اصال

!  گهید قهی چند دق  کشه؟تهش مگه چقدر طول یم

 …ناز و عشوه کمهیتو 

و  کند خودش را قطع یم معن  ب   خودش حرف و 

 :زنم لب یم د ی . من ناامکند فکر یم کیم

بدتر  اره،یدرب د یجد یباز  وونهید  هی ترسمیم-

  !بشه یز یآبرور 

 چلچراغ مجلس عرویس یبه اندازه تا ی ب چشمان

 .زندبرق یم

 ه؟ یچ هاشیباز وونهید-



و هر دو از   شود سوم خارج یم یاز طبقه کیس

زمزمه   شود،. خطر که رفع یممی کنترس سکوت یم

 :کنم یم

 !پررو نشو  دم،یبهت خند گهید-

جلو  و خودش را کیم زند لبخند یم یاذوق بچگانه با 

 :دیگو به من یم تر کیو نزد  کشد یم

جلو دوستاش برات مهمه،  یآبرودار  نقدر یاگه ا-

  !خب  یبذار  هیاز خودت ما د ی با کمهی

 بکنم؟  چه غلیط-

حرف   ،یاقربون صدقه هی! آرومش کن   د ی با-

جلوش که بدتر  یبر  افهی. با قیی   چ  ،یاعاشقانه

 …تا خوشحال شهیم شایک

 :میگو و با حرص یم  می  گها یمرا از نرده امهی تک

، چون نه ا یدی ک مفکم  یلیخ-
ً
من   نکهیبود واقعا

 شک یم  ن ی اهل ا یلی خ
ً
  کنهکارام کال

 
  پاره سنگ

 !هو ی خورده تو سم  یی   چ



- 
 

 ،یقربونش بر  یکدوم مرد  ،بابا چقدر تو خنگ

بهت شک   عاشقانه خرجش کن   یچهار تا کلمه

  چارهی توئه. ب ی   و بدب وبی مال مغز مع نا ی ا کنه؟یم

 .کنهیم  فی هم ک تازه شب تولدش کیل

 :میگو و در همان حال یم رومها یمسمت پله به

کنه؟ من عذاب بکشم، از    فی ک  د ی فقط اون با-

که پس فردا نتونم    ارمی در ب  یخودخودم حرف ب  

 .وبهی تو مغزت مع  م؟ ی  پسش بگ

 .شودها خم یمس هره از 

هم  یخوانه مغز من کارش درسته، تو هم خر یم-

  یخواجون! اگه یم هی سا  شهدا هم خرما، نیمخ

  کمهیجلو دوستاش حاال  رهآبروت یم یسگ ببند

 !خوره؟بریم ا یدن  یبه کجا  مهربون بایس  
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 :میگو و با حرص یم  ستمیایم د،ی آدریم کفرم



  هاشیباز  وونهیمن مهربونم که تا حاال با اون د-

مم رو نذاشتم رو کولم و الفرار! خ 
ُ
و   دمید ا ی   چ  یلی د

 .نظر نده  ،دوب  چشمام رو بستم. نیم ویل  دمی شن

 :زندپچ یم طاب  ی ش   یلبخند با 

 !یشد هاشیباز  وونهی د ی   بهش بگو عاشق هم -

 برو بم تا یب-
ً
 چرا من با تو حرف یمی  لطفا

ً
 زنم. اصال

  آخه؟

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 ”هشتم  فصل“



 ”پالک هفده “

 ”شاهد  یهاپنجره“

  قاب“
 

 ”دلدادگ

 

 

 

 

 

.  کنمیم کوتایه  کی دوستانش دم در سالم و عل با 

که انگار   رسند به نظر یم زن و شوهر گرم و مهرباب  

آنها   یبه عهده مهماب   د یخر  ت یبار مسئول  نی شیر یب

که من هم   روند بار نیم ر یبوده است. اول ز 

که در دست   شان کنم و من فقط با دسته گیلکمک

با   پسس  رومساختمان یم یدارم به سمت ورود 

 یآسانسور تقر  دنید
ً
خراب  ساختمان آنها   شهی هم با

دست از تعارف بردارند و  شوند مجبور یم

کنند.    می را با من تقس دشانیخر  ی   سنگ یهاسهیک



و  کهی است مدام ت ار یدوست رسام که نامش شهر 

  شیهاغش به حرفو زنش غش پراند متلک یم

جواب خانم  میبگو  شد یم میکاش رو   خندد،یم

بدهد   خواهد یم دوم را چه کیس یفضول طبقه

 .گذارمجگر یم. اما دندان س تر واشی کاش کیم

 فلجم کرده از ا  خجالنر  با 
ً
  یخانه د ی کل  نکهی که واقعا

  ی   را زم ی   سنگ  یهاسهی من است؛ ک شی رسام پ

دسته گل را از دستانم    ار ی زن شهر  لو ی ن گذارم،یم

سپس   کنم،در را باز یم هوا و من ب   د ی  گیم

بارها   یهی و با بق می  گگل را از او پس یم  گردمبریم

  .میشو وارد خانه یم

خانه را پ شهیبه عادت هم من  م،ی  گ یم شی راه آشی  

  چی که در هم پ  یا سهیاست و دارم چند ک یی   سم پا

 یزدهبهت  ی که صدا  کنماند را از هم جدا یمخورده

 .چرخاندنگاهم را سمتش یم لو ی ن

ه؟ نجا یا ار یشهر -   چه خی 

با  یالحظه شود؟. مگر یمزند در جا خشکم یم و 

وع به گز   دستاب   که   و چشماب   اند گز کردهکه س 



و آه  کنماش را نگاه یمدور تا دور خانه  زنند،دودو یم

و  ی ناهارخور  ی   . جز مد یآاز نهادم باال یم

  چی ه منی و قسمت نش ونیز یو تلو   شیهاصندیل

  هی شب  شیر یو ب  ست یبه قبلش ن هیخانه شب نیا ی   چ

  .ماندزده یمزلزله یهابه خانه

  یرو  شیپاها یتازه صدا  د یآکه عقب عقب یم  لو ی ن

هر  یتوجه ی   کف زم  یها شکسنر  عیآن حجم وس

شده   ی  خرد و خاکش لیما را به وسا یسه تا

و  د یآتا چشمان من باال یم ار ی. نگاه شهر کشاند یم

 :میگو من تنها یم

 .میساعت وقت دار  کی-

در   از من حرق   فهمد . یمخورد تکان یم شی جا در 

 .دی  گش را سمتم یمدست  رومتا جلو یم د یآنیم

رو   ها شهیخرده ش نی ا ب ی من ترت ست،یکار شما ن-

خونه برس  یبه کارا لو ی . شما و ندمیم  .ی   آشی  

و  شود یم کش یزنش نزد نمی بو یم دهمتکان یم س 

وع به پچ مشغول به کار   عیــــ. س کنند پچ یمس 

که   ب  هاشود را در ظرف دهی چ  د یهر چه با شوم،یم



خانه پ یهانت ی درون کاب . نمیچیم کنم،یم دا ی آشی  

وجود   با یز  یدکور  یها آن ظرف  گر یچرا که د

را در   کی. کشورمرا یم ندارند. شستن   خارچ  

نامنظمش را   خچالی و درون  گذارمیم  خچالی

که البته    کنمدم یم  ی. سپس چاکنممرتب یم

  کار ممکن است چون از تمام تنقالبر   نیتر مسخره

  یامشب چا مشخص است کیس  اند دهیکه خر 

خانه  لو ی ن شود . کارها که تمام یمنوشد نیم به آشی  

 .گرددبریم

انجام   جون تموم شد کارا؟ با چه سعنر  هیسا   یوا-

  .یداد

آدم  کی  ر یتصو  خواهم. نیمزنمیم جاب  ب   لبخند 

کنم، اما با    ت ی شان تقو سد و نچسب را در ذهن

  .دیآاز دستم برنیم یگر یام کار دذهن آشفته  نیا
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  کیو من از  خورد زنگ یم امگویس    خوشبختانه

نام   دنیاما با د شوم،خالص یم یمصاحبت اجبار 

در   امانب   یارسام دوباره تمام جانم را دلشوره

 :می گو یم یبلند  یبا صدا اراده. ب  د ی  گبریم

 !رسامه-

که ساکت شود   کند به سمت زنش اشاره یم ار ی شهر 

سی     یدکمه کشمکه یم  قر ی و من همراه با نفِس عم

 .کنمرا لمس یم

  جانم؟-

 ؟ سالم، خوب  -

 دنی بکشم که با د اد یسش فر   شد یم کاش

 یتو چرا خوب نباشم؟ اما با لبخند  یها یباز وانهید

 :میگو یم

 ؟ ب  کجا   ؟یخوب، تو چطور -

  !؟ب  تو کجا  کم…یتو راهم، نزد -

 :زنمو لب یم دهمبا تأسف تکان یم یس 



  ی   تم… بب خونه کیمن کارم زودتر تموم شد، نزد-

!  نهیی گرمه، من فکر کنم بازم فشارم پا  یلی هوا خ

  ؟اشکال داره برم باال تا تو بریس

. من ثبات  دانم مکثش را یم لی و من دل  کند یم مکث 

و او ندارد، او هم از من ثبات   خواهمیم یرفتار 

و من ندارم. قرار است امروز پر   خواهد عاشقانه یم

ها من خط و نشان یو برا  د یا ی ب دانی قدرت به م

ها  صحنه  نی است، قرار نبوده من شاهد ا دهی کش

 :دیگو باشم پس یم

هم  یل یخ رسم،یم  گهیربــع د هی من تا  هیسا-

 واست ی ن ج  ی م؛ خونه هگرسنه
ً
باهم  سا ی . لطفا

 .رستوران هی میر یم

 :دهم و ادامه یم کند گل یم  امبدجنیس رگ

آب به صورتم  هیو  ب  باال دستشو رمپس من یم-

 خوب    گمیم ،یا ی تا تو ب  زنمیم
ً
که حالم اصال

 …ست ین

 :رود باال یم شیتن صدا و کیم شود یم  کالفه

  !هیسا-



اما با   رود درهم فرو یم م یهااخم م،ی  گ را گاز یم لبم

  تعجن  
 

 :میگو یم ساختگ

 ؟ هسنر  عصن   نقدر یجانم؟ تو چرا ا-

 نی با ا کمهیراستش  زم،یعز  ستمی ن عصن  -

 هی خوامدوم بحثم شده، نیم یطبقه یهیهمسا 

 نرو باال؛ دارم یم یور  یوقت بهت در 
ً
 .آمبگه! لطفا

 :کنمیم زمزمه

  ؟ریسیم آهان باشه، گ-

. از کوچه پس کوچه  هی تو کامران دمی چیتو صدرم، پ -

 .رسمیم گهید قهیده دق  آم،یم

ِ مقابل دو جفت نگاه سنگ در 
  متعجب به سخنر  ی  

 :میگو یم

 !پس ت نم یبباشه یم-

بروم   د یدهم که با حی به دوستش توض خواهمیم تا 

با خود رسام به خانه   یابهانه ک ی و به  یی   پا

 دا ی دوستانش هم پ گر ید یبازگردم، ناگهان س و کله

  .شودیم



. شود تر یمخراب کنمکه من فکر یم  از آب   اوضاع

و سخت   ست یحواسش به گذر زمان ن کسچی ه

هستند. نگاه    گر یکدیبا  و احوال پریس  مشغول حال

طبق  خورد گره یم  ار ی نگرانم که به چشمان شهر 

   یکه مصطفو   یقرار 
ً
گذاشته، همه را که جمعا

 ت ی هدا یبه سمت انبار  شوند شامل پنج نفر یم

شمع   یو بسته  کی و دست آخر خودش با ک کند یم

یر  در به و قبل از بس رود یم  یو فندک داخل انبار 

 :دیگو زده، یممِن بهت  یرو 

ته اون راهرو که پشتش به   نی بر  یابهانه هیشما به -

  قهی که برسه ما پنج دق  باشه، از وقنر  نجا یما و ا

 !ونی  ب میآبعدش یم

که برنامه عوض   میبزنم و بگو  شیصدا خواهمیم تا 

 .بردرسام نفسم را یم امی شده، پ

  ه؟یسا  ب  کجا -

من و همه    یستاپا آد االن یم ،یوا کنم”یم زمزمه

 ”…کنار  ذارهیم شورهرو یم

 :کنمیم پ ی لرزان تا انگشتاب   با 



حالم بد بود.   د ی ببخش ،ب  اومدم باال دستشو -

  .دیمن رو ند مجبور شدم، کیس

 ار یکه شهر   ب  راهرو  یبه سمت همان انتها ارادهب   و 

ه  ک  ب  . به سمت همان اتاق کذادارمگفت گام بریم

 ب  
ً
  شینگاهم در فضا هوا درش باز است و من واقعا

که    ست یآشفته بازار  ی  حواسم درگ . خورد یم  چرچ  

خانه ندارد و  شی ساعت پ می ن یاز فضا  دست کیم

و درد تا عمق   رود یم  یی   ت یس   یرو  میناغافل پا

 میا ی به خودم ب خواهم. تا یمکند استخوانم نفوذ یم

در    شیو صدا شود یم دهیدر خانه با شدت بهم کوب

 .اندازدجانم رعشه یم

  !هیسا-
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 ی را داخل اتاقش تقر  خودم
ً
  میکف پا  کنم،پرت یم با

 یشده است و سوزشش کاسه  سی داغ و خ

 .کندچشمانم را پر از اشک یم



ا توجهب   یالحظه که درش قرار   یطیبه رسام و س 

 ب  چه بال نم یتا بب نمینشتختش یم یام، لبهگرفته

که از    آمده است؟ اما آنقدر خون سچ   میبر س پا

ه یم میپا خرده  توانمپر جهش است که نیم کند س 

روز انداخته   نیرا به ا می که پا  یی   آن چ ا یو   شهیش

  .کنم  دا ی را پ

و  ی   که دارد به خودش و زم  شنومرسام را یم یصدا

 با د دهد زمان فحش یم
ً
خانه به   یی   تم  دنی. احتماال

برده است.   ب   نجا ی مدت من در ا حضور طوالب  

 :زند داد یم

  گرفته؟  ت یموش و گربه باز  ؟ب  کجا  هیسا-

 ی. خداتوانماما نیمبلند شوم  میاز جا خواهمیم

 شهی من ش  یدرون پا دانند من، دوستانش که نیم

س   ند،ی ای ب  ونی  رفته و هر آن ممکن است ب 

  یکه رو   گردمیم و به دنبال دستمایل چرخانمیم

در آن  امبگذارم که چشمان لعننر  امیز یمحل خونر 

و  براق غ ی ج رِ یتکه لباِس ز  کی یبازار رو  آشفته

 .شودخشک یم ب ی عج



 ؟ یشد ا  چ   ؟ب  نجای تو ا-

 ن  ی حال عج گردد،قامتش بریم یکه به رو   نگاهم

  یباز  لمیمسلط بودن به خودم و ف گر ید  شومیم

کار ممکن   نی تر کردن نه تنها سخت بلکه نشدب  

  .است 

 یاز بو  خواهد و من دلم یم زند زانو یم میپا یجلو 

معجون منحرص به   گارشی تنش که با ادکلنش و س 

را  میتوان فرار کنم. مچ پا نی شیر یبا ب سازد،یم یفرد

را پس   میپا  خواهمیم ارادهو من ب   د ی  گ در دست یم

قدر خشم در  و همان کند بکشم، با خشم نگاهم یم

 .ند یبنگاهم یم

 ب  دستشو هیجا اومده، بعد از  عیــــحالت چقدر س -

ر!؟ االن  همه کا نی واسه ا  چقدر وقت اضافه داشنر 

  ؟ ی کار رو کرد  نی بگم حقته، خوبه؟ چرا ا

نشود و  فیتا کث  زند شلوارم را باال یم  یپاچه کیم

  با حرض کشاند،یم ی   تخت را به زم یرو  یملحفه

 ر یو ز  دهد ملحفه را جر یم کند ترسناکش یم که کیم

 .غردلب یم



هم به  نقدر ی هست که ا  چه مدل س کار رفتن   نی ا-

  نی چطور من تو رو دو ساله ا ؟ید ی خودت رس

 شکیل نی کار! از کجا ا  ی   س هم  دمیند شکیل

  ؟یآیم

ها و ساکت ماندن نبودم  حرف نیا دنی آدم شن  من

بزرگ به مرز  یلی گام خ  کیو هر لحظه داشتم 

کردن و    غی ج  غی . اما آدم جشدمیم کی انفجار نزد

آدم   مشت  کیچشم  یدرآوردن هم جلو  ب  ایحب  

 :میگو نبودم، پس آرام یم هی غرب

 …بودم ب  رایپذ یبرا ب  جا -

 

 

 

 

 

  خاتون#

 _عاشق یها _پنجرهن  یشب_نش #



 

 ,عاشق یهاپنجره ن  ی نششب  "VIP" کانال

[27.06.2021 14:41] 

 زیدوستان و همراهان عز  سالم

 

 

پارت  ۱۲جمعا  میما هر روز دو پارت دار  VIP  در

 ...رهجلو یم تر عیــــروند داستان س  نجا ی در هفته و ا

  در خدمتم بود من در خصوض سوایل اگر 

@zahra_alma 
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                زمیدوستان عز  سالم

 

 



  نجا یا دوارمیام     vip به کانال نیخوش اومد یلی خ

و تبادل و دو برابر   غی بدون تبل ها از خوندن پارت

 .دیلذت بی   کانال اصیل

 

 

       خواهیس   کی  زانمیعز  فقط 

خودم سخته، چون  یمطرح کردنش برا حنر  واقعا 

به خود من بگه برام سخته، اما لطفا   اگر کیس

 .دی نکن  خودتون کن   یبرا  ا ی ،کیس  یها رو برا پارت

               

 

       د ی کنیم  ت یکه رعا  ممنونم
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  کیاز  به قسمنر  هیرا که شب شهیش کهی ت  باالخره

دلم ضعف   کشد،یم  ونی  ب  میگلدان است از پا

و به  شود چشمانم پر از اشک یم ی. کاسهرود یم

  نیتا زار نزنم با ا می  گ خودم را یم یجلو  سخنر 

  یها تحت فشارهاروز  نیکه به شدت ا  ب  اعصا 

قرار گرفته است. ملحفه را محکم  ب ی و غر  ب ی عج

و دست آخر به   چد ی پزخم باز شده یم یجا یو ر 

  توانمنیم گر یکه د  زند محکم گره یم ن  ی طرز عج

 .رودام به هوا یمخوددار باشم و ناله

 !درد داره واش،ی-



 :دوزداش را به چشمانم یمغرق خون چشمان

 ...درد داره شهی زخم هم یآره خب، جا -

 یمحل بر  کیم  و 
 

ملحفه فشار   یهاهیال  یرا از رو  دگ

 .کشدیم ی  و من قلبم از درد ت  دهد یم

 ...نکن ت یاذ -

  و اندگ کند را لمس یم می مچ پا د یآباال یم دستش

 .کندبعد استخوان ساقم را با خشنونت نوازش یم

مدت  هی یتو قول داد ه،یسا   کن  یم ت ی اذ  یتو دار -

... اما هر روز  که بایس    ،که بموب    ،به من اعتماد کن  

! چرا  ن  ی باوضاع و احوالم رو که یم ،ی زد یساز  هی

مگه من به تو نگفتم نرو  ؟یبه باز   ج  ی پ یم یدار 

 نگفتم ا
ً
خونه خط قرمزش در اتاق  نیباال! مگه قبال

 
 

من به   ت ی شخص ن،م خواب منه؟ که زندگ

تو رو کشونده  ... چ  شهدر عوض یم  نیا  یفاصله

  ستم؟یمن ن اونم وقنر  جا،نیا

که   یااتاق ممنوعه ی   هم یبه فضا چشیم ر یز 

 میکه بگو   چرخد و زبانم نیم کنمنگاه یم د یگو یم

که تو درش نفس   ب  فضا  دنید یوسوسه حنر 



  نکهیچه برسد به ا آورد دارد مرا از پا در یم کیس  یم

هم بهت سخت نگذشته و   یلی انگار در نبود من خ

 .مانده است  باقر  ی   هم کف زم ش یهایادگار ی

  ه؟یسا-

 شود یم اشکماکان عصن    جمع لحن بم ویل حواسم

هم  می که دارند از مرز زانو   و حرکت انگشتاب  

 :میگو یم ربط و ب   رود . نفسم بند یمگذرند یم

 …خواد یم هی کنم پام بخ  فکر -

و به سمت صورتش   د ی  گام را یمدستش چانه کی با 

صورتم پخش   یو نفس داغش رو  چرخاند یم

 :شودیم

چراغ   ؟چ   عن  یرفتارا  نی . است ین قیزخمت عم-

ه؟ چته ت  و؟ سی  
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و نگاهم به سمت در   گذارمدستش یم  یرا رو  دستم

و شمع و   کیکه دوستانش با ک  ب  درست جا رود یم

  .اندستادهیپهن و خوشحال منتظر ا ب  هالبخند 



قبل از آن  که مرا ببوسد ویل  د یآرسام جلو یم اما 

که در تمام   ب  به جا  رسد امتداد نگاهش یم یالحظه

 هی  من به آنجا خ کرد که داشت مرا درمان یم  مدبر 

اش تنه می براق و جذاب. ن ر یام، به آن لباس ز بوده

  ماند ق یمکه به سمت من خم شده بود در هوا معل

  خواهد تا یم را یز  شود و مات یم شیهم ک ت ی و درنها

تولدت مبارک در   کیبلند موز  یدهان باز کند صدا

و   اندازد قلب مرا از ترس به تپش یم خانه، حنر 

و او،   زند ی ر و خنده بر سش یم اد یدوستانش با فر 

  بشود گفت کیم د ی شا  حنر  انی  زده و ح بهت 

  .شودیم ز یباالخره سوپرا شانی و پر  دهی ترس

است که حواسش به من و  تنها کیس ار ی شهر 

 عیــــس  نی اوضاع و احوال درون اتاق است، بنابرا

  یتا به من برا کند یم ت یجمع را به سمت هال هدا 

فرصت تنها شدن بدهد. آنها  ب  طال  یقهی چند دق

. شود و دِر اتاق پشت سشان بسته یم روند یم

  میپا یرو  اندازمام یممسخره ت ی به وضع نگایه

 نه به خاطر  ستمیایم
ً
هنوز درد دارد اما احتماال

 یبر 
 

  یکه از رو   یمحکم و پر زور  یبه خاطر گره دگ



  امشاب  ی به پ حرص و خشم زده است. دسنر 

. کنمشالم مرتب یم ر یرا ز  شانمیپر  یموها کشم،یم

ا د یبا مسلط بمانم حداقل تا چند   ط یبه خودم و س 

  .گریساعت د

 نی مجزا قرار دارد و بهیر   ب  اتاق رسام دستشو  درون

فرصت است که زخمم را خودم بشورم و با چسب  

 دنیببندمش اما از ترس د زخم به حالت نرمایل

هست   ی   زم یو بدتر از آنچه رو  تر ب یعج  ب  ای   چ

به بالکن   شی و به جا بخشمیم  شیرا به لقا شیعطا

  در و   نمینشیم یی  حص  تک صندیل ی و رو  رومیم

که زده هستم که   یحال کلنجار رفیر  با گره کور 

 یا ادکلنش و لحظه یو همراهش بو   شی پا یصدا

  .آوردجمع را با خودش یم  یس و صدا

دارم  ن  ی. حال غر زند زانو یم میپا  یی   پا دوباره

 کالمش شوم؛ نگاهم هر سمنر هم حنر  خواهمنیم

 .فتدی به او ن تصادق   تا حنر  چرخد یم

  !هیسا-

-… 



 …من-

مهمونات، به  شیپ یبر  شهنگو االن! یم ج  یه-

 …قبلش یژانگولر کرد قدر کاق  

 :دیگو و یم شود حلقه یم میدور زانوها دستانش

 .کنملباس عوض یم رمگفتم یم-

 .شومیم هی  پارک خ یمنظره به

 پس پ-
ً
 .عمل کن ،یکه زد  بار به حرق   هیاشو واقعا
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 :دیگو و آرام یم چسباند یم میرا به پاها  شی هالب 



سشون گرمه که  نقدر ی ا گهیساعت د  هی نا ی ا-

س تا  هی می ر نه، یم ا یمن هستم  ست ی ن شونی حال

 یی   االن چ م،یآو یم ابونی درمانگاه س خ

  ؟ی خوانیم

 ک -
ً
هام توش که کفش  و اون سایک فمی فقط لطفا

و  یبرده تو انبار  ار ی شهر   نکهیبود رو بهم بده. مثل ا

 .یاگه چسب زخم دار 

نگاهش را به  ن  ی س پا شود سنگ نکهی از ا قبل

 .دوزمصورتم یم

بشنوم. تولدت هم  یی   چ خوامرسام برو، االن نیم-

 .مبارک

به سمت  و اندگ د ی  گام را نرم دربریمچانه دستش

نگاهم در آن  کند،یم لی متما یی   خودش و پا

است و هم  مانی چشمان براق و ملتمس که هم پش

 .ماندیم  هی  خ طنت یپر از برق ش

خاطرات   نیقسم بخورم، بدتر  آد من بدم یم هیسا-

هامه! اما به جون خودت از قسم خوردن می زندگ



مدت نکردم!  نیا غلیط  چی من ه یشد می که زندگ

 …اون

 هی  و حال فقط خ حساما من ب   د ی  گ یم اشخنده

 .کنمنگاهش یم

    رواب   کهی بود، زن دا ی اون شورت مال ش -
ً
مخصوصا

  کنهیم میقا  لمیوسا یال ا ی   چ نیکه رفته از ا   از وقنر 

  !زهیکه من رو بهم بر 

  ت ی نه تنها تو رو، بلکه خونه، زندگ ه،ی زن باهوش -

! برو  ختهیخوب بهم ر  یلیما رو هم خ  یرو و رابطه

 یباهات حرف بزنم، جد خوامرسام االن نیم

 .گمیم

 :پرسد و با حرست یم د ی   خجا بریم از 

  گم؟که دارم راستش رو یم  کن  حداقل بگو باور یم-

من حق   د ی اگر راست نگو  حنر  کنمخودم فکر یم با 

را  دوار ی چشمان ام نیندارم تولدش را خراب کنم، ا

  یکنم که به قول مصطفو   شن   یروانه یدی با ناام 

زده  حال خجالت  نیها بود که نداشتش، ا مدت

  یاگر خطاکار باشد چون خطا او نبود حنر  اقت یل



  واقیع
 

  هنوز که   ی مرد من بودم و حضورم در زندگ

 .به قول معروف مهر طالقش خشک نشده بود

 .کنمباور یم-

 .د ی  گبالکن یم ی شهیش  یرا به لبه دستش

دوستت دارم؟ که دارم برات  کن  پس چرا باور نیم-

 …می  میم

  به خودم مسلط بمانم و با طاقنر  توانمنیم گر ید

تا قلبم را  م یدرد پا شومبلند یم میطاق شده از جا

مضاعف  با خشیم شود باعث یم ی   و هم سوزاند یم

 .بار من سد راهش بشوم نیا
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رو   نیها بار دارن، معنا دارن، ارزش دارن! و اکلمه-

  یکلمه  کیبرداشت خودش رو از   بدون هر آدیم

  یلی مثل دوست داشیر  و عشق داره! بهت خ  یعاد

من دلم  ،یی  برام بم خوامواضح گفتم من نیم

  باهام و در کنارم بالغانه و پخته رفتار کن   خواد یم

به  یرسام پورزند! چرا خودت رو زد یآقا



 ید
 

 تو درست یم ؟وونگ
ً
 اصال

 
قبول!   یدوستم دار  گ

قبول! از من عشق و محبت و رفتار گرم   عاشقیم

 دوباره به   یخوا متقابل یم
ً
قبول، اما الزمه حتما

حساب باز   یو مردر   تونمکه من نیم  ارمیروت ب

! چرخهتو دهنش یم هر لفیط   ده،کنم که فحش یم

  کنهیم گهی د  گیبا  دنی به خواب  د یو بعد من رو تهد

  گهمون یمبوم خونهو چند روز بعدش رو پشت 

! همش  ی جور ! آخه اونیجور نیآخه ا د ی ببخش 

اگه پسم  ،اگه محبت کن   …توئه، اگه بایس   ی  تقص

که من خوبم من   گهید  لی دل  کیو هزار و  نزب  

  نجا یا آم. بعدش که یممشکل فقط توب   ام،عایل

رو با خاک    ت یدگشورت زنت زن دنیتو با د  نمی بیم

 خنده نداره، گر  نیو ا یکرد   کسانی
ً
 هیموضوع اصال

 یجور نیپارچه ا کهی ت هیخرابه؟   نقدر ی داره! حالت ا

  ؟هسنر  یمرد  جور نیتو ا کنه؟یم ت یبه حال  حایل

نم؛ حقمه دونستنش! َپرَپر سکس با زن  بدو  د یمن با

 اشکال نداره ا ی   بب  ؟سابقت هسنر 
ً
  یلی خ  نا یاصال

  هیتو از  هیعی طب 
 

که   یاومد ونی  چند ساله ب زندگ

 محور 
ً
بوده. منتها   مسائل کوفنر  ی   هم یرو  تش یکال



 و   یسد یرو پا ت ی ذهن یهایفانیر   گهید

من نذار. با خودت رو راست باش بدون   احسایسب  

 ب  ب  فضا  هیکه   که نذاشنر   یاشتباه کرد
روابطت   ی  

که    یداغون کرد یرو هم که زد نا یشه. حاال ا جاد یا

  خواسنر نیم
 

  دمی من فهم  ت یاز بد شانس  به من بگ

که پشت ست    سنر ین ر یپذت یمسئول  نقدر یا حنر 

  شیپ یو بعد بدو بدو بر  گندت رو جمع کن  

  !اتهخانواد

 :غرد و با خشم یم د ی  گدستم را یم مچ

رفتار پخته؟ تو که   ؟یر ی پذ ت یمسئول ه؟ ی درد تو چ -

  گیکه فقط   ست یبس ن نا یما رو با ا یخفه کرد

  داشته باشه؟ 

 :زنم یم پسش

  !ی  رو به مسخره بگ برات متأسفم، همه چ  -

 .شود سم وارد اتاق یم پشت 

 قهی گوز رو به شق  یاس! دار مسخره نکهی ا یبرا-

 بحث ا ،یدربط یم
ً
 …حرفا نبود  نی اصال
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کف دو    می و به حالت تسل گردمسمتش بریم به

 .می  گ دستم را سمتش یم

که    خواسنر یم رسام؟ از من چ   هی پس بحث چ -

و  یو حق به جانب بود شایک یجور نبود و اون

 بگم خی  مرگم چمه، و دردم   نذاشنر 
ً
اون شب اصال

  یجور مدت نباشم و اون هی خوامکه یم  هی چ

 ب    یدرآورد یباز کویل
ً
  الیخکه با خودم گفتم اصال



  همون بهیر که تنها باشم و خودم از پس همه چ  

  !تا بخوام با تو س و کله بزنم امی برب

بود؟ من که از اول بهت گفتم آدم گرم و  چ   بحث 

و  یبود ده یخودت د ستم، ی ن یمی و صم بر معاس  

باشه! درد تو سکسه، من موندم چرا خودت  گفنر 

 نیم می چرا مستق  وار،یبه در و د کوب  رو یم
 

و   گ

 تمام؟ 

که   خورد چنان در هم گره یم شی ابروها جفت 

از  ترسناک و خایل . پوزخندش کیمرود نفسم بند یم

 .ست هر مهر و نرمیس  

که دردم رو صاف و پوست    دمی ترسالبد از تو یم-

 …ت بودممنتظر اجازه ا یکنده نگفتم 

 :دهم پاسخ یم اشتأسف رو به صورت عصن   با 

بهونه  ،غر بزب   تونسنر وقت نیماون گهینه د-

  یمن جمع ببند یو اشتباهات خودت رو پا یی  بگ

  یجور نیاما ا  افتاد نیم ا ی  افتاد اتفاق یم نیا ا یچون 

که فکر کنم من   کن  یم رواب   یمن رو شکنجه یدار 

 …ذارمکم یم  ب  دارم جا



آخر   ی  به او تا از اتاق خارج شوم اما ت  کنمیم پشت 

 یکه گوشه  یدر حد  یمحکم و کار  زند،را او یم

 :زندخشکم یم وار ید

االن نه! گفتم   خواستم باهات حرف بزنم گفنر -

  حرفات رو   شه! اما نیمخوامنیم بدم گفنر  حی توض

چند روز  نی ا ب  چه بال دونممن نیم ،یو بر  بزب  

 شاد شده، اما بد ن
ً
 ست یست اومده که روانت کال

    یبشنو  گهید  بار هی  رو نی تو هم ا
ً
که من اگه رصفا

! مونمنیم وبت ی سکس بخوام، لنگ تو و مغز مع

رو بخوام ُرک  یی   من اگه چ دوب  خودتم خوب یم

اما  ت رو نگه داشتم که بهم عادت کن  حرمت گم،یم

 و پربر  تجربهشانس من ب    نقدر یا ،یخر  نقدر ی تو ا

 نیم
ً
 در  ست یدست خودتم ن  ،فهیمکه اصال

ً
واقعا

من،   یکارا  ست یحد فهم و درک احساسات تو ن

  من واسه چ   هام؛یقرار ب   رفتارام و حرفام، حنر 

 تو دوست   شعور یتوئه ب
ً
رو دوست دارم؟ اصال

منطق  برو با اون عقل و  ه؟ی چ  فهیمداشیر  چه یم

از   یمزخرفت خوش باش و حالش رو بی  که دار 

 …کن  خودت محافظت یم



ب باز یم  کیاتاق  در   یابا چهره ار ی و شهر  شود رص 

و   لیوسا  ی سهیک  کهبرافروخته و با نمک درحایل

 .شود مرا در دست دارد وارد اتاق یم فی ک

کردم    اد یز  یجور هیآهنگ رو  یصدا گهیبابا، د  یا-

ال ک نیا  نهی بب  آد یم سیکه االن فقط پل
ُ
 ی   اسک

شما دو   یکردن، که صدا  آفتاب غروب نکرده پاربر 

 هی . سانیشورش رو در آورد گهینره! بسه د ونی  تا ب

  ض یبه تعو  اجیاگه احت  اتاق بغیل نیخانم شما برو ا

اگه کمک   ی   کن  ا رو صد لو ی ن ن،یدار  یی   لباس چ

. تو هم لباست رو عوض کن، خفه خون  ی   خواست

  !گهید ی  بگ
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 یدر را به رو  ار یشهر  روم،یم  ونی  که از اتاق ب  من

ماندن در   گر یمن د ی. برا بندد خودش و رسام یم



  د ینبود، با ز یجا شیر یب یاهی ثان خانه حنر  نیا

. حال رسد از راه یم لو ی فکرم که ن ی   . در همرفتمیم

پاشنه   یها تمام شده، کفش ز یکه مراسم سوپرا

که در دست    اب  بلندش را به پا کرده و با جام س  

دارد ناخودآگاه راه رفتنش پر از ناز و عشوه و دقت  

 .باشدیم

ها چسب زخم برات از بچه ا ی ب زمیجون، عز  هیسا-

 .به پات میکمکت کنم بزن   ا یگرفتم. ب

 می بازو  ر یکنم دست ز   مخالفنر  خواهمیم تا 

  .اندازدیم

بود،  جون، من از صبح شکمم خایل هی سا  گمیم-

دادن   ی  گ  نا یگرفتتم… حاال ا  ویلدوممه  وانی ل  نیا

واسه مزه   ی ساالد هی دونمو چه یم وناب  یساالد   ا ی ب

 چشم و درست کن گلومون خشک
ً
شده، من اصال

 ؟بهم بکن   کمگ  هی یبلد  ست،یچارم سجاش ن

 برخالف   کی در  ی   چ همه
ً
چشم بهم زدن و کامال

زخمم را  کند،کمکم یم  لو ی. ن د ی  گام شکل یمخواسته

خون  دنیموقع د شیهانالهبشورم البته اگر از آه و 



آب کمکم کرد و  خیر  یگفت که با ر   شود یم میبگذر 

و تا به خودم  زند یم می چسب به پا ن ی سپس چند

و  ز یر  یکارها  سگرمو  برد شان یمبجنبم مرا در جمع

اب  الیسی گ  انهیم نی در ا کند،درشت یم پر از س 

و مدام ارصار دارد که بخورم تا  زد یر یم میقرمز برا

چرا   پرسد یم  بار کی هی چند ثان  ا یآرام شوم و  کیم

  ؟ی خور نیم

 نیم خواهمنیم
ً
و تا به حال   خورمبا گفیر  اصال

سشان اضافه کنم پس  یرو  یهاام به شاخ نخورده

  کنمیم  و سیع تراشمو درشت یم ز یر  یها بهانه

 .شود شانیها و گفتگوهاحواسم پرت حرف

ن که مشخص است   یگر یو زن د لو ی ن به نام نسیر

  یهاهستند صحبت   یمیو صم کی نزد دوستاب  

ن فراز  ند ی  گشان را از س یمزنانه . همرس نسیر

به  شیر ی ساکت و آرام است و ب ار،ی برعکس شهر 

  .خنددآرام یم گایهو گه دهد ها گوش یمصحبت 

آمده است با دو  ونی  که از اتاق ب  یااز لحظه رسام

که   الد ی محمد و م یهااز دوستانش به نام گر ینفر د



 مجرد هستند و 
ً
اند تنها آمده یلیبه هر دل ا یظاهرا

خانه رفته و ب  
و   کشد یم گار ی س  وفقهبه بالکن آشی  

 .کندپر یم شات درون دستش را هرازگایه الد ی م
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 دوستان  ی  بخ شب  سالم

 

 

ض بشم اما به فوروارد کردن پست  خواستم ها معیر

 هم هیهم بگم  امت ی من تا صبح ق  دمید
ً
 ی   عده ذاتا

براشون مهم  کیس  ت ی هسیر  و خواست و رضا

 ستین

ارسال  کی ف  شیکه ف  زاب  یاون تعداد عز  مثل

 !!کردن

 افتمون رو به چ  ... س  می شد  یجور نی ما چرا ا واقعا 

هم چرا  یها و چوب حراج به باور  می فروش یم میدار 

 م؟؟؟ ی زنیم



 ب  و شناسا  د ی دها رو فور یمپارت نکهی از ا اگر 

 .دی پس خوشحال بمون د یخوشحال د ی ش نیم

 شی هست ف کار خاض  یکه برا  نر یعضو  حق اگر 

پس  د یو خوشحال هست د ی کنارسال یم کی ف

 .دی خوشحال بمون

 

 

 

  که صادقانه ما رو همرایه  عوض از دوستاب   در 

  کی   خراب نیم نی از ا شیر ی ما رو ب یو باورها کی   یم

و  می جوره هست همه زانیعز  نیبه خاطر ا می ممنون

             میبوس ماهشون رو یم یرو 
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  کی ستم،ی ن از دستش عصباب   امیاوج ناباور  در 

تا به حد  نکهیدارم؛ از ا و جالن   ب یآرامش عج

 می بهم گفت  می و هر آنچه که خواست می دی انفجار رس 

 .دارم خاض خوشحالم و حس سبگ

س و ه تمام   یی  گ می و ترِس تصم جانیآن همه اسیر

رها و آزاد  حس بادبادگ   رنگ باخته است و  میبرا

پر از ابر را دارم که گرچه آرام و در پرواز  در آسماب  

 ی   و هم داند نیم اشندهیاز آ ی   چچی است اما ه 

  .بخشندانسیر  خوب است و تسیل

ها که ساعت   امستادهیا یا پشت همان پنجره من

دارم.  ام و خاطرات خاض پشت آن کار کرده

  اشو رسام از نوجواب   ستادمی که پشتش ا  یاپنجره



که در لحظات اول در ذهن من    گفت، از خاطرابر 

به قول خودش در حد فهم و   د ی شا افتاد،جا نیم

اش را  و کالفه قرار درک من نبود. نگاهم حرکات ب  

در   قشیرف کند،دنبال یم مقصود خاض چی هب  

و چشمان پر و نگاه  د یگو یم یی   گوشش چ

و دوباره در   گردد سمت من بریم  یالحظه  نشیسنگ

  .شودفضا سگردان یم

 ش یو با آرنج به پهلو  د یگو یم یی   چ قشی رف دوباره

اما رسام،   خندد و خودش به حرف خودش یم زند یم

 به خاطر  شود من باورم نیم ینه خدا
ً
احتماال

چشمان من   د ید  یخطا ا ی شهی انعکاس نور درون ش

گره خورده و صورت   یهااست که با همان اخم

پلک زدن دو قطره اشک   کیدر  اشیخ و جدتل

توسط نوک انگشتانش مهارش   عیــــاما س  زد یر یم

  یا. لحظهد ی  گو ژست دست به چانه یم کند یم

آور  خلسه میبرا کیموز  یصدا  بندمچشمانم را یم

 در ا کنمو با خودم فکر یم شود یم
ً
خانه  نی من واقعا

که حضورم نه خوشحالش    من   کنم؟یم کار چ  

 س  من   کند،نه از غمش کم یم کند یم
ً
  یواکه واقعا



   ن  یکل و توه هر بحث و کل
ً
انگار واقعا

  .فهممشنیم

نتوانستم برخالف تصورم از خودم،  که حنر   من  

امشب را به خودم مسلط باشم و شب تولد   کی

  .رقم بزنم شیبرا ب  بایز 

  ها قهیدقکنم اما    یآبرودار  خواستمکه یم  من  

 ی و دق میدوستانش در اتاق بحث کرد  یجلو 
ً
  قا

 برا شیآبرو 
ً
آنجا  شیر یچه ب یرا بردم، پس واقعا

و   لو ی ن نکهیا  دنیتفکر و با د ی   مانده بودم؟ با هم

ن هم به جمع آدم و   وستند ی درون بالکن پ  ی هانسیر

  کا مشیر  یگار ی س کیدلشان خواست که با هم 

خانه ب  ب  هابکشند، با قدم  روم،یم ونی  آرام از آشی  

خانه در گوشم یم یباز شدن تور  یصدا   چد ی پ آشی  

که رسام    دهمیم  یخودم را دلدار  نانهی بو من خوش

از خانه خارج شوم   سوصدا ب   توانمو من یم ست ین

 امروز، روز شانس من ن
ً
   ست یاما واقعا

ً
و بخت اصال

 .کندنیم یار یبا من 

  ؟ ی ر یم یر دا -



خانه خارج یم از  و پشت ستون هال  شومدرگاه آشی  

 :می گو وار یمو زمزمه ستمیایم

 …رفتار کن که کیس  یعی طب  جور هیآره، تو هم -

تو حرف   وقنر  ،تو ناراحنر  وقنر  کیس  یگور بابا-

  یدلت رو شکستم و تو دار  وقنر  ،فهیممن رو نیم

  !ی ر یم  نجا ی از ا

. دهد یم گار ی الکل و س ینفسش بو  د یآکه یم  جلوتر 

 همچ
ً
وب  از ین حایلشانیمجنون  پر  ی   واقعا به مرس 

  .نداشت 

   ،سنر ی مشکل فقط تو ن دوب  خودتم یم-
ً
من واقعا

 …! پس به قول خودت سختش نکنکنمدرکت نیم
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و دستانش به   زند تلخ و محکم یم  یاخنده تک

 .ندی آقصد گرفیر  کمرم جلو یم

ه… نزن تو فاز   ت ی! همون ورژن وحشگه ینه د- بهیر

 !دمیم حی اون رو ترج  خوب مدرسه، من یهامعلم 



 شود رد یم می   شوم ر یکه دستش از ز   نمیببهت یم با 

به  عیــــ س  نگایه ند،ی نشپوست کمرم یم یو رو 

 :میگو یم ید ی و با ناام اندازماطرافم یم

مثل   خواد من دلم نیم ست؟یمن مهم ن حی ترج -

و   ها نر ی مسئولبا ب   خوامباشم! نیم ها وحیس  

هام  که مجبور شم خواسته  کن    یکار   هاتیفکر ب  

من و تو   ه؟یرو ست داد بزنم! چه ارصار 

 …هنوزم که نه به داِر و نه به باره  م…ی توننیم

 !تو اتاق میبر   ا یلحظه ب هی-

   با 
 

  کالفگ
 

 :کنمناله یم و خستگ

 …رسام نه، زشته جلو دوستات-

و فراز از   ار ی ام همان لحظه شهر از اقبال فرخنده و 

خانه و سپس هال باز یم   گردند بالکن به داخل آشی  

 انگار همه
ً
 یی   از هر چ شیحواسشان ب یو کال

است که فراز   شیهابه رسام و رفتار و حرف شیر یب

کنان  برود خنده ب  قبل از آنکه با سعت به دستشو 

 :دیگو یم



 عادت ندار خانم،  هیراحت باش سا-
ً
تا به   میما اصال

همون تو    شیر ی! بم ی نی حد رسام رو تو جمع بب  نیا

 …اتاق خوابه

را   خچالیو در  دهد با تأسف تکان یم  یس  ار ی شهر 

 :دیگو کنان یم. رسام زمزمهکند باز یم

  !ی  بم گیتو -

و رسام رو به من آرام  بندد را یم ب  در دستشو فراز 

 :دیگو یم

- 
ً
 .لطفا

 
ً
م باقر  اگر از امشب جان سالم به قطعا  در بی 

  یروزها
 

که   به هر جان کندب   توانمرا یم امزندگ

 .کنم  یهست سی  

به  ق  ی “باشه” و انگشتان داغش فشار خف میگو یم

و   ب یحس عج آورند،کمرم یم  یمهرها

که نوک انگشتانش پوست هر   ست یاناخواسته

  به طرز خاض کند،قسمت از کمرم را که لمس یم

 جاسوزش لذت  کی. سوزد یم
ً
  شیبخش که اصال

تر از آنم که بخواهم و در آن بلبشو درمانده ست ین



آن کنم. وارد اتاق که  ی  درگ را از ذهنم  بخیس  

و من  شود باالخره دستش از تنم جدا یم میشو یم

  .کشمیم قر ی نفس عم ارادهب  

را با دقت   میستاپا  یجور  هی  و خ قیعم  نگایه با 

که   بار در طول مدبر  ی   اول یکه برا  کند برانداز یم

و  شوماز طرز نگاهش معذب یم شناسمشیم

رو به عقب   قدیم نهی ناخودآگاه دست به س

  .دارمبریم

چشمش   یو با گوشه دهد با تأسف تکان یم یس 

 .کندبه در اتاق اشاره یم

س. اون مامان درونت رو چند  - چهارطاق بازه، نیر

به تو  راجع کیس  نجا ی. ا ونی  حظه از برق بکش بل

 آدم عوض   دونن! همه یمکنهنیم یفکر بد چی ه

 ب  
 فی ازت تعر  وقفهماجرا منم، اونا داشیر 

  تو؟ تریسیم ! از چ  کردن یم

  ا یخودش است و  یاد یز  یها جو دادن ی  تقص

حال   ،یگر یسگردان من که او را جور د یها چشم

که حالم و نفسم به   ده،ی د  اتاق لعننر  ن یدر ا  یگر ید



و دگرگون  ی   فضا سنگ نیمحض حضور در ا 

لرزش دارد  کیم  لمی که برخالف م  . با لحن  شود یم

 :میگو یم

سم؟ چ   د یبا چ    یبرا-  یم بیر
 

 !گ

 .لرزاندقلبم را یم زند که یم  یپوزخند

 ن  ی بب تونسنر و یم  یبود نهیکاش االن جلو آ-

جاش هم با   ی   بلدم، تا همرو… من تو رو  تافهی ق

چشمات اومدم وگرنه به حرفات  ی   هم  ب  راهنما

 …بود که

بزدل   یبچه کی و من مانند  د یآدو قدم جلو یم و 

اف یم عیــــس   .کنماعیر

  ه،یجور هینگاهت -
ً
  !معذبم! لطفا

   دانمو من یم د یآجلوتر یم باز 
 

که   ست ین  کار قشنگ

نشان   ا یگرد کنم و عقب  یبخواهم به هر نحو  یه

 .شود کمینزد خواهمبدهم نیم

 نگاهم؟  هیچه جور -
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کمرم    یو دست او رو  رود من سمت در اتاق یم نگاه

  ت ی و مرا به سمت بالکن اتاق خوابش هدا ند ی نشیم

. پشت شوماز خدا خواسته همراهش یم کند،یم

شده است و   کیهوا تار  بندد،سمان در بالکن را یم

به  هیشب  شیر یاندکش ب یهاپارک با چراغ یمنظره

  .چک و سوت و کر است جنگل کو  کی

 
ً
 چی حرکات نرم دستانش ه  ستد یایم می رو روبه کامال

به خودش  یندارد، جور  اشیبا نگاه جد نر ی سنخ 

نگ مسنر  توانممسلط است که نیم
َ
و از  ا

  .به او بچسبانم جورهچی شدن را ه خود ب  خود 

و زهر چشم گرفیر   یبه باز  هی شب شیر یب رفتارش

 یالکل بخواهد عشقباز  ی  تأثکه تحت   است تا کیس

و انگشتانش نرم گردنم را به  اندازد کند. شالم را یم

و   زنند یم میموها  انیدر م گشنر   گایه  ند،ی  گیم  یباز 



و  کیخودش آرام آرام به من نزد   و  گردند بریم

 .شودیم  تر کینزد

 !نگفنر -

راه نوازش کمر  گیکه   دستاب    انی آنجا م امستادهیا

دارد در   یگر یگرفته و د  ش ی و شکمم را با جسارت پ

. د یآدر نیم  میو من صدا  کند غوغا یم  میموها انی م

 …ی  بعد از آن همه بحث و داد و دعوا و تحق

  می تصم دانمکه خوب یم  درست در لحظابر 

 .ست یگر یدرست، کار د 

 !دوب  خودت یم-

و  شود یم یی   گردنم باال و پا  یداغش رو  نفس

  تر چارهی که تندتر و ب  یقرار پوست گردنم و نبض ب  

اند و در حرست داغ شده تپد،یم  از هر زماب  

 .بوسداما او نیم سوزند اش یمبوسه

تو که   نم،ی بمن که خودم رو نیم دونم، نه نیم-

 …برام بگو  ق  ی و توص انیاستاد فن ب

  کیش بزنم و در پس منطقر  خواهد دلم یم چقدر 

بخش درجا خالص  همه عذاب  لذت  نی لحظه از ا



بلکه  کند،استداللم کار نیم یشوم اما نه تنها قوه

 ضهینبودن عر  خایل یام. اما برا فلج هم شده ا یگو 

 :میگو یم به سخنر 

 برا جور نی نگاهت ا وقتچی تو ه -
ً
  ینبوده، حتما

وبه  …مرس 

دست چپش دارد  کند؛ یم یاگلو تک خنده  تو 

کمرم را محکم به   یز یبه طور غر  رود،باال یم یادیز 

تنم و  ی   و دستش را ب چسبانمپشت سم یم وار ید

 .اندازمیم  ی  گ  وار ید

طرفم  خواد منم دلم یم دوب  یم ،یکرد   دمی ناام -

بچه  یحرفا  نیبالغانه و پخته رفتار کنه! ا 

به درد من  شیصد سال پ  یمامانا و  ها یامدرسه

وب خورد زد باال! س  یکه آ  خورهیمن   گار ی مرس 

شد!   حایلبهحایل د ی شد، لباس باز د حایل هی د ی کش

 نا یمن دوست دارم طرفم اونقدر بفهمه که ا

اگه طرف بخواد… فکر  داره ویل ی  تأث  س…هانهب

باعث   که هر محرگ  هی وحش  وونی ح هینکنه مرد 

ساغ تو   خواستم یم یا رم کنه! بچه مدرسه شهیم



 شیر یفکر کردم با توجه به سنت ب  ومدمی نم

 …فهیمیم
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 .گذارمدستش یم  یرا رو  دستم

  !سکار بچگانه  هیکردن هم   تالق  -

و دست آخر  دهد یم یباز  انگشتانش انی را م مچم

و همراه با دست خودش کنار  کند مغلوبش یم

ا  برد گوشم یم  .شوداز قبل هم بدتر یم طمیو س 

 تالق   خواستمخانم، اگر یم  هیسا  کنمنیم من تالق  -

شاخه به اون   نی چقدر از ا ی   بب  الی خکنم که… ب  

 هم فکر  کن  م یمخسته یدار   یپر شاخه یم
ً
! اصال

که داره به سعت برق    تو زماب   هی که بق  سنر ی ن نیا

،فکر یم به ما چ  راجع گذرهیم تو   یمن جا کی  

  !دادمبودم زودتر جواب س راست یم

 :میگو یم صالیبا است

 …س کننده  کی نگاهت تحر -



که ته   به چشمانم و امان از حال خویس   زند یم زل

 :زندنگاه روشنش سوسو یم

ها با ناله حرف مثل بدبخت  یال چرا دار حا-

درد من  گفنر   شیتو که چند ساعت پ ؟زب  یم

چرا دارم لقمه رو دور سم  سکسه، گفنر 

  ه؟ی بگم بهت االن چ می مستق  امیخب ب چرخونمیم

 عنوان کنم؟  تر می از نگاه هم مستق

 انصاف ن نیا کنم،جان یم دارم
ً
که    ست یاصال

و او خوب   کند حرارت دستانش دارند مرا ذوب یم

چون مرا از پا   یاچطور آدم نابلد و تشنه داند یم

  .اندازدی ب

تمرکزم را از جسمم بردارم و با هر چه  خواهمیم

ا مسلط شوم   طمیتوان در ذهن دارم به خودم و س 

 .گذارد نیم ویل

 …کنمرسام، خواهش یم-

همه  نیو من از ا کشد نفس یم میموها یالبهیال

و همزمان خدا  شومیم  ار ی   بودن از خودم ب ارادهب  

شده است و دست   ی  دستم اس  کیرو شاکرم که  



  میکنار پا  تحرکنداشته و ب   از ازل جاب   ب  گو  گرمید

  اقمیبا تمام اشت خواهد رها شده است وگرنه دلم یم

 .می  در آغوشش بگ

 :کندگوشم زمزمه یم  کنار 

 ؟ یس  یم  ت ی اذ یر دا -

 :میگو یم صادقانه

  !ست یدرست ن نیرسام ا نه… ویل-

  کنمبار هم دارم به حرفت گوش یم هی ؟چ  -

 .چوب  ی پرو بهم یم دوباره همه چ    یخودت دار 

  آخه االن؟-

 هی  دار در چشمان  ملتمسم خپر و تب  چشماب   با 

 .شودیم

 مشکلت زمانشه؟ -
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 .بندمرا یم میهاپلک یاچند لحظه کالفه

 …من و تو  یرابطه دوب  خودت یم-

من و تو   یکه رابطه  نهیا دونم که یم  یی   من تنها چ-

که هر    شهیم ب  هارابطه ن ی و بهیر  نیتر از قشنگ گی

 …دهی شن ا ی  دهید شیتو زندگ کیس

را، هم کمرم را و  هم دستم کند ناگهان مرا رها یم و 

و دو  برد یم  ی   اش را با من از بپر وسوسه گینزد

 .داردقدم به عقب بر یم

چنگ   وار ی به در و د یدار  ه،یسا یدی منتها تو ترس -

که نکنه زبونم   یای ن  ونی  امنت ب  میکه از حر   زب  یم

خود خدا هم  ! چون حنر یالل شکست بخور 

و به تو تعهد بده که   ی   زم یرو  اد ی االن ب تونهنیم

  شکنم،دلت رو نیم آم،من تو زرد از آب در نیم



  چ   مهو ه آد نیم شیپ  یجد مشکیل یفردا روز 

با دلت نجنگ!   نقدر یبسه دخیر ا شه…خراب نیم

  دونممن که یم ار،یپدر من و خودت رو درن نقدر یا

 .یدوسم دار 

  قی عم و همراه با نفیس کشمبه صورتم یم دسنر 

 :کنمزمزمه یم

وب ن تی اگه خاص- که تو   هی چ  ت یخاص ست،یمرس 

ت دارم؟ تو    گ  ؟یمتوهم شد نقدر یا گفته من دوس 

رو نقطه  یذار دست یم وقنر  دوب  خودت هم یم

 …خب   کن  دخیر و نوازشش یم هی  یهاضعف

رو به سقف بالکن  نی و بلندش را نماد دهی کش   نفِس 

 .کندرها یم

  گمکه یم  دونمیم یی   چ هی  …فهیمنیم  ،یخر  گمیم-

مزخرف  وقفهحالم بد شد از بس امشب ب   گه،ید

 امشب رو از حافظه  د یبا ،گفنر 
ً
پاک  می زندگ یکال

   ی   برام! بب قبیل  یهیهمون سا کنم تا بیس  
ً
اصال

بهت فرصت  هر چ   ی تو حق انتخاب ندار  گهید

  !یزد جیدادم بدتر گ



 :کنمحرفش را قطع یم عصن  

- 
 

ه! ب   تو پشت س هم مزخرف نگ
 یکرد  خود بهیر

با تو    خوامکه من حق انتخاب ندارم، من نیم

 …بمونم

 میرو و روبه  زند پهن یم یلذت لبخند  با 

 .بردشلوارش فرو یم  ب ی را در ج  شیهادست 

بار با آرامش تو چشمام   هیپس  ،هم عایل یلیخ-

بده چرا  حی و توض ینگاه کن بگو که دوستم ندار 

بعدش هم برو! از   ،رابطه بایس   نیتو ا  یخوانیم

م د . چه برسه به  ارمیاسمت رو ب حنر  گهی سگ کمیر

 .می  ساغت رو بگ نکهیا
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  امیتکرار   یهادر چشمانش ذهنم تمام حرف هی  خ

ندارم،  ت یرابطه امن نیدر ا   نکهیاز ا کند،را مرور یم

و عدم   از بددهن   اش،ثبابر از ب   ترسم، از او یم

از مرور خاطراتش که از   اش،یتعادل رفتار 

از ترسش از رابطه که   د،یآمتعددش یم یهارابطه



زند، از نفرتش از  یم  ادشی چقدر آشکارا فر  فهمد نیم

  لنگد کار یم  یجا کی دانمیم  نکهیزن سابقش… از ا

تند و   یعالقه نیبفهمم کجا! از ا توانماما نیم

زود فروکش کند، اما الل  ترسمکه یم  ی   آتش

هنوز چند ساعت  میبگو  خواهمیم . مانمیم

نگذشته است که هر چه دلت خواست بار من  

 داشتن   ست چه مدل عشق و دو  نیآخر ا ،یاکرده

  هست؟

خودم و تو، من تو رو    ی   ب فتهی اگه پاش ب هیسا-

 گذرم،تو از خودم یم ی. باور کن برا کنمانتخاب یم

 …یکه بهم اعتماد کرد  یکرد  انتخاب درسنر 

   شیرفتارها  فشارد،را یم میگلو بغض   ناگهان
ً
واقعا

بحث عوض  خواهمآزرده خاطرم کرده است. یم

ام  مادرانه ینهیر یعادت د یو از رو  ربطشود و ب  

 :میگو یم

ه  یکار   هی …یخورد  اد یتو ز  ویل-  !کن از ست بی 

 هی نه اونقدر که نفهمم تو  خوردم ویل اد یآره ز -

  یلی مدته که چشمات حالشون عوض شده! تو خ



 خودت قفل بزب   الی لبات رو به خ  یقشنگ بلد

از منم نخواه  ؟کن    کار چ   یخوااما با چشمات یم

تو مغزم،  رفنر  یجور هی  ،یکنم از سم بی    یکار   هی

 ...شمیم وونهیوجودم که دارم د یته قلبم، تو همه

  د،ی  گکه وجودم را فرا یم  جاب  ی تمام حس و ه با 

 :کنمنامش را با لذت زمزمه یم

  رسام؟-

و به  ستد یایم کند،رفتنش را سست یم یپا  میصدا

  کیقدر و به رساند مان را به صفر یمفاصله آب  

. سپس با  بوسد را نرم یم میهازدن لب چشم بهم

 :کندبم زمزمه یم ب  صدا

  خوامیم اش با من! ها رفیر  تو بمون، بهونهبچه-

 ...می  رو پس بگ می قبل یتک حرفا تک

 ...اما-

بلوزم رو عوض کنم و قول   خوامیم هیسا  ونی  برو ب-

تو رو هم   یلباسا بموب   نجا ی ا گهید  کمهی  دمنیم

 !عوض نکنم



نگاه  اششاب  ی پ انی لبخند به اخم  نشسته م  با 

چطور امکان دارد که او   گذرد و از دلم یم کنمیم

 یبشود که نخواهد جلو  قدر خجالنر دفعه آن کی

 برا  اهنشی  من پ
ً
کرم   یرا عوض کند، اصال

  گفت یم د یخاص خودش هم که شده با یهاخیر  یر 

 ”.را عوض کنم اهنمی  “بمون تا من پ

  .شومو از اتاق خارج یم می گو یم ب  ا باشه مشکوکانه

  کیانگار  گردم به جمع دوستانش بریم وقنر   بار نیا

دارم، نه معذبم، نه  هستم، حال متفاوبر  گر ینفر د

 ادمیفرارم! تازه  یبرا  ام، نه به دنبال رایهخسته

جمع و بودن در   نیا دن یداشتم از د  هدق   د یآیم

 در کنار لذت بردن کیم کنمیم ... و سیعانشانی م

 .بشناسمشان شیر یب

بود که   نیکه وجود داشت ا  یاجالب توجه ینکته

به  یااشاره نی تر کی از کوچ  ن  یهمه به طرز غر 

  دا ی ش
 

 کردند یم یرسام خوددار  و وجودش در زندگ

و خوشحال   راض   ار ی موضوع رسام را بس  ی   و هم

  .نگه داشته بود



 ی که دق   یکار 
ً
و از   دادممن برعکسش را انجام یم قا

از  یمی کم ندست  م،یکه باهم بود  ساعنر  کیهر 

من فرق  . البته بحث پرداختماش یمآن را به گذشته

به جا  ندهیآ یبرا  میهاو نگراب   میهاداشت، ترس

ها و  رسام خوشحال و رها حرف کی  د ی بود اما شا

که من    رسایمداشت با آن  یتر متفاوت یرفتارها

 در فشارش یم
ً
  .گذاشتمدائما

فکر ناگهان انگار بعد از آن همه بحث و فشار   نی ا با 

و   دهی مامان و سپ یهایو زار  هیگر   دنی و دغدغه و د

از دوشم   یبابا بار  یحالت پر از غم و رنج چهره

  میکردن راه حل برا  دا ی پ  شهی. همشود برداشته یم

بود، رسام دم گوشم پچ  ا یمسکن دن نی تر آرام بخش

 :زندیم

خانم  کن  رو تو افکارت یم گور کدوم بدبخنر   یدار -

 ل؟ یچرچ
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  خواهش      همراهان گرایم زم،یعز  دوستان

      دینکن  ها رو کن  پارت کنمیم

  .ست ی عدالت بد ن  تفکر، کیم کیم  ب  جاها هی



 د ی خونیم  قهی که شما تو چند دق  ب  ها پارت نیا

  یبرا      ها نوشیر  منه… ساعت   د یحاصل شا 

اسمش هم   . حنر د ی ارزش قائل باش  گرانیتالش د

 …ست یقشنگ ن

 

ام   ب  جا کیاز   د یگذاشیر  به حقوق هم رو با  احیر

وع کن         می س 
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چقدر خوب  کنمو فکر یم کنملبخند نگاهش یم با 

راحت  زند،را یم شیهااست که او اگر راحت حرف

  .کندهم فراموش یم

 
ً
و قهر  نهی اهل ک  شناسد خودش را درست یم واقعا

   نر ی اش در بحث و هر موقعو جنبه ست ین
ً
واقعا

آنقدر  شی پ یقهی چند دق ی   باالست. خود  من هم

تا ابد  گر ی د کردمو ناراحت بودم که فکر یم عصن  

 .دیاو را نخواهم د

 ؟کن  فکر یم خودت چ  -

  کهو درحایل کنند را نوازش یم مینرم بازو  انگشتانش

وبش را با دست آزادش به لبانش نزد  ک یشات مرس 

ن و فراز   ی   ب یو نگاهش به مکالمه کند یم نسیر

 :دیگو یم نهیاست، با طمأن

 یس  یم  مددکار اجتماغ ریسبه همه یم کهتو وقنر -

  ینجات! فقط منم که تمام فشارا یو فرشته



 رو روش خایل ت ی زندگ یهاو تمام ترس عصن  

 دا  ،کن  یم
ً
 …کن  گور من رو یم  یر پس قطعا

ده یم یا لحظه قلبم و نم  شود از درد و خجالت فرس 

 .ندینشکمرم یم  یهی  ت یرو  عرقر 

مرا   دهی و باربد و سپ تا یب نکهیاز ا شهیهم من

و متلک در   کهی ت کیو هزار و  خواندند یم تجربهب  

تا حد مرگ دلخور و   انداختند باب به من یم نیا

بزرگ  یلی خ  ی   نوع توه ک یرا  نیو ا شدمیم عصن  

  .کردمتصور یم

 ب   نی در ا یگر یبخش د اما 
 

بود که با   و خایم تجربگ

ها رنج و درد و غم و مطالعه و کار در هر سال

ت واقیع ،یگر ید  ینهی زم   کیبا  جز در معاس 

را تازه  نیو من ا آمد به دست نیم انسان واقیع

تعادل، کار   ت ی. تعامل و رعاکردمداشتم درک یم

 ه  سخنر  ار ی بس
ً
در   ی   چچی بود حداقل من اصال

طرفه  کی . من فقط بلد بودم دانستمموردش نیم

و   ها دنیبدهم و ند سیام سو به خانواده

را ربط بدهم به  شانیهاو قدرنشنایس ها دنی نشن



دم را خو  کرده و یه  شانت یاذ  یلی که خ  یاگذشته

پشت سهم سکوب کنم. باالخره هر سکوب  

  که وقنر   کند یم ز یچنان سر روز تو را آن کی کردب  

و چقدر شانس   فهیمخودت هم نیم یشو یم ز یلی  

 
 

عاشقانه به تو   گرچه دلخور ویل  که کیس  ست بزرگ

 …شدن را ز یس ر  نیا د یبگو 
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و انگشتانش  فشارد یم اشنهی را به س سم

. شوند یم  یی   باال و پا میبازو  یرو  گر ت ی حما

که انگار به   خندند یم دوستانش دارند به موضوغ

که هنوز لذت خنده در    من ربط دارد. فراز با لحن  

 :دیگو یم د،زنآن موج یم

خانم شما اهل تفکر هستش،   هیسا نی ا یلیپس خ-

 …شهحساب و کتاب سش یم

به چه بوده است که فراز  بحث راجع دانمنیم

تر محکم مرا کیم رسام ویل د،یگو یم یی   چ ی   همچن 

  و با تأسق   فشارد یم  اشنهیبه س
 

پاسخ   ساختگ

 :دهدیم

 که با انتخاب من رزومه-
ً
برده   اش رو حساب  فعال

 …سوال ر یز 



  گردد بریم ار یو شهر  خندد غش یمغش فراز 
 

 و همگ

و با تک  کنند یم کی را بهم نزد  شانیهاوانی ل

به و به رسام    ند یگو یم ”کوچک “به سالمنر   یارص 

  .کنمنگاهش یم ارادهو من هم ب   کنند نگاه یم

قابل من فروتنانه رفتار  در م شهیچقدر هم نکهیا به

هم  یبنداگر قرار به طبقه که حنر   من   کند،یم

فرق دارم. از همه لحاظ و او به   یلی نباشد با او خ 

ام یم با یز  یلیها ختفاوت نی ا یهمه   .گذارداحیر

ن  لو ی معذب و دلخور است که در کنار ن  نه و نسیر

  شانیو موها اند دهی آزاد و رها لباس پوش ار ی که بس

 ی   اند، من چرا شلوار و شومو ماهرانه آراسته با یرا ز 

حواسش بود   سم دارم؛ حنر  یبه تن و شالم را رو 

  یابوسه ا ی و  اندازد ام یمهر بار دست دور شانه

 ی شالم دق یدازهان  زند،سم یم  یکوتاه رو 
ً
  یرو  قا

  مشی تنظ  شهیباشد که خودم هم ب  سم همان جا 

پر  یتعارف کرد برا آمد و  ار یشهر  . و وقنر کنمیم

ابم، برا  یدست نخورده  الِس یکردن گ  شیس 

  ت یکرس شأن نبود و در جواب با جد  ا یسخت 

 :دیگو یم



 .خورهنیم هیسا-

س آن که با آن  شوممن هم خالص یم و  از اسیر

تراش چه کنم تا از خوشگل و خوش وانی ل

من  گوش  ر یشان پنهان بماند و سپس ز چشم

 :دیگو یم

روز تو خلوت  هیبهم بگو  امتحان کن    اگه خواسنر -

تو  ی اگه جا  د ی ببخش زم،یر برات یم ب  و دوتا

 ...صحبت کردم 

م آبرو  خواستمفقط نیم خوام،نیم- تو بره  یا 

 
ً
  !مثال

 ی   تلق دانمو من نیم کند چشم نگاهم یم یگوشه  از 

 جنس نگاهش تغ ا یخودم است و 
ً
کرده   یی  واقعا

 .است 

 نکهینه به خاطر ا یخر من آبرو یم ی ابر  یتو دار -

اب نخورد  !  یاگه دلت بخواد بخور  حنر  ا ی یس 

داره من رو    نی و ا یلی. اصخودت هسنر  نکهی ا یبرا

مثل   ی. بودن کنار دخیر رسونهاز هر نظر به اوج یم

هات، نه  نکرده یافتخاره، نه برا یهر مرد یتو برا



خاص بودنت،   ،بودنت  واقیع یهات! براکرده  یبرا

اگه   بهت گفتم حنر  ی   هم یبودنت… برا لیاص

 .دونممن یم خودت هم قدر خودت رو ندوب  
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. با کشمیم قر یبا لبخند، نفس عم همراه

 :زندو لب یم  کند نگاهم یم یاغرهچشم

 !باشه یانهیک  نقدر ی آدم ا ست یخوب ن-

 :میگو و مثل خودش آرام یم خورمرا یم امخنده

  زدم؟ من حرق  -

تو رو از   یهاتخصص گرفتم نگفته گهیمن د -

 برات توض هی ی   نگاهت بخونم، بب 
ً
  دمیم حی بار بعدا



 چه   یش رو تو ذهنت ببندکه پرونده
ً
و تمام! اصال

  ها گفنر بعد از رفیر  بچه ؟ی خودبدم ب   جی توض

اخالقتم   ندازم،ی جا م برات عمیل گه، ید موب  یم

 .باور کن شهخوب یم

 :میگو یم زدهبهت 

! مونمگفتم یم  دمی م خندمن به گور نداشته-

کردم    نهی شده، بعدشم من ک رمیهم د  یجور ی   هم

 …بحث رو نی ا گهیتو؟ ول کن د ا ی

را داخل بشقابش   ی   م ی رو  یهیاز ساالدالو  قاشقر 

  د ی و ناام برد به دهان یم نهیو با طمأن گذارد یم

 :دیگو یم

هم برام درست   خورایک ه یخدا  یمحض رضا عن  ی-

جز دق دادن من  ز یسوپرا  نی تو سهمت تو ا ،ینکرد

؟ی بوده دق  چ  
ً
از  ا ی   چ یس  هیجون  هیبعدشم سا  قا

خوب جا  یلی بشه هم خ به عمیل  لیتبد یتئور 

 از بحثش هم خالص یم افتهیم
ً
وگرنه  میشهم کال

 …یهر روز بخور  یخواتو مغز من رو یم

 :میگو یم تاطانهمح



 بحن  -
ً
 .! تمامگهیندارم با تو د من اصال

ورانه بلند شود، نگاه  شی قبل از آنکه از جا س 

 :دیگو و همزمان یم اندازد بهم یم قر ی عم

   هیفکر کن  ؟یجد-
ً
درصد! در ضمن ترس اصال

از   خودته که خالص یس   ی. باور کن برا آد بهت نیم

که    ا ی تو دن  هسنر  ی! وگرنه تو تنها دخیر الی خ فکر و 

عالمه   هیبخش و خاصه و حضورت برام آرام نقدر یا

که سکس باهات برام نه   یدار  گهید یها ت ی جذاب

فشارت  ت که بخوام تح  ابر ینه مهم و ح ته،ی اولو 

به وقتش هم مهمه   دوب  بذارم، اما خودت که یم

  !ابر ی هم ح

.  ض ی کار ضد و نقاز اف ب  ا یو دن مانمو من یم رود یم

 حرف  هی از سا با بخیس   مانممن یم
ً
او   یهاکه اصال

هم زشت و زننده است اما   اششوچ   حنر  شیبرا

 نکهیکه من با علم بر ا  داند همان بخش هم یم حنر 

  امعالقهمورد  رسام پورزند آن خواستگار سننر 

خواستگار   ام،دهآم شی راه پ ینجای تا به ا ست ین

و   ب  و چند وقت آشنا نی که بعد از چند  محجوب  



  شیهاتازه بخواهد مرا ببوسد و خط قرمز  ت ی محرم

  ر ی تر باشد تصو از من هم سفت و سخت 

 یدرونم مدام جلو  ی  گبهانه یهیکه سا  ست ی الدهیا

 .کشدیم ر یبه تصو  یادآور ی ی چشمانم برا

و چند بار   نی است که من چند نی ا  قت ی حق اما 

  یخانهخانه، از صاحب  نیام از اوقت داشته

  ت ی نهاحال و بددهن و دائما گرسنه و ب  آشفته

نگذارم کار دلم به   وقت چی جذابش فرار کنم و ه

  بود که من، هم وقت  کاق   نی ا ت یبرسد، واقع نجا یا

 اما . کاق    لیرفیر  داشتم هم دلش را، هم دال  یبرا

بار بود که در  ی   مانده بودم. اول ز یدار و مر اگر کج

 
 

اما  د یو پر شک و ترد مهیهر چند نصفه و ن  امزندگ

ماجراها   ن یبه حرف دلم گوش کرده بودم و تمام ا 

وجودم  که بخش منطقر   افتد اتفاق یم در حایل

ر یم وقفهب  
ُ
 ”.”اشتباهه خواند مانند گروه ک
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شاد و   لو ی که ن  خورمافکار خودم غوطه یم در 

و دم گوشم   گذارد ام یمشانه  یسخوش دست رو 

 :دیگو و یم شود خم یم

  ؟ ی ار ی رو ب کیک  یخواجون نیم هیسا-

 :پرسمیم متعجب 

 …گفتم آخه بعد از شام-

که من   یا هیزاو  نیو از ا کند یم یز یر   یناز خنده با 

سخاوتمندانه   یادیز  گر یدارم اندامش د  د ی به او د

معذب مجبور  است و من کیم شیدر معرض نما 

بچرخانم که  یگر ینگاهم را به سمت د  شومیم

با   شیو ابروها زند رسام رد نگاهم را در هوا یم

را نگاه  یگر یکالفه سمت د  ند،رو خباثت باال یم

 :دیگو یم  لو ی و ن  کنمیم

  نی ا کی ! برو کپرهاالن، حاال یم خورهشام یم گ-

 …ار ی رو ب مرد ی  پ

را  کیدوستانش ک  ی و خنده شوچ   انیم در 

با هم  شیر یکه از اول هم ب  الد ی . محمد و مآورمیم

و   کی ک  دنی و کمیر در جمع بودند با د  زدند حرف یم



  رسام با ادا و اصول خاض یو برا  ند ی آشمع یم

  شانی و الحق که رسام برا  دهند رقص چاقو انجام یم

را  ودشمدت خ نیو هر چه در طول ا  گذارد کم نیم

دب بوده،    .کندرها یم جا کینگه داشته و مو 

  یهاو متلک شوچ   یبه قدر  شانیمکالمه در 

م ام را خنده توانمکه هم نیم  د ی  گر اوج یمآو س 

ل کنم، هم از شدت خجالت نیم   کی با ک دانمکنیر

ن به دادم   و شمع درون دستانم چه کنم، که نسیر

 :دیگو آلود یمو آرام و غمزه رسد یم

مال شماست؟ از   یاقهوه فیجون اون ک هیسا-

 …اومدیم زنگ گویس   یبند صدا کیتوش 

و  گذارمیم ی ناهارخور  ی   م یرا رو  کیک  بالفاصله

و در همان حال   کنمبه سمت اتاق رسام پا تند یم

من ممنوعه بود و  یکه برا   چرا اتاقر  کنمفکر یم

 درک کرد، درش به  شد یم
ً
منطق پشتش را کامال

ن اجازه  ا یزن دوستش باز بود؟ آ یرو   نسیر
ً
اصال

  رسام شود؟ داشت وارد اتاق شخص



  یرو  کنم،یم دا ی را پ فمی ک   ی   زم یرو  وار ید یگوشه

  ونی  را با سالم و صلوات ب امو گویس    نمینش زانو یم

از طرف بابا  پاسخپنج تماس ب   دنی و با د آورمیم

بود  ر ینه ساعت آنقدر د زد،یر فرو یم نه یقلبم در س

  !درب  ب   یها نه بابا اهل تماس

را  و گویس   زنمبهش زنگ یم ی  گنفس یادلشوره با 

  یتا کمیر س و صدا چسبانممحکم به گوشم یم

جان  مهی ن د یآزارم دهد. تا بابا الو بگو  ونی  ب

 .شومیم

  شده؟ جانم بابا چ  -

و   رسد شلوغ به گوشم یم یجا کی از  شیصدا

 .کنداضطرابم را در لحظه هزار برابر یم ی   هم

؟ نگرانت شدم ب  تو کجا  هیسا-  !دخیر

  کنمنگاه یم گ یدر تار اتاق رسام  یبه فضا  مضطرب

  یحرف بزنم خودش هم در آستانه خواهم و تا یم

 :میگو . معذب یم د ی  گ در قرار یم

 …هستم   نجا یامشب تولد رسام بود، من ا-



م کردم بگو  کی اش هستم و  در خانه میلحظه س 

 نی بود که من بارها پا به ا نیاز ا ی  چرا؟ غ دانمنیم

موضوع را  نیخانه گذاشته بودم و بابا هم ا

  .دانست یم

و با حالت صورت و دستش   ستد یاکنارم یم  رسام

. سم را به پرسد را یم ؟”ی اشده  “چ   صدا ب  

 :پرسمو یم دهمعالمت ندانسیر  تکان یم

 افتاده؟  بابا اتفاقر -
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 می رو آورد دهی نه، زنگ زدم بگم که ما سپ -

 داشت. گفتم بریس یدی تب و لرز شد مارستان،ی ب

 .بهت خی  بدم یس  نگران یم می ستیما ن ن  ی خونه بب

 ام؟ ی منم ب ؟ی   مارستانی بده؟ کدوم ب  یل ی حالش خ -

بابا در   یو صدا   ند ینشبه صورت رسام یم اخیم

 یخنده یاهو ی پشت خط و ه شلوغ   انی م

 .رسددوستان رسام به زور به گوشم یم



  یخواتو یم می من و مادرت هست  نه بابا جان! وقنر -

  یآیم یجور فقط تو چه کار؟چ    یای ب
ً
خونه؟ حتما

 .ی  آژانس بگ

شدنش  ر یحرف به ساعت و د نی با گفیر  ا بابا 

 :زنم لب یم کند، اشاره یم

 آژانس یم التونیخ-
ً
 .می  گ راحت، حتما

اشاره  شی ابروها انی با همان اخم نشسته م رسام

 :کند یم

 .رسونمت بگو خودم یم-

. من رو د ینگران نباش رسونه، بابا رسام من رو یم-

 .نینذار  خی  هم ب  

 .من برم زم، یباشه عز -

رو به صورتش که فقط  کنم،را که قطع یم گویس  

  ونی  حاصل از نور ب ب  از آن در روشنا یمی ن

 :میگو مشخص بود، یم

چقدر بد شد… بابام   مارستان،ی رو بردن ب دهی سپ -

 …دمی چند بار زنگ زده بود نشن



 :پرسدو یم اندازد به اطرافم یم نگایه رسام

  ت؟ی کجا بود مگه گوش-

ن بهم  اتاق جا  نیتو ا  فم،ی تو ک - مونده بود. نسیر

 …خورهگفت که داره زنگ یم

چون حالت  شومیم مانیدر جا از گفیر  حرفم پش و 

حدسم  فهممو من یم کند یم یی  تغ نگاه رسام به آب  

اتاق را   نی ورود به ا یدرست بوده و آن زن اجازه

 .نداشته است

ن تو اتاق  من بود؟-
 نسیر

  دهی و ترس مردد 
 

که   از بهم خوردن شب قشنگ

 :زنماند، لب یمرقم زده شیبرا

صداش رو   د یشا دم…یمن که ند دونم،نیم-

 !دهی شن

و سد  نهی پر از ک یکرده  یی  همان نگاه تغ با 

و سپس  کند رصد یم گی کل اتاق را در تار   یالحظه

 :دیگو یم یرو به من با حال بد



 ب  ها اونم با آدم ؟ی اخوب و ساده نقدر یتو چرا ا-

  !که دوست دارن لهت کی   

ن که کار  کنم،فقط نگاهش یم زدهبهت  به   ینسیر

 ما از هم ه
ً
  شناخت قبیل  چی کار من نداشت؛ اصال

دوباره کالفه   گفت؟پس رسام چه یم می هم نداشت 

 یتقر 
ً
 :زندسم داد یم با

 …در رو ببند-

  ؟چ  -

 ؟ ی در اتاق را ببند، چرا هنگ کرد  گمیم-
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به   توجهو او ب   دهمحرفش را انجام یم مستأصل

مرموز به در   و با نگایه چرخد دور اتاق یم من اندگ

  .شودیم هی  خ لشیو وسا  وار یو د

طاقت نگاه کردن به   یااما به طرز مسخره من

و بالش  دهیچ ی شده و درهم پپاره یتختش و ملحفه

 .اند را ندارمتخت افتاده یکه برعکس رو   و لحاق  



بان قلبم به حالت   یاز اتفاق تو  هنوز  بالکن رص 

است و هر چه  ن  ی برنگشته و دلم حال عج یعاد

بازتر  مشیو حر  تر مسائل در مورد او شخص

و  شیر یمنم ب قرارِ دل آشوبه و حال  ب   نی ا شود یم

  .شود یم شیر یب

 دا ی بی  درنده که شکارش را پ کی رسام مانند  ناگهان

و   کند سش پا تند یم یباال به سمت پاتخنر  کند یم

  یو صدا رود یم لهی چند وس  یرو  شیپا  انیم نی در ا

س ترسنایکشکسیر   اتاق   یکه در فضا   شان به اسیر

  .زندشکل گرفته است دامن یم

  کند،یم شیو رو  ر یو ز  کشد یم  ونی  را محکم ب کشو 

به دست سمت من   ب  طال ی  دست آخر با زنج

  .گرددبریم

ن از ا ؟یجواب بد قیسوالم رو دق شهیم-  نی نسیر

  اومد؟ ونی  اتاق ب 

در دستش   یطال ی  او و زنج ی   نگاهم ب مبهوت

 .چرخدیم



- 
ً
  فی! فقط گفت اون کدمیند یی   چرسام من واقعا

 زنگ گویس   یشماست! از توش صدا یبرا  یاقهوه

 …آدیم

 :غرد حرص و خشم یم با 

 …ی زادهحروم-

… رسام چ  -  یم ا 
 

 شده؟ چ    ؟گ

و به سمت در  کند تختش پرت یم یرا رو  ی  زنج

 .دیآاتاق یم

 خوب یدیو د یبود  نجا یخوبه که خودت ا-
ً
! اتفاقا

خودت  یهم به رو  ج  یو ه  ونی  ب  میبر  ا یشد، ب

 .اری ن

و با   شومو مبهوت به دنبالش از اتاق خارج یم جی گ

و شمع   اند ستادهیدوستانش معطل ما ا نکهی ا دنید

 شیر یب  کشد را یم شیهانفس نیدارد آخر  کیک  یرو 

 .شومآشوب یم

 :دیگو سخ و خسته یم با چشماب   فراز 



شده، ما  اد یاتاق روت ز  ی  مس گهیداداش شما د-

  !می رفع زحمت کن  می گفت 

فرو   یابا خنده گارشی در حال پک زدن به س محمد 

 :دی گو خورده یم

 ی  مس ی   که داره با واکر هم  یروز  نمیب به چشم یم-

 …المصب تا دم گور هم ره،رو یم

ل یمخنده خودش بلند   بلند  الد یاما م کند اش را کنیر

 رسام حرف زشنر  شود باعث یم ی   و هم  دد خن یم

  .برود  سهیبهش بزند و محمد هم از خنده ر 

رسام چند  نکهیمگر نه ا  شومیم تر جی بودم و گ  جی گ

چه  گر یاتاق رفیر  د یسال است زن دارد پس تو 

به  هم وسط مهماب   دا یبا ش  عن  یبود؟  یاغهی ص

 .لرزدپشتم یم یهی  ! از تصورش ترفتند؟اتاق یم
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ن و ن ینامحسوس رو  نگاهم   لو ی . ن چرخد یم لو ی نسیر

مست شده است و مدام در   به طرز واضج

 بهش   د یآآغوش شوهرش ناز و غمزه یم
ً
و اصال



باشد  یواس جمع و کار بلدآنقدر دخیر ح د یآنیم

ا  نی که در ا د.  ش ی را پ یابتواند نقشه ط یس  بی 

ن که حنر  ماند یم شوهرش دست از   تنها خود نسیر

است اما او هنوز دارد جرعه جرعه  دهیدن کشی نوش

 .نوشدیم

 مش،ی  گنظر یم ر یمتفاوت ز  که با نگایه  حال

حواسش به رسام و   دانگ شیش شوممتوجه یم

  یلی . خباشد یم  شیهاالعملو عکس شیهاحرف

به ذهنم فشار   یاربطش سخت باشد لحظه د ی نبا

  دا ی بارها نامش را از دهان ش د یآیم ادم یو  آورمیم

اما  کردند صحبت یم که با هم تلفن    امدهی شن

دوستان    نی امشب و ا کردمچرا فکر یم دانمنیم

 .دای هستند تا با ش تر کی دو نز  تر یمی رسام با او صم

  نمیبو یم چرخانمس یم  زند،نامم را صدا یم کیس

 .کندکنار رسام اشاره یم  خایل ی به جا الد ی م

 .ازتون می  عکس بگ خوامیم-

شان جور هستم که مدام هم دارم دور  با جمع یلی خ

 تصو   چرخمیم شاب  یخودم با پر 
ً
دار  خنده ر ی و حتما



. به  گذارمیم  ادگار یبه  شانیاز خودم برا و مضحگ

حرارت  یمتوجه نمینشمحض آنکه کنار رسام یم

و  شاب  یپ یکه رو   نم عرقر  بدنش و کیم یعادی  غ

 .شومیم ت، نشسته اس  شانشیپر  یموها یالبهال 

رفتار   یهمه عاد  نیو از ا کنمصورتش نگاه یم به

و درست در  مانمکردنش انگشت به دهان یم

در  کیم  د ی  عکس بگ خواهد یم الد ی که م  یالحظه

خودش را سمتش   و گویس   شود خم یم شیجا

خودش   با گویس   الد ی که م   کند و اشاره یم د ی  گیم

 :دیگو یم با خنده و سخویس   لو ی . ند ی  عکس نگ

 …جان دلم  یا-

لب زمزمه   ر یو ز  کشد یم  اششاب  یبه پ  دسنر  محمد 

 :کند یم

 زده -
ً
 !گهیشبکه د هیکال

نفر آنقدر   کی شود که مگر یم  مانممن مات یم و 

باشد آن هم با خوردن  ی   حواسش به همه چ

که شمارشش از دستم در رفته    یادیز  یهاشات

 :زندبود. پچ یم



 پش-
ً
من  خی هامون معکس ی   تو اول  نیس   مونی بعدا

  یکه به احساسات تو اعتبار   دوب  ! چون یمیشد

 .نگاه کن نمی به دورب دوست داشنر  ست،ین
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رسام  شود،گرفته یم  یگر یپس از د گی ها عکس

و بعد اتفاقات به طرز  کند ها را فوت یمشمع

در کار نبود و   یاهی. هدند ی  گ سعت یم ن  ی عج

کا برا گرفته    هی کارت هد  کی  شی دوستانش مشیر

  دهند،بودند و بعد از آنکه کارت را به رسام یم

  مسنر  یبه بهانه ار ی شهر 
 

ن  لو ی ن  و خستگ  بهو نسیر

  .شوندسدرد از جا بلند یم یبهانه

و  کرد همرسش را برانداز یم با نگاه مشکوگ فراز 

چه مدل “ گفت خودش داشت یم شیانگار پ 

  دنی لحظه دست از نوش کیکه   داشنر  یسدرد 

 و محمد هم گفتند که رایه الد ی !” و میدی نکش

  .شمال هستند 

که حضورشان دارد   ب  همان س و صدا با 

و من تمام مدت منتظرم رسام  کنند یم خداحافیط  

به  یا هر اشاره ا ی اندازد ی ب یاکهیبزند، ت حرق  



ن به داخل اتاقش کند، اما در  انیجر  ! غیــــرفیر  نسیر

 و وقنر  کند یم خونرسد و مسلط از همه خداحافیط  

لحظه از    کیمن  بندد در خانه را پشت سشان یم

و خدا را  لرزد اش تنم یمچشمان به خون نشسته

 یبرا توجیهقابل یلهی وس  گر یکه د  کنمشکر یم

 ساغ نکهیاش وجود ندارد مگر اشکسیر  در خانه

خانه برود  .آشی  

  یو به من که در ورود گردد سکوت بریم در 

خانه ا   یاز رو  یو س  اندازد یم نگایه امستادهی آشی  

 :دهدتأسف تکان یم

 !ده؟یتو چرا االن رنگت پر -

 حالت خوبه؟ -

در هم  ب  ها و با اخم شود یم نهیبه س دست 

 :دیگو یم

- 
 

 !داره  بستگ

  ؟به چ  -

 …نه ا ی حالم رو خوب کن   تو بتوب   نکهی به ا-
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 واقیع یبه معنا کنمرا خسته و کالفه رها یم نفسم

ا عاجز شده  ت ی و موقع  ط یکلمه ذهنم از درک س 

را پشت س   و سخنر  طوالب   ار ی است. روز بس

س داشتهگذاشته   یقرار ام و ب  ام و آنقدر اسیر

را  اشیو جد فرق شوچ   گر یکه د  امدهی کش

 .فهممنیم

 نیم-
ً
 یم تو چ   فهمممن واقعا

 
 مگه االن عصباب   گ

 …نکهی از ا ینبود



  درگاه طاقر   یسم رو  یو دستش را باال  د یآیم جلو 

خانه یم  .گذاردمانند آشی  

به اون موضوع حرف بزنم، راجع خواماالن نیم-

 .باشه به وقتش

و به عالمت   شود جا یمبهچشمانش جا  ی   ب نگاهم

 “؟چ  “پس عن  یکه   دهمتکان یم یرام س سوال آ

 :پرسدو ناغافل یم شود به سمتم خم یم کیم

 تولد من کو؟  یکادو -

 گر یاگر شک داشتم حاال د زد،یر یم یی   پا یهر  دلم

او حواسش به   میبگو   توانستمکامل یم  نانیبا اطم

 لیجمع است، و دل ی   به همه چ یاالعادهطور فوق

 آن است که نیم شیها پربر حواس
ً
  خواهد احتماال

داشته باشد…  به آن موضوعات توجه خاض

 مقابلبود و حال در   دهیها را دکه گل  دانستمیم

 نیمپرسش
ً
بدهم   چه جواب   دانستماش من واقعا

کامل    حی او، نه توض یکه نه سوءبرداشت شود برا

و   جی را بدهم که مشخص کند چقدر من گ ابر ی جزئ

 .امپرت شدهحواس



 ناگهاب    یلی ! امشبم خ سگهیتولدت چند روز د -

 …رو نداشتم شیشد من آمادگ 

تا بتواند دم گوشم آرام  شود آنقدر خم یم بار نیا

 :زمزمه کند

! دهی حرفا بع نی مثل تو ا یو مدبر  ر یاز دخیر مد-

باورم شه. چون من از  گفنر یم گهید ی   چ  هیحداقل 

 هیتو  کنم فکر یم نی ش دارم به اس شب همه

تولد گند زده به  نی و ا داشنر  یا گهید می تصم 

 !هات؟برنامه

وع یم قلبم به هرچه تندتر زدن و نوک  کند س 

 .افتندگز یمانگشتانم به گز 

 ؟ ی اچه برنامه-

وار  گردنم نوازش  یو رو   د یآآزادش باز یم دست 

همه   نی از ا  خواهد و من دلم یم شود یم دهی کش

  هیدرآمده در وجودم زار زار گر  انی احساس به غل

 نیم
ً
بر سم آمده که او  ب  چه بال دانمکنم. اصال

ام که  شده  قرار من چنان مست و ب   خورده ویل

کشم چرا  را ندارم؛ دارم عذاب یم اشگیطاقت نزد



با من نبوده است و   وقت چی ه بهیحِس غر  نیکه ا

 یقرار ه حجم از ب  هم ن یچگونه به ا د ی با دانمنیم

 .مسلط شوم

  د ی فهمکاش رسام یم  یاست که ا  نیا میتنها آرزو  و 

و  کرد رها نیم میموها انیرا م قشی عم یهاو نفس

پوست   ص ی مشتاق و حر  نگونهی سانگشتانش ا ا ی

 .کردند تن، گردن و صورتم را لمس نیم
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 :کندام یمبا حرص مواخذه به چشمانم کیم هی  خ

 برنامه-
ً
  یبوده که بخوا نیات امثال

 
  گهینه، د بگ

و   یدیخونه رو هم د یو خب بعدش اومد سنر ین

و   ست یآدم بشو ن نکه یخب ا با خودت گفنر 

هم با رفیر  تو اتاق شکل   متی عطف تصم  ینقطه

هزار   ک ی  مت ی به خودت و تصم  گهیو د یداد

 نکهیاز ا ی  که آره غ  یخوشگل هم داد نیآفر 



  نمیو پست هم هست و ا کار انت ی ! خ سوونهید

 ش نه؟ نشونه

افکارم را   تواند او راحت یم کتمان کنم وقنر   د یبا چرا 

 .بخواند

  !یحدود  هیتا -

لبانم  یگوشه  یرو  کشد ست یمو با مالحظه د  آرام

نفرت درش  حنر  درد و اندگ که کیم  و با لحن  

 .کندادا یم نهفته است، کلمات را جور خاض

 …سآزار دهنده یلیصداقتت خ-

مسار از چشمانش به کف زم و   ی   نگاه مِن س 

 .افتدیم

دارم   ست ی چک ل هی ترکهمغزم داره یم ه،ی سا  ی   بب -

  ب  ای   چ هی به همه  د یکار انجام بدم، با  کیل  د یکه با

! ب  من، اول تو  ذهن لعننر  نی رو بفهمونم. اما تو ا

 نکن، نقش ی! با من امشب باز ب  آخرش هم تو

 بذار   نر ی معلم ترب مامان و خواهر و 
ً
رو هم ببوس کال

 آره   پرسمکنار! سوال یم
ً
نه  ا یکوتاه در حد مثال

  جواب بده. باشه؟



ام را نرم و چانه کشد تلفظ یم ی   را در ح باشه”“

  !؟میا دهی ام از کجا به کجا رس مانده فشارد،یم

که از    ب  هااز همان نگاه کند و منتظر نگاهم یم هی  خ

  ر یجز آب شدن ز  یاو چاره زند عرص دارد آتشم یم

 .اش ندارمنگاه روشن

 .باشه-

برنامه  ،من برگشتم باهام بهم بزب   خواسنر یم-

تولد معذبت کرد و اون روح بزرگوارت رو به چالش  

 ؟ یبذار  گر ی و دندون س ج  کن    انداخت که خانویم

خراب کن به  خانه نگونهیهم ا  توانست یم چطور 

چشمانم زل بزند و هم کلمات را با حال سخوشش  

ادا کند و همزمان   اششهیو متفاوت با هم ی   آهنگ

 ی دق ب  جا امیکنار   وارِ ی مرا در حصار خودش به د
ً
  قا

کند و   ت ی هدا لعننر  یها به آن خط خیط کینزد

کم   میوهادستش کماکان از نوازش گردن و م گیآن 

 یبعد کی مردها  گفتند یم نکهیمگر نه ا اورند؟ی ن

هستند؟ چطور من با دو دست آزادم نه 

  امیار ی نه ذهنم  اش شوم،مانعش توانستمیم



خوب و به درد بخور بسازم و  یو یسنار  کی کرد یم

سوزان خالص کنم و نه   یمهلکه نی خودم را از ا

او و حرکاتش  یاز رو  یا لحظه  امص ی چشمان حر 

  .شدبرداشته یم
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 ب  ب  جا  دستش
  کند ام را لمس یمسشانه و ترقوه ی  

 :پرسد یم ت ی و با جد

 جواب؟ -

 :زنملب یم د یناام

 …که  یجور اخه اون-

که مرا    رود آن یم می که هر لحظه ب  د یآجلو یم آنقدر 

  یرو  ست،یاز بوسه ن  یببوسد اما امشب انگار خی  

 :زندپچ یم میهالب 

   کی-
ً
 !کلمه لطفا

  میهاپلک
 

مندگ و نگاهم را به   آورمیم یی   پا را با س 

از  شیب  جاب  یکه با ه  دوزمیم اشنهی س یقفسه

 .رودیم یی   باال و پا  یحالت عاد



 …آره-

ف،ب   یا-  گذرهبه من یم چ   ینکرد  نمیفکر ا س 

  نه؟

  مت ی پشت گردنم اما نه به مال  رود یم دستش

 .که نگاهش کنم  کند وادارم یم  شهیهم

  ه؟یسا-

 شنومکه یم  یاگرفته و خفه  یصدا شود نیم باورم

 .خودم باشد یبرا

 جانم؟ -

کوفت و جانم! آدم جانش رو    یدرد و جانم، ا یا-

 …بره اونم س مسائل احمقانه ذارهیم

وار  مزمهتا چشمانم نسوزند و ز  زنمتند پلک یم تند 

 :میگو یم

  !فهیمتو نیم-

. آورد یمام را در که ناله  فشارد،یم  وار یمرا به د یجور 

م ا گونهض یو مر  کشد یم ی  کمرم ت درد را به   نیحارص 



  لیو ساغ شکسیر  وسا د ی  جان بخرم تا او آرام بگ

 .خانه نرود

 …شعورمیب  ام،وونهیآره من نفهمم! د-

 :زنمداد یم کالفه

  !نه-

 به توقر  کردم در حقت که تقر   کار چ   ؟نه چ  -

 …یبندروم یم چشمات رو  خورهیم

  !ینکرد یدر حق من کار بد عن  ی ،ینکرد  یتو کار -

  ه؟ی پس مرگت چ-

و من   دهد یم  هی است تک وار ید یکه رو   دسنر  به

اف  توانمتر یمو راحت  د یآنفسم باال یم کیم اعیر

 .کنم

  !رسام ترسم ازت یم-

  دانمیم د ی که بع   ب  موها  خندم،یم میموها یالبهال 

 نند ی آرامش را به خود بب یرو  گر یپس از امشب د

  قرارش،داغ و سانگشتان ب   یهابس که از نفس

 .اندشده تابسمست و ب  
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عمر از  هیجان  وانهیاز من؟ آخه د ؟تریساز من یم-

س کسچیو ه  ی   چچی ه  کمهیکه بد نبود   یدینیر

یس تو رو به خدا جون   هی! حاال از من؟ سابیر

  من رو؟ ندارم، گرفنر  دنیخند

 :کنمدرد نامش را زمزمه یم با 

  !رسام-

 دهیکه هرگز ازش در مورد خودم ند  نر ی عصبان  با 

گونه که محصورم کرده است در بودم، همان

 :زندیم اد یحالت به صورتم، سم فر  نی تر کینزد

از دهنم دراومد،   حرق   هیگوه اضافه خوردم   هی-

نه قصدش رو داشتم نه   د،ی صد بارم گفتم ببخش 

 ت یپروندم و در واقع یی   چ  هیاز حرصم  ،یمنظور 

 !هینکردم سا غلیط  چی هم من ه

 .می  گاش نیماما نگاه از چشمان پر خون  امدهی ترس

 .دونمیم-



  پس؟-

را بلند  میها و با جان کندن فراوان دلهره سخنر  به

 :کنمزمزمه یم

تو ذهنت، تو   ب  جا هیبا اون زن!  یی  گ   ب  جا هیتو -

به  ب  جا هیفکرت…  . یدخور   یبد یکه ازش رص 

 آد،ازش بدت یم ،یقبول، تو ازش جدا شد ی   بب 

درسته، من  نا ی ا یاز روز اول، همه دوستش نداشنر 

  یروز   هیباور دارم که  نمیباورت دارم. اما به ا

 تو بگو تسو  ،یلی ممکنه به هر دل 
ً
حساب،    هیاصال

  کار وقت من چ  بهش. اون یدلت بخواد برگرد

خودخواه نباش به من حق بده   نقدر ی کنم؟ رسام ا

سم   …بیر

من  یچارهی و قلب ب ند ی نشقلبم یم یرو  دستش

و سپس انگار از  رود یم ادشیاز  دنی تپ یلحظه

  سقوط کرده باشد، با شدبر  ا یدن یقله نیبلندتر 

 .تپدیم وصف نشدب  

روز برگردم    هیمن  نکهیا ه؟ ی حرفت مثل چ  دوب  یم-

تو  گی که از   نهیبه ا هی احتمالش شب  دا،ی به ش



  گهید تصادق   ب  هر جا  ا ی ،مهموب   هی تو  ا ی  ابونی خ

مرد  هیخود  تو با وجود من از  حنر  ا ی  اد ی خوشم ب

 ست… ین د ی تلخه اما بع یلی! خاد یخوشت ب یاگهید

  یرابطه  یارهکه تو ذهن تو بزرگ شده درب  یی   چ

خودم؛بهت   یاونم به خاطِر حرفا دا،ی من و ش 

حسش    د یبا ست ین گه ید حی گفتم که قابل توض

به شعور  ی   دست از توه  یخوااالنم اگه نیم …کن  

حداقل به خودت رحم کن، به حال   یمن بردار 

 …چشمات

 ندارم و ب    یبرا ی   چچی ه گر ید
دستم را  اراده گفیر 

  .کنمملتهبش را لمس یم یو گونه آورمباال یم

 ز یبه تمام جانم سر   نوک انگشتانم حس ناب   از 

و من   افتد هم یم یرو  یا لحظه  شیها. پلکشود یم

پر و  یهالب  یدست رو   د ی و بع  ب ی عج با جساربر 

  یخمار  کند . پلک که باز یمکشمیم اشدهیرنگ پر 

 …ایالکل بگذارم و  ی  تأث یپا  دانمنگاهش را نیم

  !دوباره ی شجاع شد-



 یراستا و در  خورد اش س یمچانه یاز گوشه دستم

 .ندی نشاش یمسشانه  یگردنش رو 

 …آدترس بهم نیم خودت گفنر -

  نیا ده،دستم جون یم ر یقلبت که داره ز  ویل-

بان وحش    ست؟ی از ترس ن انهیرص 

 :زنمچه مرگم شده است که آرام لب یم دانمنیم

 …ست یترس ن ینشونه شهیتپش قلب هم-

 .ندینشاش یمجذاب به صورت خسته یلبخند

سم چ  طور نی که ا- شده که نظرت از س شب   ! نی 

  پر بود؟ یلیتا حاال برگشت، توپت خ

س-  .نی 

 

 

 

 

 



 

  خاتون#

 _عاشق یها _پنجرهن  یشب_نش #

 

 ,عاشق یهاپنجره ن  ی نششب  "VIP" کانال

[11.07.2021 05:47] 

 229پستــــــــ#

 

 

 

 

 

 یکه ا  شود در دلم برپا یم چه آشوب    داند خدا یم و 

جز صورتم جزبه ینکند. نگاهش رو  یی  گی کاش پ

  جاب  یو ه  ستد یایم  میهالب  یو رو  چرخد یم

نگاهش مرا در کام خود  کی ی   از هم ر یناپذ وصف

 .دی  گیم



،   آد چقدر بهت نیم- ، دل شکسیر  متلک انداخیر 

تو تنها   کردمقضاوت اشتباه کردن… من فکر یم

که   شم،که کنارش قضاوت نیم  هسنر  آدیم

هست،   هامیباز  وونهیپشت  د یدرد هی فهمهیم

پارچه  کهی ت  هی ،پر بودن باهاشم توب  که من پر   اوب  

 در داره پ  چ   دوب  یم کنه، نیم حایلبهمن رو حایل

از  یجور نیچشمات که ا نیا ؟آرهمن رو دریم

  نیبودم، ا دهیموهات که به عمرم ند نیحرف پره، ا

 نیباز مونده بود، ا مهی لبات که امشب همش ن

و   گار ی نه س ده، الکل یم ینفس خوش بوت که نه بو 

 …نه

 
ً
در گوشم گفته است امشب جزء     کیس  احتماال

که جسارتم را به اوج    د یآ سنوشتت به حساب نیم

 .رسانمخودش یم

 م؟ ی بوسپس چرا نیم-

و با خباثت   گردد دوباره به چشمانم بریم نگاهش

 :دیگو یم



”    د یرو بوس ب  لبا  د یچرا با - که همش حرف  “رفیر 

 زنه؟ یم

  یعاد ت ی موقع  کی نیا  یگر یهر دخیر د یبرا د ی شا

  شیهاباشد و نوازش
ً
 .نوازش ساده کیرصفا

ن صدا یی  تغ من حنر  یاما برا 
ُ
و مکث  شیت

هر قسمت از پوست   یانگشتانش رو  یالحظه

. مسخ سازد یم ترمشانیلحظه پر بهبدنم دارد لحظه

 :زنم لب یم شی هاچشمان

 …نکن مونمی تو هم پش رم،من نیم-

 :خنددگلو یم  تو 

 ببوسمت؟  خواد دلت یم نقدر ی ا-

 .باهات بمونم خواد دلم یم نقدر ی ا-

دستش، مچ هر دو دستم که مزاحم   کیجا با  در 

و   د ی  گشده است را یم ش ی هایرو شی ها و پنوازش

 شود . خم یمبرد سم یم ی نرم با دست خودش باال

  زند،گردنم یم  یدارش را رو تب  یبوسه ی   و اول 



دستش در حال ناله و فغان  ر یقلبم ز  کهدرحایل

 .است 

 …مغروِر گوشت تلِخ من-

به  تر کینزد  کیم  بار نیا باز گردنم را ویل سپس

 :دیگو وار یمو زمزمه بوسد گوشم را یم  یالله
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ا نی به ا گهید ه،یببوسمت سا - االنمون  ط ی س 

شمدارم خودم رو یم ها،میگردبرنیم
ُ
که نبوسمت    ک

 …هر چ   ا یو  سنر یآماده ن ،یخواپس اگه نیم

  کردمیم تت یاذ یاالن بهم بگو. داشتم عرص  ی   هم

هست، بهش    ینه ارصار   ،یمطمی   باش، نه مجبور 

چند  تونمتا فرصت مناسبش… من یم میدزمان یم

باهات   ی که تو بخوا  یهم هر جور  گهید وقت 



 تونمنیم گهیقدم برم جلو، د هیباشم، اما اگه  

ا نیروزا و ا ن ی برگردم به ا  …ط یس 

اش  که داشتم از عرص در عطش بوسه  من   از 

و حال در آغوشش عقل و منطقم در   سوختمیم

 رفت؟انتظار یم حال ذوب شدن بودن، چه پاسج  

  ستادهیکه ا  ب  من با قلبم او را انتخاب کرده بودم جا

 ی   چراه نداشت. همه منطق و استدالیل چی ه بودم

 فراموش یم
ً
  یرو افتاده  یدهی سپ حنر  کنمرا موقتا

 :میگو وار یمرا و زمزمه مارستانی تخت ب 

 ..منو ببوس-

  ب  و با صدا  بوسد گوشم را یم  یداغش الله  یهالب 

ِن برانگ نیبار است ا  ی   که اول 
ُ
و پر هوس را  ختهی ت

 :د یگو پچ کنان یمدارد، پچ

 …هسنر  ن  ی ب شیپ  قابلی  غ خاض جور هی-

پوست   یوار رو آرام و نوازش شیهالب  وقنر 

 قرارمب   یهاتا به لب  شود یم دهی صورتم کش

  دنی و سنج خورد یم ی ز یبرسند، دستش تکان ر 

 .کندقلبم را رها یم یهاتپش



را باز  می   شوم  یدکمه ی   که انگشتانش اول   زماب   اما 

حس   یا لحظه رود که بند یم  با نفیس کنند یم

بوسه فراتر   نی ا نکهی تازه دارم منظورش را از ا کنمیم

به   توانم. نه یمفهمماست، یم میقد  یهااز بوسه

گرفته    می که رمق از پاها  یااز اندازه شیب جانی ه

یم   یلی تنم را خ که دارد   است غلبه کنم نه به س 

  .لرزاندیم فی خف

در   می   و شوم شوند سم رها یم یاز باال میهادست 

است که  میبازوها  یحال س خوردن از رو 

م د میهاپلک . بندمصحنه یم نی ا دنیرا از س 

 ی   سبک لباس به زم  یبرخورد پارچه یصدا

خانه چنان در سم طن که   اندازد یم یبلند ی   آشی  

حس    کند،وجودم را داغ یم یاحس ناشناخته

سفت و منقبض شده است و در  م شکم  کنمیم

داغ و   یها به ترصف لب  میهاحال لب  ی   هم

    ب  ها. بوسهد یآ در یم شی  نظب   یهابوسه
ً
که واقعا

  ترند…ی  گو نفس تر طوالب   تر،قی فرق دارند که عم

را  یسکه انگار دارند از عمق وجود من ح  ب  هابوسه

اند که  و آنقدر پر از لذت و وسوسه کشند یم  ونی  ب



و از شدت   کنم یم اشهمرایه امیتمام کارنابلد ا ب

  کی ارادهام ب  کرده  دا ی که نسبت به او پ  احساسابر 

 .ندینشیم میگلو   انی م بغص  
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  ی   همچ  کی دن،ی بوس کردمتصور نیم وقت چی ه

باشد، هر چقدر که  تواند یم  ناب و خالص یتجربه

گرچه که با   م،یبه او بگو   ینتوانستم در حالت عاد

دلم را برده،  توان مقابله کردم ویل نیمنطقم تا آخر 

ا پر از شور و کوچکم ر   یا ی که حضورش تمام دن 

 یو هوا ل حا  ی   کرده است، که او را با هم  جانی ه

  طنت،ی و چشمان روشِن پر از عشق و ش  شانیپر 

با تمام   شیبه جا خواهم،یم  شیهاو بهانه ها یی  گی پ

 .دمشی وجود بوس

ام را باز  زدهبهت  یبلند و ناله ی   او ناگهان مرا از زم و 

 .کندلبانش خاموش یم انی م



و کمرم  خورم چرخ یم  خاض یجهیسگ انیم در 

 پروا و مِن گستاِخ ب   د یآ هال فرود یم  یکاناپه  یرو 

و  آورمتاب نیم می هادر مقابل وسوسه گر ید

 .ندینشاش یممردانه اهنی  پ  یهادکمه  یدستانم رو 

من و   یو نگاهش رو  کشد دست یم یا لحظه رسام

 کنمکه حس یم  شود یم یی   باال و پا یدستانم جور 

کمرم نم   یو رو  سوزمامان یم داغ و ب    دارم در تن  

  .ندینشیم عرقر 

که    کند و خودش کمک یم شود بلند یم میرو  از 

 .اوردی را در ب اهنشی  پ

چشمان    د،ی  از آنکه دوباره در آغوشم بگ قبل

رنگش من اندامش و پوست خوش ص ی و حر  پروا ب  

  .کندرا با لذت نگاه یم

و ته لبخند   کند امتداد نگاه مرا دنبال یم نگاهش،

 
 

 شود که باعث یم  بندد لبانش نقش یم  یرو  کمرنگ

  اقی همه اشت   نیرا ببندم، از ا میهاپلک ن  ی با سنگ

ل و تا سحد مرگ، هم خجالت    قابلی  غ کنیر



  نیو ا کنمیمرا تجربه  یهم لذت وافر  کشمیم

  .بخشدبهم یم ن  ی تند و عج  یجهیتضاد، سگ

 یرا رو  اش ن  ی اما سنگ  زند یم مهی خ م یباز رو  رسام

  یخودش، کنارم رو  یجا برا و کیم اندازد تن من نیم

و آرام آرام دستانش به اکتشاف  کند کاناپه باز یم

مخالفت  د ی با دانمنیم  تابو مِن ب   پردازند تنم یم

 االن وقت ا ا یکنم 
ً
هاست؟  حرف نی نه؟ اصال

ا نیگرچه که در ا  ام  فراهم ساخته ودمکه خ  یطی س 

اض، خنده   .العمل ممکن است عکس نیدارتر اعیر

و   رسد من دارد به مرز انفجار یم یچارهی قلب  ب ویل

بشنوم و  توانم یم اغراقپر تالطمش را ب   یهاتپش

 نفس کم آورده
ً
 !امواقعا

  کشد یم دنمی و دست از بوس فهمد حالم را یم سامر 

وع   شی   سحرآم یها و با آن لب  کنار گوشم س 

 …صدقه رفیر  به قربان کند یم

 زند،یم میبه گلو  ز یر  یبوسه کیو  د یگو کالم یم  کی

و  زند یم گر ی د  یاو بوسه  د یگو یم گر ید یجمله کی

 .رومفرو یم خاض یکم در خلسهمن کم
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چنان به نظرم  امب  با ی من، از پوست تنم و از ز  از 

به دستانش   یاو لحظه کند یم فیتعر  ی   آماغراق

احت نیم به خودم  قرار و ب   تابکه ب    دهد اسیر

دنبال راه فرار   میدروغ است اگر بگو و  چمیپیم

 .گردمیم

  دنیو از د کنملحظه چشم باز یم ک یدر   ناگهان

 هی  برق چشمانش که با لذت و عشق به من خ

  یشیر یخون در تنم شدت ب  انیمانده است، جر 

  ر یتصو  یاهی چرا ثان  دانمو نیم د ی  گیم

در پِس ذهنم دوباره جان    دا ی با ش شی هایعشقباز 

  .دی  گیم

در پس   د،یآیم شی پ ناگهاب   یلیخ ی   چ همه

سکش  اند حیسکه در ذهنم زنده شده  ب  رهایتصو 

  ی   اول شود باورت یم ا یکه “آ  زند یم ب یبه من نه 

  آغویس  هم
 

مرد است؟” انگار   ی   با هم  اتزندگ



  شهیناخودآگاه هم یلی از ذهنم خ  یا بخش پنهاب  

  .لحظه را داشت  نی حرست و عطش ا

من  یبرا  ت یکه رسام پورزند در عالم واقع  چرا 

 …و دور بود د ی بع ،افنر ین دست  یلی خ

سخت رخ    یالحظه در جانم زلزله ی   در هم  و 

  دروب   م  ی از آن انقالب عظ  زدهتی  و من ح دهد یم

او خفه  ینهی ام را در اوج خواسیر  درون سناله

  .کنمیم

چند   د،ی  گ رنگ آرامش یم ی   چ  سپس همه و 

افتاده   تا بفهمم که چه اتفاقر  کشد طول یم یاهیثان

مرا سخت در آغوش  ی   چن نیاست! و چرا او ا

 دهی سوزش کشخانمان یهاگرفته و دست از نوازش

  .است 

م  ند ی نشبه جانم یم لرِز سخنر   سپس و با س 

در آغوشش خودم را پنهان  شیر ی ب وحشتنایک

و مهربانانه   زند را پشت گوشم یم می . موهاکنمیم

 :دیگو یم

 …قربونت برم من-



و  افتد کم به کار یمام دارد کمشده مسخ ذهن

و رغبت   ل ی را با م نر ی وضع  ی   چرا همچن  دانمنیم

 ام!؟ خودم رقم زده  یفراوان برا

را نگاه کردن به صورت رسام  یرو  که االن حنر   من  

خودم را  ی   چن نیهم ندارم چه مرگم شده بود که ا

 بود رها ساخته و بند  د یلحظه از هر چه ق  کیدر 

  بودم؟

از   توب  نیم ی ار ی فشار ب  شیر یباور کن هر چه ب هیسا-

  !پوست و استخون من رد بیس  
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مرا  دارد کیم  و سیع کند نرمک کمرم را نوازش یم نرم

   گذارماز آغوشش دور کند، اما من نیم
ً
چرا که اصال

 یکار کنم؟ به حد  چه ا ی م؟یچه بگو  د ی با دانمنیم

ام که کم مانده است  و دستپاچه شده جی گ

وع به گر  یهایها  .کنم  هیس 



  من؟  نمت یبب-

رساندن   یبرا  امهودهی نمانده و تالش ب میبرا نفیس

و به اجبار سم   ماند یم جه ی نتب   میهاهیبه ر  نی   اکس

 .می  گرا باال یم

  قابلی  بگم نه تنها غ د یبا  هم بکن   هیگر   گهیاالن د-

ممنونم که  ،خلقنر  ب ی از عجا بلکه هسنر  ن  ی ب شیپ

تک حرفام رو ازت که تک  یفرصت رو بهم داد نیا

  ؟ یسد گفت بود به تو یم ! گ می  پس بگ

م محکم رو  چشمانم و  فشارمهم یم یرا از فرط س 

 :دهد او با خباثت ادامه یم

 !فقط  نزب   شمونیبه بعد بگم آت نی از ا د ی با-

 نیم بسه تو رو -
ً
شد، تا    چ   دونمخدا، من اصال

 …حاال

هر حس  ی و پا کند را باور یم امحایل شانیپر  انگار 

و  شود یم ی   خ می آرنجش ن یکه رو   گذارد نیم یگر ید

  ج  ی حرفم را ق امشاب  یبا بهت در حال نوازش پ

 :کند یم



 دفعه اولت بود سا-
ً
  ه؟ی واقعا

 :می گو زور یم به

  د،یآره… ببخش -
ً
... واقعا

ً
 …من اصال

 اشنهی و مرا محکم تخت س ه”ی “سا د یگو یم

 .فشاردیم

آرامش در   یخنده یمتوجه شی هااز لرزش شانه 

 :میگو . دلخور یمشومیم میموها  یالالبه

  ؟کن  ام یممسخره-

نرم سشار    یاو لحنش هنوز از خنده د ی  گیم نفیس

 :دیگو یم  است وقنر 

افتخار   هاتت یتو بشم من، دارم به قابل ینه فدا-

 …سعت و از رو لباس آخه  ن ی با ا کنم،یم

 !رسام تو رو خدا بسه-

 بسه، پاشو بر -
ً
برسونمت که االن بابات   میآره واقعا

 نگرانته گهید
ً
  !واقعا

و  شود برق بهم وصل یم انیحرفش جر  نی با ا انگار 

م  دل تم یوضع دنی. اما با د پرماز جا یم ناگهاب  



  یدهن باز کند و مرا در خودش جا ی   زم  خواهد یم

  .دهد

  یهیو چند ثان د ی   خکنان از کنارم بریمخنده رسام

بسته  مهی چشمانش را ن   به شوچ   کهبعد درحایل

و   دهد را به دستم یم می   نگه داشته است، شوم

 :کندزمزمه یم

 …حاال با تو میها دار داستان-

و  زنمرا تن یم می   تر شومسعت هرچه تمام با 

 و وقنر   کنمرا با دست شانه یم شانیپر  یموها

وع به بافیر   رسام را باز   ی هی  نگاه خ کنمشان یمس 

 .کنمخودم حس یم یرو 

 ا  ؟نگام نکن   یجور نی ا شهیم-
ً
 نگاه کوفنر  ن یاصال

 امشب؟  هی تو چ
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و در   کشد به صورتش یم  آلود دسنر و خواب خسته

 لشی موبا و گویس   گار ی حال برداشیر  پاکت س 

 :دیگو یم

نگاه نکردن حل  ی   که تو هم مشکلت با هم  می  بم-

  !شهیم

 :خوانمشو کالفه به نام یم زدهخجالت 

 !رسام-

 وقت زشت نباشه؟  ه ی هیسا گمجان دلم؟ یم-

به  عیــــس   دزدمنگاهم را ازش یم یا چشم غره با 

  دارمرا بریم لم یوسا یسهیرا و ک فمی ک  روم،اتاقش یم

 .کنمرا تن یم یو با عجله مانتو و روس 

  ؟چ  -

ارت زمز  کند کفش پا کردن من نگاه یم  به مه  و با س 

 :کند یم

شب تولد من، به نام من به کام تو تموم  نکهی ا-

 شد!؟ 



  با 
 

که    بندمچشمانم را یم  یاتمام لحظه درماندگ

آغوشش   انی و مرا م شود یم دهی کش  میناگهان بازو 

 .دی  گیم

  هی که با قض   کنمیم  من باهات شوچ   هیسا-

 ی   چ هی نمی خب؟ نشه ا ،تر برخورد کن  راحت 

  !یخودت رو عذاب بد یکه بخوا  یدیجد

  انی . در مبوسد را یم امشاب  یپ قی آرام و عم و 

 :کنم زمزمه یم میهافکر 

 آدیم-
ً
که از خودم توقع داشتم    من امشب اصال

 …نبودم، تولدت

به طرف در  کهو درحایل کند را قطع یم حرفم

 :دیگو یم کند،یم  تمیهدا

خودت رو  گهیکه د  ب  اونجا کنممن فکر یم-

  اتخود واقیع یبذار  ،مواخذه نکن  
 

  هیکنه،   زندگ

 ی بکشه، دق نفیس
ً
  د یکه با  همون آدیم  یس  یم  قا

آدم خوشحال… نگران تولدم هم نباش   کی. بایس  

ان یم  !کن  جی 



  اشهمان شوچ   داند اما نیم د یگو یم به شوچ   او 

 نکند در دل من برپا یم چه آشوب  
ً
  از ی . من واقعا

که گذشت   ها لحظابر شوم و ساعت   داشتم تا تنها 

  یو کودتا د یجد یهی با سا شیر یرا مرور کنم تا ب

اش  از در خانه خواهمیم آشنا شوم.  اشبرنامهب  

شود، نگاه یم دهی خارج شوم که باز دستم کش

دارش پرسشگرم درون چشمان سخ و خسته و تب 

 .خوردگره یم

من، ممنونم که  شیآت یدوستت دارم گلوله یلیخ-

 …یبهم اعتماد کرد

ممکن س  ب  ی ش نیتندتر  یقلب من آرام از رو  و 

 طاقتش را لرزد و تنم سخت یم خورد یم
ً
. من واقعا

 …را گر ید ی عاشقانه یلحظه کینداشتم، طاقت 
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چه   نیا  داند و نیم رود عقب تا س کوچه یم دنده

 سوزد،راستش یم یتمام سشانه ست؟ن  یحال غر 

س   ر یز  ی  که به ارصار خودش تمام مس   یا سشانه

  واسطهرا ب    شیعطر موها توانست دخیر بود و یم



  اشیمیو صم کینفس بکشد و در حس حضور نزد

  .غرق شود

  یها دلشوره به
 

  توانست دخیر تا یم پر از خستگ

شدنشان  دهیاز د اشلبخند زده و بابت نگراب  

 یها را بهانه کرده بود. تا نفس یدود  یهاشهیش

 ی  کاش مس  کند او فکر یم شود،یم قیدخیر عم

کاش    شد،هرگز تمام نیم  شانیهاانهخ ی   ب طوالب  

 یهاو را از خودش جدا کند و بوس شد مجبور نیم

نگران و  یها پلک یرو   را هول هولگ شی  بخشب 

ترسناک  یای آلودش بچسباند و او را با دن خواب

 .تنها بگذارد شیهاالی فکر و خ

خودش هم  که حایلاش در برگشت به خانه ی  مس در 

 
 

خاطرات و افکاِر   ی  اس دهد جان یم دارد از خستگ

 .شودیم  شانشیپر 

که چرا اجازه   د یآلحظه از خودش بدش یم کی

 ی   شده هم هم راض    اشهی اگر سا داده بود حنر 

  یهاتنش و حرف شانی   ب نقدر یامشب که ا کی



  ی   زده و نزده، بحث و سوءتفاهم باال گرفته بود، اول

 .د ی  شان شکل بگناب و کوتاه یعشقباز 

  اقت ی که سش داد زده بود که ل  شن  ام ی   هم

 دخیر را چه به دوست  
ً
احساسش را ندارد که اصال

! هم   ترسنایک جورِ کیکه انگار   امشن   ی   داشیر 

خط، با او رفیر  را انتخاب کرده بود  یدخیر تا انتها 

 چرا؟  دانست و نیم

تمام   وار وانهیمسموم داشتند د و  یموذ  یفکرها

که   شد یم وانهیت دداش   گرفتند،ذهنش را در بریم

از چشمش پنهان ماند که دخیر از عرص  چه اتفاقر 

 ی امروز، دق 
ً
به   شیر یکه ب  عرِص شوم  لعننر  ی   هم  قا

چند لحظه   ی   بود، تا هم هی شان شبرابطه ان  یپا

ان دستان او  ی در کنار او و در آغوش او و م شیپ

داشت؟ مگر او همان دخیر  یگر یحال د  حس و 

پر از   یهانبود که در جواب بوسه سفت و سخنر 

  ا ی  داد،را تکان نیم شیهالب  حنر  شی عطش و تمنا

و   د ی سف یها تا با دست  کرد نیم ولخرچ   کیم  حنر 

  یلبخند ا ی  د،ی  کوچکش او را حداقل در آغوش بگ

 .مهمانش کند



و مرز، او را به مرز  حد ب   یهایسد ی   هم مگر 

دخیر را جور  تلفن   شنهاد ینون نرسانده بود که پج

  شیتنها  یکرد، که رفت و چند روز   ی  تعب  یگر ید

بد از   ی   خودش همه چ  ن  ی بشیگذاشت و طبق پ

  !بدتر شد

 
ً
 !چه شده بود؟ واقعا

  مسنر 
 

  و خستگ
 

 خواب  مانده از راه و ب   رانندگ

را به   ی   کنار اتوبان ماش  یالحظه برد،امانش را یم

. چه گذارد فرمان یم یو سش را رو  کشاند شانه یم

 و ی مرگش شده بود؟ چرا خوشحال نبود؟ چرا د

و تنومند ترس آرام آرام داشت لذت شب   اهیس

 ی به نابود شیهاپنجه انی قشنگش را درم

  .دی کش یم

و سخت  ی   که سنگ   و با قلن   شود یم ادهیپ ی   ماش  از 

  .کندروشن یم یگار ی س  تپد یم

  مهی در خلوت ن ها ی   ماش  عیــــبه حرکت س  هی  خ

 گر ید یالذت  ناب و لحظه  یاشب اتوبان لحظه

م و پر  چشمانش  یصورت دخیر از جلو  شاب  یس 



 چد ی پمادرش در سش یم یو باز صدا رود کنار نیم

 .”…نکن یدخیر باز   نی”با سنوشت ا

 و اندگ زند یم گارشی به س و پر از حرص پگ قی عم

و   دارد و سپس دهانش نگه یم ها هیر  انی دود را در م

 .دهدیم  یباز 
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 .کنداش پرواز یمذهنش به سمت گذشته ارادهب  

دوستانش در    یهی وصکه برخالف ت  ب  ها گذشته

که خودش از آن به “دوران حماقت”   اوج دوراب  

دخیر نبود.    کی یرابطه ی   اول وقت چی ه  کند،یم اد ی

 نه برا
ً
جالب بود و نه حرستش را داشت و  شی اصال

را درک  کردند یم فیتوص گرانیکه د  نه آن لذبر 

 .کردیم

  آن سن و سال و با توجه به توقعات و تصورابر  در 

که از رابطه و سکس در ذهنش جا افتاده بود، 

 نابلد و ب  
 .نداشت  شی برا نر ی جذاب چ ی ه  تجربهدخیر

خدا هم شاهد بود که   یشهیهم گر ید از طرق   

  ت  یدر غبغب از جذاب  یگرچه دوستانش با باد



 د،نیگو یم گذشته سالم و ب   یداشیر  رابطه با دخیر 

آنها در   ت ی که اکی    د یدبعد به چشم یم یاما چند

  یدردسها
 

 .افتندیم بزرگ

  یشکل سی    نیکه تازه دوران بلوغ را به بدتر   ذهن   با 

 نی قرار داشت ا جواب   یکرده بود و در آستانه

خودش جا انداخته بود که  یگونه برا  نی مسئله را ا

سم رابطه نیا که با   نگونهیدارند ا انیها دو نوع پا ق 

محدود به ماندن در همان رابطه   شانیهاوجدان

 د یکه بود، با  نر و کاس  و با هر کیم شدند یم

  .ساختندیم

 کی  ب  دارا ن ی تر بود ارزشمند  دهی که به کرات شن  را یز 

به  ن  ی سنگ ت یاند و مسئول دخیر را به تاراج برده

  نی چرا؟ ا د یفهمنیم وقت چی ه  شان است و او عهده

نامزد  د یبا وجود سن و سال کم با  دسته حنر 

که    دند ی رس ازدواج هم یم یتا پا و گایه کردند یم

 
 

 اشانوادهبه قدرت آن دخیر و نفوذ خ بستگ

 .داشت 



ها گرفتار  ! آنها تا مدتها وجدانب   یدسته اما 

بودند   نیمداوم و پر از اشک و ناله و نفر  یهاتلفن

 ا یخود آن دخیر  رفتند ها هر کجا یمو تا مدت

خواهش و   و حنر  د یتهد یرا برا شاوندش یخو 

 .دندیدبه برگشت یم ب ی ترغ

که   آزرد ها روح او را چنان یمصحنه نی ا دنید

نادرستش    هیاز پا التیسمت تما شیر ی ناخواسته ب

 ه خود آمد داشت با زب  که ب  و زماب   شد یم دهی کش

 .کردازدواج یم دا ی مثل ش 

  یرو  ی هر مرد  مکث  نگاه که در هر مهماب    زب  

  شانب  محو از س آشنا  یلبخندها  اندامش و گایه

 .از حرف نگفته را با خود به همراه داشت  ب  ایدن
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شده بود.    ر ید یلی به خودش آمد که خ زماب  

  یلی خ یها سال اشدوران نوجواب    یهایفانیر  

را به تاراج برده   اشاز دوران جواب   یدی خوب و مف

  ِی انهی بودند و حال م
 

سخت درمانده   اشراه زندگ

و  قرار که ب    و قلن   یمو زخ  مار ی روح ب کیبود، با 

 .کردیم عاشقر  یادعا  شانیپر 

که نه    ب  ها و تنها تکه کند له یم شیپا ر یرا ز  گارشی س

تا   ند ی چکنار هم یم  یاد یز  ار ی بس د  ی با شک و ترد

ذهنش  بتواند برسد و کیم  یا جهی نت کیبلکه به 

 شود و حاصلش یم د ی  امشب آرام بگ یحداقل برا 

 به حرف هی که سا  نیا
ً
که به او زد باوِر    ب  هاواقعا

او فراتر از هر   یبرا دارد، مطمی   است سکس  قلن  

ا د ی و با ست یگر ید ی   چ او   ط ی خودش را با س 

 .هماهنگ کند 

اش را دوباره و تن خسته کند را باز یم ی   ماش در 

بار سوال ذهنش را   نی و ا کند رها یم صندیل یرو 

از مخاطب   عصن   با لحن   ی   ماش یبلند در فضا 

 :پرسدیم  اشنامرب  



  ست؟یاز ترس که ن تیی  تغ نی ا مت،ی تصم -

و   یذار کم یم  یدار  یباور کرد نکهیهست؟ ترس ا

  !لعنت  خدا به من یمن ممکنه برم، چون من… ا

به نی با تمام حرص و خشمش چند و   یو چند رص 

 .زندیم ی   محکم به فرمان ماش

رابطه ماندن و تن به سکس   کیترس در  یرو  از “

تا  جان بکن   نکهیاثبات خودت و ا یدادن فقط برا 

کابوس   ”یاکم نگذاشته  یی   تو چ نشان دیه

 
 

  خواست که دلش یم  حیس نیبود و آخر  اشزندگ

  .کند  تجربه اشهیسا

مرزها را بشکافد   نی تا بخواهد ا شد یم  بنر یمص چه

  د خواهنیم ست،یکند خودش قربان  و به او حایل

باشد. آن همه درد و رنج را به جان  یگر یجالد د

  دهینخر 
 

. فتد ی دور تکرار ب یرو  اشبود که باز زندگ

  یگر ید  یاهایرو 
 

  یهاطلب   در س داشت، از زندگ

 یهعشق را با هم   خواست داشت. یم ار ی بس

  یهاجانی ه ی عظمتش، با همه یبا همه اش،ب  بایز 

از   یگذشته  خواست خاص و نابش تجربه کند، یم



  لیدلچسب تبد به حایل ه یاش  را با سادست رفته

گرفته بود؟ چرا   اشکند. اما چرا روزگار با او شوچ  

  یتجربه د ی بود که دست  آخر او با دهی آنقدر چرخ

را برده بود و نه  شکه سخت دل  شد یم  یاول دخیر 

بدن خودش را،  بود که حنر  گانهی تنها با رابطه ب 

  ا ی. آشناخت نیم را به درسنر  شیازهایاحساس و ن

 ب  آشنا  نی ا ینام تصادف بر رو  شد واقعا یم

   گذاشت؟
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  یکاناپه  یرو  دنی از خواب با بدن درد نایس   صبح

هر چه تالش کرد   شب ی. دشود یم دار ی هال ب 

 خودش را رایه یشب عاد کینتوانست مانند 

بگذارد  ب  داشت سش را جا  از یاتاق خوابش کند. ن

داشت.    ادگار یبه  شیدخیر را برا  یکه عطر موها

که نه اسم داشت، نه محبوب بود و نه   یعطر 

 …مت ی گران ق



 ا
ً
با   معمویل یلی خ یشامپو  کی ب یترک  حتماال

را   یی  نظمعجون ب   ی   خود دخیر همچن یموها

لطافت و   یمانند عطر تنش که بو  ساخت،یم

 …یگر ید ی   چ چی طراوات پوست خودش بود نه ه

و گردنش را با دست چپ   ند ینشکاناپه یم  یرو 

 و همزمان با دست راست گویس   دهد ماساژ یم

 یصفحه دنیو با د دارد سش را بریم یباال

خاموش شده، چند لحظه به عضالت دردناکش  

  ی   و سپس اول ابند یتا خودشان را در  دهد فرصت یم

شارژر    می به س اشزدن گویس   کند که یم  یکار 

  .است 

و در حال   کند درست یم تلج   یخودش قهوه یبرا

و تازه  اندازد اطراف خانه یم به مزه کردنش نگایه

 مادرش آزارد چشمش را یم لی وسا خایل یجا
ً
. قطعا

خرد و  زشیعز  یها ظروف و گلدان نکهی ا دنی با فهم 

بلکه به خاطر  اند آن هم نه تصادق  شده ی  خاکش

ل او رو   خورد غصه یم  یلی خشمش، خ یعدم کنیر

  .دی و عذاب خواهد کش 



 نابسامان و    شب ید خانه از مهماب   اوضاع
ً
کامال

 شیرا برا کیس  زد زنگ یم د ی درهم بود، با

  خانه بکشد. کیم یبه س و رو  تا دسنر  فرستادند یم

و  کند شکل گرفته در سش فکر یم  یهابه نقشه

 .شودحمام یم رایه

به ساغ  و وقنر  آورد آب سد حالش را جا یم دوش

. ساعت دو  خورد به شدت جا یم رود،یم اشگویس  

  می داشت و ساعت سه و ن   امی پ  هیصبح از سا می و ن

  .پاسختماس ب   کی

بخش  و لذت ب ی عج اما حیس شود نگران یم کیم

 یقهوه یته مانده کند یم اشب ی در وجودش ترغ

ب بنوشد و ب   کیرا   اشکردهخی
 معطیلرص 

 .دی  اش را بگشماره

 !الو -

  که نشده؟  یی   دلم؟ چ جان-

و با   شنود یم  ابانی خ یهمهمه انی دخیر را م یصدا

وقت از صبح   نیا اندازد،به ساعتش یم اخم نگایه

 .بودسکار یم د یبا



  سالم، نه چطور؟-

  هوشی خونه ب  دمی رس ،یزنگ زده بود شب ید-

 .دمی خاموش شده بود، نفهم م ی شدم. گوش 

نصفه و    یهانفس انیو از م کند یم مکن   دخیر 

 .رودراه یم عیــــمشخص است که دارد س  اشمهی ن

نه؟ جواب  ا یخونه  ید ی رس  نمی دادم بب امی آره پ-

 …نگرانت شدم ینداد

را به کمک حوله  شیموها راه افتاده از نوک آب

 :د یگو و لبخندزنان یم د ی  گیم

فقط به تولد  گم! یمیامعرکه  یچه جمله-

  ژهیو  ینجور ی ها رو امناسبت  یهمه ا ی  حسایس

  ؟کن  احساس خرجش یم

 یچشمت رو باز کن از خواب، بعد دنبال سوژه-

 .کل باشبحث و کل

 …افتم تو یم اد ی  کنمآخه من چشم باز یم-

 یو از همهمه گردد دخیر آرامش بریم  یصدا به

 .شوداطرافش کاسته یم



چه خوب، چون من چند شبه به خاطر تو خواب -

 !ندارم
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و   کند را از گوشش دور یم متعجب گویس   هی ثان چند 

و اسم نقش  آن و شماره یناخودآگاه به صفحه

 .اندازدیم صفحه نگایه   یبسته بر رو 



    شهیم  ه،یسا ترسمدارم یم گهیهللا! من دبسم-
ً
لطفا

 
 

 ت ی صشخ  یی  تغ یتر و سعت آروم  با هماهنگ

همه تفاوت  نی من از ا ج  ی حاال خودت ه ،یبد

  !خورمدارم ترک یم ت یو گرم یسد

 .نوازدآرام دخیر گوشش را یم یخنده یصدا

 واسه خودت یم چ  -
 

س    روز یاز پر   ؟گ که اسیر

کنم!؟ زنگ   کار کردن تو را داشتم که چ    ز یسوپرا

بشه!؟   خواد یم چ   یا ی بگم؟ بعد تو ب بزنم چ  

   یجواب نداد  که وقنر   شبمی د دم،ی نخواب
ً
واقعا

  هی د یبا کردمبه حرفت گوش یم د ی. نبا میترسوند

چشمات    رفنر یم . داشنر گرفتمیم  یی   چ اسنن  

 …یخواب بود. گفتم حتما تصادف کرد اب  خو 

...؟ دور از جونم، بعدش تو که خودت هفت - ا 

از   توب  گفتم نیم  یخواب بود ی   پادشاه رو تو ماش

 ؟ یموند دار یشد ب باال چ    یها بر پلهراه

انهو ب   کند یم مکث   :پرسدیم  صی 

  تو االن؟  ب  کجا  هیسا-

 :زندُبهت یم یاز رو  یاتک خنده دخیر 



 .ونمی  ب-

 تو امروز؟  کار نداشنر   ون؟ی  ب  یکجا-

بازخواست؟ در هر صورت جفتش  ا ی  هی فضول نی ا-

 با اون لحنت ست یقشنگ ن
ً
 !مخصوصا

  یاغره  و چشم چرخاند را در کاسه یم چشمانش

 .دیآیم سقف خانه یبرا

تو   گمبعد یم ه،ی مدل من اسمش همون فضول  نی ا-

  نقدر یچرا ا
 

 دا ی متعلقات من مشکل پ یبا همه تازگ

بود، امروز لحنم  یجور هیم که نگاه  شب ید  ؟یکرد

 !ه ی حال  هیالبد 

دخیر را  یاد یز  فهمد خودش یم شود که یم  سکوت

 خندد،خجالت داده است اما آرام و با لذت یم

  دنی و مشغول پوش گذارد یم کر ی اسپ ی را رو  گویس  

 .شودیم  شی هالباس

 !آدصدات نیم زمیعز -

 :غرد با حرص یم دخیر 

 .نگفتم یی   چون چ-



تو دلت فحشم  قربونت برم من البد داشنر -

 .راحت باش ،یدادیم

تو راحت باشن که تو    یاگه قرار بود همه اندازه-

  فهیمیم چرا وقنر  شد،سنگ رو سنگ بند نیم ا یدن

  ؟کن  لج یم شهیم ت ی آدم اذ

و در حال دوش   دارد یمادکلنش را بر  کنانح یــــتفر 

 :دیگو گرفیر  با آن، یم

باور   شد،بهشت یم ا ی ن بودن دناگه همه مثل م-

 تو خوب  
ً
تو ذهنت  ه، ی   چ هیتو دلت  ؟،کن! نه مثال

  گه،ید هی   چ هی
ً
! من  زب  یم گهیحرف د هیاما کال

  یحال خرابت و دلم برا نی عاشقتم، برام جالبه ا

گرنه که تو حالت از و  رهضعف یم هاتیی  خوددرگ

 تعادل ندار من خراب
ً
  .یتره، کال

 .ماندمنتظر انفجار یم و 
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  .انگار بدهکار هم شدم د یببخش-



و حق به  اندازد به خودش یم نهینگاه را در آ نیآخر 

 :دی گو جانب یم

  یلی هم خ تیبدهکار  زم،یعز  یمعلومه که بدهکار -

انش کن   د یو با  ادهیز   ب  کجا   پرسمازت یم نکهی ا ،جی 

که کارت   ب  هست، بگو کجا  ت ی بدهکار  ی   هم یبرا

  !دارم

که نشان دهد   ب  صدا  حنر  دنی نرس و حنر  مکث 

که خوب   کند باز به او ثابت یم کشد،دخیر نفس یم

االن فکرش تا به  فهمد او را شناخته است و یم

 که لرز 
ً
  فی خف یکجاها که نرفته است. مخصوصا

اش  محکم و مصمم شهیهنگام پاسخ دادن لحن هم

 .کنددار یمرا خدشه

  شیبراش پ صبح زنگ زد گفت مشکیل میمشیر -

دنبال   امی وقته ب نی بهیر  دمی، منم داومده کنسل کرد 

 …یکارا

  نیبه باالتر  اشیو کنجکاو  ماند رو هوا یم دستش

خارج  کر ی اسپ   یرا از رو  . گویس  رسد حد خودش یم



گوشش    یدوباره رو  یو به حالت عاد  کند یم

 .شودو تمام جانش گوش یم چسباند یم

باهات   موضوغ هیدر مورد  د یراستش رسام با-

 .خوامازت یم کمگ  هیحرف بزنم، من 

باالتر  یبرا ب  جا گر یاز شدت تعجب د شیابروها

 .رفیر  ندارند

  شده؟ چ  -

 …درمورد باربده-

با  د یهر آنچه را که با اورد ی ب اد یبه  کند یم سیع

د و همزمان یم  بی 
 :دیگو خودش به دفیر

گلدون و کاسه و    ی   جون من ته خالفم هم هیسا-

س  ب  بال ه ی اد،یبهم فشار ب یلی کوزه شکستنه، خ

 زونی. آدم کشیر  و از س پشت بوم آو آرمخودم یم

جرم   کیکردن راِس کاِر خودته اگر دنبال س  

 ...یگرد یم

  یلی خ ی جا هیکنم،   داشی پ کمکم کن    خوامیم-

 خودشم یم  دا ی خوب پ
ً
و   شناخت کردم که قبال



  یکاراش رو انجام دادم برا  یهبود، هم باهاش اوگ

 …کوتاه مدت ویل  یبسیر  هی

  داشی که پ  هیجاش خوبه و خودش راض نقدر یا ویل-

.  شهکه نیم  یمسائل زور  نی جان ا  هیسا  ست،ین

حرفاست اما   نیتر از امن مزاجم پاک ی   بعدش بب 

پرس، هر  نی ا یدنبال کارا ینداره افتاد حال خویس  

باشه هر چقدر هم تو   تر کی چقدر هم ازت کوچ

  کی. اون پرس مهربون و باشعور و اهل کمک بایس  

 …کامل داره  یخانواده

  شود دارد که باعث یم قر ی دخیر غم عم یصدا

 .کم شود  شیهاسعت قدم

درسته؛   یلی باربد مثل برادر منه، اما حرف تو خ-

  ب  ای   چ  هیرسام  خوام،ازت کمک یم ی   هم یبرا

 …دوب  هست که تو نیم

اش در مقابل حرف بچگانه جانی به ه تواند نیم 

 غلبه کند، سال هیسا
 

که خودسانه با   زب   با  ها زندگ

 
 

خواسته کرده است، در   او هر غلیط پول و زندگ

ام متقابل   درونش حرسبر  به جا گذاشته که احیر



  یکه مستقل است اما برا  یدخیر  به عنواب   ه،یسا

  د یکه با  آنچه از  شیر یب  شود،نظرش ارزش قائل یم

  .کندیم اش زدهجانی ه
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 :پرسدافکار یم نیاز ا ب  رها  یبرا

 که یم  ب  نجا ی ا-
 

  کجاست؟  گ

مرکز   هیتو فاصله داره،  یبا خونه  قهی ده دق هی-

 …هست به اسم خصوض مهی ن

دارم،    از ی چون منم االن به کمکت ن نجا،یا  ا ی پاشو ب -

نظافت خونه اما به  یبرا  انی زنگ بزنم ب خوامیم

 حی که عرص برات توض  مسائیل یس  هیخاطر 

باال   نجا ی ا ا ی باشه. ب  خونه خایل خوامنیم دم،یم

، تا من بب 
ً
که    حالنر   نی زودتر  نمی سشون باش لطفا

باهم  وقت هست، اون برگردم خونه گ تونمیم

 .می کنصحبت یم

 :زندمردد لب یم دخیر 

 …اما رسام-



و در حال ترک خونه  دارد را بریم ی   ماش  چی سوئ

 :دیگو یم

شده، با من بحث نکن.  رمید رممن دارم یم-

ان کن   د ی با  و  یبدهکار   ر یز  ن  ی تازه تو خونه بش ، جی 

ه تا تو خ یلیکولر که خ   …پرسه بزب   الگ ابونا ی بهیر

کل   توب  یم  یمغز من رو نخور اگه دوست دار  ی   بب 

  نیبا ا  من مشکیل پرسه بزب   ابونی رو تو خ ت ی زندگ

دارم پس  اج ی امروز رو بهت احت  کار ندارم. ویل

 …بحث نکن 

  !آمباشه، دارم یم-

با اخم به تمام  کند،نیم دا ی اش را پخانه د ی کل

 ی هم یجاها 
 

 .کشدسک یم شگ

 یم ت ی با ناز و مظلوم یجور هی-
 

انگار   ام،ی دارم م  گ

م؟ یآیم یدار    قتلگاه که ست رو بی 

 .من ناز و ادا ندارم دوب  خودت یم-

 .خنددلذت یم با 



گرنه و  ن  یبشما آب نیم یی   نفرما ن،یدار  ار ی اخت-

  !ی ر هم یم ب  بایز  یهارآب  یشنا که سهله ز 

 …رسام-

 .بنددخانه را پشت سش یم در 

  کنمنیم دا ی رو پ دمی من کل هیسا ی   جان دلم؟ بب-

باشه، حاال  چ  شد، حواست به همه ر ید  یلی خ

! دم یم  امیبهت پ انیشد و خواسیر  ب اوگ وقنر 

دست به   ان دوسنر فقط به خدا بفهمم در راه انس

کارت رو تموم   ،یرو تو انجام داد  یو کار  یکار شد

حواست  …کن  شده بدون. شما فقط نظارت یم

هست که تو هم   ب  ای   چ هیجمع باشه چون  یلی خ

 .دوب  نیم

- 
ً
 .باشه، فعال

. تو اتاق من ش رو داشنر اگه حوصله راسنر  ه،یسا-

 ی   چ چیراحت ه الت ی تاپه، رمزم نداره. خلپ  هی

رزومه از خودت   هی ی   . بشست یهم توش ن سکیس

 …سیبنو 

 .شکنددخیر یم یصدا



 …من که کار نکردم-

کت که بود- بعد هم رزومه فقط  ، یتو اون س 

خودت و  معرق   یس  هی شامل   ست،ی سابقه کار ن 

وع کن من   هاتب  کردن توانا  ست یل هست، تو س 

 .می بزن ت ی اد کنمبهت کمک یم یعرص 
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 …من دنبال-

 .می زنشده! حرف یم  رمید هیسا-

در خانه را پشت سش   کند،را قطع یم گویس  

  کند،دو بار چکش یم  اطی احت یو برا  بندد یم

  زود برسد چرا که به اهایل یلی خ  هیاست سا دوار ی ام

 اعتماد   نیا
ً
 دا ی اگر ش داند ندارد و یم یساختمان کال

  کنند جوره به او کمک یمهمه د ی ای ب
ً
مخصوصا

آب   دا ی ش دن یاول که هربار با د یطبقه یهیهمسا 

 .شدیم ر یش ساز از لب و دهان 



. قبل از سوار  رود یم یی   ها پا سپس با سعت از پله 

  هیکه سا  آدرس محیل گر یبار د نشیشدن به ماش

کت  و رایه کند است را در ذهن مرور یمگفته  س 

 ان ی کند که تا پا  ذهنش را راض    تواند . اما نیمشود یم

بردارد و آرام و  یامروزش دست از کنجکاو  یکارها 

تا   کشاند یم ابانی خ  ر را به کنا ی   صبور باشد، ماش

  .در فرصت مناسب دور بزند

گفته است، به    هیکه سا  یحال رفیر  به مرکز  در 

کت خدمابر  و درخواستش را  زند زنگ یم س 

نبود که  ب  خوشبختانه از آن روزها د،یگو یم

  ر یامروز د یکه برا  د ی بگو  یمسئولش با طلبکار 

  .فرستادن ندارند یبرا ب  وی  گرفته است و ن تماس  

کت خدمابر   از قطیع بعد    شدن درخواستش از س 

و ساعت آمدن شخص   دهد یم امیپ هی به سا

و باز   کند را ذکر یم لی وسا یجا د،یگو را یم خدمابر 

 نزند حنر  یکار   چی که دست به ه  کند یم دشیتهد

غذا   شانیظهر، خودش، برا ی و برا یآشی   

 .فرستدیم



را پارک  نشی بعد دم مرکز نام برده، ماش  کیم

 مشخص است که کند یم
ً
مرکز   کی. کامال

بزرگ و   ی به زدن تابلو  یدی که تأک  ستی خصوص

 ب  ال یو  یخانه کیبه  هیشب  شیر یمشخص ندارد. ب

به مرکز ترک  هیشب  ب  بزرگ و مجهز بود تا جا

در   خواهد و تا یم کند یم دا ی را پ ! مسئویلاد یاعت 

 ی برخوردخوش“هم…” خانم د یخودش بگو  ق  معر

 .دهدامانش نیم  زند که دارد بهش لبخند یم

وقتم از  خوش ؟ی   جو هستشما همرس خانم پناه-

شما زن و شوهر ماشاهللا چقدر  ویل تونب  آشنا 

. من به خانمتون هم گفتم تا د یعجول هست 

رو   یبسیر  یما کارا نی  مشاوره نگ ان،یخودشون ن

کردن    یاما ماشاهللا از بس پافشار  م،یدانجام نیم

  !ما رو گذاشیر  در مقابل عمل انجام شده گهید

 آ د یکه چه بگو   ماند یم جی و گ معذب
ً
 ا یاصال

 نجا یآمدن به ا یبرا خوب   یبهانه  اشیکنجکاو 

 بود؟

؟ ی ها لیاز فام-   خانومتون هسیر 



 :دیگو لب یم ر یو ز  د یآخودش یم به

 …بله، بله-

 دل -
ً
  نجا یشما ا   خواسیر  داشیر  که یم یلی پس حتما

با   ها حنر مسائل خانواده نی به هر حال تو ا ن،ی ای ن

 .دارن سنر ی رودروا هاشونمنی تر کینزد

 ام؟ ی گفیر  من ن  چ    یبرا-

 نیم  ن،یاینگفیر  که شما ن-
ً
در  کیس  خواسیر  کال

ما رو  ی جور نیا ه،ی  قرار بگ  شونی بسیر  انیجر 

قانون ماست که  نیا ،تو معذورات اخالقر  نیذار یم

 .مون محفوظ بمونهاطالعات مراجعه کننده د یبا

که فقط آمدنش   آورد به زبان یم دروغ    زدهخجالت 

زن چه  یبعد یهابا سوال داند کند و نیم  حی را توج

 کند؟ 

 …امیخودش گفت ب-
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 طوالب   ی   تم یبه راهرو  درمانده نگایه و 
ً
 و نسبتا

و سپس با اخم   کند مکث یم یا. زن لحظهاندازد یم

 :دیگو یم یز یر 

. چکشون نهی رزمیز  یبله متوجه شدم، حسابدار -

ه از ا     نیحارص 
ً
 .سمت لطفا

 دهی سک نکش دا ی در مسائل مربوط به ش  وقت چی ه

 حواسو ب   ج ی و هم انگ گ د ی کش کاش یم  یبود که ا

و هم  د یچسب نیم اششاب  یو مجنون بودن به پ

 ارشیو کتاب در اخت  حسابقدر پولش را ب  آن

  .تا برباد دهد گذاشت نیم

  ند ی بکه یم  باشد یم ی  با خودش و افکارش درگ هنوز 

  ستادهیسال خودش ا سن و هم یمرد  یرو روبه

گنگ   کند،است و مرد پرسشگر نگاهش یم

 :دیگو یم

م گفیر  ب-  …چگ نکهی مثل ا  …یحسابدار   امیا 

دب   مرد 
 :پرسد و یم زند یم لبخند مو 

  تون؟یلی فام -



 د؟ یدروغ بگو  وقفهارصار دارد امروز را ب   چرا 

 .جو پناه-

مسار  یمیحالت صم مرد به آب   یچهره  یو س 

 .دی  گیم

جو خانم پناه یجناب؟ شما اخو  ی   خوب هست-

ه، واال آقاد یی بفرما ؟ی   هست   ی... بله چک حارص 

  یلی خ شونیا جو من به خواهرتونم گفتم ویلپناه

!    ناراحت شدن و با اوقات تلج   گذاشیر  رفیر 

  یادار  ی. کارا ست یوهلل که دست من نبوده و نبه

  هیخودش رو داره…  یپروسه
ً
  !لحظه لطفا

و از صندوق کوچک کنار دستش   شود یمخم   سپس

 .دی  گو رو به او یم آورد یم  ونی  ب  پاکنر 

  .خدمت شما د ییبفرما-

 اندازد داخلش یم نگایه می و ن  د ی  گپاکت را یم مردد 

 یا. تک سفهگذراند و مبلغ چک را از نظر یم

 .خونرسد باشد کند یم و سیع  کند یم

  دلخور شدن؟ شونیچرا ا-



طاقتش طاق شده  ب  و تنها  یکار ی که انگار از ب  مرد 

به   جاب  یو ه کشد خودش را جلو یم است کیم

 :دهدیم  شیصدا

شلوغش   شهیهم د،یشناسکه یم  خانوما رو -

،یم به جاش از   ی   ی ب اشتباه خودشون رو نیم کی  

! خانم پناه شایک هی بق جو خودشون درست هسیر 

ه بود کرد  ز یوار  یشیر یمتوجه نشده بود و پول ب

و تا پول    التی به تعط میاما خورد میبهشون گفت

پروسه   میکن   برریس میتو حساب ما و بتون  نهیبش

بودن!  شایک  یلی هم خ شونیخودش رو داره، حاال ا

 …روندش میخور ما که پول رو نیم

به سمتش  عصن   و کیم حوصلهدست را ب   کف

 :دیگو و دو پهلو یم د ی  گیم

 کار واجب داشیر  که عجله کردن-
ً
  !حتما

 :زندو پچ یم د ی  گبه خود یم زنگحالت خاله مرد 

تولد   یدوستشون کادو  ی برا  خواسیر  فکر کنم یم-

حسابدارمون خانم  گیداشیر  به او  دمی شن ن،ی  بگ

 …گفیر  یم ثقق  



 یبرا داند و خدا یم رود نفسش بند یم یالحظه

ضعف   اشهیسا  یبار دلش ذره ذره برا ی   چندم

و با  فشارد انگشتانش یم انی . پاکت را مرود یم

نشسته است،  شیکه ناخواسته در صدا  جاب  ی ه

 :دهدمرد را مخاطب قرار یم

 که همه-
ً
،شلوغش نیم یخودخانوما ب   یاوال   کی  

شون کار کردن و زحمت  پول یکه برا   ب  ها زن

 ادوننقدرش رو یم دنی کش
ً
همه روند    نی ! دوما

 قویط هی نی واسه ا ی   و پروسه که گفت  یادار 

 ته؟ یکی  

ساختمان را    یو با دستش به حالت تمسخر فضا 

 :زندزده لب یم. مرد بهت دهد نشان یم

 …ی روند ادار -

هم مردم رو   من رو نخندون، الگ کنمخواهش یم-

! در ضمن  یتکرار  یهاپرتو چرت نیبا ا  د ی س ندون

 .همرسشم  ستمینمن برادر اون خانم 

و او با شتاب راه آمده را   دهد فقط س تکان یم مرد 

 .اول باز گردد یتا دوباره به طبقه د ی  گیم شیپ
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کارمند    حاتی نشسته است و به توض شی   م پشت 

نه تنها  اششاب  یمورد اعتمادش که در تمام مدت  پر 

مانده و کم  عقب  یخودش که کارها  یها ت ی مسئول 

ان کرده بود، گوش   او را هم به خوب   یها یکار  جی 

بسته و   یدر فضا  تواند . اما مگر ذهنش یمدهد یم

ِ به  رسیم
ر و ه ماند مانده از پدرش ب ادگار یدفیر

 که  یا به بهانه هیثان
ً
به دخیر فکر نکند؟! مخصوصا

بود هم با خود به  دهیخر   شیکه برا  ب  با یدسته گل ز 

 ی  آنها س دنیآورده بود و چشمانش از د نجا یا

  .شدندنیم

سسه   هیکه سا  از رقیم شیهاهنوز گوش و  به مو 

 ن  یدرمان باربد یبرا
ً
پرداخت کرده،   ست،یکه فعال

بار دوم به ساغ زن   یکه برا  . زماب  د یکش سوت یم

اول رفت و تمام اطالعات مربوط   یمسئول طبقه

لحظه   ی   تا به هم  د،ی کش   ونی  زبانش ب ر یرا از ز 



  کیچطور آنقدر پول را خرج  هی سا شد باورش نیم

سسه یم که   یتا باربد را نجات دهد، باربد کند مو 

ود که داشت از  خودش شاهد ب شی پ یچند

 !کرد؟پرتش یم یی   بام به پا پشت 

  یپاکت رو  ی  درگ شد،از آنجا خالص یم فکرش

مرد در باب   یها و مبلغ داخلش و صحبت  شی   م

کارمندش    . دست آخر وقنر شد تولد یم یکادو   د یخر 

تمرکزش را  و او دارد به سخنر  رود یم  ونی  از اتاق ب

گذاشته شده،   شیرو  شیکه پ  یقرارداد  یرو 

را تجربه   ناگهان احساسات متفاوبر  کند،متمرکز یم

 .کندیم

  یعطف  عشقباز  یبه نقطه شود پرت یم ذهنش

 یاز جلو  یگر یپس از د   گیها صحنه  اش،شب ید

که    ست یو دست خودش ن کند چشمانش عبور یم

  یاتفاق برا نیکه ا  یبار  ی   را، با اول هیحال سا

 دنی به اوج رس کی . کند یم سهیخودش افتاد مقا

و بعدش انگار نه انگار او همان آدم   ناگهاب   یلی خ

 یهم
 

مدت  طوالب   یهاباشد که به معاشقه شگ

 !دیناز خود یم



در  از آن سقوط به ظاهر دلچسب، حیس بعد 

هرگونه   یبه برقرار  از ی درونش ُمرد و آن حِس ن

 …بود یادوباره  یرابطه

بود و نه  ر یپذخودش باور  یاتفاق نه برا نیا و 

. تا ! اما از آن گذر کردند، هر کدام به نوغدا ی ش

که نتوانسته   یامانند بچه یحس موذ نی که ا  زماب  

  انی شود س به طغ  ابی  و س د ی  بگ  توجه کاق  

زد. تمام  اد یوجوش را فر  گذاشت و به هر شکیل

در    شد،جانش شده بود نخواسیر  و داشت خفه یم

و رغبت خودش در آن   لی و م رادهکه با ا  مرداب  

 .ور شده بودغوطه

از  حنر  گر یکه د  یخودش، با بدنش با افکار  با 

شده بود  گانهی تصور رابطه خسته و دلزده بودند، ب

  دانست و نیم
 

 یکه تنها نقطه  ب  پا در هوا با زندگ

ک و موفق رو  یصعود اش هر روز با سعنر مشیر

 سابقهب   ؟ نفربر بکند  د یرفیر  بود، چه با ی   به از ب

  شی و آرزوها الآم یکعبه  شیبرا یکه روز   به زب  

در دلش شعله   شیر ی بود، لحظه به لحظه ب

بخش و  نه تنها لذت گر ی اندامش د دنی. دد ی کش یم



زشت و   یا کننده نبود بلکه مانند مجسمه  کیتحر 

  قاتل آرامش افکار و تسلطش شده بود، حنر   روح ب  

کرده بود   دا یپ ت ی حساس  دا ی ش  یتن و موها یبه بو 

 ی که عم  بار کیو 
ً
  د،ی کش  نفس شیموها یال قا

و   مصنوغ یرابطه یمهی بالفاصله و در ن

 ب  اش سوخت و به دستشومعده شانروح ب  

 یها تمام آن روزش را، تمام حس دهی نرس

 .رداش را باال آو فروخورده
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چرا   کند فکر یم فشارد،دستانش یم  انی را م سش

اش کرده بودند و دست از االن؟ چرا خاطرات دوره

 د یکه نو   ب  و روزها  هی اش با ساس حس قشنگ

  نیا داشتند؟ برنیم زد،آرامش در آنها موج یم

در   د ی کند؟ شا  دا ی شکنجه قرار بود تا کجا ادامه پ

  یطهنق دانست ها یملحظه بعد از گذر مدت نیا



  شد کاش یم  ماجرا از کجاست و چرا؟ اما  نی آغاز ا

 …را رنِج طوالب   نی ا انیکند، پا  ن  ی بشی را پ انشیپا

مرد  کیکه روحش را تباه کرده بود و از او   رنج  

که خودش   و بددهن ساخت. رنج   و عصن   قرار ب  

کند، آنقدر که مجبور شده بود   دا ی خواست ادامه پ

 بوده را به عنوان کند، نقش آن  ینقش باز 
ً
چه قبال

  اشکرد خود  قبیل  و سیع رفت یپذ د ینقِش جد  کی

با او   ها لو سا  شناخت که یم  یکند. خود  یرا باز 

شده بود که  افنر ی ن بود اما آنقدر دور و دست  ی   عج

 .کرد  اشیباز  شد نیم حنر 

 انی  و نگاه ح کوبد یم ی   م یمشتش را رو  کالفه

 دهی که انگار همان لحظه داخل اتاق رس  اشمنیس  

آتش  ماند،یم هی  خ شانشیاو و حال پر  یبود رو 

  ب  باال یکه دکمه  کند حرست چنان داغش یم

به پوست   شیر یب یرساندن هوا یرا برا  اهنشی  پ

داد  عصن   و همزمان با لحن   کند تنش باز یم

 :زندیم

 ؟ ن  ی ب در رو نیم له؟یزده طو   نجا یس در ا -



پا   یوسط چه افکار  دانست زده که نیمکفل منیس  

 :زندبه خلوت او گذاشته است مضطرب لب یم

 نی در زدم جناب مهندس، جواب نداد یلیخ-

 …گفتم

 هیمثل بابام قلبم گرفته افتادم   ؟چ   گفنر -

  کشهداره من رو یم کیس  ا ی  م؟ی  مدارم یم  یاگوشه

 !وجب اتاق؟ هان؟ هی نی تو ا

 :ندینشزن یم یدرون صدا بغص  

 شی گفیر  دو ساعت پ  یمهندس مهدو  د،یببخش-

گفیر    د یآسا رو دادن امضاء کن بهتون قرارداد راه

 …امی ب

 :کندیم  ج  ی حرف زن را ق دوباره

  مهندس غلط اضافه کرد با تو! دو ساعته!؟-

 ادگار یو به  یمی قد یوار ی ساعت د ینگاهش به رو  و 

  نیدفیر و ا نی پدرش در ا اتیح یمانده از روزها

ساعت دو بعد از ظهر شده  . گماند یم انی  اتاق ح

و همزمان  رود بود؟ دستش به سمت تلفن یم



و پشت سش  کند اتاقش را ترک یم کنانهیگر   منیس  

پشت   را و در  گذارد پا به اتاقش یم یمهندس مهدو 

 .بندد سش یم

  ت ی بدبخت رو اذ نیا  نقدر ی شده باز؟ چرا ا چ  -

  طرز حرف زدنه؟چه   نی ا ؟کن  یم

 ی   هم یاست تا سفارش غذا را بدهد و برا  منتظر 

 :زندلب یم  صدا ب  

 !وسط  نی شو اتو خفه-

 اش هی  و خ دهد تأسف تکان یم یاز رو   یس  یمهدو 

تلفن را قطع  تا سفارش را بدهد و گویس   ماند یم

 .کند

  یخوایم ا ی  ؟ی دغذا سفارش یم خایل ی خونه یبرا-

  !مایکار دار   کیل  ؟یاالن بر 

 :غردو یم اندازد اش یمبه قرارداد نخوانده نگایه می ن

  د یبا ن،ی به کار آدم کار دار  نجا یبه تو چه!؟ کم ا-

 کنم؟   میم رو هم تقدآمار خونه



که   نهیمنظورم ا ؟یپروند وز ی بابا رسام چته؟ چرا ف -

حداقل دل به کار بده، در   یزودتر بر   یخوااگه یم

  فهیماتاقت، چرا نیم اد یب یقو من گفتم خانم ت ثاب  

کم    ؟درست برخورد کن    ها چارهی ب نی با ا کمهی د یبا

کم سمون شلوغه که هر چند ماه    م،یمشکل دار 

آدم   توب  م؟ چرا نیمی عوض کن  منیس   د ی بارم با کی

  آخه تو؟ بایس  

انگشتان دست چپش چشمانش را محکم ماساژ   با 

 :دیگو یم می و کالفه و تسل دهد یم

 نیم-
ً
! ترک عادت موجب مرض  زجانیعز  تونمحتما

بنال   غرغر کن   زنا ی  مثل پ نکهی ا یاست، االنم جا

 م؟ ی کن  کار چ   د یبا

باز کند،   ت ی باز زبان به شکا  خواهد یم یتا مهدو  و 

 :دیگو خودش یم

ازش معذرت   رمیم کنمزن با من، حلش یم نی آقا ا-

  خوبه؟ خوامیم

 :د یگو لبخندزنان یم یمهدو 



به گردنت وصله!  تمیخوردقاشق گوه  آد خوشم یم-

 مرض دار 
ً
رو هم که نگاه  ! اون کوفنر یتو قطعا

  !حنر  ینکرد

  یتا مهدو  کند سکوت آنقدر طلبکار نگاهش یم در 

وع یم به دادن راجع حی به توض کند خودش س 

 .آن اتی قرارداد و تمام جزئ
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  یهاپلک م،یموها یالبهال  دسنر  ن  یحس سنگ با 

آنقدر  کنم،یم  باز مهی را به زحمت ن نم یداغ و سنگ

زمان و مکان را فراموش   یاکه لحظه  د یآخوابم یم

 هی  سم خ  یباال یناآشنا ر یبه تصو   جی و گ  کنمیم

و ناگهان با حس حضور رسام در خانه و   شومیم



و باعث   پرمیم  میاز جا گارشی خاِص ادکلن و س  یبو 

 دنی او که در حال نوش   یسم به بازو  شود یم

 یداغ ال یقهوه اش بود برخورد کند و کیمقهوه

  .زدیبر  میموها

 :دیگو و یم کند بهت به من و حرکاتم نگاه یم با 

  یجور نی چرا ا ؟یی  تو خوابم با خودت درگ عن  ی-

  !که  سوخنر یم داشنر   ؟کن  یم

 فشارم،هم یم یرا محکم رو  میهالحظه پلک چند 

  چ  ظافت خانه و رفیر  ن یمن بعد از اتمام کارها

کاناپه دراز بکشم    یرو  یافقط خواستم چند لحظه

ختم شده بود، که سم  قر ی که انگار به خواب عم

رسام بود و او داشت  یپا  یکوسن مبل، رو   یبه جا

انداخته   میرو  نازگ یو پتو  کرد تاپش کار یمبا لب 

 .بود

 چه ؟یاومد سالم! گ-
ً
مگه  ؟یاومد  یجور اصال

 !؟ ی ندار  د ی که کل  نگفنر 

  و خونرسد قلن   خندد یم شانمیحال و روز پر  به

 .نوشداش یماز قهوه گر ید



و رفتم به امان   رو دادم دست گ میزندگ  ب  خدا-

به اوضاع مسلط  یجور هیدالور  خدا! خسته نبایس  

همه س و  نی و ا دساز ی که اومدن من و کل  یبود

  یدی رو هم نفهم نیا حنر  ؛یدی صدا رو هم نفهم

خوابت   نقدر یپام گذاشتم! ا یو رو که ست ر 

ن تو خواب  نه؟یسنگ  …وقت  هیست رو نی 

 شوچ   شود،نیم باورم
ً
را   دشی گرفته و کل  اشقطعا

و  نمی نشمبل یم یلبه یکرده است. صاف رو   دا ی پ

 :میگو زده یمخجالت 

 عادت   گ  دونمنیم د یببخش-
ً
خوابم برد، من اصال

 .به خواب روز ندارم

و   خورد یم صورتم با دقت چرچ    یرو  نگاهش

 :دیگو لبخندزنان یم

 خسته بود-
ً
ده بار   م؛ی ترسوند ویل زم،یعز  یحتما

! رنگ و روش   کیس  نفس یم نمی چکت کردم بب
ً
اصال

  ؟یرو، چرا غذات رو نخورد

 .بعد یایغذا بخورم گفتم تو ب ر یمن عادت دارم د-



  خندد یم شی هالب 
 

و   اما ته چشمانش پر از خستگ

و همزمان که   گذارد تاپش را کنار یمغم است. لب 

به آغوشش   گذارد یم ی   م یاش را رو کاپ قهوه

 .کنداشاره یم

 …نمی بب  نجا ی ا ا یب-

  کشم،فرو خورده خودم را سمتش یم یلبخند با 

را  م یموها یو رو  کشد محکم در آغوشم یم

 .بوسدیم صانهیحر 

آب به دست و صورتت    هیقربونت برم من، پاشو -

  .ونی  شام ب میبزن بر 

س   کشم،یم نفِس راحنر  ارادهمن ب   و  آنقدر اسیر

 شب ید یداشتم و نگران آن بودم که نکند ماجرا 

به ذهنم   جمله و کالیم  چ ی بخواهد تکرار شود، و ه

  واقع میکه آماده داشته باشم و به او بگو   د ی رس نیم
ً
ا

 .طاقت تکرارش را هنوز ندارم
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مشت آب سد به  نیچند خاض ال  یآرامِش خ با 

. تمام مدت حواسم شومو حارص  یم زنمصورتم یم

صورتش  یرو  یبه رسام بود که به زور لبخند

 حال و هوا
ً
فرق  شهیبا هم شیچسبانده و کامال

  .کردیم

به   را بپوشم نگایه میها در قبل از آنکه کفش دم

و در کمال بهت و تعجبم  اندازمدر یم یقفل رو 

  انی  آن عوض شده است. نگاه ح که توب    نمی بیم

  ونی  و رو به ب دهد تکان یم یس  ند،ی بمرا که یم

 .کندیم  تمیهدا

به خاطر خواب موندن تو  شد،عوض یم د ی با-

وع کن   خواد نیم ست،ین  …یبه خودخور  االن س 

و رسام درش را   کند کمال تعجب آسانسور کار یم  در 

 .داردمن باز نگه یم یبرا

تو که تازه قفل  ؟یکرد عوضش یم د یچرا با -

 !یت رو عوض کردخونه



 .جا هی مین ی بذار بش گمحاال بهت یم-

که بار اول باهم به    راند یم  سمت همان رستوراب   به

کاش    یکه ا   شومو من باز معذب یم می آنجا رفت

کنم تا    هی ته شیبرا تولد قابیل یهیزودتر بتوانم هد

  .نمانم نشید ر یآنقدرها هم ز 

او   بار من پر از حرف و سوال بودم ویل ی   اول یبرا

  یچنان جد
 

 توانستمکه نیم  کرد یم و ساکت رانندگ

  .س صحبت را باز کنم

اتفاقات رو به  یهمه ارادهخودم نبود که ب   دست 

  .شدو حالم آشوب یم دادمربط یم شب ید

نشد چرا که  آشوبه آنقدر طوالب  انتظار و دل نیا

گرفیر  پشت    یان و جابه رستور  دنی به محض رس 

و سفارش غذاها طبق روال همان دفعه،  مانی   م

 .دیگشا رسام لب به سخن یم

 یهی تو قض تونمیم یجور خب، برام بگو من چه-

 باربد بهت کمک کنم؟ 

 :پرسم یم  د یبه چشمانش با ترد هی  خ



  م؟ی بهش حرف بزنراجع گهیوقت د هی  یخوایم-

 …هسنر  حوصلهکسل و ب    یلی خ  کنمحس یم

به سمت جلو  کیم  ی   را از پشت م اشتنهمی ن

 :دیگو یم یو با لبخند کشاند یم

 ؟ االن من رو شناخنر   نقدر یتو ا عن  ی ؟یجد-

لبخند   هیجون  حال االنت، حنر  خواد شناخیر  نیم-

  شده؟ یی   چ  …یزدن ندار 

و   کشد یم  شانشیپر  شهی هم یموها انیم دسنر 

 :کندزمزمه یم

  یروز بد  یلیخ-
ً
داشتم، در واقع افتضاح بود واقعا

اومدم   وقنر  ویل وار یسم رو بکوبم تو د  خواستمیم

تمام   ،ید ی رو کاناپه خواب  چه شکیل دمتیخونه د

حرص و خشمم دود شد و رفت هوا، االن فقط 

مشت خورده تو صورتش،  که کیل  هی کس  هی حالم شب

 …و منگه  جی دردش رفته اما هنوز گ 

 ا  ،افتد دلم شور یم کمکم
ً
مدل رسام را   نیمن اصال

و  ی   حد غمگ نی . عادت ندارم تا به اشناسمنیم

 .دیای به نظر ب د یناام



  ه؟یسا-

 جانم؟ -

و   کند یم میترس  ی   م یرو   انگشتانش اشکال فرض   با 

به  .کندرا امضاء یم شیپا ی ادست آخر انگار با رص 

  ی جور نیاگه قرار بوده که ا-
 

کنده   پوستم تو زندگ

 …دیارز یم  ،رش پاداشش تو بایس  آخ بشه ویل
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 :میگو رنگ یمکم  یلبخند با 

  ب  من پاداشم؟ مگه چقدر گذشته از آشنا مطمئن  -

  ما؟

تا بفهمم تو   هی که گذشته واسه من کاف   یقدر ی   هم-

شده و تمام احساسات خفه یرو  هسنر  چه مرهیم

هستم که   که کنار کیس  ی   ام… همغرور له شده



  ه،ی دارم برام کاف  جانی دوستش دارم، براش ذوق و ه

 
 

  !بدون عشق و عالقه خود  جهنمه زندگ

ناتمام در   یها سوال  فیبا رد مانمباز من یم و 

 از رو  عالقهب   شود یم ذهنم، که مگر 
ً
  یو رصفا

  یهاماند و آن همه رابطه دا ی چون ش  با زب   زهیغر 

 :پرسمداشت؟ مردد یم جانیپر شور و ه

  ؟ید ی ازش شن یبهت زنگ زده؟ خی   دا ی ش -

  ب یو همزمان که دست در ج کشد یم  قر ی عم نفس

 :دیگو یم برد،کتش فرو یم

  نا،ی منم دوستت دارم و ا  گفنر یم د یالبته که االن با-

 
ً
تولد من به صورت  ت ی نره که هنوز موقع ادتیکال

 …یهی همون سا  توب  تموم نشده و یم رسیم

به   ربیط اشیشنهادی صفت پ نکهی ترس ا از 

داشته باشد، حرفش   شب ید  یمهی نصفه ن یرابطه

 .کنم را قطع یم

 …ست یدوست داشیر  فقط به گفیر  ن-

 !احسنت -



  جانی و با ه اندازمام یمسشانه یشالم را رو   یلبه

 :میگو یم

  ینبود که چون تو دار  ن یمسخره نکن! منظورم ا-

که   نهیمنظورم ا ست…یبه حرف ن زب  حرفش رو یم

ِ  توننآدما مثل من نیم یس  هی
تو حرف  به راحنر

با   کی   یم  سیع بزنن و منظورشون رو برسونن ویل

که تو خودشون و   ابر یی  تغ ا ی رفتارشون و 

برسونن،   گرانیحسشون رو به د دنیم  شونهی روح

 من دارم تمام سع
ً
تو  یایبا تو و دن کنمرو یم می مثال

 …آشنا شم تا شیر یب

و همزمان دست   گذارد یم ی   م یرا رو  ید ی سف  پاکت 

و   دنی که داشت در هوا با چرخ  د ی  گمرا یم قرار ب  

اب   یدی تأک وتاب،چی پ  .کردیم  امبر سخی 

 بیس   نیمنکر ا توب  هم نیم خودت رو بکیس   هیسا-

اما جسارت من   اومد،که تو هم از من خوشت یم

نه  ،یتو دوسم دار  دونم از تو بود. من یم شیر یب

بلکه فراتر! لذت  یدوست داشیر  عاد هی حنر 



که    یهمه محبت و اعتماد نیرو به ا دنشی شن

  .بخشمیم ،یبهم دار  غیــــدر ب  

سد و  یرابطه هیکه از   موونهیمن د یکرد  فکر 

و   عشقب   یرابطه  هیدوباره برم تو  احساسب  

که   گهی آدم د هیدوباره برم با  گه؟ی د احساسب  

 دوستم نداشته باشه!؟ 

من که   دهم،آب دهانم را قورت یم زدهبهت 

اف   جراتش را نداشتم در خلوت هم به خودم اعیر

محکم و  یها کنم که رسام را دوست دارم اما حرف

  نیانگار تازه با ا شود بلند او باعث یم یصدا

. ند یرو شوم و درکش در وجودم بنشبهرو  قت ی حق

 :میگو یم تمرکز و ب   آورمتاب نیم اشهی  نگاه خ ر یز 

 نیم-
ً
  د یمثل تو با  یافتهی ش به آدم خود دونمواقعا

اعتماد به    نقدر یا  یگفت؟ به هر حال حق دار   چ  

 …نفست باال باشه
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کنان  و زمزمه دهد به مچ دستم یم اندگ فشار 

 :پرسد یم

  حق دارم؟چرا -

 :میگو یم صادقانه

عمر  هیخب  ،خوب   یل یخ دوب  چون خودت یم-

هم همه برات غش و ضعف رفیر  بهت ثابت شده 

 …گهید

  زند،پنهان موج یم یاش درددر خنده  ویل خندد یم

 .فشاردیم نهی که قلب مرا در س  یدرد

  بهم نگفته؟ کسچیپس چرا ه -

   با 
 

 .کنماخم یم کالفگ

نگ شن نقدر یمگه که ا یا بچه-
َ
  ؟هسنر   دنشی ل

   کیس  شهبعدشم مگه یم
ً
بهت نگفته باشه!؟ اصال

 …فهیمنگه، خودت که یم کیس

و  ند یبانگار هم مرا یم شود،یم ن  یجور غر  نگاهش

. در  کند یم ی  س  یگر ید یا یو دارد در دن ند ی بهم نیم



 ی   شده ب  جاد یتا مکث ا کنمیم شیسکوت تماشا 

 .توسط خودش بشکند مانی مکالمه

 …هیسا-

و تارش را  و سپس نگاه مرده کند مکث یم یالحظه

ادامه  فتهیش  براق و لحن   و با چشماب   زند پس یم

 :دهدیم

  ه،یخودت بمون سا ی ای دن  یتو عوض نشو، تو -

  ی   چچیمن ه  یایدن
 

مثل تو   یدخیر  یبرا  قشنگ

  نیر تبه خاطر من کوچک خوامنداره… من نیم

  یجور نیتو ا …یباورهات بد ا یتو افکارت و  ییی  تغ

  !قشنگ و خاص و ناب  

  یهیشده است. من سا ر ید  که کیم  گذرد دلم یم از 

 با او   یکجا  دانمرا نیم شب ید
ً
دلم بگذارم و اصال

چگونه به تعامل برسم. پشت دستم را نوازش 

  یرو  مانیتا غذاها کند مرا رها یم یاو لحظه کند یم

بار هر  نیبعد از رفیر  گارسون ا  شود ویل دهی چ ی   م

 :دی گو نه یمیو با طمأن د ی  گدو دستم را یم



بذار صادقانه بهت بگم تو اگه خواهر   ه،ی سا  ی   بب -

  ازدواج کن   خواسنر دوره یم  نیو تو ا ی دخودمم بو 

 هم بهت   ن  یا گفتم، رو بهت یم ی   من هم
ً
که قبال

کرده…   جاد یبرات ا سوءتفاهیم  د یگفتم و شا 

  ت ی زندگ یبرا یخواکه یم  داشیر  رابطه با کیس

و   ار ی تر از هر معمهمه! مهم یلی خ  انتخابش کن  

 خوب، عرویس یهیکه وجود داره! پول، مهر   مالیک

  یخوب، اندام خوب، صورت خوب، خانواده

  .گهید  ی   چ کیبااصالت و هزار و 

که ادامه    کنم،گرفته فقط نگاهش یم  نفیس با 

 :دهدیم

دخیر نوجوون بره با دوست پرسش که   هیاگه  ی   بب -

 دو سال از خودش بزرگ
ً
تره رابطه داشته  حاال مثال

 چباشه، رصف
ً
لذتش   ا یو  جانشی ه یکه برا   هیی   ا

   ط یرفته دنبالش و اگه مح
 

 نی اطرافش ا فرهنگ

ه آس رهیموضوع رو نپذ  دخیر
ً
. اما  نهی بیم  ب یقطعا

انتخابت،   هب و مطمئن   ازدواج کن   ی خوایم وقنر 

عقدت و   یو به سفره ی ی  مراسم بگ نکهی قبل از ا

  اگر دخیر عاقیل ،به مدل لباس عروست فکر کن  



 با بایس  
ً
هر  …ی رابطه رو بد  شنهاد  یتو پ د ی اتفاقا

که س    ست ی بدتر ن نیچقدر سخت و تابو باشه از ا

 ینها ا یماه 
ً
  یبچه برگرد هی سال با  تا

 
  هی ا یطالق!  بگ

  هیعمر 
 

رو به خاطر حرف مردم و  ص ناق   زندگ

. به نظرت طالق تحمل کن   انشیخجالت از ب

درست گرفیر  قبل از  می تصم  ا یتره گرفیر  آسون

اشتباهه همون  یی   ازدواِج بد؟ اگه چ کی وقوع 

ه تا بدو یلی اولش تموم شه خ  یدنبال کارا   ب  بهیر

 چرا دارم ا یهابت ی و مص ب  جدا
ً
  نا ی بعدش… اصال

من تو رو واسه  نکهیا ر خاط به گم؟رو بهت یم

 …خوامعمرم یم هیاسه و  خوام،امروز و فردام نیم
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  جانی کم مانده است از شدت ه  کند،باز مکث یم و 

س به گر  صورتم   ینگاهش رو  فتم،ی ب هیو اسیر

 :دیگو تر یمآرام و سپس کیم خورد یم  چرچ  

خودم. فقط  از ی برام مهمه، نه ن گهی نه زمانش د -

و تو هم  برام مهمه که تو آرامش داشته بایس  

 شبینکن، به خاطر د شی  فکرت رو درگ …یبخوا

افتاد چون من  نباش… اگه اتفاقر  شونی معذب و پر 

 اتفاقر  چیه  یتو نخوا ،یلیحس کردم خودت ما

خاطر تو  غهچقدر دغد دونم. من یمافتهنیم

منم برات بار شم،  خوامنیم ،ی دار   ت ی زندگ

همه هم  نی از دوشت بردارم. ا یبار  هی خوامیم

که    بهم دوختم که بگم اوب   سمونیآسمون و ر 

 خوامنیم ی   هم یمنم! برا ،سنر یمشکل داره تو ن

 یهاعمرت رو، شانس انتخابت رو و سال یخودب  

 باشه؟  ،قشنگت رو حروم من کن  

 :زنمیم  لب 

 …آخه-



 ا-
ً
دوست    کسچی ه ده،بحث عذابم یم نی واقعا

 باشه؟  هاش حرف بزنه، نگفنر ضعفنداره از نقطه

 
ً
باشه در جواب کدام  نیا فهممنیم اصال

که به دستانم    یاما با فشار  باشد اش یمصحبت 

 .به دنبال جواب است  شوممتوجه یم دهد یم

 …باشه-

وع کن-  !خوبه. غذا سد شد، س 

ام را با عجله لقمه ی   و اول اورمیطاقت ب توانمنیم

 :کنمیم شیصدا ختهیبهم ر  و با ذهن   دهمفرو یم

 …رسام، پس -

ش   م،یدار   گهیمهم د یها حرف کیل- ولش کن بسی 

 .به زمان

سم    ست یمن ن ی  تقص گر ید که خودش نگذاشت بی 

پر شور از س چه بود؟ و  یها“پس آن همه رابطه

 د ی دی رسوجود داشت که تا بهم یم  کدام مشکیل

کم  !” کمد ی پرداخت فارغ از عالم و آدم به معاشقه یم

  نکهیدارم، به ا امیکار نسبت به پنهان یحس بهیر 



 اشخصش میبه او نگفتم که ناخواسته پا به حر 

در  ب  جا کی ام…دهی را د ب  ها د ینبا ام و گذاشته

حاکم شده بود که خودش  آرامیس   قرارم،ذهِن ب  

چقدر  اد ی   نگذاشت حرفم را کامل کنم. آدم

دارد، چقدر راحت از پس گول   ن  ی عج  یهاخصلت 

. مانند من که نسبت به روز آمد زدن خودش بریم

به بابا و   میها وجدان بابت دروغباول آنقدرها عذا 

خودم را  حنر  به خودش نداشتم و گایه میاهنگفته

  .دانستممحق هم یم

که دوست داشیر  رو   هنوز رو حرفت هسنر   گمیم-

  ثابت کرد؟ شهبا کار و رفتار یم

و با  گذارمبشقابم یم یچنگالم را گوشه و  کارد 

 :پرسم شده یم ز یر  ب  ها چشم

  ؟ی دیبرام د چه خواب  -

 :زندیم چشمگ سخوش

 !بهم اعتماد کن   د یفقط با ست،ین یخواب بد-

مد   یجور اعتمادچه ترسم؟کم یمچرا من دارم کم-

 نظرته حاال؟ 



 یرسام هم شود کم یمکم  دارد 
 

  طنت  ی و برق ش شگ

 .کندیم خاِص خودش چشمان روشنش را چراغاب  

  هی ابعاد قض یبه همه نکهی از ا کنمحال یم یلیخ-

 …د همه جانبهاعتما کی. نیآفر  ؛کن  فکر یم

 :می گو یم قر ی با نفس عم همراه

  شهکنه، یم  ی  خدا بخ-
 

از چه   انیجر  زودتر بگ

  قراره؟

، فقط قبلش تو برام جر -
ً
 …باربد رو بگو  انیحتما

که   تمام مطالن   ی رو  کنمتمرکز یم یالحظه

  امت ی و سپس با گفیر  ”ق میبه او بگو  خواهمیم

و  زنم یم ا یدلم را به در  د”یای ب د یآ ر یگرچه د 

 :میگو یم

  ،قرار گرفنر   انیدر جر  یحد  هیفکر کنم اون روز تا -

رو دوست داره   دهی ! باربد سالهاست سپ ه ی چ هیقض

و آمال و آرزوهاش رو  دهی منتها چون مدل سپ 

  یلی پا جلو نذاشت. االن راستش من خ شناخت یم

بذاره کنار و   رو  دنشیدارم که اگه علف کش  د ی ام

 بچسب
 

 …که  تونهو کار یم ه به زندگ
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 نیا من معن   دهد،با افسوس س تکان یم دارد 

خودت رو وقف   یباز دار  عن  ی دانمکارش را یم

 
 

  ،کن  یم گرانید زندگ
 

 که به تو ربیط  ب  هازندگ

 .ندارد

با استعداده،  یلی باربد خ ی   نگام نکن! بب  یجور نی ا-

منتها راهش رو   هی پرس مهربون و حساس یلی خ

 …دنی خاطر علف کش  اشتباه رفته… نه فقط به

  را مثال بزب   او کیس یسخت است که جلو  چقدر 

  شیاز رفتارها گیکه 
 

  قبیل مصداق واضح زندگ

چقدر  کنمت، تازه دارم درک یمخودش بوده اس 

 .فرساست ناراحت کردنش سخت و طاقت 

  ؟یاگهید ی   پس بخاطر چه چ-



م… به خاطر ا- زن که از   یس  هیبا  شهیهم نکهیا 

تر بوده، به اصطالح خودش بزرگ یل ی خودش خ

ب 
ُ
 …رفته عشق و حال… و حاال خ

 یم چ   نمی واضح حرف بزن بب هیسا-
 

منظورت  ؟ گ

منه، االن بهش   یگذشته  هی که چون باربد شب   نهیا

  یایجا رزرو کرده که ب هیبرات  هیزنگ بزنم بگم سا

  آد؟یم پرهچشم و یم گهیم ،ترک کن  

  و به سخنر  شارمفهم یم یرا محکم رو  میهالب 

 :میگو یم

  !نه-

 ؟ پس چ  -

 ی هم یدوستا  شیخاموشه، پ شی گوش-
 

هم   اششگ

  خواممن یم  ست،یکه خواهرش آمارشون رو داره ن

که بتونم باهاش حرف بزنم،   کن    داشی باربد رو پ 

 .با خودم اشهی بق

باربد رو برات  تونممن یم کن  چرا فکر یم زمیعز -

 کر؟ ی و پ در شهر ب   نی کنم اونم تو ا  دا ی پ



 :میگو نفس یم کی

  یدخیر خاله شیپ یچون باربد به احتمال قو -

  !داسی ش

 .ماندیم مات

 دا؟ ی ش ی دخیر خاله-

 :کندزمزمه یم تی  . با حدهمتکان یم یس 

 …مجرد نداشت یکه دخیر خاله  دا ی ش -

 .پردانگار برق از سش یم به آب   و 

اس؟ اون که طالق گرفته و  نکنه منظورت شهره-

 …چهل سالشه! نه

 همون باشه، چون من اول فکر یم-
ً
 کردماحتماال

  کیل  تا یبا ب باشه ویل دا یش  یاز دوستا  گیبا  د ی شا

اولش به همه گفته   مید ی فهم  میفکر کرد می نشست

خاله مون شکل اش اما بعد که من و تو رابطهدخیر

 .حرفا نیگرفت گفت دوستشه و از ا

و با گفیر  “من  کشد یم  شیاز خوردن غذا دست 

حرف و  چی بکشم” مهلت ه گار یس هی رمیم



و   کند را ترک یم ی   و م دهد به من نیم  العمیلعکس

 قت ی حق با گفیر   دانستمکه یم  و تریس مانممن یم

نبود  یا . اما چارهزمی ر و احوال او را بهم یم حال

و  می اشت ند یاز چند روز بود که از باربد خی   شیب

با او   قهی اگر فقط بتوانم چند دق دانستم من یم

و با من   کند گوش یم  می هاصحبت کنم او به حرف

 .دیآبه مرکز یم
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ام مانده ه ی  خ مهی نصفه و ن یغذا ی   هنوز به م  من

و از  د یگو نیم ی   چچی ه یا چند لحظه گردد، که بریم

. سپس  گذارد به دهانش یم و  برد یم یا تکه کشی است 

که   ه من  رو ب  دهد اش را فرو یمبا آرامش لقمه وقنر 

  کنم،ام به او و حرکاتش را دنبال یمزل زده ارادهب  

 :دیگو یم



  موضوع رو؟ نی ا دوب  تو چند وقته که یم-

 …از قبل از طالقت -

اف فرا   فهممکه یم  کند نگاهم یم یجور  وقت اعیر

که او در    کردمفکر یم ل یاست. چرا من اوا  دهی رس

به کمک   کهندارد درحایل بیرق پربر و حواس ج  ی گ

 ب   به اصل هر مطلن   عیــــس  یلی خ ش،یهوش باال

.  کشد یم ونی  مو را از ماست ب  و به اصطالچ برد یم

گفتم و او انگار با زبان   دا ی ش  یمن از دخیر خاله

من در  یاست پا دهی که فهم  گفت به من یم زباب  ب  

و سقطش   دا ی ش  یاز باردار  یکه مصطفو   اطالعابر 

من   یااست. با تک سفه  انی رده، در مبدست آو 

 .شکنمسکوت را یم

 …اما خب  دونمرو یم  ا یقضا نی وقته ا یلیمن خ-

 !ه؟ی سا خب چ  -

 :میگو و محکم یم م ی  گیم نفیس

  نداشت به تو بگم، چون با تو صنیم یلیدل-

نگاه نکن، من هر  نداشتم. اما… من رو اون شکیل



گفتم   رو به کیس دمی هاش فهماز باربد و حرف چ  

 …کمک رو به تو بکنه  نیشیر یکه بتونه ب

 فهمم،خاص نهفته در چشمانش را نیم حال

 ی ش
 

اما لبالب از خشم و  دهی به اوج رس  اشفتگ

 .ستیدرماندگ

 !شنومدارم یم-

اس و حامله دا ی که ش  دمی باربد فهم قی من از طر -

اگه نکرده با   ا ی ط کرده و از تو رفته سق   اطالعانگار ب  

  ت ی طالق تو رو اذ یتو پروسه خواد وجود بچه یم

 …کنه

  یاهو یو در دل من ه  شود به سمتم خم یم کیم

اف به کرده شود،برپا یم ن  یغر  حال   میها اعیر

برق  دنیدارد، سخت است اما لذت د ن  ی عج

 .کندتر یمآسان می را برا سخنر  ن ی چشمانش ا

رو... االن چرا  ی   همه چ  یدی خودت که فهم-

 هی یخواکه انگار یم  کن  به من نگاه یم یجور هی

 !؟ یبشنو  د یحرف جد

 جد-
ً
 …نباش لی بخ نقدر یا ده،ی چون حرفات واقعا



  نی ا یو همه یمصطفو  ش ی خب! من رفتم پ یلیخ-

از   شیر یب خواست ماجراها رو گفتم، چون دلم نیم

  یو باهات باز  بیس   ت یطالقت اذ  یتو پروسه نیا

اما  فکر کن   یهر جور دوست دار  توب  بشه، تو یم

بوده و خارج از   من کارم خاله زنگ د ی شا

 از ا  یها چهارچوب
ً
  مشاهد باش  نکهیخودم اما واقعا

!  کنهیم موونهید برهرو ناحق یم یباز  هیداره  کیس

 خ  گیاگه  د ی شا  افتهیم  ادمی
ً
نه از   خواهانهی  واقعا

چشمام رو   کرد و متلک به من کمک یم کهی ت یرو 

  وقت چی ه شناختم یم رو  واقیع یو رضا کردمباز یم

ها و اما دوست  افتاد…وضع نیم ن ی به ا می زندگ

ها و کاراشون حرف ا ب  شیر یمن ب یها کالیسهم

رضا رو داشته   یهوا  شیر یکه ب  کردنیم کمیتحر 

  یخودو همه ب   هی باشم و فکر کنم اون آدم خوب

 …باهاش بد هسیر  

آبم را   وانی . رسام لکنمو سکوت یم افتمنفس یم از 

است و من   ی  گلبخندش نفس د،ی  گ به سمتم یم

 .اماش افتادهدر تله دانم خوب یم



نبود  دوران مصادف با زماب   نی جان، ا هی سا  گمیم-

  ستادهیمن ا یو محکم جلو  یجد یل ی که شما خ 

 م؟یباهم باش  یخوا که نیم  گفنر و یم یبود

 :زنملب یم قرار ب  

خودت رو   نکهی ا ی! احساسات تو براتو زن داشنر -

 ،ینسبت به ازدواجت نشون بد الی خب   مجرد و 

  !نبود  من کاق   یبرا

 :دیگو یم ی   کوبنده و آتش  لحن   با 

ممنونم که به روش خودت  زم،یممنونم ازت عز -

حرکتت از س  نیالبته ا ،یمن رو دوست دار 

 ی ش
 

 ؟ی آوردهم هست، چطور طاقت یم اد یز  فتگ

 …که   داشنر  جانی واسه طالق من ه یلی خ

 :میگو یم  ی  و دلگ می  گفاصله یم ی   از م کیم  کالفه

که من رو   ب  ا ی   چ یاخالقت که دوست دار  نی ا-

 دوست  ا ،یار یبه روم ب رو  ده خجالت یم
ً
صال

منده کردن آدما هست که   یی   ندارم! چه چ تو س 

  !؟کنهتو رو خوشحال یم



 ی عم
ً
که من    ب  ها باز از آن نگاه ماند،یم هی  بهم خ  قا

 .آورمها س درنیماز آن

بهم کمک  ده…بهم بگو، گفیر  تو نجاتم یم-

 …کنه یم

 ؟ ی شد یجور نی بگم رسام؟ چرا ا رو  چ  -

من رو بلند بلند   کنه،یم  تت یتو من اذ بهم بگو چ  -

 گهید د  ی د  هی به همه چ   یس  بخون! تو باعث یم

 .داشته باشم
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 :میگو یم  نهی آرام و با طمأن کشم،یم  قر ی عم نفس

 یی   پشت دستم رو داغ کنم از تو چ گهیمن د -

 که گوش نیم یی   بهت چ ا یبخوام 
ً
  یدبگم! اوال



  یهاتک کلمهدوما از تک ،کن  کار خودت رو یمو 

 …واسه دست انداخیر   کن  آدم استفاده یم

نگاه  خورمکه یم  به من و حرض  چنان لذبر  با 

و ادامه   شود که آتش حرصم تندتر یم  کند یم

 :دهمیم

 دارم بهت یم-
ً
ها و با حرف نقدر یا گممثال

  شه،باعث خجالت من یم دوب  که یم  ب  هابحث 

  !منو عذاب نده

زده  که تو رو خجالت   حرفا و اتفاقابر  ی آخه دامنه-

وع کنم؟  اده…یز   یلی خ  کنه،یم  از کجا س 

داشتم در  اش داده بودم و من دم به تله باز 

داشت دست و  شیلذت را برا ت ی که نها  یامکالمه

 :زدم پا یم

وع کن که یه نجا ی از ا-    س 
 

بهم   ،دوسم داشنر  نگ

تو   یهم دار   ! اگه برداشت خاضنا یو ا نظر داشنر 

  !آرهرو که به زبون نیم یی   دار، آدم هر چدلت نگه

 …زهیر تو خودش نیم خود رو هم ب   یی   آدم هر چ-



  با من؟ یدار  بحث چ  -

اما مگه نگفیر  من  گم! باشه نیمبحن   چی ه-

  کنه؟رو عوض یم ت یواقع

 کفرم را دریم یانتها  چشمک
ً
 .آوردحرفش کامال

نه! اما رسام تو   ،یدار  مانیا قت ی اگه به اون حق-

 با بعص  
ً
من  یس  هات باعث یمو خنده شوچ   واقعا

م که زنم! هر چقدر ه هیمن  اد،ی از خودم بدم ب

  اوب   خواد ازدواج تو بد و ناموفق بوده دلم نیم

  تو زن داشنر  تو گذاشته… وقنر  میباشم که پا تو حر 

  عن  ی
 

فکر و   چ ی ه نم کرد،یم زنت باهات زندگ

م ینظر   س 
ً
به   آوره حنر نسبت به تو نداشتم! اصال

 …زبون آوردنش 

  یمن تو  گفتم تو وقنر   ! من گیوا  یوا  یوا-
 

  زندگ

بهم!   داشنر  ینظر  ا ی  یکرد  یبودم کار  دا ی با ش 

خودم بعد از رفیر    یها تالش یداشتم در راستا

  اومد تو هم بدت نیم نکهیا گفتم یم دا ی ش
ً
! آقا اصال

اگه دوست داشیر  من تو رو   ه؟ی چه بحث  ،ج  ی ه

  .می زنحرفش رو نیم  گهید  کنهزده یمخجالت 



  خواهمو تا یم کند یم آخرش ته دلم را خایل یجمله

اض   از  شیپ قر یکه دقا  ید ی کنم پاکت سف   اعیر

  دارد بریم ی   م  یآورده بود را از رو  ونی  کتش ب   ب ی ج

 .دی  گو به سمتم یم

  ه؟ی چ نی ا-

 :کندو آرام زمزمه یم زند یم میبه رو  مهرباب   لبخند 

  !تولد من یکادو -

 .شوندتر نیمبازتر و متعجب  نیچشمانم از ا گر ید

 ش؟ یبخش هی ا یمن بود  یهمش برا هی سا  ب  خدا-

ناخودآگاه  کنم،و بازش یم می  گ پاکت را یم زدهبهت 

سسه آرامش یم دنیاز د اما سواالت   می  گ چک مو 

م نیاز ا  دهند در ذهنم امان نیم  .آرامش لذت بی 

 کنه؟ یم کار دست تو چ   نی ا-

  یهاحرف یلی چون خ ؟نیس   عصباب   شهیم-

  دارم امشب، که جا داره براشون عصباب   یتر مهم

اونجا… ذهنم   ! راستش رو بگم؟ رفتم فضویلبیس  



شده بود؛ اونجا هم فکر کردن من شوهرتم  ی  درگ

 …شد که نی اومدم دنبال چکت… ا

 :پرسمدرهم یم  ب  هااخم با 

 تولد توئه؟   یچک برا نی ا یدی اونوقت از کجا فهم -

هم گفت،  بود ب شونیپرسه که مسئول حسابدار  هی-

 ب  . خدادهی رو شن گهی زن د هیت با گفت مکالمه

  نیجلو خودم رو گرفتم نزنم تو دهنش با ا یلی خ

   هی! ساشیروند ادار 
ً
به جون خودت قسم من اصال

که   حرق   هی ب   فتمی دوره ب ستمین ی جور نیآدم ا

 هر چ   ویل ،یزد
ً
 رهیم  ب ی به تو مربوطه عج واقعا

 .دی رو مخم، اما ببخش 
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 :می گو یم ارادهب  

 دلم نیم ،یکرد  ینه خوب کار -
ً
  خواست واقعا

 !یبرگردم به اون حسابدار 



  تو نخت بود، نه؟ پرسه-

هر جا کار   نکهی من عادت کردم به ا ست، یمهم ن-

آدم لنگه و محتاجه، نوع نگاه و لحن آدما عوض 

 …شه

و   کشد یم قر ی فرو دادن خشمش نفس عم یبرا

 .شودیم یی   محکم باال و پا اشنهی س یقفسه

؟   تت یتا حاال شده اذ ؟س کارت چ  -  کی  

شده. البته خدا رو شکر   یآره خوب، چند بار -

من رو داشته و به  ی هوا  شهیهم  خانم کاظیم

 .کرده  میمعرف درسنر   یهاخانواده

 .شودنیم هی قض  نی ا الی خداده و ب   ی  گ

 چ  -
ً
  کردن؟  کار مثال

  نی ا-
 

 …هاست یحرف زدن ن  یبرا موضوع قشنگ

  شهیم-
 

   ؟بگ
ً
 .لطفا

با  ارادهباب، ب   نی ام در اچند خاطره آوردن اد یبه  با 

 :م یگو یم اخیم



 حدس زدنش کار سخنر -
ً
   ها ست ین واقعا

ً
مخصوصا

! تا  ج  ی ه  کردن؟یم کار تو، چ   ار یذهن هوش یبرا

زن  یروز  هی ا ی دنی د چشم زنشون رو دور یم

  ون،ی  از خونه ب  رفت یم ساعنر  هی شونچارهی ب

خونه و چرت و پرت یم  اومدنیم …دم آشی    گفیر 

 هم هم
ً
ا .  سشونی  بابام بودن خ یهاسناکی 

مزخرف  یشنهادهای پ زدن،زشت یم یاهحرف

  !دادنیم

  تو دهنشون؟ یزدنیم-

   با 
 

و آرام   کنمنگاه یم شانشیبه حال پر  کالفگ

 :میگو یم

. چون کرد من با اونا فرق یم گاهی نه، چون جا-

  جور نیدنبال دردس نبودم، چون تو ا   وقت چی ه

  حنر  هی  گمثل من رو نیم طرف آدیم مواقع کیس

  دادم…بروز یم یی   به واسط چ ا یهمرسشون  اگه به

ا  نیچون تو ا   یرو  گردهیمانگشت اتهام بر  ط یس 

نشون  ی   تو در باغ س ،خنر یر  کریم  هیتو  گنمن، یم

نی وگرنه شوهر و پرس ما که پرس پ یداد   !غمی 



 …مادرا پدر گوه خوردن ب  -

  !رسام-

به صورتش   و با حرص دسنر  کند را قطع یم حرفش

 .کشدیم

  یلی خ شد درست یم  یی   با فحش دادن اگه چ-

  !خوب بود

 :پرسدمن یم یمادرانه حت ی به نص توجهب  

  ؟گفنر نیم یی   به خود  اون مردا چ-

 تو من د-
ً
که سکوت کنم؟ حرفم رو   یدیتو واقعا

ها و  تمام حرف یاما دست آخر رو  زدمکه یم

که”   ردمخو زشتشون دو تا فحش هم یم یرفتارها

ت و ا
َ
ف
ْ
ل
ُ
 “…هی همون کلفت  اقتت ی “ل  ا یهمه ادا!”  نی ک

  !بسه تو رو خدا-

 …پریسیم  یدیم  ی  خودت گ-

 :غردیم و عصن   د ی  گدستش را به سمتم یم کف

 …دمیمن به گورم خند-



 دنشیو مشغول جو  برمرا به دهان یم م یاز غذا  کیم

 ش ی از غذا . او هم کیمابد یتا او خودش را در  شود یم

حال   عیــــکه دارد س   ب  و با قدرت جادو خورد یم

 :پرسد یم یو با لبخند  کند یم یی  بدش به خوب تغ

  منه؟ یچقدرش کادو  نگفنر -
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 پرس پریسیم  ب  ها سوال-
ً
 داره آخه؟ دنی ! واقعا

 :دهد ادامه یم ثانهیخب 

حاال   ا ی ب دوب  من رو نیم ی قهی تو که سل ه؟ی خب چ -

خودم  یبخر  یخوایم که دستت رو شده، بگو چ  



بذار  کن  خرج یم یدار   یادیکمکت کنم! پول ز 

 .باشه لمیکادوم باب م 

 مرز  بعص   کنم،نگاهش یم مبهوت
ً
اوقات اصال

لحظه درک  ی   را مانند هم اشیو جد  شوچ  

کماکان منتظر نگاهم    نمی بکه یم  . زماب  کنمنیم

را  لمیموبا گویس    فم،ی داخل ک  برمدست یم کند،یم

که   پویل فی و عکس کمربند و ک  آورمیم  ونی  ب

. با چنان  دهمشک داشتم را نشانش یم شانی   ب

 کفرم ً که رسما   زند زل یم گویس    یبه صفحه اقر ی اشت 

پنج ساله شده   یانگار که، همان بچه  آورد را باال یم

  .دارد ی اد یز  جانی تولد ه یکادو   ی است که برا

و  کند ام را رصد یمدارد مرا و حال کالفه چشیم ر یز 

  لبانش نقش بسته است. وقنر  یمرموز رو  یلبخند

مرا حرص داده  که به قدر کاق    شود مطمی   یم

 :دی گو است، یم

خوبه، البته اگه انتخاب من رو  یلی خ اتقهی سل-

  نیبرند و ا نی. حاال به نظرت الزمه ام یی  فاکتور بگ

 بر 
ً
تو سطل آشغال فقط   یز یهمه پول رو رصفا



 ی   همچ هی یاضافه؟ چرا فکر کرد یلوگو  کی یبرا

  نیمن رو خوشحال کنه؟ و چرا ا تونه یم یبرند

  ب؟یغر  و   ب ی عدد عج

 :میگو یم صادقانه

کادو تو رو خوشحال    ینهیمن فکر نکردم که هز -

که مد نظرم بود   یی   من فقط با توجه به چ کنه،یم

یس خواد نیم لشمی . دل دمیرو برات پسند نا یا  بی 

  نکهیبه خاطر ا …بلکه بس کن   گمخودم یم
ً
اوال

 یرو تقر  یی   چ ی   همچ
ً
ا هر کیس با تو   ط یتو س 

 ومهست و د  یکم خطر   یلی و انتخاب خ پسندهیم

منده کرد مدتنی ا یلی تو من رو خ نکهیا من   ،یس 

  ی   طور نرمال به همچن هر هفته و به تونمنیم

حداقل برات   تونمدعوتت کنم! اما یم  ب  هارستوران

 …می  خوب بگ یکادو   هی

حرف   که انگار فاریس   کند به من نگاه یم یجور 

است.   دهی را نفهم میهااز حرف کدامچیو ه زنمنیم

  مانیرا برا ی   که گارسون م   می ماندر سکوت منتظر یم

و من   دهد جمع کند و او به ارصار سفارش دس یم



که داشت با   دس شکالبر  یبرا  رود دلم ضعف یم

 تازه   کرد سفارش یم د ی تأک
ً
. سپس  باشد که حتما

  هدفب   یارستوران چند لحظه ینگاهش در فضا

 :کنددر همان حال زمزمه یم و  چرخد یم

 نجا یکه االن ا  ب  مردا  نی چندتا از ا کن  فکر یم-

، به اندازه من از داشیر  طرف مقابلشون  ینشسیر 

؟ یم احساس غرور و خوشبخنر   کی  

و من  افتند و به گزگز یم کنند یم خی  میهادست 

 یی   روم ر یو ز  زنمانگشتانم را درهم گره یم واشی

 .کنمپنهانشان یم

 گ-
ً
و   شدم، به خدا مرز شوچ   جی رسام من واقعا

  ؟کن  مسخره یم یرو گم کردم! االن دار  ت یجد

 ه؟ ی چ انی جر  ؟کن  یم  فیتعر  یدار 

 

 

 

 



 

 

 

  خاتون#

 _عاشق یها _پنجرهن  یشب_نش #

 

 ,عاشق یهاپنجره ن  ی نششب  "VIP" کانال

[28.07.2021 05:39] 

 256پستــــــــ#

 

 

 

 

 

 

 



 

 

و نگاه پر حرفش را به صورتم  دهد تکان یم یس 

 .دوزدیم

 …شانس منه نمیا  وونه،ی! دگهی د یاوونهید-

  ی   عج اش با آرامش ناب  خنده یصدا  خندد،یم و 

  ی   . حال که مکند را راحت یم المی شده است که خ

به سمت   تر دوباره کیمخلوت شده است راحت 

 :د یگو یم و با لحن خاض شود من خم یم

 اده،یاز س منم ز  یکه آورد  ب  ها همون گل-

کت که ب جلو چشمم باشه… در   شیر ی بردمشون س 

که واال چند دفعه    رمیم  ب  من اگه با تو جا ثاب  

که خودم دوست دارم    نهیا یهم نشده، برا شیر یب

  یو باهات وقت بگذرونم! تو که ارصار  نمت ی بب

، حاال اگه اون ا یبی   نجا یمن رو ا یندار   یلیخجا بی 

! اما… دعوتم کن   هرازگایه توب  یم ارصار کن  

تولد   یکادو   هیمن رو نگاه نکن، چون من  یجور نیا

 …ازت خوام یم گهید



که باز با    ند، یبچشمانم چه یم ا یدر نگاهم  دانمنیم

 .خنددخوش یم حایل

  هی که، نه به جان تو قض   میبابا، حرفش رو زد یا-

 .هیو ناموس  نر ی ثیح شیر ی ! بست ین سکیس

ت با او ب  یروز  از حد توانم از   شیکه گفتم معاس 

روزها و    نیا میبرا انگار کیس د،ی  گیم یمن انرژ 

و   یااز لحظه غیــــکرده بود. در   ن  ی بشی ها را پلحظه

 بر یو انرژ   جانی که ساس چالش و ه  یامکالمه

صبور باشم  د ی که با  کنمیم ی   نباشد، به خودم تلق

 ک ی بهم نزد اتمانی روح کیم  د یشا ب  جا کی باالخره 

  .می را درک کن  گر یهمد  شیر یشود و ب

دس خوش و   یو نگاهم رو  زنمام یمچانه ر یز  دست 

  ی   که بر س م  یداغ و خوش عطر  یآب رنگ و چا

 .چرخدبا لذت یم آورند یم

که   یتئاتر   نیقبل از تمام ا د یحرف االنت رو با نی ا-

کشش    نی از ا  شیر ی ب شهحاال یم ،گفنر یم  یکرد  یباز 

  ؟و حرف بزب   یند



اش  چهره  اشو از داغ    نوشد داغ یم  یاز چا قلن  

 .شودجمع یم

 تونمسختمه گفتنش، نیم نکهیا  یبذار به پا-

گفتم    ی   کنم و واسه هم  ن  ی ب شیالعملت رو پعکس

 …خواماعتماد همه جانبه یم هیازت 

لم کن   ا ی یم بد سکته یاگه قصد دار -
ُ
 دار  خ

ً
  یواقعا

  !یس  موفق یم

 .دهدیم هی تک اشصندیل شتاب به پشنر  با 

 بحث   دهیدزد لهی وس  یس  هی از من  دا ی ش -
ً
که اصال

دارن اما  مت ی اونا ق عن  ی ست،ین  نا ی و ا متشی ق

ه…یب یلی خ شونیواسه من ارزش معنو  من  شیر

راستش   اوردمیبه روش ن ویل دمی وقته فهم یلی خ

و   می  رو پس بگ ها لهی م وس بودم که ه رایه  هیدنبال 

پاش   هدار  گهید . ویلمی  ازش بگ حال اسایس هیهم 

و   کنهدراز یم  مشی از گل  شیر یب یلیخ  یلی رو خ

و   نشون بده که تو برشون داشنر  یجور هی خواد یم

من خراب کنه،   شیخودش تو رو پ الیبه خ خواد یم



 یخونه د یچون کالغا به گوشش رسوندن که تو کل

 …ی من رو دار 

 :زنملب یم  دهی ترس

 گردن من بندازه؟  خواد که یم  از کجا مطمئن  -

 یتو، تو  ل ی وسا د ی فهم  از اونجا که مأمورش وقنر -

طالم رو گذاشت س جاش  ی  اتاق منه، اومد زنج

برداشته و از ترسش گذاشته س   هیکه بگه سا

خوب شناختمش…   گهی. چون د دونمجاش! من یم

  ج  ی ه  شی قبل یکارا  یکه برداشته در ازا   ب  ای   چ

تو رو خراب کنه، مطمی    خواست فقط یم ست،ین

من اونقدر براش   یبابا کی آنت جاقلیم رنهباش وگ

 …ست ی ارزشمند ن
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ه  اشرهیلحظه ترس افتاده به دلم دا هر  تر گسیر

 :پرسمیم د یبا ترد  شود،یم

من رو جلو تو خراب کنه؟ مگه هنوز تو   د یچرا با -

 …فهمم !؟ من نیمخواد رو یم

سال و   کیکه   ! اوب  خواد گوه خورده که من رو یم-

که   طالق کرد اون بود، اوب    یرفت تقاضا شی پ می ن

مهرش رو اجرا گذاشت و پوست من رو کند اون 

من رو انداخته   یبچه خی  ب   که حنر   بود… اوب  

ازش ممنونم!  نا ی ا یبه خاطر همه اون بود که البته

تو نگنجه   عواطف تو باور تو، مرام تو و  د یشا   هیسا

که   پول من رو و امکانابر  خواد اما اون زن من رو نیم

چون االن   خواد… رو یم آرهاز با من بودن بدست یم

  !گذرهباباش داره بهش سخت یم یدوباره خونه

وسط هست که بهش اجازه   نیا ی ی   چ هی ویل-

  دهیم
 

تو سک بکشه، که بخواد برات لباس  تو زندگ

! وگرنه  یا گهیهر کار د  ا یو  بذاره یادگار یرو  رشیز 

  کنمفکر نیم بیس   یجد که وقنر   هسنر  تو آدیم

دست کارا باهات بکنه!   نیجرأت کنه از ا  کیس



 که 
ً
بار   یخوایم و هر چ   کن  یم قابر  هو یمخصوصا

 …کن  طرف یم

 .خاراندلبانش را محکم یم یگوشه

که اون باور نداره من بتونم بعد از   نهیا  ی   اون چ-

عالئم   نیبهیر بگم ا  ا یباشم!  یاگهیخودش با زن د

  یس  هیترسوندن منه که برام  یجور هشدار برا هی

 .شه یادآور ی مسائل 

  ب ی به خودت بگه برات عج حرفا رو  ن یا  گیرسام -

 با عقل جور دریم ست؟ین
ً
 آد؟ اصال

 …گفتم بهم اعتماد کن-

دست  آخر من  م،یشو یم هی  هم خدو کالفه ب  هر 

 :میگو یم دانهی ناام

نباشه که  نی اعتماد ا یجهی نت  دوارمی باشه، فقط ام-

نباشه   نی افتاده باشم، ا ی  شما دو تا گ یوسط باز 

که هنوز ارتباطتون کامل تموم نشده باشه و با  

 …اضافه کرده بایس    ت ی من رو به زندگ طاقنر ب  

 :کندزمزمه یم مصمم



  نیو خودت ا ست ی ن یجور نیمطمی   باش ا-

 !فهیمموضوع رو یم

 مطمی    یکه به اندازه  آورمنیم میرو  به
ً
او اصال

 یبالفاصله همه مارمی چرا که ذهِن ب  ستمین

و   دهد ربط یم ب  کذا  یها اتفاقات را به آن صحنه

معنا  یگر یخودم جور د یرسام را برا یهاحرف

من قابل  یکل دارد برااو در رابطه مش  نکهی . اکنمیم

 یادآور یاو   به خواهد یم دا ی ش نکهیا ویل ست یفهم ن

برود به نظرم  یگر یسمت زن د تواند کند که نیم

ها باشد. اگر منظور فقط آن رابطه ست ین اهی  ب

پرت کردن حواسم از آن مسائل آزاردهنده   یبرا

 :پرسم یم

 ؟ ی خوایم حاال از من چ  -

 دس رو بخور -
ً
  ادهیتو راه برگشت وقت ز  میفعال

 .حرف زدن یبرا

اض  :کنمیم  اعیر

من   یا ی همه راه رو ب نیکه هر بار تو ا   شهآخه نیم-

  !رو برسوب  



 :دیگو یم  یلبخند با 

 …هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد-
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  هی  شب خ ایه یام و به سقاب پنجره نشسته  یلبه

که به آن   ی ااز هر جنبه  میرسام برا شنهاد ی هستم. پ

حرکت بچگانه و   کی فقط و فقط  کنمنگاه یم

آن ترس  شود باعث یم ی   است و هم منطقب  

  .دی  قوت بگ شیر ی و ب شیر یته قلبم ب یموذ

  خواهد که خود  رسام یم  یابه هر بهانه دا ی ش  نکهیا

که    ند ی و من و او را در کنار هم بب د یایجورش کند ب

 همه
ً
 یبرا جورهچی جوره حالش گرفته شود، همثال

 .ندارد من معن  

جا بخورد آن هم از    یافرض مثال که لحظه بر 

با دستان خودش به آن خانه آورده   که  کیس  نکهیا



  ر یز  جورهچی حال دل شوهر سابقش را برده و او ه 

هستم   یاعتماد قابلی  آدم غ ا یمن دزد و  نکهی بار ا

وار مرا دوست دارد مجنون شینرفته است و به جا

  .داندخودش یم ی   و ام

داشته باشد گمان نکنم  اگر هدق   دا ی مثل ش زب   اما 

 م  ی هم با نسبادها بلرزد آن  نی باشد که با ا یدی ب

رفتار صفر تا صدش  نیچون من! به نظرم ا جاب  ب  

 نمی بنیم گایهیخودم را در جا گر یاشتباه است اما د

صحبت   نانیبا اطم یبه درست و غلط کار که راجع

است و   ختهیر  همسخت ب میهایکنم چون مرزبند

زا شی نما نیقول ا تولد به   یکادو   یمسخره را به ا 

 .امرسام داده

که روز به روز و لحظه به لحظه دارد مرا   رسایم

که    یادرست در لحظه  کند،زده یمشگفت  شیر یب

  نقص شوم چنان پخته و ب   د یاز او ناام خواهمیم

پرسه   الشی ها در فکر و خکه ساعت   کند رفتار یم

  کند زبانم مزه یم ر یز  ها الی خ  نیا ن  یی  و تا ش  زنمیم

 ی دق
ً
در   شهی که هم  یاسه ساله یهمان بچه قا



  یاست، رفتارها انی درونش در حال فغان و طغ

 .کندرا آغاز یم اشکنندهچارهی و ب  ب ی عج

کاو بخش اعظمش  و همه کند  نی ا دانمیم گر ید  البته

ان همه  یمربوط به خودم است، خود   یکه به جی 

  نقص ب   یفرد و رابطه کیدنبال  میها کاسنر 

  .افتاده است  ی  و حال، بد گ گردد یم

به   یلی م اما حنر  سوزند یم  خواب  از فرط ب   چشمانم

تمام   یپا گذاشیر  درون تخت ندارم، مرور هزار باره

شده که  یدیجد یگونهض یلحظاتم، عادت مر 

  خوابمو بد ب   دارد دست از سم برنیم یالحظه

  .کرده است 

اشاره نه به آن شب  گر یاگر رسام هم د  حنر  انگار 

به آن  هی شب  ب  فضا گر ی د ن  ی کند، نه به طرز عج

از شکنجه کردنم   خواهد نکند ذهن من نیم جاد یا

دو لبه   یکه مانند چاقو   یا دست بردارد. شکنجه

م عذاب می سش برا کیشده است و   وجدان و س 

  هب نکهیسش ترس… ترس از ا کیبه همراه دارد و 

در   د یام و چگونه باخوب و جذاب نبوده قدر کاق  



 ن  ی با رق دانستماز آن نیم یی   چچی که ه  یکار   یواد 

مثل رسام    یو مرد پرداختمبه رقابت یم دا ی مانند ش

  !کردم؟را خوشحال یم

که   شومغرق یم امگونهمار یآنقدر در افکار ب 

به خود   و زماب   شنومباز شدن در را نیم یصدا

 .ستدیاقاب پنجره یم یآن سو  دهیکه سپ   میآیم

واضح    یلی شب صورتش را خ یمهی ن  گیتار  در 

 هو   شانشیاما حال زار و پر  نمی بنیم
ً
. داست ی کامال

هنگام در سکوت فقط حضور نابه نی زده از ا بهت 

 .کنمنگاهش یم
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  را با پرسیس   سکوت طوالب    نیآخر خودش ا دست 

 .شکندیم بی تلخ و عج



  رضا رو دوست داشنر  عن  ی …ی  تو چقدر ام -

  ه؟یسا

 .کنمخنک رها یم یرا رو به هوا نم ی سنگ نفِس 

  !جون  بابا جواب بده هیسا-

 اد ی. شود یم  سدم و کیم کنمنگاهش یم دوباره

  شهیکه هم   افتمیم  مانیمادر، مادربزرگ پدر 

ت نناز، به شن   گفت یم
َ
  ت یی بایبنده! به ز  ”به مال

 شهی هم دهی بنده.” و مامان و سپ نناز، به تن  

و دلخور   کردند حرفش را منظوردار برداشت یم

 اشعمر سخنر  کی یاو با تجربه د ی . اما شاشدند یم

و به زبان خودش  د ید را یم دهی سپ تیغرور و من 

  .حرفش را به او بزند خواست یم

بودم چرا که   دهی لحظه به حرفش رس  ن یکه در ا  من

ناب و  یها ب  بایاز آن ز  گر ید  زدمهرچه پلک یم

تمرکز  نبود. به سخنر  یخی   چی ه اشبانهیدلفر 

 :میگو و یم کنمیم

ه بر  من با تو حرق   دهی سپ -  یندارم، االنم بهیر

احت کن    …اسیر



  سوزه؟دلت برام یم-

 .زنمرا بغل یم میهادست 

  شه؟بگم نه، باورت یم-

دردش   کنمو حس یم کشد یم شیموها انیم دسنر 

 .دیآیم

 …نگفنر  شه،آره باورم یم-

من با رضا ده سال  ؟بزرگ یس   یخوایم گ  دهی سپ -

هم که   شیدوست شدم، هشت سال پ شیپ

  یبرا شهیشد رضا واسه هم کسانیبا خاک  می دگزن

من رفت به درک! تا به لطف تو پاش دوباره تو  

 ه؟ یباز شد! االن چ مونی زندگ

رو که حفظم!  نا یا ،زب  یم یچقدر حرف تکرار -

  ؟دوستش داشنر  شی همون ده سال پ گمیم

 :غرمو با حرص یم کالفه

باهاش دوست   پس نه! مغز خر خورده بودم الگ-

 .شدم

 .چرخدسمتم یم به



بوده، شوت و  اون موقع دهابر  گفنر یم ادمهی-

 …و کردهآدم حسابش نیم شگی! هزدهیم شنگ

 ه -
ً
  بار نشسنر  هیتو خلوت خودت  وقت چی تو واقعا

  چ   ؟هسنر  که گ  ن  یبب بکن   ی   سبک و سنگ هی

کس نگاه باال  و همه ی   چ به همه نقدر ی! که ا هسنر 

 که من هم ؟ی دار   یی   به پا
ً
  هیگفتم از   شهیاوال

شوت بود؟  شهرستان دور اومده بود، دوما گ

نوزده و  هیاون؟ شاگرد اول کالس بود! اگه من 

  ست یهاش بنمره یاون همه گرفتم،هفتاد و پنج یم

 …یر یبود. آدم ساده و س به ز 

  !کن  هم ازش یم یچه طرفدار -

من جونمم براش  موند اگه رضا همون آدم یم-

 …شد رضا رنگ عوض کرد… عوض   دادم…یم

واسه خودت   خوب شد که جونت رو نگه داشنر -

 !یدیرسوگرنه االن به رسام نیم

و تمام  دهمهم فشار یم یرا محکم رو  میهاپلک

 .دیآبه رنگ قرمز براق در یم میایدن

،ی آره دق-
ً
 …الحرفات رو؟ برو حا گفنر   قا
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و مشخص   گذارد پنجره یم یلبه یرو را  دستش

 .است که ضعف دارد

 افنر یم که دوستش داشنر   دوراب   اد ی تو هنوز وقنر -

  !شهحالت عوض یم

و با  مانمیم هی  خ درنگشی سف  یهابه لب  مبهوت

 :دهم تأسف س تکان یم

! معلومه حالم بد  یشعور یچقدر تو ب دهی آخه سپ -

 …افتمیم می زندگ یروزا نیبدتر  اد ی چون  شه،یم

 هی  دار و گود افتاده بهم خ آن چشمان تب  با 

 .شودیم

. شهگفتم حالت عوض یم  شه،نگفتم حالت بد یم-

 یروزا ن یاون روزا بدتر  نکهینه به خاطر ا د ی شا

پشتش هست،   حرسبر  هیچون  د ی عمرت بودن شا



  چ  چرا اون عوض شد؟ چرا همه  نکهیحرست ا

 نرفت، نه؟  شیپ یکرد که تو فکر یم  یاونجور 

 :پرسمیم دهی و نفس بر  افتد به گزگز یم میو پا  دست 

از جون من  چ   گه ید ده؟ی سپ  یخوایم چ  -

 ؟ ی خوایم

  چی که ه  با چشماب   کند،دارد نگاهم یم هنوز 

 .کنندرا منتقل نیم عاطفه و حیس

که تو من رو    یمن تو رو اونقدر  دوب  خودت یم-

ها،  دوست نداشتم. بهت بر نخوره  ،دوست داشنر 

 به ما   اون اندازه از محبت و توجیه
ً
که تو قبال

 حال من   داشنر 
ً
  زد رو که بهم یم گیکال

ً
! حاال اصال

بگم اگه قدر تو   خوامیم س،گهید ی   چ هی بحث من 

 نبود که  نی ا  شیدوستت نداشتم معن 
ً
دوستت  اصال

 ی  ام دونستمنبود که از اول یم نی ا شی نداشتم، معن 

داره و انتخابش کردم که تو رو   ب  هات ی ن چه قصد و 

آزارت بدم    خواستمنبود که یم نی ا شی بچزونم. معن 

 …ه یسا



  دهی اما سپ زنمیم یپوزخند به سقف عصن   رو 

 :دهدادامه یم

که فکر   یمن مدل خودم دوستت داشتم اونقدر -

روز انتخاب  گل س سبد   هیکه   آدیم کردمیم

مامان و عشق بابا   یو آرزوها د ی خانواده و تمام ام

 خ
ً
ا ه،ی   انگ  جانی ه یلیبود حتما  با س 

ً
 ط ی مخصوصا

اش، من انتخابش نکردم من انتخاب  کرده  یی  تغ

نظرش بودم ردم رو تو  ر یها بود ز شدم… مدت

 داد نشون یم یو خود زد یم رفتمکه یم  ب  هامهموب  

 دوسش   هیتا باالخره بهش دل بستم، سا
ً
من واقعا

دارم چقدر پسته،   مانیلحظه که ا  ی   هم  دارم حنر 

 آدم هست که وقنر  نیتو ا یی   چ هیچقدر نامرده… 

 گفنر یم  ادتهی! ه یسا  یس  کور یم  یدوستش دار 

  شازش خوش کسچی ه  هاتکالیسدوستات، هم

اوضاع از   دنی که همه زودتر از تو فهم   ومد،ینیم

ت به خاطر عالقه ا ی یدی چه قراره اما تو نفهم 

 …بفهیم نخواسنر 

که از   مانمیم قطره اشگ یهی  و مبهوت خ مات

  واقیع ی. به معنا غلتد یم یی   چشمش پا یگوشه



گفیر    یبرا  حرق   چی ام و هکلمه ناک اوت شده

 .ندارم

کمرنگ ته قلبم دارم اونم    یلیخ د ی ام هی من فقط -

درک  توب  یم  ا ی دن  نی که فقط تو من رو تو ا  نهیا

  حنر  ،حرق    هی ،یکار   هی ، ب  جا  هیدارم   د ی و ام …کن  

که    کنهیم دار ی رو در من ب  همون نفربر   یافاجعه هی

ها جسمم  کرد اما االن… اگه سال  دار ی در وجود تو ب 

روحم داره براش پر  قم، خونه و اتا  نی بمونه تو ا

  …تمام ذهن و دل و جونم رو پر کرده زنه،یم
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   تکه انگار 
 

پنجره افتاده   یام که گوشهشده سنگ

 .کنمفقط نگاهش یم حرکت است و صامت و ب  

رو به من ثابت   یی   تو نه چ یهاباور کن تالش-

نه  کنه،رو عوض یم قنر ی نه حق کنه،یم

  یتو بخوا  نکهیتر از ا قبل یلی راهگشاست… من خ

و مامان و بابا رو   یاتاق رو به روم ببند  نی دِر ا



  هیرضا من رو دوست نداره و  دمی فهم  نگهبانم بکن  

 بهبه جون تو،  هی آدم مزخرف به تمام معناس! سا

و بپاشش و عشق و   ز یجون مامان و بابا پولش و بر 

که فقط    ب  اها ی کنارش کرد و تمام رو   شهکه یم  حایل

برآورده کنه برام فقط و فقط همون   تونهاون یم

  ه،یسا خوامود االن خودش رو یماوالش مهم ب 

  …رو احساسشفقط خود نامرد  ب  

به ذهنم  یتئور  کی دهی سپ فقط در مورد رضا و  من

  یباز  لمی است که دارند ف  نیآن هم ا رسد یم

  یساز هر صحنه ا یو   ند ی گو دروغ یم کنند،یم

  کند،هم یم  یدارد باز  ده ی اگر سپ اما حنر  ،یگر ید

که او در نظرم به   از بس دهم،من دارم جان یم

 .شده است   لیتبد یی  نظب   گر یباز 

  ه؟یسا-

 و   هی! سادرمانو درد  ب   هیسا میدارم بگو   دوست 

  کند که رسام استفاده یم  از الفایط   کیم  مرض! حنر 

 الل 
ً
ببندم تنگ جمالتم اما به لطف خدا کامال

 .امشده



من   ویل حرفات خوب  تو قدر رفتارها و  دونممن یم-

!  ستمی هام بد ن قدر زبون دراز و جفتک انداخیر  

تا  ی   من با تو فرق دارم تو بگو زم ،دوب  خودتم یم

  ... هست؟ست ین  میبر بد لی آسمون، اما دل

  .دهداش را ادامه یمطرفه کی یمکالمه خودش

به خاطر تو و  شدمدوست یم ی  با ام د ی من نبا ی   بب -

  نیخوب قبول، گند زدم اما ا یلی ! خمونیخواهر 

اون چه  وب  د تو نیم ه یسا اسهی فقط ظاهر قض

از من خواست در جهت آزار تو و من  ب  کارها 

که خودم   هی! غلطها ست یست ن مننر  ی   نکردم، بب 

کتک    یلی اما س تو خ ستمی میکردم، خودمم پاش وا

تن و  یوالهشدم، مشت و لگد ح ی  خوردم، تحق

نفرتم ازت س   ب  جاها  هیبدنم شده. بهم حق بده 

  دمبه آسمون بکشه چون من دارم براش جون یم

 …سشه یتو تو  یای اون رو 

آب در دهان  یاقطره و من حنر  د ی  گیم نفیس

ندارم که بتوانم با فرو دادنش کام تلخ و خشکم را 

 حال نزارش نیبا ا  ا یگو   دهی آرام سازم. اما سپ اندگ



صحبت کردن دارد که باز ادامه   یبرا جان مضاعق  

 :دهدیم

کار رو با من نکن،   نیتو ا ه،یمن به تو بد کردم سا -

از دست دادم ندادم، آبرو، غرور،  یبرا  ج  ی من ه

.. دلت خنک باشه… اگه به  ی! تو بردت یثی ح

پات له نکن…   ر یرضا اومد سمتت من رو ز  یزود

باربد رو هم  نیا  ست…ی بخش نتو لذت یبرا تالق  

که   ب  ذهن خودت نکن! واال تا جا  یها آرمان ی  اس

وب واسه تو اخ و پ   گار ی س  ادمه،ی  فیو علف و مرس 

مردم  یباهاش نداشتم و ندارم بچه بود من مشکیل

  یجور ی   راه نکن، من اگه دوسش داشتم همرو زابه

 .ت ی بودم. بچسب به رسام و زندگ هم باهاش اوگ
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  که به هر جان کندب    شود از اتاق خارج یم دارد 

 :میگو یم



 ؟ ی ادامه بد یخوا تا کجا یم-

نفس  یو با مکث معنادار  ستد یابه من یم پشت 

 .دی  گام را یمنداشته

 !هی  که بم  ب  تا جا  م،ی  که بم  ب  تا جا -

از   و پشت بندش مانند آدم آهن   ده”ی”سپ  میگو یم

حالت ممکن قدم  نی تر درگاه پنجره به سمتش با کند 

و دوباره به داخل اتاق  م ی  گرا یم شی. بازو دارمبریم

 .بندمو در را پشت سمان یم کشانمشیم

تو   یاگهیحمق من! اگه هر کس دخواهر ا ی   بب -

راه  هی  و بم می  بم شی بساط عشق و عاشق

تا  ی   خب بابا؛ بش  یل یخ گفتمیم  انداخت،یم

مثل آب  دماغش بیس   یمو  ی! اما رضا بخوایی  بم

 تو رو  کنه،پاکت یم ی   خوردن از رو زم
ً
مخصوصا

دارم…   یاپرونده ی   که همچ  من   …که خواهر من  

 
ً
  ادتیمن رو  یاتهامات تو پرونده ادته؟یاصال

شبه گم شدن و  هیکه   ب  ها رفته؟ کم هسیر  آدم

  ی   ی جنازه دست پدر و مادرشون ندادن بش هی حنر 

ش گر  !؟ مامان و بابا خ   هی س قی  ها  سال  نیا  یلی کی  



رو دلشون داغ   یخوابهشون خوش گذشته که یم

 ؟ ی بذار 

 یهم یاما با غد شود پر از اشک یم چشمانش
 

  شگ

 .کنددش نگاهم یمخو 

باشه قبول، چقدر من  یعاشق شد دهی سپ -

درک کنم تو عاشق رضا شده  د یبدبختم که با 

اما قبول، باشه. عشق منطق نداره قبول.  …بایس  

هم  شیبه خدا آخر  سنر ی ن ا ی عاشق دن  ی   اما تو اول

  ب  جا هیاما  دونم،یم ؟کیس  زجر یم یدار  …سنر ین

نه به خاطر من! به   یرو به جون بخر  ی زجر  هی د یبا

مامان و بابا که هشت ساله س راحت رو   ر خاط

، هر چ   حنر  دهیداره سپ  یحد یی   بالش نذاشیر 

 …نکن شونچارهی ! ب خودخوایه حنر  ؛عاشقر 

؟ مطمئن  -   به خاطر من خواب راحت نداشیر 

  .دهمرا محکم تکان یم شی بازو 

، اما نفهم جنازت رو -   یبذار  به خاطر من نداشیر 

،کمر صاف نیم  گهیرو دستشون د از   آدیم چی ه کی  

بعد از   یمادر  پدر و  چی نمرده اما ه ارشیغم  عشق  



 یمرده هیآدم سابق نشده، شده  گهیاش د داغ بچه

خانواده   کیما  ا،ی به خودت ب دهیمتحرک! سپ 

 مونشهیبه ر  شهی دونسته ت یچرا دار  می هست 

  نی به ا یایتو دن  ؟زب  یم
 

 گهیماها فقط همد بزرگ

 …کار رو  نینکن ا میرو دار 

تند تند   شی هاگونه  یرو  محابا ب   شی هااشک

 :دیگو و بغض آلود یم چکد یم

!  انگار چند تا بچه داشنر  زب  حرف یم یجور هی-

 حت؟ ی از نص  ی خسته نشد 

  پرسنر یم به هر گ ده،ی شدم سپ  چرا به خدا خسته-

  نا ی . است ی ن حت ی نص نا یا ! ویلدمی وقته بر  یلی خ

  نا ی منه! ا یدردا
 

 رویس   یجهی نت نا یمنه، ا زندگ

گرفت، خودش عقب   شیهست که مامان با تو پ 

من شدم مامانت. که االن هم بدبختانه   د ی کش

نداشت،   رو که به من ربیط ب  هاحس هی فهممیم

تو رو از من متنفر کرد چون خواهر نبودم   هم

  وقت چی ه
 

نکردم خودم  برات، هم زندگ



بچه به رفتار  هیچشم  که نیاز ترس ا  وقت…چی ه

 …کردم نه جووب    مادرشه من نه نوجووب  
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و   شود یم لی تبد به هق هق  تلج   دهی سپ   یهااشک

  ن  ی از محبت عج یهاکه رگه  با لحن پر از حرض

 :دیگو درش نهفته شده است، یم

ه یکرد   یخودخب غلط ب  -   ن؛یی  خود ش یدخیر

 تو خ 
ً
   یلی مثال

 
من که با وجود  ؟داشنر  نقش پررنگ

خواستم کردم، باز خود مامان بود   یتو هر کار 

م دو تا کار   حساب   هیامکان داشت چهار جا ازش  بی 

 .دمی ترس از تو که من نیم ویلرو نکنم 

  یهاصورت من هم از اشک چه زماب   دانمنیم

 .شودیم  سی سدم خ

چون من نخواستم، من  یدی ترساز من نیم-

  طونی دوست داشتم تو شاد و ش 
 

 و پر از حس زندگ

ست  ب  و من فقط ازت مواظبت کنم تا بال  بایس  



  فی . کداد که عقلم و سنم اجازه یم  یدر حد  اد،ی ن

  یکه جا  کردمیم
 

  ت یی بای همه از ز  کن    منم زندگ

، از بلبل زبون  فیتعر  من همون   یتو برا ت…ی کی  

 بزرگ شده بود؛ خانم   یبود  وسگعر 
ً
که  واقعا

 
 

بود   نی. اما مشکل اکرد یم  شده بود و داشت زندگ

اونم با دو   دو تا مادر داشته بایس   تونسنر که تو نیم

باج   ینحو   هیمتفاوت و از هر دو هم به  یهی تا روح

کنم    یکار   تونستمبره وگرنه یم شیتا کارات پ یی  بگ

یس به دلت   رو  قشنگت یهاسال تونستمیم ،ازم بیر

  اد،ی کنم اسمم ب  یکار   تونستمزهرمار کنم، یم

که   دوب  نفست بند بره خودتم خوب یم

 …تونستمیم

 :کندزمزمه یم میهاچشم مسخ

 …تونسنر آره یم-

  نقدر ی پس ا-
 

  دهی و من احمق. سپ فکر نکن زرنگ

بهت اعتماد کردم، فکر کردم  یراستش را بخوا

  مونم،ی و االن مثل سگ پش یرو دار  ی آزاد یجنبه

 .رو نداشنر  ج  یه  یتو جنبه



 :دیگو یم شانیبا همان حال پر  دوباره

 …مونمیمنم پش-

با   فهممو تازه یم خورد س یم شیبازو  ی از رو  دستم

  چاندهی الغر او پ یانگشتانم را دور بازو  یچه فشار 

 .بودم

 رو یم نیخوبه که ا یلیخ-
 

مگه تو چند سالته؟   ،گ

 .شهدرست یم چ  همه کن    دا ی رو پ  خودت هی کاف 

 .رهی د گهیاالن د-

  صالمیو تمام است دهمبغض آب دهانم را فرو یم با 

 :زمیر یم میرا در صدا

 چرا؟ -

 …یلی دوسش دارم… خ-

به صورت هم   قهی چند دق ا ی چند لحظه  دانمنیم

 خیر  یو در سکوت شاهد اشک ر   می مان یم هی  خ

گرفته و پر   ب  . دست آخر با صدامیشو یم گر یکدی

 :میگو درد یم



که کمکت کنم براش   نجا یا یاگه امشب اومد-

 .رو من حساب نکن ،یی  بم

و لبخند   کند را پاک یم شیهاپشت دست اشک با 

 .زندیم  یتلِخ محو 

  ادتی دیلسنگ آد بهش نیم ،یعوض شد یلیخ-

  !بده

رو من نکن مگر   حساب    چی ه  ده،ی گفتم سپ  یجد-

  ازش بکن    یبخوا هنکیا
 

 …دورش کن   مونو از زندگ

 :دی گو یم قر ی با نفس عم همراه

که   که من کردم رو نکن! نرو با کیس  یتو فقط کار -

من دوستش دارم چون اون دست از س تو بر 

 .خوامنیم یی   ازت چ گهیمن د  دارهنیم

گفته من    بخوام؟ گ یی   از تو چ  د ی من نبا ؟من چ  -

هات رو برآورده کنم و تو خواسته  شهیهم  د یبا

  ؟ج  یبه ه  ج  ی ه



  ی   اول یبرا
 

به چشم  امبار در طول مدت زندگ

ترم نگاهش پر از که به عنوان خواهر کوچک  نمی بیم

م یم  :زندو پچ یم افتد یم  یی   و سش پا شود س 

  ا یفراموشش کنم  ست یدر توان من ن تونم،من نیم-

  ه،یسا تونم. نیمیخوارو یم نا یازش دل بکنم. تو ا

 …تونمنیم

.  کند یم اموانهید توانم”“نیم یکلمه  دنی شن  شهیهم

را چنگ   شیبا حرص، خشم و بغض هر دو بازو 

 :زنمیم اد یو دردم را سش فر  زنمیم

رو   توب  که یم  یاون کار  ؟ بکن   توب  یم کار پس چ  -

احمق، نفهم تو رضا رو   ده،ی خودت بگو! سپ

که    ب  تو اون جاها  ه،ی اون ک دوب  تو نیم ،شنایسنیم

اون بازجوها  یرو تو روبه ،من رفتم رو نرفنر 

 …دوب  تو نیم ،ننشسنر 

سش را باال  و به سخنر  کند را قطع یم حرفم

 .آوردیم

اون   دونممن یم شناسم،رو بهیر از تو یم ی  من ام-

از دستش   ب  و چه کارا هی ! حداقل االن کهی ک



تو هم   ،که من رفتم رو نرفنر   ب  تو هم جاها  آد،بریم

 شی شخص یمن خونه ،یدیرو ند ی  ام  یاون رو 

تو اتاق  بره،رو نیم که هر کیس  ب  رفتم جا

  و . من از تدم یرو، مدارکش رو د لشیخودش… وسا

از تصوراتت   شیر یب یلیلحظه خ  ی   حداقل تو هم 

 .دونمیم
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  یهاسال ن ی که انگار تمام ا  زنمنفس یمنفس چنان

  یاچشمه ی و حال به جا  امدهیدو  وقفهنحس را ب  

با   د ی. تلخ و ناامامدهی پر آب و خنک به ساب رس

 :کنمزمزمه یم یابچگانه یلجباز 

 …یآ متحرک به حساب یم یپس االن مرده-

 :خندم یم عصن   و با حایل کنمیم مکن  

  نمی ا ا ی ؟یی  نم توب  کار رو بکن، یم  هی  نی ا ا یپس ب-

محال! من از   الی خ زیه ؟اون رو بکیس   ا ی ؟توب  نیم



انجام   بخوام که بتوب   چ   ده؟ی بخوام سپ تو چ  

 ؟ یبد

  شود و باورم نیم  امدهی بست رسبن به
 

 امتمام زندگ

 
 

  یام دارد توسط دستان مردخانواده و درواقع زندگ

  یهامکت ی ن یکنارش رو   یکه روز   شود نابود یم

ط  دانشگاه سواالت طرح اختالط بیر  را به س 

که و هر  میکردبا هم حل یم شیر ی سعت ب

به عنوان  ت ییسکو ی و ب یچا از بوفه باخت،یم

  یلی در ساعات تعط که حنر   ی. مردد ی خر یم مهیجر 

با   یگر یخاص د طنت ی هر ش  یبه جا مانیهاکالس

حرکت جسارت   ت یو نها میخواندهم درس یم

در مقابل من نوازش انگشتانم محسوب  شی   آم

  .بود بسته امیحال تمام قد کمر به نابود شد،یم

همه نفرت و  نیا ی سچشمه دانستمیم کاش

 با ب یار ی   ب
ً
عمر  کیپدرم و  یکار ی از کجاست؟ قطعا

خواهرم تا به   یشدنم و دست آخر نابود ت ی هو ب  

عاشق   یگر یدخیر د چی جا، نه من، بلکه ه نیا

درصد هم آرامش من را   کی ! پس او حنر شد نیم

در روز عقد  شیهاحرف یو همه  خواست نیم



  خواست عذاب یم میباد هوا بود او فقط برا دهی سپ

 هی  که با رنج به صورتم خ  یادهی فه به سپو بس! کال 

 :میگو مانده است، یم

 …برو اتاق خودت-

دوست داره؟ چرا همه تو    نقدر یکه ا  یکرد  کار چ  -

  دوست دارن؟  نقدر یرو ا

تو  ند یبگو  انگار به کیس کند و نابودم یم د یگو یم

آنقدر تو رو دوست داشت   تلر ی که ه  یکار کردچه

ات را زنده زنده سوزاند!  نفر تو و خانواده ی   که اول 

وجود  د ی چشمانت از ته دل آه بکشد. شا یو جلو 

 
 

  رضا در زندگ
 

  بود اما رنج اصیل ما درد و غم بزرگ

عدم درک و فهم  آورد که داشت مرا از پا در یم

و نوع نگاه و احساساتش بود. من  دهی سپ

داشتم که او هم دارد به  مانیو ا شناختمش یم

اما از او   کند را تحمل یم می عظ خود رنج   ینوبه

بزرگ   یافاجعهبحران را ب   نیبود بتواند ا د ی بع

 .پشت س بگذارد



  فی تو هنوز تو ک ب  عکس دانشجو دمیمن د -

که توش اسم    پولشه، هر شعر و آهنگ و مطلن  

ده تا فولدر داره   کنه،داشته باشه جمع یم ه”ی“سا

  !هیبه اسم سا

 :میگو و درمانده یم بندمرا یم می ها درد پلک با 

اونقدر   کنه، کار یم  مملکنر  ستمیکه تو س  آدیم-

 شخص یبذاره تو فولدرها اد ی اوسکوله که ب 

 ؟پولش رو شخم بزب   فی ک   ا ی ن  ی تاپش رو ببلپ 

 یگذاشته جلو   ؟احمقر  نقدر ی آخه تو چرا ا دهی سپ

چه  ؟چه دوست داشتن   ،ن  ی چشمت که تو بب

  یبگم از رو  سنر یآخه؟ ساده هم ن کشگ
 

و   سادگ

 یبه د یهست، چرا خودت رو زد  ت ی دل پاک
 

 ؟ وانگ

 دوستت نداره؟  عن  یپس -

 یتقر 
ً
 .کشمسش هوار یم با

 .نه من، نه تو رو! بفهم-

حال جنون بهم   کنم،طور مات نگاهم یمهمان وقنر 

لش یم. به طر دهد دست یم
ُ
 .دهمف در ه



 …اوردمی ست ن  ب  بال  هیچشمم تا  ی برو از جلو -

 …اگه د ی شا ده،یاون غرورش لطمه د-

 !ده ی سپ  ونی  ب-

بابا رو   ی. صدا بندمصورتش یم یدر اتاق را رو  و 

به ساعت   کند که دارد با او صحبت یم  شنومیم

اذان صبح شده است و من دارم  کینزد کند نگاه یم

  ن  ی دلم سنگ یکه رو   ب  انتهاب   یبار غصه ر یز 

  رود . نگاهم سمت سقف اتاقم یمشومله یم کند یم

که   ب  ها سال نیتمام ا بار در یط ی   اول یو برا

که    ب  رضا  کنم،یم نیگذشت از ته قلبم رضا را نفر 

  توانمنیم گر یکه د   ب  خدا را هم از من گرفت. خدا

دازم و اشگ ه قبلهرو ب تا  زمیبر  اش به مناجات بی 

 .سبک شوم اندگ د ی شا
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  ونی  آوار ب  ر یانگار از ز  شومیم دار ی که ب   صبح

گردنم    یو سم رو  کند ام، تمام بدنم درد یمآمده

به   نگایه  سوزند که یم  . با چشماب  کند یم  ن  ی سنگ

از رسام دارم  امی پ کی اندازمیم امگویس    یصفحه

آدرس فرستاده  کی می فقط برا حرق   چی هکه ب  

 فشارم،یم  را  میهاو چشم  نمینشیم میاست. س جا 

 خوب ن
ً
روزها  ی   هم  ت س ین د ی و بع ست یحالم اصال

  .میای به کل از پا درب 

آدرس  یرا باز کنم نگاهم رو  امقفل گویس   آنکهب  

آدرس  نی که ا  ست یسخت ن دنشی فهم  چرخد یم

  امشی پ یمتعلق به باربد باشد اما نحوه تواند یم

را پشت   او هم مانند من شب طوفاب    دهد نشان یم

 .س گذاشته است 

و به دوش آب سد  گذارمتخت یم ی را رو  گویس  

از  خواهمو آماده یم دهی لباس پوش  وقنر  برمپناه یم

که   نمی بیم امیدر خانه خارج شوم در کمال ناباور 

صبحانه   ی   مانند سابق دور م دهی مامان و بابا و سپ

    فقط سه جسم نمی باند البته آنچه من یمنشسته

 هستند که دارند با حایل و مسخ شده  روح ب  



  گی را مکان شانیهاپر از رنج لقمه رواب  و  شانیپر 

 .دهندفرو یم

 .صبحونه بخور بابا ا یب هیسا-

مامان که به ندرت با  یموهام شلخته یرو  نگاهم

 .ماندیم هی  خ  شانبست وضع یم نیا

 .شده رمیجان، د نوش-

از   یبا تلنگر  می   آمو حال جنون کند نگاهم یم دهی سپ

  ی   هم یبگذارد؛ برا انی س به طغ خواهد طرفش یم

خداحافظ   ک یشان و رو به همه می  گچشم از او یم

 .کنمو به سعت خانه را ترک یم  میگو یم کیل

 یشماره شوممحض آنکه سوار اتوبوس یم به

را در   . گویس  مانمیم جوابو ب   می  گ رسام را یم

  یتکرار  یو به منظره دهممانتوام ُس یم ب ی ج

  به مقصد سیع دنی و تا رس شومیم  هی  خ ابانی خ

که در توانم هست در احساساتم    ب  تا جا  کنمیم

و   افتد یم دهی سپ  یکه دارد برا  نسبت به اتفاقابر 

صادقانه کدام    نمی شوم و بب قیو دق ق ی خود او عم

و در اوج  آزارد یم گونهنی ماجرا دارد مرا ا نی بخش ا



ضا،  باخیر  به ر  گر یبار د کی شومتأسف متوجه یم

مرسوم به  یهاشهیو تمام کل ده ی از سپ  حنر 

  نیتر شده است و اپررنگ میبرا یعواطف خواهر 

و   اشتهخود من گذ یکه رضا رو   ست یی  همان تأث

  دانی م وز ی  لحظه پ نی تا به ا چی چند_ه دانمنیم

 .شده است 

 

*** 

 

سشان تاب   یو من باال شوند دارند سخ یم ازها ی پ

و به کوه    چرخانمگاز را ندارم، س یم  یگرما

سخ شوند  د ی که با  ب  ها پاک نکرده، مرغ یهایسی   

و   اندازمیم  نگایه یگذر   پلو باقایل یها چهی و ماه

  اول صبج ی   هم
 

به جانم  یااندازهب    خستگ

 باورم نیمند ی نشیم
ً
 نی چطور تمام ا شود . اصال

 ی ها تقر سال
ً
  یهر روز، دست کم هفت ساعت پا  با

که عجب    امدهی و به نظرم ن امستادهیا  نکیگاز و س

. باز  دهمدارم انجام یم یکار مزخرف و تکرار 



  ایمی پ  ست یاز رسام ن  یخی   کنمرا چک یم امگویس  

 .فرستمیم شیبرا

 چ    د یآدرس کجاست؟ با نی ا ؟خوب   ،ی  صبح بخ"

 "کار کنم؟ 

 دهم،یم  هی پشت سم تک نت ی به کاب حوصلهب   و 

با   دهد را جواب نیم اممی و پ گذرد که یم  قهی چند دق

  جوابو باز ب   می  گاش را یمگره خورده شماره  اخیم

 .مانمیم

 

 

 

 

 

 

  خاتون#

 _عاشق یها _پنجرهن  یشب_نش #

 



 ,عاشق یهاپنجره ن  ی نششب  "VIP" کانال

[04.08.2021 04:28] 

 266پستــــــــ#

 

 

 

 

 

 

و مشغول سخ کردن    کنمرا رها یم قمی نفس عم 

 میآبه خودم یم و طبق معمول وقنر  شوم ها یممرغ

و من دارم تند تند   افتد که غذاها دارد جا یم

خانه را مرتب یم از   ۳به ساعت  کی. نزدکنمآشی  

 دنیخانه که در حال سوهان کش زن صاحب 

است،   ترگ الیس   دنیمشغول د شی هاناخن

 .گذارمیم ابانی و پا به خ کنمیم خداحافیط  



 دارم از پا یم کند یم  داد ی ب گرما 
ً
. افتمو من رسما

و با  اندازمیم امگویس    خایل یبه صفحه نگایه

  یاخالق رسام مانند هوا دهمتأسف س تکان یم

 گ  یانگار اعتبار  یبهار 
ً
ام شده جیبه آن نبود. واقعا

  و محض   کنمرا که فرستاده نگاه یم دوباره آدریس

 .زنمیم امیپ شیبرا اطی احت

 نهی حدسم ا ،یکه فرستاد   به آدریس رممن دارم یم"

 ".کنم  دا یپ  نجا یباربد رو ا تونمکه یم

از گرما دستم را  طاقت و من ب   شود فرستاده یم امی پ

  یبعد برا و اندگ دهمتکان یم تاکیس کی یبرا

 میگو و به راننده یم دهمخودم سخاوت به خرج یم

و   کنمرا سوار نکند و دربست حساب یم که کیس

را روشن کند و سپس   نشی کولر ماش  میگو یم حنر 

را   چشمانمو   دهمیم هی تک صندیل سم را به پشنر 

  .بندمیم

 
ً
به خی  گرفیر  از   گشت سکوت رسام بریم قطعا

و  دا یشدن با ش  ی  دوباره درگ  عن  ی نی باربد و ا

.  د ی خراش که اعصابش را یم  اش و خاطرابر خانواده



از آن گذشته است و به   کرد که ادعا یم  اتفاقابر 

ندارد و از طرف   یاز یروحش ن می ترم یزمان برا

از کمک به باربد فقط خودش  امهی   تنها انگ  گر ید

 دهید  شب ی که من د  یادهی خودش! سپ  شده بود و 

 .کردیم تر اهیبودم فقط روزگارش را س

. باورم  کنمچشمانم را باز یم و من ستد یایم  ی   ماش

وت گذرانده باشم   ی  کل مس  شود نیم را در عالم هی 

و پا به جهنم   کنمبه سعت پول را پرداخت یم

پالک مربوطه خشک   ی. نگاهم رو گذارمیم ابانی خ

را   یساختمان ادار  کی چرا توقع نداشتم  شود یم

ک  کیها !؟ تمام واحد نم ی بب و  دارند زنگ مشیر

اش  ساختمان نشان از قدمت  یمیقد و  یآجر  ینما

ناشناس   یها کارم وارد خانه  یدارد. به واسطه

ترس روز اول را ندارم  گر یام و دشده یار ی بس

 که یم
ً
 ب  جا فکر رسام مرا ب   دانممخصوصا

که زنگ را   زماب   ست یاما دست خودم ن  فرستد نیم

  شود یم  ز محکم بالفاصله با و در با تقر  فشارمیم

  یلیاز قبل خ . انگار کیسافتد یم یقلبم به تپش بد

انهب   است. پا به داخل   دهیکشانتظار مرا یم صی 



رنگ که در گذر  یامغز پسته یساختمان و راهرو 

و نگاهم در   گذارمشده، یم یزمان چرک و خاکسیر 

  یپا رو  د ی . با تردد یآپله به گردش در یمطول راه

بلند باز   ب  با صدا  یددر واح هک  گذارمپله یم ی   اول 

بان قلب  وحشت  ی. صدا شود یم   ام سنفوب  زدهرص 

 میهادر گوش کنواخت یکه دارد   ست یبلند

  اطیاما محض احت  ستمی من آدم جا زدن ن چد،یپیم

 کی  رومها باال یمطور که آهسته از پلههمان

 .فرستمیم  تا ی ب یاز خودم برا ی   لوکش

سک   در کیم  یو از ال رسمباز یم مه ی واحد ن  به

وکه    د یآدفیر کار یم کیبه نظر  کشمیم که نه میر

تمام   یاست نه مشکوک فقط انگار ساعت کار 

به شده و کیس  مهی به در ن حضور ندارد. چند رص 

به  چه ربیط نجا یا کنمو همزمان فکر یم زنمباز یم

 :دیگو یم انهزن ب  داشته باشد که صدا  تواند باربد یم

  !تو  ا یب-
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عرق است   سیو خ تابهوا ب   یتنم از گرما هنوز 

  یهادانه شود باعث یم دا ی ش  یآشنا یکه صدا

و نفس  ند ی  کمرم سعت بگ  یدرشت عرق رو 

 .بند برود یا چند لحظه اممهی نصفه و ن

ناز   نقدر یا شهیخانم؟ هم هیسا یچقدر ناز دار -

؟آدم حسابت یم از وقنر  ا ی داشنر    کی  

 جلو  لرزد که یم  دسنر   یواسطه به
ً
 یدر کامال

ملکه   کیکه مثل   نمشیب . یمشود چشمانم باز یم

نشسته است و تازه  یادار  صندیل کی یرو 

 نی اطراف را از ا یکه فضا  خویس   یبو  فهممیم

 دل
 

  مت ی قعطر گران دهی کش  ونی  ب روچو ب   مردگ

مفصل و   شیمدلش، آرا نیاوست. ظاهر آخر 

شال   ر یکه از هر طرف از ز   اشفتهحالت گر  یموها

زده است چنان با مِن   ونی  رنگ و لعابش بخوش

ام به که مانتو   دهیاز عرق و رنگ و رو پر  سیخ

و اتوبوس پر از خط و    خاطر نشسیر  در تاکیس

در تضاد   ده،ی چروک شده و شالم به سم چسب



همه اختالف  نی خودم از ا یااست که لحظه

 .خورمجا یم یفاحش ظاهر 

داغ لباست   از ی پ یطبق معمول که بو  ؟یچطور -

  نجا یتو، ا ا یاما اشکال نداره ب کنه،آدم رو خفه یم

هست که ظاهر تو، تو   یمیداغون و قد  یاونقدر 

 !ذوق نزنه

را در   میپاکه ستا   یوجود حس حقارت بد با 

 :پرسم و سد یم زنمیم برگرفته است، لبخند تلج  

و اصل    ی  بگ نفیس هیهات تموم شد اگر متلک-

  !حرفت رو بگو 

 ی   به خاطر هم و  گذارد اش یمگونه  ر یز  دست 

و   شود جا یمجابه جلو بازش کیم یحرکتش مانتو 

نگش خود اشنهیچاک س نشان   یو پوست خوس 

 .دهدیم

  شیر یب شههم نیم به. البته توقیعچه آماده! به-

و   دونهرو نیم شگاهیکه جا  ازت داشت، کیس

 ت ی شخص د یبا دارهتر از دهنش بریمبزرگ یلقمه

  !داشته باشه محکیم



رقمه  چی ه خواهم اما نیم رود دارد هزار جا یم نمذه 

گم   را حساب   میپا و نشان دهم دست و  اورمی کم ب

 .امکرده

عمره  هیدارم چون  محکیم ت ی قبول دارم شخص-

 برعکس شما خوب اندازه یرو پا
ً
 یخودمم و اتفاقا

 .دونمدهنم رو یم

 :د یگو یم و با لبخند آرایم زند دست یم میبرا نینماد 

البته! رسام مرد مهربون  یبود، حقم دار  گذار ی  تأث -

پر و بال داده و تو   یادی. بهت ز هیو دست و دلباز 

 …فقط  ،هم خوب اوج گرفنر 

کامل   بار کی و چشمانش با ناز  کند یم مکث 

و سپس با آرامش  کند را رصد یم میپاستا 

 یهم
 

انم  به چشم هی  موقع حرف زدن خ اششگ

 :دیگو یم

ما   یبهت بگم که تو جات تو خونه فقط الزمه یه-

محاسباتت  نمیبیم کنمفکر یم کجا بود؟ هر چ  

  یلقمه زمیاشتباهه عز 
 

رسام   ،برداشنر  بزرگ

 یی   پاره هم بکنه از گلوت پا کهی خودش رو برات ت



 حنر  ه،ی سا  ست ی! البته من قصدم دعوا نرهنیم

حال وسط هر ازت تشکر کنم. به خوامیم

 یبود کیس  نیما تو بهیر  ی و شوهر  زن  یهایور دلخ

م، بهیر  تونستم که یم و  نی عشقم رو دستش بسی 

 می از زندگ هاتیباز ! ممنونم که با خالهنی خطرتر ب  

 خوب   ،یحفاظت کرد 
اگه چشمات  هسنر  تو دخیر

 …یو صالحت بر  ی  و دنبال خ رو باز کن  

که هم از   ست یخدا که انصاف ن به ست،ین انصاف

نامرد، هم غم مادِر   یبکشم، هم از آن رضا دهی سپ

ام را به دل داشته باشم و  گرفتار در سکوت  روزه

  یاسطوره یها هم دست و پا زدن
 

 نمییرا ب امزندگ

را دوباره سپا کند و   مان یخانواده  خواهد که یم

ا بشنوم که خودم انتخا  حال از زب   ب  درشت و ناس 

اش بگذارم نکردم پا به سنوشت هر چند تمام شده

ما دو نفر االن  ب  ارویندانم مسبب رو  و حنر 

  کجاست؟
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  ؟ازم تشکر کن   نجا یا یمنو کشوند -

  قرار پشت سش ب   و صندیل شود بلند یم شی جا از 

 .خوردبار دور خودش تاب یم نی چند

بدم،  اد ی  دریس هیجان، خواستم بهت  هینه سا-

   وقت چی ه
 

دو  یهاو اختالف ب  زناشو وارد زندگ

  شی اهیکه عاشق هم هسیر  نشو، چون روس  ینفر 

 کمهیبچه و کم طاقیر   یلی مردا خ مونه، به تو یم

  زننچنگ یم  سماب  یبه هر ر  ی   ی بب و تلج   محیلب  

حال    ه،یموقت چ  که حالشون خوب شه اما همه

.  کی   تجربه یم د یکه با  اوب   شیرو پ خوب  واقیع

  چی رو نخور، ه یظاهر  یهاگول قربون صدقه

کام دلش برآورده بشه تلخ و بد   نکهیقبل از ا یمرد

دلم برات  یراستش رو بخوا ست،یاخالق ن

 …دست رسام بیس   یچهیسوخت نخواستم باز 

قلب و روحم  یگر یپس از د گی شیها و ترکش ی  ت

 در تمام بدنم یه ن  یدرد عج د،ی  گ را نشانه یم

لحظه  نی امروز و ا ی   اگر هم حنر  شود جا یمجابه



 به کیس  گر یباشد د  مینوپا یهاعاشقانه انیپا

در دلم  درمانرا چون درد ب   میهاو حرف بازمنیم

 .حبس نخواهم کرد

حال به قول هر من نسوزه چون به یدلت برا-

فنر ی پ هیخودت  توجهات  نی با ا می کردم تو زندگ  رس 

 دهی! من تا حاال ندیاما تو که با س سقوط کرد

واسه خالص شدن از دست همون  یبودم مرد

 که یم  حال خوب  
 

شب و روز نداشته باشه و هر  گ

مش   یبه پرونده اتهایم  هیظه لح همرس محیر

جا ازش حرف بزنه  همه  و با چنان نفربر  نهاضافه ک

به من درس  نکهی ا یکه تن آدم بلرزه. شما به جا

  یکن رو پا  سیع ی  بگ اد یخودت رو  یها درس ،یبد

  ،نکن   هیاون تغذ و  نی و مثل زالو از ا یسی خودت وا

 
 

دک و پزت  کم هی هاشدرسته با کار کردن و خستگ

  ی   همچ  هیتن به  یس  اما مجبور نیم زهیر بهم یم

حال  خوب و خوشتون  یکه ثمره  یبد ب  هاحقارت

خون  هیمهر  یو  برا کن    ست یس به ن واشگیرو 

به  یجور نیکه االنم ا  ،کن    شهیعشقت رو تو ش

  !فنر ی دست و پا ب



  یو با پوزخند دارد قدم کوتاه به سمتم بریم دو 

 :کندزمزمه یم

دفاع   ینجور ی ا یدار  از گ شهمن! باورم نیم یخدا-

   نقدر یکه ا  از کیس ؟کن  یم
ً
راحت فروختت! اصال

تو  یست اومده. من جا  ب  چه بال ،ب  کجا   دوب  نیم

پشت اون  نکهیبودم به فکر خودم بودم تا ا

 …سمیوا

از   شهی چون من هم  ستم،یتو ن یخوبه که جا -

دفاع کردم که خودم باورش داشتم و دارم نه  یی   چ

 .منافعم درش باشه ا ی کی     کتهیکه بهم د  یی   چ

که    یا. خندهخندد و با ناز یم بندد را یم شی هاپلک

 اذ
ً
 .کندیم تمی واقعا

چند وقت   نی ا نقدر یا کنم فکر یم ه؟ی چ دوب  یم-

فکر   دهی د  ب یبهت خوش گذشته که مغزت آس

جمعش کن   ؟کن  یم ی ز تئاتر با  یاالن دار  یکرد

دلم بلرزه،  ت با نطق ادب   ستمیدلم من رسام ن ز یعز 

  وفتاده؟ی ن  ت ی هنوز دوزار  نکهی مثل ا



 از گویس   افتاده بود کامل و درست. وقنر  امیدوزار 

   ست یو خودش ن د یآیم امی پ  میرسام برا
ً
 کی حتما

تلخ جهان  ی وهایاما اگر تمام سنار  لنگد کار یم  یجا

با لذت  دا ی ش  گذارمبپوندد نیم قت ی به حق گی گی

در چشمان   هی  را تمام کند. خ فیکث  یباز  نیا

 :میگو مخمورش یم

تو هنوز  دهیهم لرز  ی! بدجور دهیدلش لرز -

گرنه من حواسم به همه و  ا یگو   وفتادهی ن ت ی دوزار 

  .هست  چ  
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س   شنومپا یم یصدا کنمیم  احساس اما آنقدر اسیر

بان قلبم تند و ب  
که   کوبد یم اماندارم و رص 

مطمی   باشم صدا از کدام طبقه و از  توانمنیم

با   دا ی ش اندازمبه پشت سم یم کجاست؟ تا نگایه

 :پرسدتمسخر یم

 دن؟ ی واسه ترس ست ی ن ر ید  کمهی-

سم  ومدمی من به خاطر تو ن-  .که بخوام ازت بیر

 .ندینشیم اشصندیل  یو دوباره رو  گردد بریم

تو به خاطر رسام  ،فهیمیم  یخوبه باالخره دار -

  اما کجاست به نظرت؟ نجا، ی ا یاومد

 :کنمو با نفرت زمزمه یم کشمیم امشاب  ی به پ دسنر 

 …رو ت یتموم کن مسخره باز -

و با  زند چانه در هم گره یم ر یرا ز  شیهاست د

 :دیگو یم یلبخند

که بخوام تمومش کنم،   ست یمن ن یبرنامه-

بود دوباره  شمیکه پ  شب ی رسامه! از د یبرنامه

حرف  نجا یا میا ی هندستون کرد گفت ب اد ی  لشی ف



  عن  ی ؟چ   عن  ی ومدهی ن  باهم… اما وقنر  می بزن

  یلی که خ  نه یکنم منظورش ا  فکر  نتت،یبب خواد نیم

مانه از زندگ  یی   حال چهر به ؛یبر   ونی  ب  شیمحیر

ه ختهیشهر ر  نی تو ا هک   !آشی  

به   هی از متلک و گوشه و کنا میبرا شیهاحرف کمکم

 ست یاگر رسام قرار ن شود،یم لیتبد کیس  وقت 

  مانی اگر پش ام؟ حنر مانده نجا یپس چرا من ا د ی ای ب

شده باشد از خواسیر  من، امکان ندارد باعث 

  .روشدن ما دو نفر بشودروبه

 گذشت نیم یادیما مدت ز  یمانهی صم   ب  آشنا از 

از وجود او در من جان   شهیهم یقو  اما حیس

و آن هم صداقتش بود. رسام آدم  گرفت یم

در آن لحظه با تمام  عن  ینبود  مدیل ن ی ا یهادروغ

دست   خواهمباشد. تا یمبودم که ن دوار ی وجود ام

م و گویس   فمی در ک    ا پ یرا بردارم، دوباره صدا امبی 

 ی  مس خواهمو یم شومیم فمی ک  الی خ . ب  شنومیم

 :دیگو آمده را برگردم که یم



گرچه تو ارزشش رو    د،ی رس د یشا ی   کجا؟ حاال بش-

ش رو ببنده  آد حال یمهر اما به یندار    !که در دفیر

در سلول به سلول تنم   وحشتنایک یاعتمادب   حس

دفیر رسام است و بدون حضور  نجا یا  د،ی چیپیم

معروف است دارد در   یکه به دزد   ب  دای خودش، ش

را  مدرگ ا ی  ینکند سند دهد،آنجا جوالن یم

 مگر جابه
ً
  یو ی  ن چ ی دفیر کار ه  کیجا کند؟ اصال

و  خورد فکر در سم چرخ یم کید؟ تنها ندار  یگر ید

 .دارمگام بزرگ به سمت عقب بریم  کی

!  زنهداده که شب بهم زنگ یم  امی راستش بهم پ-

ه من د   سنر ین نایمبرم چون تو آدم خوش گهیبهیر

و نابود  ست ین ب  ای   چ هیبعدش  یر هر جا یم

 !شهیم

  نهیو با ک شوند پر از حرص و غضب یم چشمانش

 :دیگو یم

رسام   ؟کن  با خودت بلغور یم یدار   یچه چرند-

 …که داده در صوربر  امی به تو پ یچطور 



من در اوج   ی مهی و شک نصفه ن خورد را یم حرفش

 .شودیم لیتبد ت یترس و بهتم به واقع

 گوش  کهدر صوربر -
ً
  دست توئه نه؟ شی اصال

 :کشدیم اد یو فر  شود بلند یم شیخشم از جا  با 

 !شهرام-
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از  ارادهو من ب   شود از پشت سم ظاهر یم یمرد

و صورت به  ختهیظاهر بهم ر  کشم،یم غی ترس ج

برابر   نیو کبودش وحشت مرا چند   خون نشسته

 یمرد شانیمبهوت حال پر  دا ی ش یا هی . ثان کند یم

که    و من با قدربر  شود اش یمکه شهرام خوانده

پا به فرار   مام از کنار شهراکرده  دا ی از کجا پ دانمنیم

و بدنم سخت   میتمام پاها کهدرحایل گذارمیم



و   دا ی ش غیج یو صدا دوم یم ی   یها را پاپله لرزد یم

 صدا شنومرا یم شی هاد یتهد
ً
آن  یپا  یو متقابال

 …مرد را به دنبالم

ام که محکم به را رد نکرده طبقهمی ن ، کیهنوز  اما 

که پشت سم   چرا کیس فهممو نیم خورمیم ی   زم

قرار   میرو روبه شیهاسعت کفش  نی است با ا

سم را  ند یب که از اشک تار یم  . با چشماب  د ی  گیم

که    نمیب رسام را یم یو در کمال ناباور  می  گ باال یم

و   ب یعج با حایل و  اندازد به من یم نگایهمی ن

. برد یم ورشیبه سمت مرد پشت سم  شانیپر 

دست و   ر یخودم را از ز  کنمفقط فرصت یم

بکشم   ونی  ب  کیدر آن پاگرد کوچک و بار  شانیپا

بچسبم و زمزمه   وار ید ینهیزده سو وحشت 

 :کنم یم

  !رسام-

  ستادهیپاگرد فقط به تماشا ا یهم از باال دا ی ش

 قض  ترساند یم شیر یمرا ب نی است و ا
ً
از   هی که اصال

اما با   لرزند چه قرار است؟ دستانم تا شانه یم



در    بار کی  هی هر چند ثان کهحایلحال، در همان

به  می  گاز آن دو نفر قرار یم گی یمعرض تنه

اما من   شود تماس وصل یم زنم،زنگ یم یمصطفو 

. خوشبختانه  د یآنفسم از ترس و وحشت باال نیم

  غیج دا ی لحظه ش  ی   در هم 
 

چرا که   زند یم پر رنگ

پرت   یی   هره به پا یآن مرد را از لبه خواهد رسام یم

 :زنمیم اد یفر  دهیبر  دهیکند. بر 

  هی کشهداره… یم  ن…یایو خدا… ب دفیر رسام! تو ر -

 …نفر رو

و چهار دست و پا فاصله   افتد از دستم یم گویس  

  صالی و با است کنمیم که با آنها دارم را یط  کیم

و  فشارمانگشتان لرزانم یم انی رسام را م یساق پا

دوباره  ام جاب  که به نفس رفته  شود چه یم دانمنیم

 :شود باز یم میو صدا شود یم  دهی بخش

  دن…ی ولش کن رسام، تو رو خدا… برات نقشه کش-

تو  رسه،که به آرزوش یم  اد ی ب  ارو ی نی س ا ب  بال هی

رو خدا به خودت مسلط باش… رسام! رسام من  

 …ی   رو بب 



از خون   سی لباس خ یقهیدستانش از  نکهی ا بدون

 یی  را تغ اشهیزاو  یاذره ا یو آب شهرام جدا شود و 

 :زندیم اد ی دهد، سم فر 

  !االن ی   هم ه،یسا  ونی  برو از ساختمون ب-

شهرام   کشم،خودم را باال یم شی پاها یواسطه به

   جیآنقدر کتک خورده که گ
ً
و گنگ انگار واقعا

  دفاغ چی پرتش کند و ه یی   منتظر است رسام به پا 

رسام   یحال که شانه به شانه کند،از خودش نیم

  شوم،یم  اشیعی طب ی  حال غ  یمتوجه ستمیایم

پوست   اغراقب   حنر  دهیرنگش به شدت پر 

و   لب  یو رو  د یآبه نظر یم یخاکسیر   کیم  رتشصو 

به چشم   از آثار باال آوردب   یاماندهاش باقر چانه ر یز 

اش که  مچ  ی برآمده یهارگ ی. دستم را رو خورد یم

 .ندی نشیم  دهی چی شهرام پ  یقهی دور گردن و 

 ه؟ ی مرد ک نی ا-

 …برادر اون مادر ج-

 :کنمو آرام در گوشش زمزمه یم لرزد یم تنم



ولش  آد یم یبه خودت مسلط باش، االن مصطفو -

و الت و فحاش   تو وحیس   ،سنر یآدم ن نیکن… تو ا 

رو بکنه،  ی. نذار دوباره باهات همون باز سنر ین

تو ذاتت   خواد؛بسازه که خودش یم یی   نذاز ازت چ

 …ول کن  اس، گهید گی

به خون نشسته و کوچک   یدرشتش جور   مانچش

دلم از جا کنده   کند نگاهم یم می مستق شده که وقنر 

 .شودیم

خورشون رو به الش  یولشون کنم؟ من ننه و بابا-

زاده رو پس دو تا حروم نیکه ا  شونمعزاشون یم

 …ارنیس تو ب  ب  انداخیر  که بخوان بال

 کشمبه سمت خودم یم ی شیر یرا با قدرت ب دستش

 :میگو و یم

نکن! نذار   یکار اگه واسه منه، من سالمم… اضافه-

منده  .میبر   ا ی ب …ی  آروم بگ ،خودت بیس   یس 

که   ب  دا ی من و شهرام و ش  ی   اش بزدهجنون نگاه

  ستادهیکنان اما نظاره یباال  یهنوز در پاگرد طبقه

 :زندو لب یم چرخد یم یالحظه



م تنها بذارم؟  رو تو  ارهیپت نی ا-  دفیر

شده   عی نرم و مط که حال کیم  دستش را، دسنر  باز 

 .کشمپله یماست را به سمت راه

 ا یهم روش. ب  قهی چند دق نجاست،ی وقته ا یلیخ-

 .ست یحالت خوب ن میبر 
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. او به میزنیم  ونی  از در ساختمان ب خورانتلو تلو 

لرزانم. به    یخاطر حال خرابش و من به خاطر پاها

خم   میزانوها یمن رو   ابانی به خ دنی محض رس 

تازه کنم و رسام چند قدم جلوتر از   تا نفیس شومیم

. هنوز از آسمان آتش  آورد باال یم وار ید   یمن گوشه

ساختمان   همهنی ا شت پ  یدی خورش نکهیبا ا  بارد،یم

 ش یاما هرم گرما ست یتو مشخص نتودر 

و به سمتش  کنماست. کمر صاف یم کنندهچارهی ب

 خوب ن  رومیم
ً
چه  دانمو من نیم ست یحالش واقعا



من  که گویس    د یآیم  ادمیبر سش آمده است.  ب  بال

سم  خواهموسط پاگرد افتاد و تا یم ازش بی 

سعت داخل    ا چنان ب ن  یکجاست؟ ماش   اشگویس  

رسام هم سش را باال   که حنر   د یچیپکوچه یم

که از آن   یمصطفو  دنیبعد با د  و لحظابر  د ی  گیم

. می کش یم قر ی هر دو نفس عم شود یم ادهی پ

به  و با نگایه ستد ی اکنار رسام یم  یمصطفو 

 :غردساختمان با خشم به رسام یم

  ؟ی کرد  نا ی چوب تو چرخ ا باز رفنر -

 یجوابش را بدهد که دوباره شد خواهد یم رسام
ً
  دا

سش را به   ظ ی غل با اخیم یمصطفو  آورد،باال یم

 :دهدهل یم وار ید یسمت گوشه

به  تر بزب   ت یمونده در واقع ی   هووو! فقط هم-

 !نفهم یپرسه کلمونی ه

 :میگو یم  یقرار ب   با 

کردن رسام   خی االن وقت توب یمصطفو  یآقا-

مقرصن، اونا به من  یاگهید  یفکر کنم کسا ست ین



 آره…ش داره باال یمهمه  نیا نجا،یا امیدادن ب  امی پ

  !افتادداشت یم اتفاقابر  هی

من مکث  یرو  یاچند لحظه دارشمعن   نگاه

 :د یگو از س تأسف یم یا و سپس با زمزمه کند یم

 …شناسمرو یم نی کرم از خود درخته، من ا-

در وجودم جمع شده است   چه جساربر  دانمنیم

  ی   همچ  کیسن پدرم را در هم گیکه جواب 

 .دهمرا یم نامشخص ت ی موقع

که    گردن کیس  نی گناه رو بنداز   شهیهم هیکار آسون-

و برادرش  دا ی بودم؛ ش نجا ی اش خرابه؟ من اسابقه

! مطمئنم  ب  هانقشه هی  .داشیر 

پا به   نشی با همان نگاه سنگ  یکه مصطفو   زمانهم

  ر یاز آژ  شود کوچه پر یم  گذارد درون ساختمان یم

 
 

بلبشو   نی و چشم من در ا سیپل یها ی   ماش رنگ

که    دهد یم  ص ی را تشخ تا یب سخ و اشگ یها چشم

  د ی  گچنان سخت در آغوشم یمو آن د ی آلو یمبدو ج

 :دیگو یمکنان  هق. هقکشد یم ی  ت میها که دنده

 …ست آورده ب  بال هینامرد  یفکر کردم اون رضا-



و رسام   می مان در کوچه یم تا ی. من و بزند باز زار یم و 

  گردد به داخل ساختمان بریم ها سیاز پل گیهمراه 

  نمیبیم گذرد عمر یم کی من قدر  یکه برا  قر یو دقا 

چشمانمان   یهم شهرام و هم رسام جلو  دا ی هم ش

زده زمزمه  وحشت  تا ی. بشوند یم سیپل ی   سوار ماش

 :کند یم

 شد؟  چ  -

که دارد سوار    یبه سمت مصطفو  سسنر  با 

 :زنمیم  شیو صدا دارمگام بریم  شود یم  نشی ماش 

  برن؟ چرا دارن رسام رو یم-

 …شهنگران نباش دخیر جان حل یم-

که حال   سی پل یهای   به ماش رسد یم ام دهی ترس  نگاه

 .شونددارند از کوچه خارج یم

 ام؟ یمنم ب  شهیم-

  الت ی . خدمتون من بهت خی  یمنه، شما برو خونه-

 .دمنیم خود ی راحت، من قول ب
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و سکوت   تا یو ب  مانمو من یم  روند یم همه

س و ه آن یکه جا  وحشتنایک را فرا   اهو ی همه اسیر

 .شودام حلقه یمدور شانه  تا ی گرفته است. دست ب

  !شهآقاهه گفت درست یم یدیغصه نخور، د-

 :نالم پر بغض یم ب  و گرفته و گل  دیل با 

که کله خره! اما من  باورش نداره، بس کسچی ه-

باهات مثل   شهیبده هم یل یخ ه…ی  تقصب   دونمیم

 .متهم رفتار کی   

 :کوبدیم م یبه پهلو  تا یب

 گیوسط چه فاز رمانت   نیمرض، حاال ا یا-

 نهی ک  هیحال طرف زن سابقشه، هر ورداشته! بابا به

  ؟دوب  وسط تو چه یم نیهست ا  و خصومنر 

 :کنم و زمزمه یم اندازمبه او یم پر از تأسق   نگاه

  م،یبود دهی کش   گهینقشه د هیچون با هم  دونمیم-

 …چون

 .کشدرا یم میبازو  تا ی . بدهمرا فرو یم آهم



خدا رو چه  ا ی ب  ،افنر پس یم یخونه دار  میبر  ا یب-

 .دی خی  خوش هم رس میدی تا ما رس د یشا یدید

 !امیرو از تو ساختمون بردارم ب می برم گوش -

  قفل زد به در؟ سیپل ید یاسکول ند-

 قر ی حق صایلیو با است  م ی  گ دستانم یم انی را م سم

 :نالمیم

من که   م؟ی  از حال رسام خی  بگ یجور حاال چه-

  !ستمین رو حفظ  یمصطفو  یشماره

  تا یب
 

و احمقانه  اندازد به ساختمان یم نگاه گنگ

 :پرسد یم

  ؟رسام رو که حفیط   یشماره-

 :دهدام خودش پاسخ یمغرهدر مقابل چشم و 

  دهخی  یم یمن دلم روشنه، خودش به زود-

  !بهت 

سم را به  ش یهایباز از دست خنگ خواهد یم دلم

 :دهدادامه یم عیــــکه س   فهمد بکوبم. انگار یم وار ید



اسنپ  می بر  ا ی ب  کنه،یم  دا ی پ رایه هی اگه اونه که -

 .دی رس

 

 

*** 

 

 

حال س  نیبا ا ویل چکد آب یم می از موها هنوز 

 ی هم یجا
 

 قرار ب   با حایل نمینشدم پنجره یم امشگ

 …و چشم انتظار

و به در   کنم یم احتماالت را در سم برریس تمام

مرا  گویس    یمصطفو  نکهی . احتمال اخورم بسته یم

برداشته باشد  سیپل نکهی کرده باشد، احتمال ا  دا ی پ

جز خودم پس نخواهد   صورت به کیس نی و در ا

از   ی  رمز داشت. و غ داد. در هر دو صورت گویس  

  امتم و خویس   ی  آسا به خمعجزه  ی   چآنکه همه



 یبرا رایه چی ما ه یدر خانه  د یای رسام ب  شود و 

  .اتفاقات وجود نداشت  دنی فهم 

مانند   سوزد،یم امتنم از حمام طوالب   پوست 

 یهاکه بهش تجاوز شده باشد آنقدر حرف  یدخیر 

 یزدودن بو  یروانم را به درد آورده بود که برا دا ی ش

از پوست تنم را   هیال  کی  ها داغ و سخ کردب   از ی پ

 بکنم ویل خواستممامان و روشور یم ی سهیهم با ک

شده بود  ردهآش و الش و خون م پوسنر اش ثمره

بلند   ی   و آست   گشاد و نج    اهن  ی  که با پ

انسان، به   کیتجاوز به روح  . گایهپوشانمشیم

که حق   ب  هانداشتهها و به داشته  ش؛ی هاارزش

  انتخاب درش نداشته است دردش با تجاوز جسیم

عذاب  یعمر  یچرا که هر دو برا کند یم یبرابر 

 .کندیم تیکفا  یفکر 
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غروب کرده اما آسمان هنوز   د ی وجود آنکه خورش با 

داخل خانه   یهمهمه یدار است. صدا سخ و تب 

در   ندارم حنر  یاهی   و انگ لی م چی اما ه شنومرا یم

همه   نی باز کنم تا بفهمم ا  یالحظه یاتاقم را برا 

چقدر   ست؟یبه خاطر چ ا ی س و صدا و برو و ب

است که  اور سخت و دور از ب  میروزها برا نی تصور ا

و در اوج مشکالتشان تمام ذهن   امیپدر  یدر خانه

  دنیباشد که امروز با د یمرد شیو دل و جانم پ

توقف  می احساس کردم زمان برا شانشیحال پر 

  توانست نیم امُبعد منطقر  گر یکرده است و د

 انیکند که خودم در م  یادآور یبه من  جورهچی ه

 
 

  .امبوده چه خطر بزرگ

که    مانمیم هی  خ  ونی  ب یوار به فضا مجسمه آنقدر 

 :زندیم  میو بابا صدا خورد به در اتاقم یم یاتقه

  بابا؟ هیسا-

من هم از    د،یا ی و تا بابا داخل ب  شود اتاق باز یم در 

 .امدهی اتاق رس یمهی پنجره به ن یلبه

 جانم؟ -



 .کندرا برانداز یم میستاپا  نگاهش

  بابا؟ خوب  -

ه؟ خسته کمهی-  م فقط. چه خی 

دعوت کرده   ناتی مادرت بهت نگفت؟ خاله م-

هم شده   دهی لواسون، مامانت گفت به خاطر سپ

اونجا باغ برادر شوهرش،  میپنجشنبه و جمعه رو بر 

  نی تو ا د ی پوس دهی هم سپ  شهتازه یم یدار ید هیهم 

 …خونه

 ینما نخ یهااست یبه س زنمیم  یپوزخند

به فکرشان   ر ید  یلی که خ  ب  اش، به کارهامادرانه

 .افتاده است 

 تعجب کردم گفت  یی   به من که چ -
ً
 ی   نگفت، کال

که من   ی   دون! در هر صورت یمزنهحرف یم

 …نی دارم. شما بر  ی فردا هم مشیر  اومدم،نیم

  کشد اش یمپر و صورت خسته یهاشیبه ر  دست 

 :کندو زمزمه یم



دو تا شدن    نیراستش بابا منم حوصله ندارم اما ا-

 دنی مادرت با د  د ی دق! گفتم شا ینهیمثل آ

 …هم دهی حالش بهیر شه. سپ  کمهیخواهراش 

  انی م قرار و ب   کند حرفش هم مرا کالفه یم حنر 

 :پرمصحبت بابا یم

احت   ه ی شما هم به   د،ی کنیم  خوب   یلیکار خ- اسیر

 .دیدار  اج ی احت

 :کندخودش زمزمه یم با 

ه.   نی م بابا… موندم تو کار اخسته یلی آره خ- دخیر

  روانشناس؟ شی پ مشیبی   د یبه نظرت با هیسا

ا از    یهاتحت فشار  یطیصبح به هر عنوان و س 

  یجلو  ا یام و اگر دنبوده ن  یو غر  ب یعج  رواب  

  کند چشمانم نابود شود آنقدر طاقتم را طاق نیم

  .””خسته است  د یساده بگو   یلی که بابا خ 

  یبرا من
 

پشت   دانمچرا که یم م،ی  م او یم خستگ

  نیا
 

و بغضم   ست یکه پنهان ن  ب  ها ی   چه چ  خستگ

 د ی ای و تا بابا به خودش ب شکند یم قیسخت و عم



را   میهاام تا اشکخودم را در آغوشش جا کرده

 .ندی نب

  ه؟یسا-

و اتو   د یسف اهنی  که پ   چه پنهان کردب   البته

 شود،یم سی من خ امانب    یهااز اشک اشدهی کش

آلودم را رها بغض   یراحت صدا الیپس با خ

 .کنمیم

  پدر خوب   یلی بابا تو خ ه، یخوب یلی ه نظرم فکر خب-

هم درک کنه که تو   دهی . کاش سپ یلیخ ،هسنر 

  .یی  نظچقدر ب  
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 :دیگو و با محبت یم بوسد را یم میموها  یرو  بابا 

  هی کاف  یلطف رو به من دار  نیکه تو ا   ی   هم-

 …زمیعز 

با حرص  و  زمیر ستق باز اشک یم  یابچه مانند 

 :دهمادامه یم



رو   یپدر  ی   از آدما حرست همچ  یلی بفهمه، خ د ی با-

 رسام
ً
 …دارن… مثال

و  خندد . بابا آرام یممی  گزبانم را محکم گاز یم و 

 .شودیم  یی   نرم باال و پا اشنهی س یقفسه

داشته تا حاال، پرچم ما  حسن   هیشازده  نی خوبه ا-

 …رو باال برده! عجب 

منده  :م یگو و کالفه یم س 

 .گفتم  یمن جد بابا ویل-

و مرا آرام از خودش جدا  د ی  گرا یم م یها شانه  بابا 

 .کندیم

  یدخیر  نکهی بوده بابا، ا  مفهی کردم وظ  یمن هر کار -

ن باشه شانس منه، نه شانس تو! پدر  مثل تو قدردا 

هاشون بچه یدر توان دارن برا هر چ   د یمادر با و 

، بچه در قبال پدر و مادر ندارن    یافهی ها وظبکی  

کتابه… اما   حسابطرفه و ب   هیعشق   هی نیا

  یبرا ن و با آگایهی  عشق رو بگ نی ا توننها یمبچه

 
 

  خودشون زندگ
 

  یجور نی بسازن. و ا قشنگ
 

  خستگ

بازم  ویل ارن؛ی عمر رو از تن پدر و مادرشون در ب  هی



 ازهامونی ن د ی . ما نباست ی مشکل اونا ن  نیاگه نشد، ا 

 
 

توانش   یاچون هر بچه می اونا توقع کن رو از زندگ

  یمن س انتخاب رشته ادتهی هست،  یحد هیدر 

  دهی داشتم و نظر دادم، اما س سپ جانیتو چقدر ه

  ؟یدوست دار   ا ی یخوایم گفتم هر چ  
ً
اصال

  ا ی نبود که به قول مامانت وقت نذاشتم  یجور نیا

چون دانشگاه آزاد بود برام مهم نبود، نه! توان 

و  دونستمرو در درس خوندن یم دهی سپ

  ا ی یاتو فشار و معذورات بره رشته خواستمنیم

هدر   شی قشنگ جوون یها سال مامکه ت  دانشگایه

آخه چرا مجبورم بره و مِن پدر رو لعنت کنه که 

  دهی سپ یرفتارها  کنم!؟ االنم حس یمن یکرد

. میبود ی  که من و مادرت درگ   هیی هاسال  یجهی نت

من   د ی خوبه اما نبوده… شا چ  همه  میکردفکر یم

  یبرا ب  جا  هیباشم اما  خوب   یلی تو پدر خ یبرا

 …دهی رس  جا نی که به ا  شتمکم گذا   دهی سپ

اض کنم، گونه خواهمیم تا  و به   بوسد ام را یماعیر

 .رودسمت در یم

 .خی  بده یا یب مواظب خودت باش، اگه خواسنر -



 :زنمیم  لب 

 .باشه-

آرام  ب  از آنکه از در اتاقم خارج شود با صدا قبل

 :پرسد یم

 مشکیل رسام نی ا-
ً
 خانتون خوبه؟ با هم فعال

  د؟یندار 

ف بهش حر ها راجعساعت  خواست دلم یم چقدر 

 زمانش نبود
ً
 .بزنم و دردودل کنم اما فعال

 .خوبه-

طور که آرام وارد اتاقم  و همان دهد تکان یم یس 

 .رودشده بود، آرام از اتاقم یم

 

 

*** 
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به یصدا   دهی که به در خانه کوب  یممتد  یهارص 

طور که نشسته به تاج  از جا پراندم. همان شد یم

فرو رفته بودم و تا   یخی  در عالم ب   دادههیتخت تک

در   قر ی گردنم را صاف کنم، درد عم  خواهمیم

کرده   خی. تمام بدنم چد یپگردنم تا کمرم یم  یراستا

و   کنمرا جمع یم میدست و پا سخنر است و به 

و تازه متوجه   رسانمیم یخودم را به در ورود

  د یآیم  ادمیقفل است و  یی   از باال تا پا شومیم

  .اندرفته دهی مامان و بابا و سپ

 :رسدبه گوشم یم تا یو نگران ب عصن   یصدا

  ؟یمرد ؟ب  کجا  هیسا-

  !در قفله ارمیرو ب دمی صی  کن برم کل-

  لحظه پس چه غلیط نیتو اون روحت، تا ا  یا-

  ؟ی کردیم



را از داخل   د یکل  رومیم شی هابه غرغر کردن توجهب  

  کنمها را باز یمقفل یی   و از باال به پا دارمبریم فمی ک

 .شوممواجه یم  تا یکار بطلب  یافهیو با ق

  !!!یخواب بود شه باورم نیم-

و   سیکه هنوز خ   شانمیپر  یدرون موها  دسنر 

 .کشمدارند، یمنم

لحظه چشمام رو بستم   هیمن،  ستمی ربات که ن-

  شده؟ چته؟ خوابم برد! حاال چ  

 .زندبچگانه درهم گره یم را با ذوقر  دستانش

  یی   کردم و پا  دا ی رو پ برات چه کیس اگه بدوب  -

 !منتظرته

  جانی و با ه دود پوستم یم ر یگرم ز   ناگهان خوب   به

 :میگو یم

  رسام اومده؟-

و با   کند را به حالت چندش جمع یم شی هالب 

 :دهد مسخره جواب یم باالرفته و لحن   ب  ابروها



خودت  گهیگندت بزنن چندِش لزج! بسه د  عن  ی-

ه  یعمره دهن ما رو صاف کرد هی رو جمع کن. 
َ
ا

ه مردها اونجور نیمردها ا 
َ
کار   نیا  د ی جور...! نکن ... ا

ناجور، حاال  یجاها  د ی نرو  آن کار را!  د ی را! نکن 

از برق  شهنیم گهیافتاده د  گی چشمش به 

  جا جادو هستم از کمگه من غول چراغ دش…ی کش

خی  قاصد خوش هیکنم اما   دا ی بتونم اون رو برات پ

 !یی   پا میبر  ا یتنت کن ب یی   چ هیدارم، 

مانتو و   ی   اول جانی با ه و  زنمیم ب  ها حدس کی

و   دارماست را بریم زان یآو  که به جالبایس  شایل

  نکهی. با ارومیم یی   ها پا همراهش با ذوق از پله

در   ارادهب    شوقر  کیاما  ست ی در کار ن  گفت رسایم

که   و مرا از رخوبر  خزد تنم یم یها تمام سلول

 ی. تقر آورد دچارش بودم دریم
ً
 دومیم اطیراه ح در   با

مات  خایل  یفضا به انمی  و با باز شدن در نگاه ح 

را پشت سمان   اطی اما خونرسد در ح  تا ی . بماند یم

 جی . گد ی  گاز خانه فاصله یم و کیم کند یم شیپ

باربد  دن یکه ناگهان با د  افتمپشت سش راه یم



 یبه فضا  توجهو ب    رود بند یم ینفسم از شاد 

 .می  گکوتاه در آغوشش یم  یاکوچه چند لحظه

خدا چقدر خوشحالم  یتو؟ ا یکجا بود -

 …نمتی بیم

مسار    یو من تازه متوجه زند یم یلبخند محو  س 

 .شومو الغرش یم ی   صورت غمگ 

 تو استاد؟  خوب  -

.  شود و راه نفسم تنگ یم سوزد یم میها پلک پشت 

بر علت حال  د یهم مز   تا ی ب یهای   _ف ی   ف یصدا

  شانمیپر 
 

 :میگو یم است و با درماندگ

 ؟ یدادخوب باشم؟ چرا جوابمون رو نیم د ی با-

  یتا ابتدا رود و یم شود از چشمانم کنده یم نگاهش

 .ماندکوچه و سپس سگردان یم

جوابت رو بدم!؟   د یچرا با ترسمبابا من از تو یم-

و نولت   ! از کجا معلوم فاز یکرد  قصد جونم رو 

  نشه باز؟  قابر 
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که نه تنها حرفش    زند حرف یم ذوقشل و ب   قدر آن

.  ترساند مرا یم بلکه کیم د،یآدار به نظر نیمخنده

 :غرمو با حرص یم دهمتکان یم را کیم شی بازو 

و همه کار برات  مونممن که گفتم پشتت یم-

  ؟رفنر  خی  چرا ب   کنم،یم

و از دست من به   گردد گنگش به جمع ما بریم  نگاه

. با اشاره ابرو از او  ند ی نشیم  تا یصورت ب یرو 

 :پرسد یم

اهل بغل و نوازش و لمس   قدر نی چشه؟ ا نی ا-

کردن نبود! منم که تو اون ساختمون خراب شده 

به مغز زنهیم یی   بگم چ  ستمین شده  یی   چ ی. رص 

  امروز؟

خنده  ر یغش ز غش اش خیر  یوسط اشک ر   تا یب

و   فشارمهم یم یرا با خشم رو  میها . پلکزند یم

 .کنمرا رها یم شی بازو 

 ب  -
و نیشعور جون به جونتون کی   ع شد؟  ! باز س 

 .آدم جواب بده ی   ع کنمدارم ازت سوال یم



 :دیگو و یم کند کوتاه یم  یاخنده حالو ب   خسته

لحظه فکر کردم چت زدم آدرس  هیآره حاال شد، -

 تو چ   رو اشتبایه
ً
از جون من  اومدم، اصال

  ننه بابامون رهامون کردن تو یه ه؟ی سا یخوایم

کت    فرسنر یم ژهیو  گارد یباد  ،فرسنر پسغام یم غامی پ

  هان؟ زم؟یعز  هی خدمتت، دردت چ  ارتمی بسته ب 

 لرزد قلبم یم ژهیو  گارد یاسم باد دنی لحظه با شن کی

 یط تابانهرا ب   ابانی به خ منتیه ی  و نگاهم تمام مس

 .کندیم

  کجاست پس؟-

 :دیگو مبهوت یم باربد 

  ! گگرده یم  رد داده، دنبال قاتل بروسیل ینه جد-

 ؟ب  کجا  تو؟ یه هسنر  کجاست؟ دنبال چ  

  ؟کجاست، راه انداخنر 

  ج  ی تند حرفش را ق در هم و لحن    ب  هااخم با 

 .کنمیم

- 
 

  پس رسام کجاست؟ ،بسه خوشمزگ



را از   تا ی ب یهیسا کند،مات نگاهم یم یالحظه

به  یی   که دارد به اشاره چ  نمی بچشمانم یم یگوشه

خودش را نگه دارد و  تواند اما باربد نیم د،ی گو او یم

که نشان از سحال شدنش دارد،   ث یخب  یبا لبخند

 :دیگو دار یمکش

 پورزنده؟  یجون!!! منظورت آقا-

ام در سکوت فقط نگاهش  تند شده یهانفس با 

که آمده بود باربد را جمع کند از خنده    تا ی ب کنم،یم

. باربد  د یآو نفسش باال نیم ند ی نشیم وار ید یگوشه

 :کندلب زمزمه یم ر یو ز  دهد سف تکان یمبا تأ  یس 

  هینباشه  ا یر  گمخانم یم هیرسام، اوهوووو! سا -

ع ات،ی وقت اخالق  مقدس   یها چهارچوب ات، ی س 

و  شوند یپاسم طرف رو ب   فتهی به خطر ن الیه

 با ذوق یم یجور نی ا ابانی پسوند وسط خ
 

  هی! گ

. از شما  ها شهیم حایل هی شنوهیم بهیوقت زن غر 

 … هی یزشته! شما الگو  ده،ی بع

دوباره  ن  ی بب  امتحان کن   آد بدت نیم ی   انگار همچ -

مت کله پشت بوم پرتت کنم پا تونمیم نه!  ا ی یی   بی 



  یور   یدر   گهید کلمه  هی
 

ت جا خفه ی   هم بگ

 راحت یس    کنمیم
ً
 .کال

 .دی  گدستانش را به سمتم یم کف

  آره؟ ل،یاعصاب مصاب تعط-

 رسام کجاست؟ -

به خدا سجاش، من بهش دست نزدم! من رو -

ش؛ دوستشم بهم دوستش داد رفت خونه لیتحو 

  امیب د یموتور داد گفت سه ساعت وقت دارم با هی

شما برام   ا یگو   شش،ی و برگردم پ نمی تو رو بب 

 …ی دید ب  طال یهاخواب

  کو موتور پس؟-

 :دی گو یم قرار ب    و کیم کالفه

 یس کوچه پارک کردم که ننه بابا ! بمی تو ج -

   .نمی مهربونم رو نب 

  ی  گنفس و با اضطراب   کشمبه صورتم یم دسنر 

 :میگو یم



باهم   آمیم گهید قهی برو س کوچه، من پنج دق -

  .میبر 

 :دیگو مسخره یم به

 زم؟ یکجا عز -

 .گمتو راه بهت یم-
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دست شالم را   کیبا  چد،ی پیم میموها  انی م باد 

 یدستم کماکان به بدنه کیو  می  گتر یممحکم

اما   میادهیراه رس  یمهی است. به ن  دهیموتور چسب

  باعث  تا ینه باربد، انگار حضور ب زنمیم نه من حرق  

 ی هم یها مسخره و شوچ   ی هاآن بحث 
 

شده   شگ

  وار ید نی جرات شکسیر  ا کدامچیبود و حال ه

 .میدید سکوت را در خود نیم نامرب  

ام را  نفس حبس شده ستد،یایم یچراغ قرمز  پشت 

  یاهیچند ثان میو به عضالت منقبض پا کنمرها یم



. دست آخر با سی   شدن چراغ دهمیم  هیآرامش هد

رسام را از  یخانه ی  که مس  اباب  ی به خ دنی و رس

 :پرسدبه اجبار یم کند جدا یم  ها ی  مس گر ید

  چم؟یبپ-

به س تکان دادن اکتفا کنم مجبورم با  توانمنیم

 کنم“بله”. و حس یم میبگو  ی بلند یصدا

در  خواهم. تا یمکند ام یمحواله یپوزخند

 :دیآشوم دوباره به حرف یم قی احواالتش دق 

  !شو  الی خ ب   هیسا-

 ی  لحظه، ذهنم هنوز در مس کیدر آن  دانمنیم

حرف باربد   ا ی رسام مانده است،  یبه خانه منتیه

 .دهدیم دوپــهلو معن   کیم   جی مِن خسته و گ  یبرا

 !رسام؟ الی خ ب  -

تا  می  بگ  هیزاو  که کیم  ترسمو من یم کند یم مکث 

 .باشد درسمیصورتش در د شیر یب

 …توب  من! اون رو که از قرار نیم الی خ ب  -

 ؟ زب  حرف یم ی نجور ی چرا ا-



البته که باربد   کند را نصف یم ها ی  انگار مس موتور 

که    راند نیم واشیهم مانند رسام از قصد آنقدر 

 شب  مانیهاخانه ی   ب طوالب   ی  مس
ً
 کی هیواقعا

 مانیهازدنچانه انی مسافرت کوتاه شود و در م

و من از خدا خواسته از   چد ی پشان یمداخل کوچه

اش زمزمه  کنم؛یمو فرار  پرمیم یی   موتورش پا یرو 

 .شنومرا یم

  نقدر؟ی تو ا یجون دوست بود-

 :میگو و یم کنمصاف یم یکمر 

  !یوارد یلیو خ ینه که صبح تا شب پشت موتور -

 هی  که پشت موتور خاموش به من خ  طور همان

 :زندمانده است لب یم

 …خانم هیسا زهیجون عز -

  دا ی بست آنقدر جسارت پبن یکوچه  گیتار  در 

 :بزنم اد ی که ناگهان سش فر   کنمیم

 ؟ زب  چته تو؟ دوال پهنا چرا حرف یم-

 :دی گو بلند من یم یصدا  یپاپر هم توب   با 



 یاندازت رو داد همه پس  رفنر  تو چته؟ واسه چ  -

خونه که الحق واسه شوت  اوسکول هیبه 

! که چ   ب  ها شنگ بشه؟ که من  مثل تو ساخیر 

  یخوانیم ؟ترک کنم؟ که من رو خوشبخت کن  

برم دست   نهیهم ا یالبد قدم بعد ؟ تمومش کن  

م رو ببوسم بگم گوه خوردم نخواستم اون ننه

م بانک، که بر  یباجه شت پست با شکوه رو پ

 کنم!؟   یی   و قبض باال و پا شیف یو چار  ست یب

،   رو خایل است یر  ی   برات م گمنه یم- چند   هیکی  

پست   هی به فکر  ومد یبرو خوشت ن  روز امتحاب  

   یبرات! فکر کرد می افتتر یمباحال
ً
ه؟ اصال چه خی 

  دوب  یم
 

که واسه من    گذرهیم  چ   واقیع تو زندگ

 ؟ یبر صدات رو باال یم

مضاعف   و با حرض اندازد طرفش یم به دو  نگایه

حال رو به  و در همان شود یم ادهی موتور پ یاز رو 

 :دیگو صورت من یم

  دوب  مال تو! نه فقط تو یم سنبل رنج و بدبخنر -

 کیس  از ما یم ؟ی! خوبه؟ راحت شدنیآخه، آفر 



  اچ  یاحت  مکن من بخوام خودم ترک یم ون؟ی  ب

  یهی  ش ست ین
 

  نیا یخونه ی تو که تو  جون و زندگ

 …من خرج شه یو اون حروم شد، پا 
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ام و قلبم درون خالء رها شده کنمیم  احساس

 .افتندبه گزگز یم می . دستانم س  و پاها زند نیم

  معرفتت برو خرج قر و فر همون ننه و خواهر ب  -

ات که  بذارن تو کاسه یجور هی رو بده، که به وقتش 

 هیفقط  دهیسپ  گهی! البته دانگشت به دهن بموب  

  اد ی هات دربچوب نکرده تو… تا از خجالت محبت 

؟ من  یاز رو بر  یخوایم ن فقط موندم تو گم برس 

شاهکار    ونی  ب  امی م بخونواده نید ر یهمون از ز 

  !یخود دار  یجا گه یکردم تو د 



زهرمار   یمزه دهم،فرو یم دهانم را به سخنر  آب

که بلند    یا پردهب   قیهمه حقا  نیکامم از ا  دهد یم

 .آوردبه زبان یم

 بهت گفت؟  دا ی ش -

گرفته و سد   میهاعت غصهبه قدر وس میصدا

 .است 

  راستش رو بهت بگم؟ آد دردت نیم-

”نه” چرا که  گفتمدروغ بود اگر قاطعانه یم  دردم؟

 میها و نفس ی   سنگ  یادیلحظه هم قلبم ز  ی   در هم 

آدم فرار کردن   وقت چیدار شده بودند. اما ه کش

 .کنمام، پس منتظر نگاهش یمنبوده

 کیس-
ً
  ،کن  یم کار براش مهم بود تو چ   اگر واقعا

  دونمهاست یم! من سالد ی فهمراحت یم یلی خ

هم نکردم!    بت ی هم ندارم! تعق ب ی و علم غ ه…یسا

  هیبرات به پا هم نذاشتم، فقط به حال و اوضاعت 

 یبو  شهی تو هم هیکردم… سا  سطج  یلی دقت خ

نکرده   یخدا! و اگه خدا یشهیهم  ،یدغذا یم

 گفنر یم  د،ی پرس و یم کرد بهت توجه یم کیس



کت تو آبدارخونه پ خانم   شیناهارت رو تو س 

  یتو آبدارخونه شهیکه هم  یخور یم  نایم کاظیم

کت غذا درست یم  ! وقنر چهی پ و بو یم کنهس 

اوضاع از چه  دمی فهم یحرف رو زد نی چندبار ا

با   دفیر مهندیس هیجز تو از  کسچی قراره! چون ه

خونه  یجور نی ساده هر روز خدا ا خوردنناهار  هی

برات اون عطر  شی چند سال پ ی   هم  یبرا آد،نیم

 …دهی به سپ  شیکه داد  دمیرو خر 

و من   تازد که شب با قدرت تمام دارد یم  خوشحالم

کنم.   ایلچشمانم را با آرامش خ یکاسه  توانمیم

 :می گو یم  ربط ب  

من   یداد  ،یبد دهی فکر کردم روت نشده به سپ-

 …که

 یدیمخلوط از خشم، غم و ناام یلبخند با 

 :دیگو یم

پرت و  نقدر یا  د یچرا تو با ب  داره؟ خدا چه ربیط-

 ؟ اسکول بایس  



نصفه   شعور ب   یالف بچه هیاگه نبود که با تو -

تو گوشت  زد ! دو تا یمکرد شب تو کوچه بحث نیم

و   ناز و ادا قدر پول و کارش رو بدوب   ی جا تا بفهیم

انجام   یرو بر  یانجام بد د یکه با  ی آدم کار  ی   ع

  برو بانک کار کن، خواسنر  ! بعدش خواسنر یبد

 کن  که فکر یم  هر گویه  ا یبکش  رو بر  ابونی کف خ

  گهیو بخور! دهست ر  تت ی شخص برازنده شان و 

 …جفتک ننداز  کشننازت رو یم

حال چنان   آمد که باال نیم  و نفیس زد که نیم  قلن  

  کیام. رسام با نفس افتادهکه به نفس  زند یم  امانب  

تشلوارک و بر    س 
 

با چنان اخم و حال   خانگ

که هر دو مات   کند نگاه یم هی  به ما خ شاب  یپر 

از قبل   تر . عصباب  می کن نیم حرکنر  چیو ه می مان یم

 :دیگو یم

به من! شما   نی دردمند زل زد  ینجور یا   دمشفا نیم-

  می ن که بزن به چاک از سه ساعت، دو ساعت و 

منتظرته.   الد ی م ،یاعصاب من زر مفت زد یرو 

 باال که خوراک روچ د ییخانم بفرما ه ی شما هم سا



  وقفهدارن ب   د یرو جور کرد ها هیهمسا   و رواب  

 .کی   دعاتون یم

نگاه  یو از جلو  دهمیم نمیسنگ یبه پاها  تکاب  

  یو پا داخل ورور  گذرمیم باربد و رسام به سخنر 

 بندد . تا رسام در را پشت سم یمگذارمساختمان یم

. دستش از  چد یپگاز موتور در کوچه یم  یصدا

 .آسانسور را بزند  یتا دکمه شود کنارم رد یم
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تا صورت داغون و  رسد از دستانش یم نگاهم

بزنم با همان  حرق   خواهمو تا یم شانشیپر 

ساکت    کند اشاره یم ی   و ت وستهی بهم پ یهااخم

و مرا به سمت داخل  رسد بمانم. آسانسور یم

. به محض بسته شدن در اتاقک  کند یم ت ی هدا

 :کنمزمزمه یم



 …نگرانت بودم یلی خ  ه؟یجور نیا ات افهی چرا ق -

 یطور که به بدنهو همان کند یم ز یرا ر  چشمانش

 :دیگو داده است یم هیآسانسور تک

 اد یبا تمام قوا داد و فر  االن داشنر  ی   تا هم -

  یی  الم به کام بگ قهی دق ه ی یدوست دار   ،یکردیم

  نه؟ ا ی

  اضطراب،
 

از   تمامممهی بغض ن یماندهته ،دلتنگ

ام همه در آن واحد بهم فشار  غرور شکسته

طاقت جواب پس دادن به او را  گر ی. دآورد یم

که به خاطرش معلوم نبود چه   ب  ندارم. به او

. در آسانسور باز  د ی کش رم را یمانتظا سنوشنر 

  حرق   گذارد من هم اما او نیم یهاو لب  شود یم

 یو به داخل خانه تقر  د ی  گبزنم محکم کمرم را یم
ً
 با

. خودم بندد در را یم شی و با پشت پا  دهد هولم یم

اما دارم   زمیقطره اشک بر  کیاگر  کنمرا لعنت یم

  گردمبا خشم به سمتش بریم نیبنابرا می  گآتش یم

اما تا بخواهم کلمات را در دهانم مرتب کنم جلو 



. د ی  گرا یم میها انهفرو خورده ش و با خشیم د یآیم

 .نگه دارد یی   را پا شی صدا کند دارد جان یم

خونه جا  ن ی تو چت شده؟ عقلت رو تو ا هیسا-

از کار   ب  جا  هیمن دلم خوش بود اگه  ؟گذاشنر 

! تو به خودت ت هست، تو عاقیلبلنگه تو حواس

به  گهی د جور هی ،یفرق دار  هی ! تو با بقمسلیط

 …که  یکردبدبختم یم  داشنر  …کن  نگاه یم هیقض

  ست یدست خودم ن دهم،را محکم فرو یم بغضم

و دلم   د ی  گدرد یم  میبازو  یانگشتانش رو  یکه جا

 :میگو یم تاب. ب  خواهد یم هیگر 

  کردم من؟  کار چ  -

  بندد یم یا هی را چند ثان  ش ی هاپاسخ، چشم یجا به

  د ی سف  یهاو رشته شانیپر  یموها یو من نگاهم رو 

 کند،را که باز یم شیها. پلکماند ثابت یم نشانی ب

 گر ید نی چشمانش پر از اشک است و ا یکاسه

  .ست ی من ن د ید یتوهم و خطا 

  کردم؟یم کار چ    د یمن با  اومد ست یم  ب  بال هی اگه -

 …بگو 



شدن   خی وسط توب شوم،یم جی از اندازه دارم گ شیب

توجه  بلندمان و جلب   یدر کوچه، به خاطر صدا

و من   می قبل از آن هست  بت ی دنبال مص ها،هیهمسا 

 .خواهد فقط دلم آرامش یم

تو که ماشاهلل زبون   ؟کن  چرا االن من رو نگاه یم-

وب بود؟ خ  کردمیم کار ! بگو چ  اندازه چ   یدار 

 من رو چه به    کشتم؟اونا رو یم رفتمیم
ً
هان؟ اصال

  هیبا خودم و  موندمیم ا یخور گه  نیا
 

نصفه و   زندگ

زبونم   ر یاش رفته ز چند ماهه که تازه مزه یمهی ن

  ؟! اونم س چ  آوردمیم دمس خو  ب  بال هی د یپس با

  قهی دق هی ت ی اسطوره منطق و عقل و درا نکهیس ا

  هی د ی فقط با چ    یبا خودش فکر نکرده مِن االغ برا

با هم   ی! قرار ج  ی آدرس بفرستم برات و بعدش ه

 حرفش بود جا م؟ی داشت
ً
گلوم رو    ؟یبر  ب  اصال

 ی   چ همهب   یارهیبرات پاره نکردم، برات نگفتم پت

که به ذهنت    یتنها کار  عن  ی س؟شنهبه خونت ت

  ؟ی  ش تو دهن  یبود که بدو بدو بر  نی ا د ی رس
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 :می گو یم قر ی با نفس عم همراه

 !داد نزن-

اعصابم و   کشم،دستش کنار یم ر یخودم را از ز  و 

شده است و   قرار بدنم به شدت حساس و ب  

  ب  را ندارم. با صدا یدرد و فشار   نیتر طاقت کوچک

 :زندیم اد یبلندتر سم فر 

کنم؟    کارتداد نزنم چ   ه؟ یداد نزنم؟ داد نزنم سا-

رو هم   فتهی لحظه پلکام م  هی شم،یم  وونهیدارم د

بود  دهی رس ر یاگه من د  ده حال جنون بهم دست یم

من   کردم؟یم چه غلیط د یعمر پوچم با یهی ا بقب

 نه به رو   ه،یخوش کردم سا  به تو  دلم رو 
ً
  یاتفاقا

  نکهیبه ا هات؛یو دلی   خوش و عواطف عاشقانه

ا شهکه یم  هسنر  یدخیر  هی خاص روت    ط ی تو س 

ا ! من ازت مسلیط  ط یحساب کرد به اوضاع و س 

نه عقلت رو از دست    یخواستم دلت رو بهم بد

  هان؟  ؟یبود کرد چه حماقنر  نیا ،یبد



 فهمد از کنارش رد شوم که منظورم را یم خواهمیم

 .شودو سد راهم یم

 ،یدرآورد یباز بچه ! به قدر کاق  یبر  یحق ندار -

 …بهم بده جواب منطقر  هیحاال 

 هی  خ یناباور با  کشد،یم ی  ت  میتک موهاتک یشهیر 

 :م یگو و یم شیهاچشم در سچ   شومیم

 درسته که یم-
ً
کفنش رو    یبد به ُمرده رو  گنواقعا

به شما   نقدر یکه ا  د یببخش  یلی ! خکنهخراب یم

 آدرس برام بفرسنر  هیاگه فقط  اعتماد دارم که حنر 

منده که   آمچشم بسته یم ، حرق   چی هب   اونجا! س 

من نقشه  یزن سابق و برادر زن سابق شما برا

ذهن من    تو که   یی   اون چ بودن، در ثاب   دهی کش

  یدار  و حاال اگه برداشت متفاوبر  نهیگذشت ا

 پورزند! من فکر کردم که رفنر  یمشکل خودته آقا

 یاش برااز خانواده یا هر وابسته ا ی و  دا ی ش  شیپ

  دونمو یم  یمن قول دادکردن باربد، چون به   دا ی پ

و من باز به  قولت هسنر  آدم متعهد به حرف و 

ن پروسه حالت مثل  یاشتباه فکر کردم که خب در ا



 سکیس  و  جاب  ی گرفته شده، خاطرات ه  شهیهم

حرف زدن با  یبرات تازه شده، حوصله ت یمیقد

م بود، ندار   یلی به هر دل  من رو  و   یکه برام محیر

تا خودم برم ساغش!   یبد آدرس باربد رو  خواسنر 

! فرسنر نیم خطرنایک یو مطمی   بودم تو من رو جا

از    یکار   گهی شن فرستادم د یلوک تا یب یقبلش برا حنر 

رو  دا ی ش  یهاب  من توانا  اومد دستم برنیم

کنم! در واقع من معذرت    ن  ی بشی پ  تونستمنیم

  کار چ   و  یتو کجا بود  ست یکه معلوم ن  خوامیم

چرا جامونده که االن  ،دست گ ت ی و گوش  یکردیم

که پس   رو گرفنر  شیدست پ   ب ی حال عج نی با ا

  !فنر ی ن

نه؟ داشتم از  ا ی  خوب   نمیبب نجا یاومده بودم ا من

بهیر از تصورات   یلی خ ،اما تو خوب   مردم،یم نگراب  

 نیم
ً
 نمی . ان  ی من رو بب هم خواسنر من و انگار اصال

 …اشتباهم، حاال برو کنار من برم  نیآخر 

باز مرا با   مهین بند رفته است و با دهاب   نفسش

آغشته   از ی پر از ن  که به خواستن    خشم و اندویه

  د ی کل  د گرد . خونرسد به سمت در بریمنگرد است، یم



را داخل   د ی دست آخر کل  و  چرخاند قفل را یم یرو 

تلخ   یو با پوزخند اندازد شلوارکش یم  ب ی ج

 :دیو گیم

برم  یه ،مهیم  نیوسط بحث به ا آد خوشم نیم-

 …برم راه انداخنر 

منم االن  اد،ی تو خوشت ب  شهیهم  ست یقرار ن-

 ی ! دقنم یطلبکارت رو بب یافهی ق آد خوشم نیم
ً
به   قا

  !در رو باز کن ،یبچه باز  گنحرکت تو االن یم نیا

خانه یم به  :زندو پچ یم رود سمت آشی  

 !شهبه وقتش در باز یم-

  نمت؟ی بب خوامنیم گمیم فهیمنیم-

دودش زمزمه  انی و در م  زند آتش یم یگار ی س

 :کند یم

حل کن، از اون ذهنت که  خالق باش مشکلت رو -

که من رو    ب  جا هیکار بکش و برو    کمهی زدهخی

 .ن  ی نب



مرا تا س حد   توانست صورتش یم یکج رو   لبخند 

راه اتاق   آب   می تصم کی جنون برساند پس در 

و خودم را به درون بالکنش   می  گیم ش یخواب را پ

 .رسانمیم
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و به   نمینشآنجا یم یخاک گرفته تک صندیل یرو 

 نی. آخر دوزمپارک چشم یم کی تار  یمنظره

از اندازه پر  ش ی بالکن ب نی منظره و ا  نی خاطراتم از ا

 با حس و حال ا جانی شور و ه 
ً
  نیبود و اصال

  میهاشانه یندارد. شالم رو  خواب  ام هملحظه

با  نتابستا یچرا در چله دانمو من نیم افتد یم

. انگار  شود یم سدم وزد که یم  جاب  ب   م  ی وجود نس



و تازه  بندمام. چشمانم را یمزده خی که از درون 

  کنمچقدر گرسنه هستم، فکر یم شوممتوجه یم

مثل رسام اگر  آدیم آمدمنیم نجا ی کاش به ا

  دوخت؛یم  ی   آسمان را به زم ند یمرا بب خواست یم

در   ی. صدا ود ام نب حرکت احمقانه نیالزم به ا

 یبندش باز صدا و پشت  د یآیم ب  دستشو

ممتدش… آنقدر سحال و مسلط به   یهازدنعق

 یچارهی دل ب یرا بگذارم برا خودش است که نگراب  

ام چه بمانم. فقط مانده باقر  میخودم و س جا

 ی را دق  یی   چ
ً
 !آورد؟مدام باال یم یدارد از عرص  قا

  یو سم را رو  کنمرا درون شکمم جمع یم میپاها

نبودن  کند که آرامم یم  ی . تنها فکر مگذار یم  میبازو 

جنگ   نیبعد از ا نکهیاست، ا دهی مامان و بابا و سپ

ام  شبانه بت ی به خاطر غ  یگر ید یجا د ی اعصاب نبا

کم دارم به خواب فرو باز حساب پس بدهم. کم

و   افتد یم می هاشانه یرو   فیلط که جسیم  رومیم

. سم را  کند بالکن را پر یم  یفضا گار ی س یبعدش بو 

 یرا رو  ژاکت ورزیس   کی نمی بو یم کنمبلند یم

 ی   انگوسوسه یبو  ن  یام انداخته که به طرز غر شانه



و خودش چند قدم جلوتر از من به   دهد تنش را یم

را دود  گارشی داده است و س هی بالکن تک یها نرده

  .کندیم

 یا چارهی ب ی”آخه احمق معده میبگو  خواهد یم دلم

رو هم  گار ی دود س د یو رو شده با  ر یکه صد بار ز 

را محکم  میهادندان شی تحمل کنه؟“ اما به جا

 .مانمو ساکت یم فشارمهم یم یرو 

بهت   ام،ی با از دست دادن کنار ب  ستمیمن بلد ن-

 
ً
 …گفته بودم قبال

  را از صندیل میپاها بیو به ترت نمینش یم صاف

 .کنم یم زانیآو 

کت -   بار بابام رو از دست دادم، وقنر  هیتو اون س 

!  امتموم کرده بود… هنوز ازش عصباب   دمی رس

ا ازش  ط ی هنوز به خاطر رفتنش تو اون س 

مثل االن که هنوز از دست تو  ام…عصباب  

  .هیسا   امعصباب  

  ناگهان
 

خودم دود و در  تمام خشم و غم و خستگ

به درون   اند کش مرا یم شی. رنج صداشود هوا گم یم



  یهاغم
 

که   که دارد، به رسام کوچگ  بزرگ

مرگ پدرش را هضم   ی نتوانسته غصه وقت چی ه

 بلد ن
ً
 یها را برانداشیر  آدم ست یکند که اصال

تنها   نهی زم  نیکند، که به شدت در ا   هیخودش توج

و   شومبلند یم میاست. از جا قرار شکسته و ب  و دل

 :د یگو او باز یم

من آدم خوش  یدیهزار بار هم د ،دوب  خودت یم-

 اذ ب  ای   چ ه ی! اما امقلقر 
ً
و تو به   کنه…یم تمی واقعا

 می و زندگ می تو حر  خوامکه من یم  عنوان تنها کیس

 کیرو… االنم  ا ی   چ ن ی ا بدوب   د یداشته باشم با

  یتراژد نی ا  یرو  هی ! فقط کاف ها نگفنر  کلمه گفنر 

فیر  پدرت حقه و ر  گکه مر   نطق هم بکن   هیامروز 

 …نا ی به من داره و ا چه ربیط

 گیاش در تار و به شانه کشمیم  قر ی عم نفس

 .دارمو به سمتش آرام گام بریم نگرمیم
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ب دارد غر یم کی من خط و نشان  یو برا زند رص 

 :کشد یم

کلمه    کیمن  هیفقط واسه من زبون داره، فقط کاف-

  !جاهااااا الل هی بده! بق لمیطومار تحو  هیبگم 

اش، از شدت شانه ی رو  گذارمرا آرام یم دستم

نگاهم  آنکهو خشم بدنش التهاب دارد. ب   جانی ه

 :دیگو سمتم برگردد دوباره یم  ا یکند 

  خواستمشام سفارش دادم… بعدش برو! نیم-

 …یبر  یوسط بحث و دلخور 

 :کنمزمزمه یم یلبخند با 

گل و بلبل شده!   چقدر هم که االن همه چ  -

  مشکل فقط شام بود؟

  د یحالم، فقط با نیتو ا وقنر  نه مشکل منم، ویل-

 .زمان بگذره

  می و او به اجبار ن  آورمبه انگشتانم فشار یم کیم

 .زندبه سمت من یم چرچ  



    ت یتو رو اذ  خواستمرسام من که نیم-
ً
کنم، واقعا

نگاه کنم و ازت  هی به قض دهی چ ی پ نقدر ی نتونستم ا

موضوع  ، ی. حق دار خوامخاطرش معذرت یم به

جمع   شیر یب حواسم رو  د یمشکوک بود منم با

  شهحاال یم کردمیم
 

 ؟ یر آباال یم یدار  چرا یه بگ

و عضالت  دهد س تکان یم ن  یحال غر  با 

 .شوندانگشتانم منقبض یم ر ی اش ز سشانه

 سنر ین خوایه تو آدم معذرت  شم،من خر نیم-

 !رو بره  هی قض کن    ماست مایل یخوا فقط یم

ل یم  امخنده   نی ا کنم،گرفته است اما خودم را کنیر

و   کودگ  ادآور ی میها به شدت براصحنه

خوانده   ب  جا د ی آیم ادمیاست.  دهی سپ یها یلجباز 

مهم  کار نکن    ت ی هانقطه ضعف ی بودم اگر رو 

 چند سال بگذرد تو همچنان همان کودگ ست ین

  کیافتاده است و از  ی  گ  سن   کیکه در    هسنر 

 .نتوانسته به بلوغ برسد یُبعد

در کنار تو  کارها نبودم ویل  یلیمن آدم خ -

سام، چون تو ر  ستمین مون ی انجامشون دادم و پش



از   ن  ی بها ترک نیداره و ا ب  بها هی هر انتخاب   ا یدن

  رو ماست مایل اتفاقات خوب و بده! خب؟ چ  

 …بهم ا یمن رو بکشن؟  خواسیر  یم  نکهی کنم؟ ا

  !خفه شو -

 نی ا ،رسام تو هر چقدر من رو دوست داشته بایس  -

. خودت  ست یرفتار و خشمت ن  یبرا  خوب   هی توج

انجام ندادم که تو   یمن از قصد کار  دوب  خوب یم

 …یاما تو دار  یس   ت ی اذ ا ی برنج  

 به سمتم بریم  ناگهان
ً
 ی   چندم دانمو نیم گردد کامال

بالکن خاموش  کی موزائ  یرو  شیپا ر یرا ز  گارشی س

 :غرد و با خشم یم کند یم

به کارت   یکار   کنممن دارم جون یم  ؟اما من چ  -

 ومدمی که ن بهت نزنم! من   نداشته باشم، حرق  

 یه یساغت گذاشتم تا آروم شم. خودت دار 

در   کن  که نطق یم  یبهم، توقع ندار  زب  چوب یم

 جوابت ساکت بمونم؟ 

 :میگو یم  نشی در چشمان غمگ هی  خ



که   یی   اون چ  ،نه توقع دارم باهام صادق بایس  -

 اذ
ً
  کنهیم  تت یواقعا

 
من و   نی! اگه قراره ارو بهم بگ

  یابه هر بهانه توب  تو ما بشه، نیم
 

  نهی حالم ا  بگ

ام  ا ی ترس  ا یعشق  یبگذره، بعد از رو  د یبا   ا یاحیر

 ،نشکن   نزب   گه،یتو خونه نمونده د یی   چ نکهیا

 و سیع رو خفه کن   دتخو  گار ی بعد به جاش با س 

  یپس فرداش نقش خود  خوبت رو باز  ا یفردا  کن  

تو  ومدمی منم ن  …از درون داغوب   کهدرحایل کن  

 
 

و بهم خوش بگذره   نمی بب  کالیتئاتر موز  هیتو  زندگ

اجازه بده باهاش مواجهه   نه،یتو ا ت یاگه واقع

 .نهیتوقع من از تو ا ؛ ی   . هممی بش

 :میگو و سپس آرام یم رومدم بالکن یم تا 

در رو باز کن، من   ا ی ب ویل دهیهد ت نینه قهرم، نه ا -

 احت
ً
  .تنها بایس   یدار  اج ی برم تو هم واقعا

رفتنم را شل  یپا شیصدا   کنمپشتم را به او یم تا 

 .کندیم

 …ترسم من یم-
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نشان بدهم به   العمیلاز آنکه بخواهم عکس قبل

اگر من هم  که حنر   کنمموضوع فکر یم نیا

مانده است و  ادگار یدر وجودم به  نخواهم، حیس

است که رسام   گرانهت یحس حما   آن هم نوغ

کردن، باربد به پرت و   یبه مادر  کند یم شی  تعب 

از آن سوءاستفاده   شهی هم دهی وت بودن و سپش

اگر دلش   گذارمو یم کنمیم گاهش. نکرد یم

 .حرفش را ادامه بدهد خواهد یم

برخالف ظاهرم و حرفام و  ه…یمن کم آوردم سا-

هستم و تمام عمر  ب  ترسو یلی من آدم خ دهامیتهد

 وقنر  رو پنهون کنم. ویل  نیرو جون کندم ا امنکبنر 

  هی بخواد قض 
 

اونم تو   گه،ینفر د هی  جون و زندگ

 بلد ن اد ی ب
ً
کنم! جز   کار چ    ستمیوسط… من اصال

دارم پس   شکه خودم پشت   یادیجز داد و فر  د،یتهد

تر  داره بزرگ و بزرگ چون نقطه ضعفم یه افتمیم

 !شهیم

شب به   گیو در تار  گردمبریم ارادهلحظه ب   کی

 اندازم،گذرا یم  اتاقش نگایه یخواب دو نفرهتخت 

 .ماندکه از چشمانش پنهان نیم  نگایه



  ؟کن  سختش یم  نقدر ی چرا ا-

که نشان   و با لحن   شود یم کیبهم نزد شی هااخم

 :زنداست بدخلق پچ یم دهی منظورم را نفهم دهد یم

 رو!؟  چ  -

!  یکم آورد  نکهیا ،هسنر  ب  آدم ترسو  نکهیقبول ا-

تو   وقت چی ه  کنه؟یم  تت یاذ شیکجاش بده؟ چ

به قول خودت تو  نگرفنر  می تصم  ت ی زندگ

  یآستانه
 
خودت   ت یبار خودت، هو  هی چهل سالگ

دوران  ی!؟ هنوز تو حال و هواکن    رو معن  

مرد رو  هی تی هو  کن  که فکر یم  یموند نوجووب  

  لی و شجاعت کاذبش تشک پولو  شی قدرت جنس

سش   د یو پوچ و با چی ه  عن  ینباشه  نا ی و اگه ا دهیم

که تو ذهنت    یافاجعه یالگو   نیا ه؟ی  رو بذاره بم

  وقت چیه  یبد شیی  تغ  یحک شده رو اگه نخوا

  آدیم  چی و ه نر ی موقع چی به ه احساس خوب  

غول  هیس! ازش بهانه دا یداشت، االنم ش  نخوایه

 …یی  نساز، رسام تو با خودت درگ

 …فهیم تو نیم-



 ا-
ً
موضوع با درون و ذهن و روح   نیآره، چون واقعا

 تونمیم و نه کمگ فهممشده، من نه نیم ی   تو عج

 یه یخوایم  ! تا گیبهت بکنم اگه خودت نخوا

  وقت چی ه  ؟ی سوال بی    ر یو ز  کن    ی  خودت رو تحق

خسته و   ،شکننده هسنر  ،تو هم انساب   یفکر کرد

برمرد قدر  یالگو   نیا ؟یس  ناتوان یم
َ
داره تو رو   تمند ا

خب  ؟ب  رسام رهاش کن. تو ترسو کنه یم چارهی ب

خرم! نه خصلت تو بده نه مال من خوبه!   منم کله

فقط  هم من. ویل ید ی هم تو دردش رو کش

بهش مسلط   د یبا یجور که چه  می دونخودمون یم

 وقنر  م،یدار  یاهی   انگ هی حداقل االن… وقنر  می بش

من  می حرف بزن می ن یتو بش یا ی ب  شه. یممیهم رو دار 

  شده؟  بدونم چ  

و من فقط طوفان و آشوب درون   د یآیم جلو 

 :کند . زمزمه یمنمیبرا یم شیچشمها

ف  خِر ب  کله- به سم  چه خایک ،داشتن  دوست  س 

 شد؟ مو از ست کم یم هیاگه   ختمیر یم

 :میگو یم طاقت ب  



  !رسام-
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بعد  یا و لحظه ند ینش یم میموها یرو  دستش

  قی و عم  کند دارم پنهان یمنم یموها ی   سش را ب

داغ است که    یبه قدر   شیها. بازدمکشد نفس یم

 سوزد،از گوش و گردنم یم پوست س و قسمنر 

 .دارد تب  کنماحساس یم

که هر چقدر   هسنر  رو مج   ب  و ی تو تنها موج راد-

  ؟خوب    نقدر یچرا ا ،یس  یم زتر یبازم عز  نطق کن  

 شانس باشم من؟ خوش نقدر یا  د یآخه چرا با

 :میگو وار یمو زمزمه  کنمرا نوازش یم شیبازو  آرام

رسام، فقط خودت رو گم  هسنر  تو آدم خوب  -

س  نقدر ینکن، ا ی  خودت رو تحق نقدر ی ! ایکرد

  جا از خودت توقع ب   نقدر یخودت داد نزن، ا

که   هموب   حنر  ست یکامل ن  کسچی نداشته باش. ه



. شی خودت الگو کرد یو برا  هی  نظب   کن  تو فکر یم

 
 

که، ما    می ستیساعته ن  چهار و ست یب هی بق ما تو زندگ

. مطمی    می نی بروشون رو یم هیو فقط چند ساعت 

ضعف، پر از ترس و خشم باش همه پر از نقطه

، اما الزم ن تو بوق و کرنا!   رو بکن    نیا  ست یهسیر 

تا بفهمن تو   ی به همه فحش بد وقفهب    ست یالزم ن

تا  رو بشکن   همه چ   ست یالزم ن ،یدار   یدرد هی

به   نهی بب  رو تو  د یکه با  اوب   ،رو جلب کن   توجیه

  رو  ا یدن نتتی هم که نخواد بب . اوب  نه ی بوقتش یم

رو   نی ! و اکنهنگاهت نیم سش خراب کن   یهم رو 

 
 

  هیکه اگه   ست ین جنیس یرابطه بدون تمام زندگ

فاقد   تو احساس کن   د ی و اونورش لنگ نور یذره ا

از   یبخوا یجور نیو ا  یشد ت ی و شخص ت یهو 

  !یی  خودت انتقام بگ

 :کند زمزمه یم خفه

 …آوار رو سمه  هیمثل  سخته، همه چ  -

و  کنمگردنم حس یم  یرا رو  شیها اشک گریم

دارد  دانمبفهمد یم خواهم. نیمبندمرا یم میهاپلک



حرفم  کنمیم سیع  نیبنابرا کند خودش را سبک یم

 :را ادامه دهم

 ،ات جدا بیس  که از گذشته  اگه طالق گرفنر  ی   بب -

 
 

! انتقام   …که تموم بشه اون زندگ
ً
تمومش کن واقعا

 ها رو ول کن. اگه موضوغبحث  ن ی و نقشه و ا

 ست یکن اگه در اون حد ن  ت ی شکا هست قانوب  

تو،   یگذشته رو… رفتارها  ی ببند پرونده

 ی خشمت، ترست دق   ت،یشونیپر 
ً
که    هیی   همون چ قا

 هیدل به دلش نده، از خودت  خواد…یم دا ی ش

 شب مهیاوت نشون بده تو عروسک خرفتار متف

.  کن    یکه نخت رو بکشن، براشون باز   سنر ین  یباز 

  یلی که خ  و خوب و واقیع لی خود اص ه ی ،تو خودبر 

 …از کمبودهاشه شیر ی هاش بحسن

  دانمو من یم فشارد یم م یموها انی م شیر یرا ب سش

. با  د یای تا حالش سجا ب  خرد وقت یم  دارد کیم

 :دیگو یم  آرایم یصدا

  !میتو زندگ یاومد ر یچقدر د-



االن بوده، زودتر اگه بود باور کن   ی   وقتش هم -

 من رو نیم
ً
ول کن   گم دارم بهت یم …ید یداصال

 …هاش روحرست گذشته رو، حنر 

به سعت از من   شود باعث یم فونیزنگ آ  یصدا

که با شتاب از بالکن خارج    و در حایل  د ی  فاصله بگ

 :دیگو یم رود،یمو به سمت در اتاق  شود یم

 م-
ً
 .دی غذا رس ،ی   رو بچ ی   لطفا
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خوش جوجه  یو بو  د ی  گ یم لیغذا را تحو  رسام

 از پا درم یم
ً
را  ی   م . هول هولگآورد کباب دارد رسما

را باز   خچال یدِر  دب  ی و به دنبال نوش نمیچیم

سطل   یخردل رو  یشهیش یکه متوجه  کنمیم

باز بود  مهیدرش ن شوم،یم خچالیکنار در   نت ی کاب

چشم   به نت ی سطح کاب یکنارش رو   فیکث   و قاشقر 

در سس را ببندم چشمم به  خواهم. تا یمخورد یم

  کینزد کیم  افتد،آن یم یرو  یآب جمع شده

که   شومبدش متوجه یم یو از بو  م ی  گیم  امن  ی ب

داخل سطل  می خراب شده است. سس را مستق

که    نمیبرسام را یم گردمو تا بریم اندازمآشغال یم

  عجب غذاست. با ت یها مشغول باز کردن بسته

 :پرسم یم

خراب  ؟یکانیر بود رو خورد  سس خردل که رو  نی ا-

 …هااابود 

 :د یگو یم کوتاه

 خوردم دونم،یم-
ً
 .مخصوصا



از اندازه باز   شی ب، بکه از فرط تعج   چشماب   با 

 .کنم شده بودند، نگاهش یم

 وقت؟  چرا اون-

رفتم با برادر اون   ارم،ی . خوردم که باال ب ی   بش ا یب-

نشست تو   ون،ی  رفتم ب  دا ی حرو… با برادر ش

رو داد که با باربد حرف بزنم  شی. گوش نمی ماش

شدم   ادهی رو بگم پ  ب  ای   چ هیجلوش   خواستمنیم

حرف بزنم اما تمام مدت حواسم بهش بود،  

ام! من تو قهوه خت یر  یی   چ هی فطرت پست 

 عن  ی نا،یدارن ا چه جنس خراب   دونمنیم

داشتم چهار   زه،یبر  خواد یم یزهر  ه ی دونستمیم

اما باز کار خودش رو کرد،  کردمنگاهش یم چشیم

 …نای هسیر  ا  ب  ولد زنا کی

 .کنمآن سقوط یم یرو  با یو تقر  کشمرا یم صندیل

  ؟از کجا مطمئن  -

  کشد،من غذا یم یو همزمان که برا ند ینش هم یم او 

 :دیگو یم



  که صاحب کاق    ب  از اون جا -
 

  شاپ باهام پدرکشتگ

اش رو به قبله بشم. نداشت که با خوردن قهوه

به   خوردم وقنر  کوفنر   یفقط دو قلپ از اون قهوه

  یپرتم که به بهانه ی جا هی دمیخودم اومدم د

باربد من رو برده بود چون من گفتم سم  دنید

  تونمنیم نهیسنگ
 

رو   امچش قهی دق  هیکنم…   رانندگ

تنها   نم،ی تو ماش دمیچشم باز کردم د بستم وقنر 

پرت و خارج از شهر و دارم   یجا هیولم کرده 

 !ست ین شم ی پ ممی از بس حالم بده و گوش می  میم

  العمیلعکس ا ینمک به زخمش بپاشم و  خواهمنیم

ور کند اما در  انجام دهم که دوباره خشمش را شعله

خواهر و برادر ذات   نیکه نه تنها ا  کنمیم  د یی دل تأ 

 .اندو خطرناک ض یدارند بلکه به شدت مر  خراب  

 شد؟  بعد چ  -

وع کن، ه -   به بدبخنر  ج  ی س 
 

 کردم ویل  رانندگ

 …ارمی دست انداختم که باال ب گهید شه، نیم دمید

در هم فرو   می هابه ظرف غذا انداختم و اخم نگایه

 .رودیم



  د یبا االن س غذا  رو نگفنر  اتی همه جزئ نی حاال ا-

 
 

 ؟ بگ

  .دی  گیم یاخودش لقمه یبرا یخونرسد با 

جا کنم  حوادث رو جابه  کنم؟ تداخل زماب    کار چ  -

 االن؟ 

 :کنم و زمزمه یم دهمبا تأسف تکان یم یس 

 !نه، ادامه بده-
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. با  خندد و با خباثت یم کند نگاهم یم چشیم ر یز 

من   د ی . شاکنمیم شیرا ستا اشهی تمام وجود روح

بودم اما به همان   تر تر و منطقر مسلط  یلی از او خ 

به حساب   اندازه آدم سد و ساکت و منفعیل

تنها   نه یبحث جد کیوسط  گر ی. دآمدمیم

 همچ  طنت یش توانستمنیم
ً
 یی   چ ی   کنم بلکه اصال



  اشهی اما رسام و روح کرد ذهنم خطور هم نیم به

 .بود یگر ید ت ی حکا

لقمه رو، که دل و رودت خواست بهم   هیحاال بزن -

  !توش باشه  یی   چ هیبخوره 

ام ندارم و در  بحث و تعارف با شکم گرسنه یجا

 :پرسم حال خوردن یم

کت؟  ی ای ب  د یبا یدیاز کجا فهم-  س 

 .گذارد در دهانش یم یالقمه اقی با اشت  او 

  ه؟ی من و تو چ  یرابطه خوب   دوب  یم-

و او   دهمدهان پر به عالمت ندانسیر  س تکان یم با 

 :دهدادامه یم

هم خوبه هم  نر سین کسچی ه هیکه تو شب  ی   هم-

ا   یهی درصد مثل بق  هیکه اگه   نهی ا شی بد! خوب دخیر

  وونهیاالن دوتامون د داشنر  یاپروانه یهی روح

من   ب یکه حس و حال غر   نهیا شمی! بدمیشده بود

و احساسه اما تو ماشاهللا   جانی پر از ه یادیبهت، ز 

دلت   یها مه-هم اون ته یی   اگه چ یخوب بلد



 من با یبر  شیمسلط پ  یدار 
ً
به قبله  رو  د ی! حتما

شم از درد و غم تا دو کلمه از احساسات خانوم 

تو تمام لحظاتم حس   شه ی بشنوم اما من تو رو هم

 …از وجودیم کهی ت ه یخانم! مثل   هیسا  کنمیم

اب   د یآنیم دلم اما  میپر محبتش بگو  در آخر سخی 

 .دمی ربطش را به آمدن به دفیر کارش نفهم 

  یلی ! چه دل ب  جا  هی کشنونت یمتو رو  دونستمیم-

من رو بدزدن؟ فکر کردم اونا که  لیداره موبا

  د یشا ،دوب  تو آدرس محل کار من رو نیم دونننیم

بکشوننت اونجا!  یی   و چ ز یباربد، سوپرا  یبه بهونه

نتونستم   گه یسمت شهر د دمی رس و بعدش وقنر 

 
 

  ی   ماش هی. خورد کنم، مدام حالم بهم یم  رانندگ

، ساعت تازه شده بود  گرفتم اومدم سمت دفیر

_دو بعدازظهر… فکر کن چند  کی به  کینزد

به حال خودم بودم، از   غولهی ساعت من تو اون ب

  د ی و بعدش با اون حالم چقدر طول کش  شبشید

  ویل مارستانی برم ب د یبا دونستمسمت شهر! یم  امی ب

 تمرکز نداشت، 
ً
زمانش رو نداشتم… ذهنم اصال

ثابت   کمهیکنم؟ تا   کار کجا برم؟ چ    مدونست یمن



تا   خوردمیم  یی   چ هی د یبا گرفت خوابم یم موندمیم

که به خوردم دادن پاک    به کل بدنم از اون کوفنر 

  فی تلط یبرا عن  یباال…  یسس خردل برا  شد،یم

داشتم   هست! وقنر  مناسن   ینهیمعده گز  یفضا 

کت زنگ زد  به بدن، منیس   زدمبزرگوار رو یم نیا س 

 دا ی ش اد یز   یلی و خ دهیکه جد  مون! تنها کیسخونه

هم صابونم  ا یآخر  نیا نکهیاونه! نه ا  شناسه رو نیم

 خوب
ً
االن. زنگ زد که  می به رختش خورده باهم مثال

من کارام هنوز مونده بود و چرا  فالب   یآقا یآ

 دمی که خاموشه و فهم   تونمیو گوش می زود بر  ی   گفت 

  !ه بلهک

 فیکه تعر   اتفاقات ترسنایک یهی به بق  توجهب  

و  گذارمبشقابم یم یچنگالم را گوشه کند،یم

 :میگو یم

  ها یخل باز  نیسم بزن! ا مارستانیب  میپاشو بر -

  یهر کوفت و زهرمار  ا یآور و خواب  یدارو   ه؟ی چ

  یجور نی که ا  یکرد  مسموم قابر  ی   چ هیرو با 

  سیر  یهم ن نا ی بابا ا م؛ی ت پاک شه؟ پاشو بر معده 



 داشنر  یبسیر  یبرا یتا سم و اگه کار  مونممن یم

  !رمبعد یم دمانجام یم

خاص   طنت یو با ش شود ستاره باران یم چشمانش

 :پرسدخودش یم

 …نای پس بابا ا سیر  ی امشب! ن یشد ی  چه ش  گمیم-
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 :زنمو لب یم کنمنگاهش یم نهی سبهدست  کالفه

،یآره ن-   ؟یبه وجد اومد نقدر ی حاال تو چرا ا  سیر 

 :دیگو و یم  زند پر از غذا اشاره یم گی پالست ن  ی س به

  !به وقتش فهیمغذات رو بخور، یم-

دوغ   داغونش آشوب است، کیم یمعده یبرا  دلم

و با  گذارمدستش یم یو جلو  زم یر یم شیبرا

 :میگو یم ت یقاطع

 …هامارستانی ب میر رسام بعد از غذا یم-



  .خوردرا یم شیبه من دارد با اشتها غذا توجهب  

  حالم خوب شده؟ کنمچرا من حس یم-

 …ست ی عقل تو ست نچون تو -

جوجه کباب به سمت دهانم   یاچنگال تکه س 

  .دی  گیم

من خودم   ها،ست یجذاب ن گهید هر نطقر  زمیعز -

ه االن چ   دونمیم  .برام بهیر

لب باز  خواهمو تا یم دهمام را فرو یمعجله لقمه با 

را محکم به سمت خودش   امکنم ناگهان صندیل

حصار بازوانش   انی م و مرا با چنان سعنر  کشد یم

 .کنمکه سکوت یم  د ی  گیم

 …نخور حرفت رو-

مان در شب تولدش مرا که معاشقه  یبار  نیآخر  از 

تعادل   کیزده و معذب کرد، به شدت خجالت 

بار  گر یشده بود که د جاد یدر رفتارش ا خاض

  نی. اما من جنس ا کرد نیم جاد یا میبرا  خاض یفکر 

 حرق   چی زبانم به ه  گر یو د شناختمنگاه را یم



  وقنر  کنمیم  . چقدر احساس ناتواب  د ی چرخنیم

پوست گردنم  یو رو  کند نوازشم یم  پروا نقدر ب  یا

بارم بود  ی   نه اول  گر ی. دکشد سخاوتمندانه نفس یم

جا بخورم و نه از  ا یکه بخواهم شوکه شوم 

باهاش  و مشکیل آمد از حرکاتش بدم یم کدامچی ه

داشتم که بخواهم از در مخالفت وارد شوم. من 

 از مشکل داشتم و آن تفکر خودم بود که  کیفقط 

  یهیو بر پا سننر  دوست داشتم ازدواچ   میقد

ع و رسم و  رسوم داشته باشم و بر طبق همان س 

  میقبل از ازدواج هنوز هضمش برا یرسوم رابطه

از   یر شیب یل ی زودتر و خ   یلی سخت بود اما رسام خ 

  ت یرا تثب  گاهش یدر قلب و ذهن من جا  د یآنچه با

   رفتمیپذیم د ی کرده بود و من با
 

  که بودن در زندگ

فرق خواهد  یلی من خ معمویل یهایرسام با آرزو 

 .داشت 

 :کند یم زمزمه  م یهالب  یرو 

  شم؟ی پ موب  یم-



سم را عقب  خواهماز حرفش یم زدهوحشت 

و محکم سم را  گذارد بکشم که دستش نیم

  .داردبه صورتش نگه یم دهی چسب

  گه؟ید کن  یم شوچ  -

بمون  ؟ن  یبیم از شوچ   یاالن در من و لحنم اثر -

 .دارم  اح یبهت احت  ه،یسا

  یهاو لب   دهد نیم قرار به مِن ب   ب  پاسخگو  مهلت 

اض باز شده .  وسد بیم  و طوالب   قی ام را عمبه اعیر

نرمک نرمک تمام جانم  و لذبر  شود یم ته دلم خایل

  .کندرا داغ یم
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تنت هستم، چقدر خوبه که تو عطر  یعاشق بو -

تنت و   یعطر متنفرم… اما بو  یاز بو  …زب  نیم

ه  ب ی ترک  هیبدنت  یشامپو   …محرس 

 
ً
 گفتم،تنم را به او یم  یاگر اسم شامپو  احتماال

بد   دا ی ش  یهاحرف دانم. نیمد یخندها یمساعت 

به فن   ب  جا   اماز روانم را نشانه گرفته بود، باربد رص 



  شد ته ذهنم مانع یم یگر یاتفاق د چه ا یکرده بود 

 باور   ب  دای حجم از ش  نیکه ا
ً
رسام را باور کنم. واقعا

چطور   رفت کردنش سخت بود و در س من نیم

  یهاو زن آنچناب   یدل از عطرها د یمثل او با یمرد

  دنشانیزن از د  کیکه من هم به عنوان   یی  نظب  

شود که  من   ی  درگ گونهنی بکند و ا  شدمنیم ی  س

بازار داغ   نیو ارائه در ا یطناز  یبرا  یی   چچی ه

 شی  گنفس یهابوسه انی نداشتم. در م یدلی  

 :میگو یم و به سخنر  خرمخودم یم یبرا زماب  

باور   شه،زشت یم یلیاگه بابام بفهمه رسام خ-

 …کن

  و با لحن   د ی  گ دستانش قاب یم انی را در م صورتم

 :کندزمزمه یم ا ی  گ

 جانشی ه نفهمن! ویل میکن یم یکار   هی قبول دارم، -

 چی تو جات ه ؟آخرش چ   در ثاب   نه…یبه هم

! باالخره پدر و ستین  نجا یجز ا یا خونه وونهید

 ن یا کی   مادرت هم جوون بودن، درک یم

 …رو ها طوب  یش



با چشمان   بزند وقنر  ونی  ب  نهی از س خواهد یم قلبم

 دهی رس چیبه ه یفاصله نی درشت و روشنش در ا

 و از عالیم کند با تمنا و خمار نگاهم یم گونهنیا

  میکه برا  زند حرف یم
 

 .است  جانیو ه ساس تازگ

پدر من با   ه؟ی چ طوب  ی! شزمیرسام جان، عز -

با مادرم ازدواج کرده… مدل  سننر  یخواستگار 

تا  کنه،فرق یم یلیما با شما خ یخانواده

 …جاشم ی   هم

 :زندو پچ یم گذارد یم  میهالب  یرا رو  انگشتش

تا خود صبح   نکهی فکر کن! به ا جانشی به ه -

 …برام نطق کن   توب  یم

اشک درون چشمانم جمع  صالیشدت است  از 

. با تمام  می دروغ بگو  توانمبه خودم که نیم شود،یم

 براوجود وسوسه شده
ً
 مهم م یام بمانم، اصال

برود چرا که   شیتا چه حد پ مانیکه رابطه  ست ین

که   جواب  ب   یها از حجم سوال شومیم وانهیدارم د

را هم ندارم.   دنشی پرس  یدر ذهن دارم و رو 

که پس مشکل او در رابطه    لی قب نیاز ا   ب  هاسوال



 مگر یم  یکجا
ً
به  یمرد شود کار است؟ اصال

او مشکل داشته باشد؟ دردش  یو کاربلد ت ی جذاب

 دا ی از ش ار ی   اگر متنفر و ب نالد؟و از چه یم ست یچ

پر شور   یمعاشقه یها شده بود پس آن صحنه

 :دهمجواب یم  ی  کار بودند؟ با تأخ  یکجا

  از امروز؟ شیر ی ب جانیه-

 .خنددو با نگاهش یم کند را تنگ یم چشمانش

  ت ی شکا یجور هیبود، ازشون  منق   جانی اون ه -

، پوستشون  گهیکردم که د اگه دست از پا خطا کی  

س! امشب هم برادرش مهمون بازداشتگاهه تا کنده

 
 

اما   ون…ی  بکشه ب  د یمن با بفهمه پاش رو از زندگ

 …مثبته جانی ه هی من منظورم 

 :م یگو و مردد یم می  گرا به دندان یم لبم

 تو یم ی   بب -
 

  یاما خودت دار  ،یا خوبه ساده گ

  نا ی تا من نگفته بودم بابام ا ،کن  سوءاستفاده یم

 کار  سیر  ین
ً
 ی  تقص  ها…به کار من نداشنر  یاصال

 !خودمه



اش منم لبخند  و از خنده خندد ته دلش یم از 

 .زنمیم

دلم، منتها   ز یبه کاِر تو دارم عز  یکار   شهی من هم-

  فاتی و اون توص خایل یکه با معده  توقع نداشنر 

تو هر  ست یکه ن  الی و س  لمی ببوسمت؟ ف امی ب

ا خب از بوش خفه  طرف رو ببویس یی  بگ یطیس 

 ی  معلومه که تقص منتظر شام بودم، در ثاب   شه،یم

،  خوب    نقدر یکه ا  هی خودته سا  ی  خودته، تقص 

 …! از منم نخواه دست از ست بردارمیبکر  نقدر یا
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خانه تا کاناپه به  یفاصله بار نیا   زدب  پلک ک ی آشی  

  ب ی لذتش عج یبه اندازه می. آنچه براشود یم یط

که رسام دارد.   ست یرفتار  نهیاست آرامش و طمأن

که    اسانهیعام ذهن   فرض شیپ کی  نی ا دانمنیم

و  طاقت ب   یمواقع موجود ن یمرد را، در ا



 وحیس   ختهی افسارگس 
ً
که    دهد،نشان یم و گاها

چشمان   ا یو  ست یمهم ن شی برا ازشی جز ن ی   چچی ه

 یسگردانم کار دستم داده است و الحق هم که بار 

 من زماب   ویل کرد یم ن  یقلب و روانم سنگ یبر رو 

 ناخواسته شاهد نوع د
ً
اش با از رابطه یگر یکه واقعا

 دمید به خواب هم نیم وقت چی زن  سابقش بودم ه

 ی مرد، دق ی   که با هم
ً
به شکل  خانه ویل ی   همدر    قا

درد، قلب مرا هر  نیرابطه داشته باشم و ا یگر ید

دلحظه در خود یم   .فرس 

 اشدهینفس بر  ی صدا بمیحال غر  انیم در 

 .کندر یمرا پ میهاگوش

که بحثش جداس    اگه چشمات رو از لذت بسنر -

 …دوست ندارم خجالت بکیس   ویل

 در توانم  کنمپر نگاهش یم چشماب   با 
ً
و واقعا

که به    بدهم حجم لذبر  حی توض شی که برا  ست ین

افکارم، دارد  شاب  یپر  ن ی در ا حنر  بخشد جانم یم

  میهاو تحمل وزن پلک کند روحم را از تنم خارج یم

لحظه   کی. نگاهم رسد فرسا به نظر یمطاقت  یکار 



از   ت ساع  گذرد،سالن یم  یوار یساعت د  یاز رو 

مدت تمام توجه   نی شب گذشته است و در ا مهی ن

 دهد رسام فقط و فقط به من بود و بس. امانم نیم

او را کشف   بتوانم کیم د یتمرکز کنم تا شا که کیم

و   تا یب یهادارم به عمق حرف کنم، گرچه که تازه

 ی من دق   فهممو یم برمیم  ب   دهی سپ
ً
همان “شوت  قا

 
 

اند.  داده  سبت هستم که بارها بهم ن ”و شنگ

و  خورد مواجش گره یم یموها یالانگشتانم البه

   یشان قصهانگار با لمس
 

شان را  صاحب  آشفتگ

دستان پر حرارت و  انی آنقدر در م کنند، بازگو یم

را تجربه  ناب   یجزر و مدها قرارشب    یهالب 

و  زد یر دارد بهم یم امذهن   یام که تمام الگوهاکرده

مامان به   یهاطبق گفته شود شک دارم ب گر یمن د

ام و لذت نام سوءاستفاده   انی   م نیا از عشق و احیر

 :شود یم هی  را داد. با نگاه پر حرفش به چشمانم خ 

  هیسا ویل ن،ی  مها همه واسه هم یملحظه نی تو ا-

باهات بمونم،  خوامیم  م…ی  برات بم  خواممن نیم

  خوامیم
 

کنم و خاک بپاشم رو تمام    باهات زندگ



 
 

با من  ی خواتو یم ؟که کردم، تو چ    ب  ها مردگ

 
 

  ؟کن    زندگ

ت ما کوتاه بود  ند،ی نشبه تنم یم یلرز  عمر معاس 

  اما نه آنقدر کم که من حاالت رسام را به خوب  

نشناسم. او بارها به من ابراز عالقه کرده و دم از  

ک زده بود. اما االن پشت لحن و   یاندهیآ مشیر

  امچارهی بود که داشت ب ب  و تمنا ت ی جد شیصدا

 .کردیم

  ه؟یسا-

 شومانگار صدها تن وزن دارند و مجبور یم میهالب 

 :شان دهمتکان به سخنر 

   خوامیم  خوام…یم-
 

 …کنم اما  که باهات زندگ

بغض   ارادهو من ب   کشد لبم یم یرا رو  انگشتش

  .کنمیم

هزارم  کیتو  ویل زم،یر همه زبون یم نی من ا-

بعدش… باور   درک کن   توب  احساس من رو هم نیم

  نقدر یکه چرا ا  ترسماز خودم یم کن خودم گایه

ت دارم؟ من یم خودم،   شی پ یای زودتر ب   خوامدوس 



  خواد دلم یم
 

 کشمو خجالت نیم کن    با خودم زندگ

اف به ا   …از دارمی جوره بهت ن بگم همه نکهیاز اعیر

 تمام معناها زند را کامل یم شیهاحرف
ً
  یو من کامال

. چقدر سخت  شوماش را هم متوجه یمدر لفافه

چشمانم غلبه  اماناست که بتوانم به سوزش ب  

هر دو   میهاشدن اشک ز یکنم، اما رسام قبل از سر 

 .بوسدپلکم را یم
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راه   ا ی م؟ی برام سخته صی  کنم عقد کن  یفکر کرد-

خودت چند ساعت   هی وجود نداره؟ سا یاگهید

. نه فکر  شهمن داره چهل سالم یم ،گفنر   شیپ

منافع خودمم، نه عنانم از دست رفته که بخوام تو  

تر من وضع مخت رو بزنم… و از همه مهم نیا

  دلشکه با تمام وجود   قرباب   هی! امقرباب   هیخودم 

بده. اما   لیتحو  ا یمثل خودش به دن  گی واد خنیم



 تونمعاشق هم هستم؛ خودخواه هم هستم؛ نیم

رو برم که آخرش  رایه هی ولت کنم… بهم حق بده 

 
 

  جفتمون تباه نشه، باشه؟ زندگ

 لرزد،و دلم ذره ذره یم  کشمبه صورتش یم دسنر 

ها و  لرزش نی که من آدم ا  می  گخدا را شاهد یم

مرد و  نی ا یها نبودم اما جانم برا ها و دلهرهاشک

  .روددر یم شی و پر از مهر و تمنا ب ینگاه غر 

 …اگه -

 :زندو پچ یم بوسد را کوتاه یم میهالب 

ه؟ من   ی   اما و اگه نکن! بب  نقدر ی ا- تو دلت چه خی 

  ؟یخوارو چقدر یم

دردم   ست،ی بحث خواسیر  تو ن دوب  خودت یم-

آب شنا کردم،   انین تا االن فقط برخالف جر م  نهیا

من رو باور نداره… هنوز   کسچی هم ه  یجور ی   هم

 …ام کهساله  ست یدخیر ب  هیتو چشم همه من 

 :بردو محکم حرف تلخم را یم قاطع

 ...کنممن باورت یم-



به بغِض   است که حرفش تکاب   تر از آنخراب حالم

 :کنم بدهد، خفه زمزمه یم میالنه کرده در گلو 

  داره حاال؟ نر ی چه اهم -

و   کشد یم شانمیپر  یموها  انی از م قر ی عم نفِس 

 .موها و گردنم یرو  ند ی نشوار یمدستش نوازش

   باور حنر -
ً
از عشق ارزشمندتره… اما تو واقعا

دوسم   ینشون بد  یدار  یچه ارصار  یخر کله

  ؟ی ندار 

بگذارم و  اش نهی س یسم را بر رو  شد یم  میرو  کاش

بغضم را  اششوچ    زم،یاشک بر  ی  دل س کی

که نوازشم   کالفه دسنر   ار یاخت  و ب   کند تر یمرنگپر 

 .می  گ را یم کند یم

  نه؟ تریسیم-

و   وزد یم یمیباد مال  گذارد،اثر یم میصدا  یرو  بغض 

 .کوبدسالن را بهم یم  باز مهین یپنجره

 قصد جد د ینبا-
ً
سم؟ اگه واقعا که عقد   یدار  یبیر

 …می کن 



 .کندیم ج  ی حرفم را ق دوباره

  تو  ،یمن بسوز  یپا خوام باشه نیم اگه مشکیل-

 ...ه یمن سا یبرا یس  یم  فی ح

و تِن من   شوند ام حلقه یمدور سشانه دستانش

 :لرزد آرام یم

 نقدر ی اگه ا ت؟ی برم از زندگ یذار پس چرا نیم-

!  شمیم فیو من ح یشکل دار که تو م  مطمئن  

   ت یوضع نی خسته شدم از ا گهید
ً
که اصال

 یم چ   یتو دار  فهممنیم
 

 ...گ

  یاام زلزلهو به دل آشوب شده کند حجت یم اتمام

 :اندازدیم یشیر یر  نی چند

من چله نشستم تا عشق تو ساغم اومده، حاال -

که تو    ب  کنم؟ اون صدا  کار دلم رو چ   ؟یبذارم بر 

کنم؟ من که    کار رو چ    یدی ترس اگه نیم گهسم یم

بمونه  یبد یبرات خاطره ا ی یس   ت یتو اذ  ذارمنیم

که به خودشون اجازه   هی مثل بق خوامفقط نیم

 …رو به گند بکشم اتندهیدادن آ



اند و  گرفته  شیدوباره راه نوازش بدنم را پ شدستان 

 تر کیو نزد  کینزد  میهاهر لحظه به لب  شی هالب 

 :شودیم

من   ،که تو بایس    نهیمهمه؟ مهم ا چ    دوب  یم ویل-

 ...خوامرو با تو یم ندهیآ نیا

و حرکت   دهد به پشت هولم یم مت یمال  با 

 .آورددستانش راه نفسم را بند یم

ه دخیر خوب... اما بذار   دونمیم- تو دلت چه خی 

   باور کن حس میامتحانش کن
 

تو رابطه    سخوردگ

تو هم مثل من   خواممن نیم کنه،عشق رو نابود یم

م جونم رو بدم تو بخند ،نابود یس   ... یمن حارص 

چه  یخند که یم  یاذره هیهمون  که اگه بدوب  

 ...با دل من کنهیم

  نیمرد، قبول ا نیراه ماندن با ا  دانم یم خوب

ا ام و  عمِر خانواده کیاست که با تفکرات  ط یس 

 .باشدیم ر یخودم مغا

ا به   آنقدر سخت و نشدب   میبرا گر ی که د  یطیس 

 ...گرید  شکن  سنت   کیو باز هم  د یآنظر نیم



کار بلد دستان  داغش دوباره    یهانوازش ر یز  بدنم

  چی ه بار نی ا داند و او هم انگار یم شود سست یم

اض و تعجن   که با جسارت   ست ی در کار ن اعیر

 یباال یهادر چشمانم دکمه هی  و خ  ند ی نشیم

تشبر   . در نگاهش چنان عشقر کند را باز یم س 

اما دست   بندد که راه شک را بر دلم یم  جوشد یم

 :کنمه یمکه زمزم  ست یخودم ن

قبل از ازدواج رابطه داشته باشم،   خواستممن نیم-

ِ  کِس چی که تو هنوز ه  اونم وقنر 
 

 ...زندگ

 و طوالب   قی را عم م یهالب  شود خم یم میرو 

 :زندلب یم  ی  گنفس یبوسه نی ا انی و در م  بوسد یم

 من همه-
 

زدن هم توام... آدم  جا  کس زندگ

 ...ستمین

 

 

*** 
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  وزد که یم  باز است و باد خنگ مهی سالن ن یپنجره

و سبک کرده است   فی خانه را لط  یهوا  یبه قدر 

  شیر یب هی ثان  کی میهازدنپلک ی   ب یکه اگر فاصله



 د یآ. اما دلم نیمرومفرو یم قی عم اب  شود به خو 

را به خواب بفروشم.  ب یحال غر  نیآرامش و ا  نیا

داده   ه ی تک هکاناپ  ینشسته به دسته مهیرسام ن

دست مرا در بغل دارد و با دست    کیاست با 

  یاسابقهحالت ب   کیو در  کشد یم گار ی آزادش س 

 ر یداده است. ز  حی سکوت را به حرف زدن ترج

خالف اکی   آنقدر آرام و بر  کنم،نگاهش یم چشیم

و غوغا درون مبل فرو رفته  تنشب   شی هالحظه

 گارشی سبار آتش س  کی  هی است که اگر چند ثان

فرو رفته   قیعم به خواب   کنمسخ نشود فکر یم

 شاب  یو با پر   شومیم هی  خ  میرو است. دوباره به روبه

ورد  فرد م کیدوست،  کی کاش   یکه ا  کنمفکر یم

مسائل   نی در مورد ا توانستمداشتم که یم نانیاطم

 عمر به هوش و  کی با او صحبت کنم. من که 

  مبا تمام وجود دمی ناز یم  تمیدرا
 

  احساس درماندگ

 نیمکردمیم
ً
از چه قرار است   هی قض دمی فهم. اصال

 از اول   ا یوجود نداشت،  شیر یدو حالت ب
ً
رسام کال

دردودل کرد به من دروغ  میکه برا  یاز روز  حنر 

من  ا یِس کارم گذاشته بود.  تا یو به قول ب گفت یم



 نیم
ً
بود که به نظرم   چه مشکیل نی ا دمی فهم اصال

  افتادهی اتفاق ن  ب ی و عج یعی طب  ی  مورد غ کی حنر 

 با ا
ً
به جنون دچار   یروال فکر  نیبود!؟ قطعا

که جواب   کیس  نی بهیر  دانستمو یم شدمیم

فقط خودش است و بس. اما  داند را یم میهاسوال

  ت یکه به تو اعتماد کرده و برا  از کیس شد مگر یم

یس  ی دق  دردودل کرده است بی 
ً
 ست؟یمشکلت چ قا

خودم  د ی من با د ی آن بود که شا ترمو ترس بزرگ

 . من حنر دمی فهم اما نیم شدمیم متوجه موضوغ

رسام جز آن دسته   د ی با خودم تصور کرده بودم شا

باشد که در رابطه دچار خشم و جنون  از مرداب  

م به خاطر دهند و آزار یم  شوند یم . از شدت س 

. او از هر بندمتصورات وحشتناکم چشمانم را یم

. در  شدمیم  وانهیمن داشتم د بود ویل ماللحاظ نر 

ده یم که   یاو همزمان با بوسه شومآغوشش فرس 

 :دی گو یم زند،یم  میموها یرو 

ه قربونت برم، با-  …میبر  د یخوابت نی 

  .کنمباز یم را به سخنر  چشمانم



  فته،ی پدر زنم باهام چپ ب یاول کار  خوامنیم-

،  هو ی د ی شا  یس  هیپدرت اومد   ا یصبح برگشیر 

  !بهت بزنه

و با دستش مرا   گذارد که نیم  نمیبنش خواهمیم

 .داردنگه یم اشنهیتخت س

  انتخاب کرده؟ اسمت رو گ -

. زمزمه  بوسدمآرام یم یا لحظه کنم،یم نگاهش

 :کنم یم

  ا…ی  اسمم رو بذاره سم  خواستهبابام… مامانم یم-

 .هیبابام گفته نه سا

تو که در   ی هیسا گفت که یم  افتمحرفش یم اد ی و 

 
 

انداخت و در   افتاد، خدا به ما نظر خاض مانزندگ

 .باز شد مانیبرکت به رو  و  یروز 

و سپس  کند بار با خودش نجوا یم نی را چند  اسمم

 :دیگو یم یبلندتر  یبا صدا

 …یلی…خن  ی عج  یلی تو خ -
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و  ی   بدارم با ذره ی   چبه او و خودم و همه آنقدر 

که حرفش ته دلم    کنمنگاه یم د یشک و ترد یدهید

    کنم. با دلشوره فکر یمکند یم را خایل
ً
که حتما

 منق   یبه نکته شیهاحرف یدر ادامه  خواهد یم

 .اشاره کند

  کنهفکر نیم وقت چی آدم ه ه،ی سا هیدرست مثل -

 امونآفتاب ب   هی و داغ   ابونی ب  هیاز  هی سا هی

و   یو آباد گردهنجاتش بده… چون دنبال آب یم

 …کمک… اما 

ندارم  یارصار  چی و من هم ه  کند یم سکوت

  ربط بعد ب   یسکوتش را بشکنم. چند لحظه

 :پرسد یم

 ؟ ی دبرام انجام یم یکار   هی-



  ؟چ  -

  ؟کن  یم رو خونه تکوب   نجا ی ا-

تشو بر  نمینش صاف یم  بهت کیم با    میرا که رو   س 

 .چمی پبودم محکم دور تنم یم دهی کش

 …ام ،عن  ی-

  کنمهماهنگ یم ا،ی ب هر وقت کار نداشنر  عن  ی-

! کل خونه رو اد ی الزمه ب ی ی   هر چ ا ی ونی کام  ا یوانت 

 از اتاق خواب  ون،ی  ب ز یبر 
ً
برو از اول بخر. لطفا

وع کن…  رو   هم که من نباشم! همه چ   زماب   هی س 

  !رو  همه چ   ه،یدور سا ز یبر 

 :کنمو زمزمه یم دهمفرو یم دهانم را به سخنر  آب

  ست؟ین  یی   مادرت چ  لیاز وسا  نجا ی اما رسام ا-

  !ج  یه ،یادگار ی

  اتقهی سل  نمی بود شکستم، بب  متأسفانه هر چ  -

 .کن  زمیسوپرا ها…یجور چه

 …مت یتصم کمهی-



  تو  خواد دلم یم ویل دادم،زودتر انجامش یم د ی با-

  ؟کن  کار رو یم  نی ا ؟یبرام انجام بد

. با همان  دهمبه عالمت مثبت تکان یم یس  آرام

 :زندیم حال آرامش چشمگ

 …ی ادگار ی میدار کاناپه رو نگه یم  نی فقط ا-

  گذارمقلبم یم یو دستم را رو  بندمرا یم چشمانم

بانش بکاهم  .بلکه بتوانم از شدت رص 

 

 

*** 

 

 ”نهم فصل“

 ”کی پالک“

 ”گشوده شده  یهاپنجره“

 ”داغ و پر غوغا قاب  “

 



 

 

تا صبح را مانند مسخ   مانده زمان کوتاه باقر  مدت

و مدام  زنمزل یم امگویس    یها به صفحهشده

 حنر  کنمیم یی   مطالب مختلف را باال و پا 
ً
 و گاها

 ی جو کنم؟ دق و را جست  یی   چه چ د ی با دانمنیم
ً
  قا

را رها  را؟ با س شدن دستانم گویس   چه مطلن  

  عیــــو س  کنم باز یم میحوله را از دور موها کنم،یم

خواب و خسته در کمد به دنبال   جی . گ شانبافمیم

کندن  و دست  آخر با جان گردممناسب یم لبایس

. در عالم فکر و  شومرفیر  به س کار یم یآماده

و هنوز چند قدم از در    بندمرا یم اطی در ح  الی خ

آشنا و منحوس  ب  ام که صدا خانه دور نشده

 :دیگو یم

  هیجو، خانم پناه-
ً
 !لحظه لطفا

  دنیو از د چرخمام یمپاشنه یو رو  زنمیم پلک

لحظه بدنم  کیپوزخند رضا و حالت نگاهش 

 .لرزدیم



کدوم   چ ی از ه ،شنایسفهی جالبه، چقدر تو وظ -

 …ت ی! نه از کارت، نه از الواتزب  نیم
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 :شونداز نفرت جمع یم میهالب 



 .ست ین  نجا یا که دنبالیس    درست مثل تو! اوب  -

  دهی کش  میکه بروم اما بازو   گردمرا بریم میرو  و 

 چشیم ر ی و ز  ند ی نشبه تنم یم ی. عرق سدشود یم

 .اندازمبه اطراف یم نگایه

هم که  اشتباه نرفتم، اوب   ب  جا  وقت چی من ه -

 کمهیاشتباه بود!  میبند! منتها زمانب  دنبالشم تو

دم  ،یاومدم، خونه نبود  شب یزود اومدم… د

هم  با چه حال و س و وضیع …ی صبح اومد

 خواب  حاال حاالها یم …گفتمیاومد
ً
. اما نه تو واقعا

  !جو پناه ی مبارز رو دار   کی یهی روح

و جان   کشمیم ونی  دستش ب  انیرا از م میبازو 

نگه  یی   را پا میصدا هیدر و همسا  یتا جلو  کنمیم

 .دارم

 ؟ ی خوایم چ    ه؟ی شو رضا! چخفه-

و من   خورد دارد دورتادور صورتم چرخ یم نگاهش

 دارم عذاب یم
ً
 که هر لحظه   کشمواقعا

ً
مخصوصا

 .شودتر یمپوزخندش پررنگ و پررنگ

  م؟ی با هم حرف بزن-



 .دهمتکان یم ی نفرت س  با 

رو  کن  یم یکه دار   ب  ها غلط  یبرو ادامه ی   بب -

که تو ذهنت هست.    یانجام بده، تا ته هر س  

با  ! من حرق  ینکرد که تا االن کوتایه  یجور ی   هم

 .تو ندارم عوض  

 :زندباز پوزخند یم نه ی سبهدست 

  یلی جو؟ خ کردم پناه  ن  ی من به تو توه-

  شنهاد یپ م،ی حرف بزن ا ی. بها یشد ختهی افسارگس 

 گ خوب  
ً
  ت ی خواست تو رو اذ برات دارم. اصال

  باال؟ میکنه؟ بر 

 :غرمو با حرص یم خورد درهم گره یم  میهااخم

 یم ی ور  یکدوم باال؟ چرا در -
 

 .برو گمشو  ؟گ

تا فردا هم  ست،یکه ن  تون، کیسخونه میبر -

! زشته وسط کوچه، تو هم که کمال آننیم

درت اثر کرده دهنت چاک و بستش رو   ی   نشهم

   !از دست داده حساب  



خاک دو   یاحمق! ا ی دهی سپ ینالم”ادلم یم در 

  ا یاحساست عشقه  ست ی عالم بر ست که معلوم ن

  شی آت یدار  شی حماقت محض که در ازا
 

 به زندگ

  .”نه فقط خودت زب  ما یم یهمه

  میهابه قدم قر ی و همراه با نفس عم زنمیم پلگ

ام با  و کنار شانه د یآیم  میپابه. پا بخشمسعت یم

 :دیگو یم آرام و مسلیط یصدا

نرفته   ادتیجو،  رفته پناه ادتی یار دآداب مهمون-

و من تا کارم باهات   یشدن ندار  ب ی که قدرت غ

باهات   خوامیم  ی   تو ماش ی   ! بشرمتموم نشه نیم

 …حرف بزنم

 :زنمو کالفه سش داد یم ستمیا کوچه یم  س 

جو، چه مرگته؟ من با تو به من نگو پناه نقدر ی ا-

  کار چ    ه؟ی چ دتی جد د یتهد آم،بهشتم نیم

 ؟رو بکیس   دهی سپ  ؟من رو بکیس   ؟بکن   یخوایم

دوست  حرف آخرم رو اول گفتم بهت، هر غلیط

  .بکن رضا یدار 



و حرف و  ست یبه کارش وارد ن  یلیانگار خ-

 نقدر یپشت سش درسته! چرا ا یهاث یحد

خوب  یلیحالت خ د یکه با  االن ؟عصن  

  هم بدت اومده؟ ت یلی باشه…االن از فام

 :میساهم یم یرا رو  میهادندان

نحس تو موقع تلفظش چندشم   ینه از صدا-

  !شهیم

 :زندمعنادار یم یلبخند

که شب تا صبح تو بغل   کیس  ویل د یببخش ،آچ  -

 گه،یصدا زد د  لی به فام د یرو با اسگهیمرد د هی

  نه؟

 ی آره دق-
ً
ناموس و  یل ی تو خ  نکهینه ا درسته، ویل  قا

ف ست یم   .شهس 
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و   کند را تماشا یم میپا در سکوت ستا  یالحظه

رساندن   تیکه قابل  یلبخند  زند،دوباره لبخند یم

 .مرا به حد جنون دارد

! جور نی تنده، نکن با خودت ا شت یآت یلیخ-

نه  م،ی حرف بزن ی   تو ماش ی   بش …یس  یم مونی پش

اومدم نه جنگ و جدل. گفتم که برات  د ی تهد یبرا

 …دارم  خوب    یشنهادهایپ

 گهیشده، د رمیبشنوم! االنم کار دارم، د خوامنیم-

 .یس  س راه من سی   نیم

 .قدم بردارم گذارد و نیم ستد یایم میجلو 

من   نقدر یدادنم، ا  یمن عاشق زور گفیر  و باز  ی   بب -

که    نکبنر  نی از ا  خوامنکن. خر شدم یم کیرو تحر 

نجاتت بدم. بذار باهات  زب  توش دست و پا یم

سل کن… من براشون غذا حرف بزنم، کارت رو کن

  خوبه؟ فرستمیم

 
ً
که خی  دارد من چه کار    کنمتعجب نیم اصال

 نیمکنمیم
ً
از اندازه دارم  شیچرا ب دانم! و اصال



و  و به شدت عصن   دهمعکس.العمل به خرج یم

 .قرارمب  

  ها یلیهنوز خ  کنممن فکر یم-
 

رو   هسیر  گرسنگ

ق  که با پول ب    ب  بدن به غذا حی ترج و  س 

 …بدست اومده هی بق نیو آه و نفر  یکار کثافت 

 .می  گآتش یم شیر ی من باز ب و  خندد یم باز 

  !بازم شعار-

 …برو گمشو رضا-

فب    آدم  کثافت و  ی   هم  ی   بب -   ت ی زندگ خواد یم س 

 هیبارم  هی  خواد رو بهت برگردونه! یم تندهیرو، آ

افتت آسمون   یکه ادعا  ب  کار درست بکنه اما تو  س 

که بگم   کن  رفتار یم ی جور  یرو سوراخ کرده دار 

 چرا با
ً
 نی ا فتم؟یآدم ب  نیبه فکر کمک به ا د یاصال

تا  ی   تو ماش ی   بش برو حاال هم  اقته…ی ل خودش ب  

 .سوارت نکردم  گهیجور د هی

رضا   دانم. من یملرزد کرده است و یم  خیبدنم  تمام

دروغش قابل  نامرد است و راست و  زند،بلوف یم

  دنی به محض شن میهااما گوش ست ین ص یتشخ



در کمال  میو پاها کشند آن دو جمله سوت ممتد یم

و داخلش   کند را باز یم  نشی عقلم در ماش ِی ناباور 

 .نمی نشیم

 .سوال دارم هیازت -

 !جا حرفت رو بزن ی   روشن نکن هم  رو  ی   ماش -

 هی تک اشصندیل شنر و به پ کشد را عقب یم دستش

 :د یگو لب یم ر یو ز  دهد یم

حرفام رو بزنم  نکهیخب… باشه. قبل از ا یلیخ-

 جوابش برام جالبه پس  هیازت 
ً
سوال دارم واقعا

 .فکر کن و بگو

و  رو ادهیپ یچشم به منظره حوصلهو ب   کالفه

 .دوزمعابران یم رفت و آمد صبحگایه

 ی من دق-
ً
ا ی   هم   قا کرده   ن  یبشیرو برات پ ط یس 

منتها هزار،  خواستمرو ازت یم ی   بودم… منم هم

، محرم یم با   شد یم  د یشا م،یشدهزار مرتبه بهیر

. صاحب  می صدا عقد هم کن و س  گذشت زمان ب  

  ،ی   خونه، ماش
 

کار!   حنر  …ی شدیم همه چ   زندگ

  توب  که االن تصورشم نیم  گهید یا ی   چ یلی و خ



که    یدی شد؟ به کجا رس  م چ  بدون خوامیم …بکن  

 گهید  یهاسیهم سو  کن  ش کار یمهم تو خونه

من که  شنهاد ی پ ه؟ی فرقش با من چ  ؟ید بهش یم

  !تر و بهیر بودبه جا  یلی خ

  یدادخواهرتم از دست نیم یموندبا من یم اگه

 …افتادوضع نیم نیتم به اخانواده

 .و پر از لذت قی عم  زنم،من لبخند یم بار نیا

 سوال-
ً
که بهت   کن  رو انتخاب یم ب  ها مخصوصا

بشه؟ فحش خوردن رو دوست    ی   توه شیر یب

  بهش نه؟ یعادت کرد ؟یدار 
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که هم عشقت رو دوست    هسنر  تو تنها آدیم-

  .کنهنیم تم ی هات اذداشتم هم نفرتت رو! فحش

 …ض یبدبخت  مر -

 .چدیپیم  ی   ماش یدر فضا قشی نفس عم یصدا



همه بد  ن یجو، الزم به اخانم پناه دمی سوال پرس -

جر و بحث و دردس  ی ! گفتم که براست ین قلقر 

 .ومدمی ن

  یقفسه شوم،یم هی  خ ابانی لحظه به خ چند 

 نفس کم   رود یم یی   از خشم باال و پا  امنهیس
ً
و رسما

و حال خرابم را  یقرار همه ب   نیام. به ندرت اآورده

چون رضا.  یهم در مقابل کفتار آن دهمبروز یم

و با  گذارمنامظمم یم یها نفس یتمام تمرکزم را رو 

 یبا صدا  شود یم  آنکه مدام ته دلم خایل

 :میگو یم یتر مسلط 

با تو   م،یطال و مس که بگذر  سهی از بحث مقا-

با خودم  دادم؟یم جواب خودم رو چ   موندمیم

  کردم؟یم کار چ  

هشت سال هر روز صبح که از خواب پا   نی تو ا-

  به خودت چ   ،یدیخودت رو د نهی و تو آ یشد

  کنم…دمت گرم من بهت افتخار یم گفنر   ؟گفنر 

خون از در  صبح خروس  یشدکه پا یم  ب  روزا

 ،مردم کار کن   یخونه یکه بر   ونی  ب  یزدیم



و اون  یکردنیم ت یاگه خر  یفکر نکرد وقت چی ه

االن کجا  احمقانه نداشنر  یعاهمه غرور و اد

  ؟یبود

. چطور کنمو نگاهش یم چرخمسمتش یم به

و  کردمدرک یم او را بهیر از هر کیس یروزگار 

باور  همفکر، هم ن  ی جبود که به طرز ع نیتصورم ا

 .میو همراه هست

   ،هر انتقایم ،ی رضا هر باز -
 

 ب  انتها  هی ،هر جنگ

وقته به   یلیکه بوده خ  ی ی   من و تو هر چ ی   داره، ب

چه  فهممو من نیم ینفع تو تموم شده! تو برد 

ها و  تو تمام عقده ؟ ی خوایم چ    گهیمرگته، د

  یهر باز  ،یکرد  هات رو س من خایلحرست

 حنر  خواد نیم گماالنم یم …یدرآورد خواسنر 

مونده   یی   چ کن  اگه بازم فکر یم یبد  حشی وضت

 انجامش بده.  یس  که با انجام دادنش آروم یم
ً
حتما

تو   یاما و اگر  چی ه کن  به من فکر یم بذار وقنر 

  یتکرار  ی هابحث  نیذهنت نمونه. تمومش کن ا 

س  میهم حرف بزن  امت یرو… من و تو تا روز ق 

 .می فهمحال هم رو نیم سوزب  



 یاهی و چند ثان دهد دهانش را قورت یم آب

من حالم خراب  فهمم. نیمدرخشد چشمانش یم

 دارد بغضش را فرو یم ا یاست و 
ً
و   دهد او که علنا

 .زنداشک درون چشمانش برق یم

  نی ا دوب  . یممیبگذر  کنم…به تو فکر یم من وقنر -

 نی ا یجواب سواالت هست من همه  ست ی بحث ن

  مونی ساغم، که پش  یای ها منتظر بودم بسال

  نمیرو بب خواستمو یم د یکه با   یی   که اون چ  …بایس  

  !دوباره ساغت  امی خودم ب نکهینه ا

 .دهمتأسف تکان یم یاز رو  یس 
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!   یوانهید  ا،ی دن  نی تو ا ها یلیخ- قدرت هسیر 

 ه یشهرت… و   پول، مقام، حنر  یوانهید

 براشون مهم ن  هاشونیس 
ً
با  ست ی مثل تو اصال

برسن. تا   نا یا یبه همه چه رذالت و حقاربر 

  نقدر یقابل درکه… البته که سخته درک  ا نجاشیا

ق  ب   . اما   نی بودن ا  شهیهم ویل س  آدما، بازم هسیر 

حرفاست، حاال که به هر  نیتر از اخراب الت تو ح



 ه یبه نظرم  ید ی رس  ا ی دن  نی تو ا  خواسنر که یم  یی   چ

 چهار و ست یروانشناس متبحر استخدام کن ب

 
 

 .بشه فرچ   هیکنه، مگه   ساعته باهات زندگ

 :دهد تکان یم یو س  زند یم یلبخند

من فکر کن.  شنهاد یحاال تو به پ کنم،بهش فکر یم-

کت مهندیس ا ی ب  …که دارم کار کن  خصوض تو س 

که باز    رود یم  نشی ماش  یهی  به سمت دستگ دستم

 :دیگو یم

سالت    ست یب گهیس جات، االن که د ی   بش-

 دار. مگه نیمپس دست از حماقت بر  ست ین
 

من   گ

 خوامخب یم ت؟یو زندگ ندهی گند زدم به آ

 .درستش کنم

و  کنمنگاهش یم یسشار از ناباور  خشیم با 

 :میگو یم

 ب-
ً
 یمخصوص تو بشم؟ چرا در  منیس   امیحتما

 یم  یور 
 

 !گ



منه، یم-  اد ی که بهت کار   ممی ت نی دست بهیر   سی 

کتم کار یم به نایم ب  هابدن. مهندس با   کی   تو س 

و  افنر راه یم عیــــس  ی هم که تو دار  یاستعداد

وع به کار یم هیبعدش خودت مثل   .کن  مهندس س 

 :زنمسش داد یم کالفه

  ج  ی و ه مدرک ب   امی تو حالت خرابه! ب گممن یم-

  گهید نقدر یتو ا عن  یهم نداره؟!  یراد یکار کنم؟ ا 

مهندس   یاج پلمهیآدم د  توب  که یم  رهخرت یم

 هیو آب از آب تکون نخوره؟ و تازه  استخدام کن  

به نام هم وقتشون   یکرده  لیمشت مهندس تحص

 بدن؟  اد یرو بذارن به من کار 

 .دوزدیم ابانیاو نگاهش را به خ بار نیا

خودم برات    کنم؟استخدام یم پلمهیگفته آدم د  گ-

 یم  کنممدرک جور یم هی
 

از راه دور درس خوندم  گ

 اره،یدرب  قیآمار من رو دق آد نیم کیس  در ثاب  

بهت بگم   ،یی  گیم اد ینگرانش نباش. مهم کاره که 

تازه ِس  خوده،ب   هی   چ هی  تو دانشگاه بخوب   هر چ  

  !هیبه چ چ   فهیمکاره که یم



حجم از  نیاو را و ا توانمام چطور یممانده

را   د یآیم  ونی  هانش ب از د وقفهکه ب    مزخرفابر 

  اشی   بشنوم و همچنان آرام و خونرسد درون ماش

  نکهیاز تصور ا کشد یم  ی  قلبم ت یا. لحظهنمی بنش

که به    ب  باشد… با صدا  آساب   نیبه ا ی   چاگر همه

 :میگو نگهش دارم، یم یی   پا توانستمزور یم

؟ اون-
ً
  ؟ ی خوایم وقت در ازاش چ  واقعا

و  شود چشمانم یم ی هی  خ  یاهی قدر چند ثان به

اش زمزمه  به چانه دنیسپس در حال دست کش

 :کند یم

 .ج  یه-

 :میگو سش بالفاصله یم پشت 

  !ج  یه-

 :پرسمو یم دهمتکان یم یس 

  من شه؟ ب ی نص د یلطف با   نیاون وقت چرا ا-

کمکت    خوامجو، دفعه صدم یمپناه  یخنگ شد-

ان کنم  .کنم، جی 
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که    کنمرا حس یم تمام وجودم آن جنون آب   با 

و دست به قتل  شوند دچارش یمها در لحظه انسان

  ت ی موقع نی خدا مرا در ا د ی. شازنند یم  ت ی و جنا

قرار داده است که بفهمم رسام موقع شکسیر  

و خودش چه  وار یزدن به در و د ب ی و آس  لیوسا

 از عدل و انصاف به دور  کشد یم یزجر 
ً
. اما واقعا

همه اجحاف و  نیا یکه چشم رو   است که من  

ها با  ام باز بخواهم با گذشت سالبسته ینامرد

بدنم بلرزد و تمام مسائل تن و  نیا  دنی کش  شیپ

 .زنده شود می ام براگذشته

 راست یم-
 

من خنگ شدم. هم خنگ، هم  گ

که تند تند جرم   یکار! انگار اون تو نبودفراموش

که    یاپرونده کرد…من اضافه یم ینکرده به پرونده

با   شد یم  اد یز  یجور ی   هم  هاش وقنر تعداد برگه



 بق کردمخودم فکر یم
ً
  هی شب هم سنوشنر  هی واقعا

؟ چرا وقنر   دمتو بازداشتگاه بو  به من داشیر 

که اون همه ترس و کابووس رو   کمکم کن    نخواسنر 

آخرش که  هام؟ب  تو بازجو  ا یبا هم تجربه نکنم؟ 

 همه   بشه ویل مشخص بود قراره چ  
ً
تو مخصوصا

االن  ،یهم که بود کرد  رو بدتر از اوب   ی   چ

به اون   ؟ابام چ  به ب راسنر  ؟کمک کن    یخوایم

ان ک یخوانیم ؟کمک کن    یخوانیم   ؟ن  براش جی 

  هیحداقل به  ؟کن  کمک   یخوانیم دهی به سپ  ا ی

 دوستت داره کمک کن، تو که ا  ینفر 
ً
 نقدر ی که واقعا

من اگه سم   یفکر کرد …یشد خواهی  خوب و خ

خونه گرمه مغزم تعط   گهیشده و د  لی به گاز و آشی  

  یخواکه یم  یکرد   دا ی پ ب  ! چوب جادو فهمم؟ نیم

 هیبا  کن    اکاون همه اتهام و حکم رو برام در جا پ

من خر و نفهمم؟!   کن  فکر یم نقدر یا ؟ مدرک قالب  

  حد رضا؟ نی تا ا

 .کوبدیم  ی   فرمان ماش یرو  کالفه



 یی   چ ،کار کن    توب  کت من یممن گفتم فقط س  -

چوب  ا ی  کنمات رو پاک یمپرونده نکه ی گفتم از ا

  دارم؟  ب  جادو

 :میگو کراهت یم  با 

 بزب   یی   که به هر چ  یبار دار چوب نکبت  هینه تو -

  توب  ادعاشم نیم حنر  شه،به خاکسیر یم لیتبد

 …بکن  

  حنر  شوم،یم ادهی پ  نشی سپس به سعت از ماش و 

و به   د ی  گام که محکم مرا یمقدم فاصله نگرفته کی

 آشنا ر ی. ز چسباند یم  ی   ماش
ً
عابران    ینگاه بعضا

 .شومدارم از خجالت آب یم

که   یشنو . از من نیمیای ب یی   پا  ،یباال بر -

   ! اوب  مونمی پش
 

تو، خودت  که گوه زد تو زندگ

  دست کیس  ب  جو! تو اگه آتو پناه هیخانم سا یبود

 یاومدآسه یم رفنر دم آسه یممثل آ نداشنر 

کنه چه    ی   جرات نداشت به تو توه  حنر  کسچی ه

  رد به کنار، در مو  نیپس او اخراج.  ب  برسه به بازجو 

بود   د یو شا د یبا که فکر کنم هر چ    ب  منم تا اونجا 



تو  به بعدش نه فکر کن    ب  جا هیرو، بهت گفتم. از 

تو بود  یهم جا یاگهیهر کس د  ،یمهم نبود

. تو از دستم رفته کردمهمون کار رو باهاش یم

هام هم فدات و هدف می زندگ د ی چرا با  یبود

ه  یچون تو فقط  ستمین مونی من پش کردم؟یم

و   من هسنر  ستادنیا نجا ی ا یاز بها ی ی   بخش ناچ

من اگه   ،مهم و خاض   کن  هم تازه فکر یم نقدر یا

  ونی  بود که از ذهنم ب نیا یدنبالت افتادم برا

 …یر نیم
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  تا کیم کوبمیم  اشنهیدو تا دستم را تخت س  کف

 .دی  ازم فاصله بگ 

  شی خال یبذار جا  شو… بعدم گفنر شو! خفهخفه-

  عن  یرو تو ذهنم با خواهرش پر کنم انگار نشد… 

کنه بس   فیتو رو توص  تونهنیم ا ی تو دن  یا واژه چی ه

 …! بس کهکه پسنر 



 یا گرفته  یو با صدا د ی  گ از من فاصله یم خودش

 :دیگو یم

ندارم، خودش دست از سم  یکار   دهی من با سپ -

  !دارهبرنیم

  یوانهیزن د کی و مانند   گذارمسم یم  یرا رو  دستم

بلند   رو ادهی خسته، ساعت  هفت صبح، وسط پ 

  ی   اول ی. براخندمبلند یم
 

ترس  کیم  امبار در زندگ

و  اندازد به اطراف یم . نگایه نمی بدر چشمانش یم

سابق،   یرضا هی . شبشود در خودش جمع یم اندگ

ا حل مسائل یدانشجو که موقع فکر کردن و  یرضا

و انگار  د ی کشرا به سمت داخل یم شی هاشانه کیم

 .قصد داشت خم بشود

هست رو  اقتتیکه ل  یی   اون چ شد کاش روم یم-

 توقع دار وجدانب   ،عوض   کردم بارت یم
ً
  ی! واقعا

 یولت کنه؟ اون بچه  یکه سش آورد  ب  با بالها

با من و ذوق پول و مقام  یس لجباز  مغز، احمق  ب  

 …کشوند  اهی رو به خاک س   شیتو، زندگ



 یس  هی دهی از سپ  خواستممن فقط یم هیسا-

و با وجود اون، تو رو تحت فشار   ارمیاطالعات درب 

 از 
ً
از دست خودمم   هیقض ب  جا  هیبذارم؛ اما واقعا

  یاز ی فرق داشت من ن یل یبا تو خ دهیدر رفت، سپ 

رو به تو ثابت کنم اما اون   یی   ندارم بخوام چ

  هینمون یتا ب  خت یکرم ر   نقدر ی شد ا چم یپاپ نقدر یا

 …شکل گرفت  یا رابطه

  جا چی ه گهی به جهنم هر دوتاتون! د نی به درک، بر -

! فکر نکن من ها یس  س راهم سی   نیم شکیل  چی به ه

و تو    د ی ترسخودشم یم  یهیکه از سا  مهی همون سا

کرده    رو از ترس تو و امثال تو زندوب  خونه خودش 

  !امتحان کن   توب  یم  ،ن  ی ببد یم نمت ی بود بب

هم   شی ام که هم صداقدر دو قدم دور شده به

و حس  شود . نفسم تنگ یملرزاند لحنش تنم را یم

گردباد مخوف دارم دست و پا    کیدرون    کنمیم

 ی   که من حواسم نبوده او قوان  ب  جا کی زنم،یم

 .را عوض کرده است  اشیباز 

 !ه؟یسا  کنم من رو ببخیس    کار چ  -



  می  گ را تا به حد جنون گاز یم میهالب   ابانی به خ رو 

 .گردمخونرسد به سمتش بر یم یاما با ظاهر 

 ب  جا همون رممن دارم یم ها،یکرد  جو! قابر پناه-

کار! تو    یابا تا صبح اونجا بودم، گور ب شب یکه د

 کهکیس  و  خودت گفنر   …سنر ی ن موب  ی که اهل پش 

رو، به اسم   کنهصبح یم یمرد هیشبش رو بغل 

، صدا نیم افت تو! اما   مانیبا ا یاونم مرد کی   و س 

 گم    نکهیا  یجواب سوالت اونم برا
ً
گورت رو کال

درست به  ؟ زمان رو به عقب برگردوب   توب  یم ،کن  

  ؟ توب  یم  ش؟ی هشت سال و شش ماه پ

و ادامه    زنمیم یمبهوتش پوزخند ی افهیبه ق رو 

 :دهمیم

  فی خارجه، ح اراتت یاخت  یطهی از ح نیچه بد! ا -

  ،زمان رو به عقب برگردوب   تونسنر شد… اگه یم

  فی رضا، اونم با دل و جون! اما ح دمتی بخش یم

 .فرصتت سوخت. تموم شد

که فقط از او و بحث گذشته    دارمیمتند قدم بر  تند 

و هر چه مربوط به آن است با سعت دور شوم، 



در   اشی   آنقدر بلند است که طن  شی اما صدا

 :چدی پیم میهاگوش

  چی ه سجاشه، ب   شهیمن هم شنهاد یپ-

 .داشنر چشم
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  ی   اول یبرا
 

اتوبوس  یلهی سم را به م  امبار در زندگ

. زمیر و ساکت و صامت اشک یم  دهمیم هی تک



که با سعت    اماب  تند  ب   لی ام در س افتاده

فرصت نفس تازه کردن داشته   آنکهب   اشب ی عج

از   یاکه مجموعه  کنمیم را تجربه ب  ها ی   باشم اول 

 .هاست ن  ی ی  شو  ها تلج  

  ختهی هم در آمچنان با  ن  یی  شو لذت زجِر تلج   

  حسشده که تمام بدنم، ذهنم و روحم کرخت و ب  

که در    دفاغ یهاآن سد  میبرا گر یشده است. د 

  بهیندارد، بگذار هر غر  نر یاهم  چی گذشته داشتم ه

  نی مگر در ا ند ی مرا بب صالیاوج است یو رهگذر 

  اماوردهی ها که خون دل خوردم اما خم به ابرو نسال

که حال به  انداخت   یدور گردنم مدال افتخار  کیس

  میهااشک خیر  یخاطر شکسته شدنم و فرو ر 

 داشته باشم؟  ی احساس بد 

  آورمطاقت نیم گر ید شومیم ادهی اتوبوس که پ از 

 نیم
ً
ساز باشم اما قلبم سبار و مشکل خواهمواقعا

و به   آورمیم  ونی  ب فمی را از ک ام. گویس  ترکد دارد یم

روزها با او در تماسم زنگ  نیکه ا  یاتنها شماره

 هی  خ  خورد طور که دارد بوق یم. همانزنمیم

 .مانمیم گویس    یصفحه



آن است که   یدهندهنشان طوالب   یهابوق 

 توانمنیم گر یصاحبش در خواب راحت است اما د

حجم از  نیرا به ا گرانیصالح و آرامش د

  یکه صدا  دهم. زماب   حی خودم ترج   حایلشانیپر 

فرصت نفس  آنکهب   شنوملودش را یمآخواب

. کنمیم فیماجرا را تعر   شیبه او بدهم برا دنی کش

که دارد از    فهمم ها یمملحفه خشخش یاز صدا 

. در تمام طول مکالمه ساکت  د شو بلند یم شیجا

تنها   اشو عصن   قی عم یها نفس یاست و صدا 

دهم تماسمان قطع  ص یکه من تشخ  ست ی شاهد

تا  شود که تمام یم  میهانشده است. حرف

  اشگرفته و عصن    یبا صدا می  بگ نفیس خواهمیم

 :پرسد یم

  ؟یکرد   هی تو گر -

  شوند پر یم عیــــکه س   ب  هاتاکیس فیبه رد فی بالتکل

 :کنم. زمزمه یممانمیم هی  خ

  شمیم من چه حایل فهیمخسته شدم… تو نیم-

  چی ! هکنه ، مهندس یمجلوم مهندس یه وقنر 



موضوع من رو داغون  نی قدر ا ا یتو دن یی   چ

 …کنهنیم

 یطور چه دونمخدا شاهده من االن نیم هی سا  ی   بب -

 گهیچون دهنم رو باز کنم د  می  گدارم خفه خون یم

 یکهی بگه مرت ست ین گیجمعش کرد آخه  شهنیم

بنگاه   خواد برس نیم ت یبرو به همون… مال  وز ی پف

 !!!حروم لقمه یواسه من راه بنداز  ی  کار خ

 دنی شن  می را از ب امگویس    یصدا  زدهوحشت 

و ناله   کنمکم یم  شوند،که از کنارم رد یم  مسافراب  

 :کنم یم

به من  یخوا یم  ست،ی رسام! من حالم خوب ن-

س بد شیر یب  ؟ یاسیر

 !نجایا  ا ی پاشو ب -

 هی یبرم خونه د یاما امروز با ام،ی ب  خواستمیم-

 یواسه آشی    یحال مساعد دونمکه یم  خانم مسن  

نداره، گناه داره. اخالقشم   دنی و به خودش رس

ساعت قبل کنسلش   هیبده االن بخوام  یلی خ

 …کنم



 :کندرا رها یم قشی عم نفس

برات   یاگهیبه هر حال تو هم مثل هر آدم د-

تا حاال  دونمهم یم د ی بع آد،یم شی مشکل پ

موضوع  نی ا تو کارت بوده باشه. ویل یا کنسیل

 زنگ بزن بگو دم صبح   ی   روت یلی خ
ً
هست! اصال

سم   مارستانمی بده، اومدم ب یلیشدم حالم خ ود یپر 

  !نایابزنم و 

 :میگو یم زدهبهت 

 ؟ چ    عن  یرسام، -

 :کشدیم پوق   کالفه

 بابا مگه نیم یا-
 

از  عن  ی زن مسن هست،  هی گ

خب  یلی پناه بر خدا!!! خ کیس  اونم تو خجالت یم

زنگ بزن  اتی   ف ی   ف ی   شل و ول و هم  یبا صدا

 گهیو حال ندارم د  کنهبگو کمرم و دلم درد یم

  !فهمهصفرم باشه یم و یگیآ
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 کشنده هسیر  حلراه نی ا-
ً
  .هات واقعا

 یا مردانه  یهااز همان خنده خندد،و آرام یم نرم

 .دهدیم  قلی که روحم را ص

  نجا،یا ا ی ب ی  اسنپ بگ  هی! یدیتازه کجاش رو د-

  !خانم هم با منظهر حاج  یغذا

  یو با لبخند می  گفاصله یم ها صف تاکیس از 

 :میگو یم

 خ-
ً
استخون  ص  ی و مدرنه، منتها مر  کیش  یلیاتفاقا

بهش  آد هم بدش یم یلیبکنه. خ تونهداره کار نیم

 …بگن حاج خانوم

 :دیگو و یم خندد یم باز 

 .با کون  گشاد تهیمدرن قیپس راِس کار خودمه! تلف-

 :زنمیم اد یو فر  کشد اعصابم نیم گر ید

دهنت   نقدر ی ا یبسه، خوبه از خواب پاشد رسام-

 
 

 …گرمه که چرند بگ



بها   یلی باشه حاال، باسن فراخ خوبه؟ به خود خ-

 همون تنبل شماها! خالص
ً
 .بده. اصال

 :دهدکه ادامه یم  شنومغرغرش را یم ز یر  ز یر  یصدا

قطع نشده که! پاشو دو تا   کنهاستخونت درد یم-

 …مرغ بشکنتخم

اول   کنمرا که قطع یم خسته گویس   یلبخند با 

چه  نمی سپس بب  م،ی  اسنپ بگ می  گیم می تصم 

باشد.   ر یکه باورپذ  میبگو  به خانم فتاچ دروغ  

 به او  رود رسام یم یبه سمت خانه ی   که ماش   زماب  

ه به  ک  کنمرا یم دهی حال بد سپ یو بهانه زنمزنگ یم

از شهر به   ج ام خار شدت تب و لرز دارد و خانواده

  !ام دست  تنهاو من مانده برند س یم

 گر یاما بعد د کند ترش یم خدا اولش کیم بنده

  .دی گو نیم یی   چ

و فکر  دهمیم  هی تک ی   ماش صندیل را به پشنر  سم

حضور   نی از خواهر داشیر  خوب شد ا کنمیم

گرنه که دروغ گفیر  به دردم خورد و  یبرا  اشگیی   ف



که در    ب  ندارد جز دردسها  یگر ید تی خاص چی ه

 .گنجدفهم و باور نیم

رسام نگه دارد و  یس کوچه میگو راننده یم به

. حس  کنمیم زنان یطامتداد کوچه را قدم

خودش در خانه  وقنر  دانمکه نیم  ست ن  یغر 

  .م انداز ی ب  د ی کل  ا یزنگ بزنم  د یحضور دارد با 

 و  د ی از با  یس  هیدور  خواهمآخر یم دست 

خط قرمز   کیرسام  یرا حداقل برا  میدهایشا

معذب  داشت من سخت و   یاجهی بکشم. چه نت

  ب یعج شی مرا مسخره کند و برا رفتار کنم و او یه

هم بودنمان را به بحث  باشد و تمام زمان با 

 .میبگذار 

 یبلند یبا صدا کنم اش را که باز یمخانه در 

 :دیگو یم

بگو   اهللی هی هللا! باز َوِر جسورت زده باالها… بسم-

 !آدم لخت باشه د ی شا

لب با غرغر   ر یز  می هاحال در آوردن کفش در 

 :میگو یم



  !یس  تو هم غرق خجالت و عذاب یم نکهی نه ا-

 یبا بو  کنمحضورش را در اطرافم حس یم کمکم

ش ام سم را بلند  در شامه و یخوش شامپو و افیر

که خودش   خورمجا یم  یجور  دنشی و با د کنمیم

 .دی  گ اش یمخنده

  !تو که لخنر -

  نیبه ا  ها،ست یلخت ن نیا زمیجان، عز  هیسا-

حوله. تو هنوز تو فرق   گنکه دور کمرمه یم  پوشیس  

ذره سعت  هیبابا  ؟یموند دهی لخت و لباس پوش

  یلی خ د یجد ی هابده، درس ت ی ی  ادگ یبه 

 !!!هامونده

نمانده تا از حال برم، از کنارش  شیر یب ی ا قهی دق چند 

 .خورمسالن جا یم یمنظره دنیکه با د  شومرد یم
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گه زده به اعصابت، بوس من   س صبج گهید گی-

 ؟ ید رو چرا نیم



که   یاکاناپه  ی   انگدل یچشم از منظره  توانمنیم هم

و بالش و  دهی ملحفه کش شی مانند تخت، رو  میبرا

 انگار بحث داشیر  
ً
پتو گذاشته، بکنم؛ هم واقعا

چرا که من هنوز از او خجالت   ست، ی رابطه ن

 .کشمیم

  !بپوش ی ی   چ هیبرو -

مرا   ی  و بعد از آنکه دل س کند پشت س بغلم یم از 

کنان  و زمزمه آورد مانتو و شالم را در یم بوسد،یم

 :دیگو یم

 ا گهدوست دخیر خوب، یم هی-
ً
 ه؟ ی چ  یبرا نی اصال

 !اری در ب  نمیهم

ام  اش دور شانهدستان حلقه شده  یرا رو  دستم

  گذارمیم
 

 :میگو یم  و با خستگ

 خوب  -
تو   ینه برا ،نه خواهر خوب   ام،من نه دخیر

 خوب  
و  !؟ برم به گی راحت شد …دوست دخیر

ب خو  یادعا . من بدبخت گد ی کجا بگم که ولم کن

 ن؟ یی  گازم حساب پس یم بودن کردم؟ که یه



خانه قدم تند   کند یم میرها عیــــس  و به سمت آشی  

 :دیگو با مزه یم و در همان حال با لحن   کند یم

خوبه   کردم،که فکر یم  هیتر از اون نه اوضاع خراب-

 آماده
ً
ام، اونجا را برات درست کردم تخت  که کامال

 .…و بخواب  

خانه  ن  ی س کی که با   کنمنگاهش یم جی گ از آشی  

و گردو و کره و   ی  ظرف پن   ی. چشمانم رو گردد بریم

  که مشخص است هول هولگ  عسل و نان سنگگ

شده است،    اهی س  شیگاز گرم کرده و چند جا  یرو 

  .زنددو دو یم

گذاشته است    یچا میبرا  در فنجاب   ن  یس  یگوشه

  کی. کردمخودم فقط از آن استفاده یم شهیکه هم

 لی وسا هی شب  شیر یکه ب  گل سچ    لی فنجان  اص 

  !دای خودش و ش لی به وسا هی مادرش است تا شب 

با باتوم در ساق   انگار کیس شود،چه یم دانمنیم

ب رو   کیو من  کوبد یم میپاها مبل فرود  یرص 

 لیام که س . آنقدر خودم را خم کردهمیآیم



از آن چشمان   یی   . اما مگر چند ی را نب میهااشک

 .ماندو درشت پنهان یم رنگخوش

  ستمیرو من بلد ن گی  نی! به خدا اگهید ج  یه-

 از اشک و گر هیسا
ً
  ترسم،یم  یو زار  هی. من اصال

  .از طرف تو باشه  اونم وقنر 

. با  زنمرا پس یم میهااشک عیــــو س  کنمبلند یم س 

که در وجودم دارم،   تمام محبت و قدرشنایس

 :میگو یم

  !ازت ممنونم یلیخ-

و در حال حل   ستد یابا فاصله یم سم کیم یباال

 ر یز  میکردن دو قاشق س پر عسل داخل فنجان چا

 .کنمنگاهم یم چشیم

  کینباشه، من برات است ا یر  ویل کنم،خواهش یم-

و با سوز دل   ینکرد هیگر   یجور نیکباب گرفتم او  

ندارم تو  ج  ی ه  د ی ببخش  گهید نمی! اتشکر کن  

هم واسه خونه هم واسه   د یخر  رمخونه، االن یم

  !خانم مسن کون گشاده

 :کنمو زمزمه یم خندمیم میها اشک انی م



 یلیارزشش خ ،رو خودت برام درست کن   نا ی تو ا-

  .! ممنونم که به فکریمادهیز 

در سکوت نگاه   یاهی و چند ثان  کند راست یم کمر 

 .هستم ی   به زم هی  که خ  کند یم من  

هم تا ته بخور.  اتب  صبحانه بخور، چا کمهی-

تخت بخواب تا من   نجا یا ی  رنگش رو نگاه کن! بگ

 به ه
ً
، لطفا

ً
، لطفا

ً
فکر نکن؛  ج  ی برگردم و لطفا

 م،ی کنهم بهش فکر یم! باشه؟ برگشتم با ج  ی ه

 خوبه؟ 

اش  صبحانه ن  ی تا حارص  شود و من به س  رود یم او 

و  لرزد . بدنم دارد از ضعف یمکنمحمله یم

 یرا که آورده است تا ذره یی   هر چ سنر یرودرواب  

 جی و بالفاصله چشمانم داغ و گ بلعمآخر یم

  .شوندیم

خواب بدهکارم  امچارهیبه خودم و جسم ب  نقدر یا

ام. شده هوش ی هم بگذارم ب یپلک رو  دانمکه یم

  دهد،یم خوب   یی   تم  یکه بو   ب  و پتو ملحفه  ر یز 



که   شومو دارم به عالم خواب وارد یم خزمیم

 .کندمورم یمدر کنار گوشم مور   شیهانفس یصدا

 یطور خوشمزه! من االن چه یآخه کله خِر خسته-

ِ   نیا  دنیبا د   م؟ی کار و زندگ   صحنه برم ب 

تا بتوانم   خورد مدهوشم که لبانم تکان نیم آنقدر 

 .جوابش را بدهم

نگام  ی دی که رس  یا حواسم هست از لحظه-

  ؟چ   یبذارم پا …کن  نیم

 :م یگو یم ناالن

 …آد خوابم یم-

 …دل بکنم ازت تونمکنم نیم  االن من چه غلیط-

که از من    یا کننده  خکوبی م ب  پروا جسارت و ب   با 

 :کنمساخته است، زمزمه یم ید یجد یهیسا

 …که برگشنر   یبذار عرص -

و خودش را کنارم جا  رود و ملحفه کنار یم پتو 

 .زنمبسته لبخند یم یهابا چشم کند،یم

 …خودشه  یعرص که سجا-



اض کنم کنمیم  سیع حالب    :اعیر

  !رسام-

برگشت به عقب ندارم…   یجونم؟ گفتم من دکمه-

  ادتی خواماالنم فقط یم …یرو داد خودت اوگ

 یعرص   د ی! شایاز من چشم بدزد د ی که نبا  اد ی ب

. تازه دمید  یدیبرگشتم تو چشمات اتفاقات جد

. دستش که ارمی اگه بتونم تا عرص طاقت ب 

 یجد  ،شوچ   کند را آغاز یم اش ینواز شیپ

 :میگو یم

  آخه االن وقتشه؟-

 .کندرا شکار یم میهالب 

 …وقتشه  نیبهیر -
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و   قی آنقدر خوابم عم کنم،را که باز یم میها چشم

اول سقف سالن   یآرام بوده است که لحظه

و   د یآبه نظر یم بهیغر  ار یبس میرسام برا یخانه

دارند،  به دوباره بسته شدن ن  ی عج لیم میهاپلک

که دوباره بخوابم   غلتمیم  میفراوان در جا با سخنر 

 انیجر  نگار ساعت سه بعد از ظهر، ا دنیاما با د 

ب   کی میو س جا کند برق از تنم عبور یم رص 

م دوباره  رود . ملحفه کنار یمنمی نشیم و من با س 

  نی. اپوشانماش یمخانه خایل یخودم را از فضا

  نیتر طوالب  
 

نه در   آن هم باشد،یم امخواب زندگ

ام بلکه ها به آن عادت کردهکه سال  تخت و اتاقر 

تک  . با عجله تکبهیغر به نسبت   یخانه کیدر 

  یال سپس دسنر   کنمام را تنم یمپراکنده یها لباس

سم   یو محکم با کش باال کشمیم شانمیپر  یموها

وع به راه   جی گ   یا. چند لحظهکنمشان یمجمع س 



  یبرا شهی عادت هم و به کنمرفیر  داخل خانه یم

خانه پرسه یم گذارمیم  یخودم چا .  زنمو در آشی  

که    شومو متوجه یم کنمرا باز یم زر یر و ف خچالیدر 

 ه  گفت راست یم
ً
در    یاقابل عرضه ی   چچیو واقعا

کم داشت رو که کم  جابر یسی    بساط نداشت. با کیم

بار بذارم و با   سوب   می  گیم می تصم  رفت یم به خراب  

درست   اش اسپاگنر گوشت چرخ کرده  یتنها بسته

هم   ت ساع کی کارها   نی کنم. س و سامان دادن ا

 یخودم را برا شومو مجبور یم د ی  گوقت نیم

با آن مواجه شوم آماده  د یزود با ا ی ر ی که د  نر ی واقع

  .کنم

. تا  دارمها گام بریمبه اتاق منتیه یسمت راهرو  به

   یبرگه یمتوجه کنمدر اتاقش را باز یم
 

  یرو  بزرگ

  .شومدرون اتاقش یم  ب  در دستشو

خط  آن که با دست  یرو  یخواندن نوشته با 

نو هست فقط   ست حوله نینوشته بود ”ا شیبایز 

را به من   ا ی انگار دن  ”شستم که راحت استفاده کن  

فقط   یگر ید ی   چچی و بدون فکر به ه  دهند یم

  .اندازمخودم را داخل حمام یم



تر درون اتاقش  آسوده ایلی از گرفیر  دوش، با خ پس

است و    دهی دلخواهم دم کش یچا زنم،یم  چرچ  

دهانم  یکه گوشه  همراه با چند تکه شکالبر 

وع به همان کار  یجد بار نی ام اانداخته  کنمیم یس 

  .که ازم خواسته بود

  شیهانه به دانه کمد مفصل و اول دا خانه تکاب   کی

 ن  یو غر  ب یعج ی   چچی . در نگاه اول ه کنمرا باز یم

تختش   یرا رو  لشیوسا ب ی به ترت د یآ به چشم نیم

  نیر یز  یو کشوها تخنر پا  یو در کشوها نمیچیم

مواجهه   یلی کم با وساو کم کنمکمدش را هم باز یم

جا   یانگار سهل یاز رو  دانمیم د ی که بع   شومیم

تا  دمیدمن یم د یبا د ی که شا  ب  ها ی   مانده باشند. چ

که او ازش   یا بهم شود جهت کشف گذشته کمگ

مدت کوتاه روابطمان   نیاما من در ا گفت سخن یم

 انی وسط تخت م نمی نش! یمدمی فهمازش نیم یی   چ

را   شانی به دانه و دانه اشلیها و وساتمام لباس

  .کنمچک یم
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نه چندان   یکه روزگار   اتاقر  پاتخنر  ی در کشو  اگر 

از  یلیوسا  دند ی خوابدر آن یم یشوهر دور زن و 

حالت   نیتر یعی باشد، طب  هی  و غ یی  ابزار جلوگ لیقب 

  یهاو قرص یهمه اسی   نی . اما اممکن است 

ا البه رسام پنهان   یهالباس  یالمختلف که اکی 

با ندانسیر  نام و کاربردشان  شده است حنر 

 نه تنها طب
ً
بلکه  ست ین یعی مشخص است که قطعا

تعداد  نیاست که چرا ا ی   هم موضوِع اصیل 

برگه   شناسمکه یم  قرص؟! چرا پنهان؟! تنها نایم

 .”نوشته شده “ترامادول شیاست که رو  قرض

مطبوع  یام و هوا که گرفته  وجود دوش خنگ با 

 و عایم ی. من هم مثل هر فرد عادمی  گ خانه گر یم

! نکند  زند در سم موج یم  نهیگز   کی تنها  یگر ید

 یلینه خ یدارو   نی ا یرسام معتاد و وابسته

  فیداروها را کنارم به رد هی نام است. بقخوش

  دا ی را پ تاب  از اتاق دوم لپ  و هول هولگ نمیچیم

ام  نداشته یگذاشته بود تا رزومه  میکه  برا   کنمیم

شارژ دارد و  ی. شکر خدا که چند درصد سمیرا بنو 

ندارد. با ترس و لرز و   یخودش رمز   یطبق گفته



  یصفحه  ا ی دن  یهاحس نیاز بدتر  یامجموعه

 .کنمیم پ یدارو را تا   ی   و نام اول کنمگوگل را باز یم

 ”الوپرامیاست“

س خط  چشمانم . و خواند جا یمبهها را جا از اسیر

متوجه ربط مطالب و حال و روز   یل ی راستش خ

و   ”ی   ! تمام داروها از جمله “فلوکست شومرسام نیم

مؤثر  ار یو بس یقو  یها یدارو  شیر یب ”ی   “ستال 

  یبرا
 

  شیر یهستند و هر چه ب  رفع درمان افرسدگ

  یدارو  هب  رسمتا یم شومیم جی گ  شیر ی ب خوانم،یم

تا به  خوانم و یم خوانمیم و یه ”ی   پرام “کلویم

مانند   اب  یو ناگهان انگار جر  رسمخطش یم نیآخر 

رسام در سم   یها. حرفدهمرعد و برق تکانم یم

قبل از   یداشیر  رابطه یارصارش برا ند،ی  گیم معن  

. انگار پرده از  کند یم دا ی عقد و ازدواج تازه مفهوم پ

و   غصه  کنمو درک یم رود یم  ر چشمانم کنا یرو 

که پشت س    از ازدواچ   رشیناپذ انی پا یها خشم

غرورش خرد    گفت مدام یم نکهی گذاشته است. از ا

  .شده است  ی  اش تحقدر رابطه نکه ی شده، از ا



  گار ی را که انگار با س  اشج  یدست باند پ  د یآیم  ادمی

با  گر یسوزانده بود که با خود قرار گذاشته بود د

و   بندمچشمانم را یم  یانباشد. لحظه زب   چی ه

 یکه جلو   یاصفحه ی   دوباره خط آخر صدم

خودم  یچشمانم باز شده است را بلند بلند برا 

 .کنمزمزمه یم

در درمان   ،ی   پرام  گزارش شده کلویم  مطالعابر  یط"

 15 ایل 5به علت عوارض  مؤثر است ویل زودانزایل

 ر یدهان و سا خشگ د،یآن مانند اختالل د  یدرصد

ژ یعوارض کول  دهیمرصف آن محدود گرد کیی 

ذکر شده با مختل کردن بازجذب   ی است. دارو 

شده و  ی   سوتون  شیدر مغز باعث افزا ی   سوتون

 .گردد  انداخیر  انزال یم ی  به تأخ  عث با

ده یداروها    یافوق به طور گسیر
 

  در درمان افرسدگ

 ی  و به علت عارضه به تأخ شوند استفاده یم

 قطع انزال، برا 
ً
درمان زود  یانداخیر  انزال و بعضا

 ".شونددر انسان استفاده یم انزایل



. قلبم می  گ و لبم را محکم گاز یم بندمرا یم تاپلب 

 نوجواب  که تمام   یچطور مرد د یآبه درد یم شیبرا

است  دهیناز یم اشبه قدرت خوب جنیس و جواب  

 فتد؟ ی حال و روز ب نی به ا تواند یم

درگاه اتاق تنم را  انیگرفته و تلخش از م   یصدا

 :لرزاندسخت یم

  !که بفهیم  پس باالخره خواسنر -
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و هنوز به خاطر خواندن  کنمنگاهش یم زناننفس

. از  زند چشمانم دو دو یم وقفهآن حجم مطالب ب  

ام  تختش درست کرده یکه رو   وسط بازاِر شایم

آدم بروز دادن  وقت چی من ه شومبلند یم

  شهینخواهم! هم نکهیام. نه ااحساساتم نبوده

 حی صدها اما و اگر در ذهن داشتم که خودم را توج

 اگر کیس کردم؛یم
ً
ناراحت و   یلیخ میرو  یجلو  مثال

  ا یدل به دلش بدهم  شد نیم میبود رو  شانیپر 

خدا هم فکر   یشهیبغلش کنم و ببوسمش. هم 

بابت است که طرف   نی از ا کار منطقر   نیا  کردمیم

با  ا یو  ند ی تر از حد ممکن نبمقابل مشکلش را بزرگ

  شیر یو من هر چه ب د ی  محبت من حس ترحم نگ

و حالش  به او و حس شیر یرفتار کنم، ب یعی طب 

ام گذاشته  گر یوقت است که د  یلیام اما من خ احیر

ِ روت میو رفتارها ستمیگذشته ن  یهیسا
گذشته را    ی  

به حرکتم چه فکر  رسام راجع نکهیندارد. تصور به ا

نه   ب  هاو با قدم سپارمرا به ته ذهنم یم کند یم



. آنقدر  رسانمچندان آرام خودم را به آغوشش یم

جا   یاکه لحظه  کنمبغلش یم سخت و ناگهاب  

اما بعدش دستانش آرام دور کمرم حلقه   خورد یم

سم را  می  گتنش آرامش یم یکه از بو   . کیمشود یم

  .بوسمو نبض گردنش را یم آورمباال یم

العمل درست  عکس هیخلقت خدا اگه  عن  ی-

ا  ابراز   نی!؟ االن ایرو، تو انجام بد ط ینسبت به س 

  محبت چه وقت بود؟

 :کنمزمزمه یم آرام

 حرفات رو -
ً
 …دمی فهمنیم من واقعا

 .کندرا نوازش یم میموها اخالقر خوش با 

 بس-
 

  !خب قربونت برم که خنگ

 …من-

 ،که راه انداخنر   ب  بوها ن یبا ا میغذا بخور  میبر  ا یب-

 س 
ً
تو ماشاهلل    اومدم به تو برسم، ویل عیــــ من مثال

 وسا ؟کن    یگفت تو آشی     ! گیاضد گلوله
ً
 لی واقعا

  ؟ی کرد   دا ی برهوت پ خچال  ی ی   هم  رو از تو 



و باز در    کشد یم  ونی  مرا در آغوشش از اتاق ب  و 

 :کند گوشم زمزمه یم

 …که من نباشم انجامش بده  وقنر  هیگفتم -

 :دهمگرفته جواب یم  ب  صدا  با 

 .زمان از دستم در رفت -

 د یکه چقدر خر   نمی بطرف سالن هم یم ی   هم از 

اض حرق   خواهمکرده است. تا یم بزنم؛  با اعیر

 :دیگو یم

بهت   یجور هیخانم مدرنه عاشقم شدها! -

  یهابا ناخن خواست شد که دلش یم  شیحسود

 …ارهی در ب  قرمزش چشمات رو 

 س گویس   یر یم هی کار قشنگ  نیساغش؟ ا رفنر -

 من آخه؟ 

 به رسم گویس    نی فدات شم ا -
ً
  ت یداغون تو، اصال

  تخت گرفنر  که! بعدشم وقنر   شهشناخته نیم

کنم   دارتی ب  گهیبار د ه ی  امی دوباره من ب یدی خواب

رو بده؟ الحمدهلل دو   خانم فالب   یکه پاشو شماره



  گیتوش نبود، شماره من و  شیر یتا شماره هم ب

 !گهیاس دهمون خانوم دمیکه فهم  گهید

 یمصطفو  گفنر   ت،ی نرو ساغ گوش خودت گفنر -

  یلی خ  یهااز گویس    گی نی با پرونده کار داره! ا

خط   هیکه برش داشتم توشم    اسدهی سپ  هی میقد

  یباز که پرس   شیی بود مال دانشجو  رانسلیا

 …کردیم

 :دهد تکان یم یو با تأسف س  آورد را در یم کتش

تو  هیسا گمکور کرد! یم  آخرشم که چشم بازار رو -

  ؟رو حفیط    هاتیتمام مشیر  یشماره

به غذاها   دنی س گاز و در حال سک کش رومیم

 :میگو یم

 آره، چطور مگه؟-
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. احساس  دهد تکان یم ج  یبه عالمت ه یس 

  و سوایل ست ین ”ج  ی حرکتش “ه نیپشت ا کنمیم

ام و که خوانده  مسائیل ی  پنهان است اما آنقدر درگ 

که    باشمام کرده است  یمشوکه ن  یبه طرز عج

 .گذرمموضوع یم نیاز ا عیــــس 

و از   شیدهایحجم  انبوه خر  یرو  گردد بریم نگاهم

است، آه از نهادم بلند  دهیکه خر   ب  غذاها  دنید

  .شودیم

  !که بگم غذا نخر  یچرا بهم زنگ نزد-

با   شی های   و در حال تا زدن آست آورد را در یم کتش

 :د یگو که از قصد درشت کرده است یم  ب  ها چشم

معجزه  خایل خچالیمن از کجا بدونم تو با -

  ؟کن  یم

او  گفتند اگر یم کرد،یم  فیاز من تعر   شهی هم رسام

  گفتمکن من یم  فی کلمه توص   کی را فقط در 

که    ست ی ”خوش س و زبان”. اما دست خودم ن

 
 

ر یم  اشفیبا هر تعر  تازگ
ُ
  کیو قلبم از  می  گگ

. در حال  کند دره سقوط یم کیبه قعر  یبلند



به ظرف  افتد چشمم یم  شیهاد یجا کردن خر جابه

وف و با معر  یمغازه کی یرشتهو آش  می حل

که   اندازمبه رسام یم . نگایه زنمتعجب لبخند یم

گاز مشغول ناخنک زدن به   یطبق معلوم پا

و   کنمیم  خایل نکیرا داخل س ها وهی غذاست. م

 :پرسم یم

  کار عاشقت شده؟ چ   چرا خانم فتاچ گفنر ن-

  ؟یکرد

بهار   ی. بهم چادمی نازش رو کش دم،یبراش قاقا خر -

  !ژه یو  فاتینارنج داد با ترس  

. چرخمو مبهوت به سمتش یم شود نیم باورم

رفته   خانم فتاچ یانگار به خانه یجد یجد

 :میگو یم اراده است. ب  

 ؟ یل ی نارگ ن  یی  با ش-

 .زندهوا بشکن یم رو 

  ی   تازه گفت کوفتت بشه همچ ،یلی نارگ ن  یی  با ش-

! شدمخودم زنت یم یاومد! کاش زودتر یمیشوهر 

منده درسته زن قبل زن   دست   هر چ   می گفتم س 



لش و باسن گشاد بود رو از پشت بسته  و تن عوض  

خوبش  هیشدم  دار ی بود اما االن از خواب غفلت ب

 …رو سوا کردم 

 :پرمرفش یمح انی م

م  یلی رسام خجالت بکش، زن خ-   !هیمحیر

خوشمزه   شینیی  ش دونم! فقط یمدونم من نیم-

بود که اولش اسلوموشن   یچه پا درد  نیا بود، ویل

ها  مهره و  چیبعد کمر صاف، پ قهی ده دق  رفت،راه یم

شده بود که   می تنظ  ی   سفت، سعت باال، همچ 

  !تو خونه د ییدو موتور بی   یم ی   ع

 .دهمیم هی تک نکی س یلبه به

  !گهید ی آر تو همه رو به وجد یم-

  قی و عم گذارد دستانش را دو طرفم یم  و  د یآیم جلو 

 .بوسدمیم

 …آم همه به چشمت یم نیچقدر خوبه ا-

 :پرسم و باز یم خندمیم



واسه خانم   یبرد چ    ،زب  حرف یم  هی چقدر نس-

 ؟ فتاچ

هم چند مدل غذا براش  از هاب   م،ی آش و حل-

ذره هم به  هیگرفتم   وهی خونه که م  یگرفتم. برا

  نیآخر  گفت ذوق کرده بود… یم اون دادم، طفیل

بهم   ن  یی  و ش ب  چا هی ده،یخر  وهی بار پرسش براش م

دِرت   هیداد! 
َ
ساعت هم مخم رو شستشو داد که ق

ول   و خانم ر  هیآخه شما سا گفتمیم رو بدونم، یه 

! تازه از کار و  تمویم همه چ   نیبه ا ی   کن من رو بب

خانم رو جمع و جور  هیسا   یکار کم  امیزدم ب می زندگ

  نیتو ا اس،گهید ی   چ هینه اون دخیر   گفتکنم، یم

نکنه   هیسا  گمیم …کن  نیم دا ی دوره زمونه مثلش پ

اونجا واسه بازار   بود من رو بفرسنر  تونلمی ف

  ؟گریم
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ام   ب  عشق معنا  شهی من هم یبرا برابر با احیر

داشت، با درک کردن. من آنقدر تنها و دور از  



  دهی سپ جنجایل یهااجتماع بودم که خب نه بحث 

و  لمی ف  شانیپاو نه پابه کردمو باربد را درک یم  تا یو ب

رمان  کی و نه حنر  دمید جگرسوز یم یهاالیس 

  .در طول عمرم خوانده بودم عشقر 

ج درک من از عشق  به نام رضا، او  از حماقنر  بعد 

ام به خواسته یها نگاه   ش،یهابابا به مامان، احیر

از ظاهر  ف یتعر  م،یهاها و شوهرخالهتحمل خاله

  مامان حنر 
 

که فقط من از آن   ب  هادر اوج خستگ

 .شدخی  داشتم، خالصه یم

  غش،یدر ب   یها رسام… رسام و ابراز محبت  اما 

  قابلی  غ ی رسام و کارها ش،ی هایباز وانهیرسام و د

ناب و  یها یباز رسام و عشق  اش،ن  ی ب شیپ

عشق و   یایاز دن د یجد  یاچهیدر   ش،ی  گنفس

ذهن بسته و محدود من  یرا به رو  دن یعشق ورز 

و  د یجد میآنقدر برا شیباز کرده بود. رفتارها

  گرفت،بغضم یم ار یاخت ب   بود که یه ی   انگجانی ه

 …و خوب  ب ی بغض عج کی

 …حمت بکیس  همه ز  ن یالزم نبود ا-



  ت ی که در لحظه، هم در نها  شیها از نگاه امان

 .طنت یبودند هم در اوج ش مهرباب  

 الزم نبود، اما -
ً
واال تو ذهن و منطق من هم واقعا

 کن    یهفته خودخور  هی  یخواتو یم  دونمیم وقنر 

آخ االن استخوناش   غذا،موند ب   زنی  پ  یوا یکه ا

رو درست   تمی! اگه من مسئولدهاز درد صدا یم

  نی انجام داده بودم االن اون بهیر 
 

رو داشت   زندگ

تو رو   دمیم  حی جنشسته… تر  اهی االن به روز س  ویل

ِ  خوشحال و راض   مسائل   نگه دارم که ذهنت ب 

  !نره هودهی ب

 :زنمو پچ یم بوسمرا از ته دل یم اشگونه

  !خوب   یلی تو خ -

 .خنددگلو یم  تو 

 .کن  که تو فکر یم  نه به اون غلظنر -

وقت بخرم  و کیم ند ی را نب  میهااشک نکهی ا یبرا

 گذارم،یم اشنهیس  یطور که سم را رو همان

 :پرسم یم



خوشحال شد،  یلی غذاها خ دنیبا د  خانم فتاچ-

 نه؟ 

 اد یز  سشیچس و ف ویل ؛یتر شدتو خوشحال-

انداخت که  شمکهی ت بودااا. تشکر کرد ویل

. البته خوب راست  شهخانم نیم هیپخت سادست 

 …گه ید  گفت یم

بان قلبش گوش یم یصدا به بان قلب    دهم،رص  رص 

کت و مقایم  مرد مهرباب    که خودش صاحب س 

من و شغل  یاست اما امروزش را گذاشته برا

 .کوچکم

 :دیگو یم  کنانپچپچ

 …تو رو ا ی میبخور  اول غذا رو -

اض یم دهمعقب هلش یم به  :میگو و به اعیر

 یم-
ً
خجالت   ؟بایس   یجد  قهی دق هی توب  اصال

 …همش بحث  کیس  نیم

 .خنددغش یملذت غش با 



 ت رو کامل نیمچرا جمله  ؟بحث چ  -
 

مادرجون؟  گ

  ؟یخاک بر س  یهابحث 

و در   آورمیم ونی  ب نت یرا از درون کاب  ها بشقاب

 .کنمنگاهش یم یاغرهسکوت با چشم

خجالت   د ی چرا من با  ؟کن    هی من رو توج شهیم-

نفر خجالت   هیبکشم!؟ اونم از تو؟ فقط از 

 یجور چه دونماونم بابات هست، نیم کشمیم

ت رو  بده من! که به تمام    بهش بگم زودتر دخیر

طاقت ندارم برسونمش   گهیمقدسات عالم من د

 .نجای گردم اخونه و تنها بر 
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و با خنده   گردانمبریم ی   م یرا به رو  اسپاگنر  ظرف

 :میگو یم

منده! اون رو رسیم گهید-  یا ی ب  د یبا س 

 جور نیما بنده خداها ا  یتو خانواده ،یخواستگار 

 درک نیم
ً
،و نیم کردنمسائل رو اصال چقدر  کی  

ها    .میاز آب دراومد خالف و خوب   یهم ما دخیر

 :دیگو و با حرص یم کند بغلم یم محکم



! اهل متلک انداخیر  هم  هی کیروم  و  ر یمن ز  ی   بب -

  دونمبحث خواهرت به کنار، من نیم ستم،ین

قضاوت  ه،ی چ  شاهی از اول قض  درست و حساب  

به خودت درست حرف بزن،  اما راجع کنمهم نیم

 رو مخت کار   شناسممن جنس خودم رو یم
ً
واقعا

 یباهام راه اومد دتیو عقا لی کردم که برخالف م

 ب   هوگرن
نظر که به  نی از ا هسنر  یی  نظتو دخیر

. حاال اون باور هر یبندیپا  یکه باور دار   یی   اون چ

 ،تو عشق من   باشه، در ثاب   خواد که یم  یی   چ

سن   نی که تا به ا  هسنر  حیس  نی تر ارزشمند 

م رو اش کردم من با تو دارم کمر شکستهتجربه

منم  کن    ی   به خودت توه یاگه بخوا کنمصاف یم

 یا گهیمگه تو جز با من با کس د …یبر سوال یم ر یز 

  ؟بایس   یاگهی مگه قراره با کس د  ؟یبود

را   امشاب  ی. پکنمنگاهش یم کمرنگ فقط   یلبخند با 

 :زندو آرام پچ یم  بوسد یم

خودت که  ارمی در ب  یباز  منم نخواستم عوض  -

مزخرفم رو…  یگذشته  یحال و هوا  ید یامروز د



ارصار   ی   هم   ی! براترسمهنوزم یم دم،ی ترسمن یم

 .می بهش حرف بزنباهم راجع د یکردم، حاال با 

فرا   حرف زدب   کی. باالخره زمان دهمتکان یم یس 

  ست یدارم و قرار ن یانهیزمشیپ کی که من   د ی رس

پا به  گر ید یاارهیکه از س  ب  آدم فضا  کی مانند 

کنم و رنگ به   ینهاده است فقط همدرد ی   زم

 نفهمم اصل  
ً
رنگ شوم و خجالت بکشم و اصال

  !بود؟ موضوع چ  

 فرق کرده  ار یما بس ی   ب  یاتفاقات در فضا یهمه

  یهاطنت ی ش  یغذا خوردمان… دامنه است حنر 

  اسپاگنر  کیرسام حد و حساب ندارد و خوردن 

  .کشداز دو ساعت طول یم شیر یساده ب

زنگ  دهیبابا به سپ  یاز قصد به جا  از شام بعد 

  و گ  هستند  در چه حال و اوضاغ نم ی تا بب  زنمیم

مطمئنم شوم اول آنها به   خواهمیم  افتند،راه یم

 .باشند بعد من بروم دهی خانه رس 

  د،یگو که الو یم  دهی سپ  یو گرفته تو دماغ   یصدا

  .کندمتأسفانه خوشحالم یم



تا تمام   زند یاشک بر  د ی ها آنقدر باانسان بعص  

  یهاکه به نام احساس خرج آدم  ب  هانفهیم

 ونی  ب شانی هاچشم یچهیاز در  کنند،یم اقت ی ل ب  

شان و ها بشود مهر حماقت آن چشم و سچ   زد یبر 

ثبت کنند… چرا که کار   نهیرا در آ ر یتصو  نیا

ت گرفیر  و نص ها بعص    یو تجربه حت یاز عی 

الزم   یشعور و اندوخته و اندگ دنیرا شن  گرانید

 .خود، گذشته است  یبرا

 مأمور مخصوص اطالعات!؟  نی گردبریم گ-

 …من هیسا-

  ن؟یگرد بریم . گدمی نزن! سوال پرس  حرف اضاق  -

 …به خدا هی. سامیافتراه یم گهیدو ساعت د -

رو قطع کنم روت، پس   زشته گویس   یل ی خ دهی سپ -

  یروز  هیباشه  ادتیحرف اضافه شو! اما  الیخب  

جز من و مامان و بابا برات   کسچی ه  ا ی تو دن  آد،یم

بذار   ب  اج هیرو بکش.   ت یپس ترمز دست  مونه،نیم

  که حداقل روت بشه نگامون کن  
 

 .غلط کردم بگ

 :زند یم هق



 …دوب  باشه، تو هم نیم-

 یکرد نیم دا یتر پاز من احمق بدونم تو  خواممنیم-

 عن  ی ،یمن رو هم از دست بد که درکت کنه وقنر 

 .اوضاعت از افتضاح هم رد شده؛ خداحافظ 
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کانیر    یخودش را رو  یمیقد گویس    یکالفه

خانه یم . رسام در حال جمع کردن اندازمآشی  

 :د یگو شوخ یم با لحن   ی   م یرو  لیوسا

  نیعاشق ا  عن  یات! جذبه نیبا ا مونینکش-

 …و مرزتم حد ب   ی هاخشونت 

 .کنمنگاهش یم نهیبه س ست د

  !باشه، تو هم من رو مسخره کن-

که عاشقت   یلی از دال   گی گم،یم یباور کن جد -

 ی   هم عن  ی… سگ بستنت   ی   شدم هم

 کردمو مرزت بود، اوال فکر یم حد ب   ی هاخشونت 

 …دمیبعد د لمته،ی ف

 دارمیمدو گام بلند به سمتش بر  خورد،را یم حرفش

 :کندقدم را به عقب فرار یم دو  که با شوچ  



و نوع   دگاهیکه د  یطور ی   غلط کردم! بابا هم -

پوشش و فرهنگ آدما با هم متفاوته، نوع 

 …و کنهگفتارشونم با هم فرق یم

و در همان حال به  رود عقب عقب یم باز 

اب    :دهد ادامه یم اشسخی 

!  شنگفتارها عوض یم  ن ی ت هم در اکلما   و معن  -

 بعص  
ً
ها در باور و نگاه تو  حرف  باور کن، مثال

 االن من من قربون صدقه  یفحشه! برا
ً
اس! مثال

با   یجور نیبهت بگم چشمات سگ داره هم، ا

  ؟کن  و خشم نگام یم ض ی غ

 :می گو شده یم ز ی ر  چشماب   با 

 رکاه  یو آب ز  شعور یآره خب! االن من بهت بگم ب-

  آد؟! خوشت یمحی پرروئه وق

 …می  مهات یمتک کلمهواسه تک-

درون   یهاطنت یاز ش وار،یبه د چسبد یم پشتش

 توانمو نیم د ی  گام یمها و رفتارش خندهچشم

به پشت سش  افتد را حفظ کنم. نگاهم یم تمیجد

.  د یآیم ادمیآن روزم  حال وار،ید یرو   اهی س  یو لکه



مرا که  ا ی  شناخت او خودش را آنقدر خوب یم

  ما عوض شد؟  یزود جنس رابطه نقدر یا

ترسناک  بزرگ و کیم  یی  تغ نی من چقدر بابت ا و 

 .کوچک و محدودم خوشحال بودم  یا ی دن  یبرا

! دارم بهت  ی ار یکم ن  یخوا و یم ب  رواز بس که پر -

 …یی  بگ اد یدرست حرف زدن رو  د یبا دمهشدار یم

منم  یمامان و بابا یجلو  یخوافردا یمپس

 در کل که نبا ؟حرف بزب   یجور نیا
ً
راه  گی  د یاصال

 بده، وقنر  حی رو توض  تت یدنبال تو شخص  فتهی ب

 خوب رفتار کن  خوب   نقدر یا
ً
  !لطفا

و لب    گذارد هم یم یدار رو را کش شی هاپلک

 :زندیم

 .چشم-

به نگاه  هی  و خ گذارمیم اشنهیس  یرا رو  دستم

  ی   اول یتا برا برممشتاق و خمارش صورتم را جلو یم

  کنمچشمانم را باز یم بار من ببوسمش. وقنر 

س تکان   کند نگاهم یم هی  که هنوز دارد خ  نمی بیم

 :دهمیم



 ه؟ ی چ-

 .لغزدکمرم یم  یرو  دستش

 چی مثل االن ه یبدم رفتار کرد کمهی اگه  تو ویل-

 …نداره  اشکایل

 …! پرروگه ید ب  پررو -

 .شودنحو قطع یم نی به بهیر  میها صحبت  یادامه و 
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داروخانه   کیراه برگشت به خانه رسام دم  در 

و در حال  دهد به دستم یم یاسهیک  کند،توقف یم



ظاهرم را  کنمیم سیع به سخنر  حاتشی گفیر  توض

  د ی سخ و سف حفظ کنم و به قول خودش یه

  درب  ب   یرابطه نی دو روز و چند نینشوم. بعد از ا

ممکن است به   شی رسام الزم و داروها یهااطی احت

  .دیایب کارم

که    که با آن احساس و اتفاقابر   ن  ی با دورب شد یم اگر 

آن لحظات   ست،یآن ن دن یقادر به د  یعی چشم طب 

 یم
ً
که از سم بلند   یدود شد را ثبت کرد، قطعا

  میهاکه در گوش  یسوت ممتد ا یو   د یرا د شد یم

  .دی را شن د ی چیپیم

که بلوز و   یعرق شده بود در حد سیخ کمرم

 دانستم. من خوب یمچسبد مانتوام به تنم یم

سوار  ها را از  حرف نیا شود،دوال دوال نیم  یشیر

و پند و   یور استاد سخن یحفظ بودم خودم روزگار 

هر چند که رسام را از ته   داند اندرز بودم اما خدا یم

ا   یطیقلبم دوست داشتم اما سخت بود، باور س 

  که در آن بودم سخت بود. حنر 
 

 با درک زندگ

 
 

بسته و محدود من،  رسام و مشکالتش… زندگ

نبود چرا که  امسننر  یفقط مختص به خانواده



به مسائل  نقدر یمن ا یو مامان هم به اندازه دهی سپ

نبود.  یی  گ هم مرد سخت بابا  گرفتند،سخت نیم

 یس   کیمهم بود که ما حرمت  شی فقط برا

بودم که  یو حال من خطاکار  می کن  ت ی را رعا لمسائ

  دمی پرستو آن را عاشقانه یم میداشتم به خطا  مانیا

 ی در وجودم برپا شده بود که حق اما چنان آشوب  
ً
  قتا

  کیم
 

  خودم را باخته بودم. جنس ترس و خودباختگ

اگر رسام   ا ی خواهد رفت و  مید که آبرو من از آن نبو 

من دخیر هجده  شود؟چه یم امندهیکند آ  میرها

بخواهد مرا گول بزند و  نبودم که کیس یاساله

رفته بود و  شیخودم پ لی اتفاقات به م یهمه

 د ی لذت برده بودم. ترس من و شا ار ی درش بس

بخش بزرگ و  کیاز مواجهه شدن با  جانمی ه

  چی هبود که ب   یدی جد یهیاز سا  یاناشناخته

 شناختمش…نیم میبگو  توانستمفقط یم قضاوبر 

ترس من عدم شناختم از خودم بود. از  یشهیر 

  یبرا شی ها پسال د ی که با  یدخیر 
 

 خودش، زندگ

احساسش، بدنش و باالبردن دانشش  اش،شخص

ط اما ذهن و وقت و عمرش را فق گذاشت وقت یم



  کیمحکوم و محدود به 
 

کرده   یبعد کی زندگ

  .بود

پر تنش   یخانه آنقدر در حال و هوا گینزد تا 

رسام آرام انگشتان دستم    خودم غرق بودم که وقنر 

. گذرد برق از تنم یم انیانگار جر  کند را نوازش یم

 :دیگو آرام یم

  تو خودت؟ رفنر  نقدر ی چرا ا هیسا-

کرده است،   ی   که راه نفسم را سنگ  تپش قلن   با 

 :کنمزمزمه یم

 .کردمداشتم فکر یم ،ج  یه-

 :کندمحبت زمزمه یم با 

  حالت گرفته شده؟ نقدر یکه ا  بدونم به چ   شهیم-

مان  به محل خانه کی نزد یآشنا دانی به م چشم

 .دوزمیم

 شوکه شدم از ا هی-
ً
 نقدر یا  نکهیلحظه واقعا

ت نداشتم از تو بشنوم،  ام کمه! دوس اطالعات زنانه



مرد بهم  ه ی نکهیاز ا ست…ی منظورم شخِص تو ن

 …بگه
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  یلی خ  یگر یو هر بحث د یباز مسخره یجا به

 :دیگو خاص خودش یم  اما با همان مهرباب   یجد

ات  زدهخجالت  خوامنیم گممنم اگه یم ،یحق دار -

داستان   هیسا ی   آگاهت کنم. بب  خوامکنم… یم

 
 

ور و اون ور بومه!  ن یمن و تو افتادن از ا زندگ

 
 

  اد یز  یلی خ  یکار پرس، اضافه هیمن به عنوان  زندگ

 
 

  یر سننر دخ کیبه عنوان  تو هم حنر  داشته! زندگ

من  ده… محدود بو  یادیز  گهید ر یو س به ز 

خاص و    ،یی  نظهمچنان س حرفم هستم تو ب  

و ست رو  کن    یبه خودت افتخار   د ی و با یلیاص

بر  لی مسائل دل  یس   کیاما دونسیر   یی  باال بگ

 شا  ست،یانجامش ن
ً
  رو بدوب   ی ی   چ هیتو  د ی اصال

 تو 
ً
 هیبراش  کیس  هیدوستت،  هی نر ی موقع کیمثال



 ی هی روح نقدر ی و تو که ا اد ی ب شی پ مشکیل

  ت ی اما موقع …کمکش کن    بتوب   یدار   یگر ت ی حما

 قابل درکه، تو خودت رو از دن  تو 
ً
کنار   ا ی واقعا

  دونمدانشگاه که یم هی به خاطر فقط  ،یدی کش

دانشگاه بوده و هست،   کیفراتر از  یل ی واسه تو خ 

  یخودت رو تو  به شکل ترسنایک
 

  نهیقرنط زندگ

بر نه دوسنر  …یکرد  ،یدنه رفت و آم ،! نه معاس 

و رابطه  یقراره به پرس باز  چ  . مگه همهجینه تفر 

مدرک    یرو از رو  گهیها همدآدم  ا ی ختم بشه؟ 

؟انتخاب یم  دانشگاه واسه دوسنر    کی  

دوران مدرسه و دو   ام، تمامپلک زدن ساده کی در 

چشمانم رد  یام از جلو دانشگاه یسال و نصفه

دلش حرف زدن  ب یعج د یجد یهیسا شود،یم

دادن، دلش  یکردن و دلدار   حت ی. نه نصخواهد یم

 .خواهداز خودش حرف زدن یم

درسم بود،  می قوت من تو زندگ  یتنها نقطه-

من  یهااومدن به مدرسه یفتهی و ش وونه ی مامانم د

  یرهایها و مدمعلم یهاد یو تمج فی تعر  دنی و شن

ام بود، اون زمان هم من فقط به درس و مدرسه



که دلم    نی نه ا کردم…کنکور و دانشگاه فکر یم

تو دانشگاه    گفتمنخواد اما با خودم یم گهید  یای   چ

هست… پز   چ  همه یبعد از دانشگاه وقت برا  ا ی

و برق نگاه  انیمامان به اطراف یطافرا  یها دادن

به درس خوندن دامن   می   آمجنون یبابام به عالقه

 نه دوست صم  زد،یم
ً
 چی داشتم نه ه یمی واقعا

رو تجربه کردم… تنها  دوران نوجووب   طنت یش

 دادمکه در کنار درس خوندن انجام یم  یکار 

  نیبود، عشقم ا ایسیس یها خوندن کتاب و مقاله

اذان   کیتا نزد می ن یها با بابام بششب  بود که بعص  

که    جاب  ی البته با اون سن و ه م،ی صبح صحبت کن

 احسایس یلیخودم خ یرو برا  چ  داشتم خب همه

 کیل کردمیم یی  گی پ
ً
داشتم… تو   یفکر  یدهیا مثال

 یس   هیو فکرها  ها دهیا ی   دانشگاه بابت هم

تا   میبود پ یاک  کی شیر یکردم که ب  دا ی دوست پ 

ا دارن، تا  یایمیصم  یدوستا  دخیر
ً
 …که مثال

ناگهان درد  میهاتمام استخوان کنم،یم سکوت

بلند مرور کردنش.   چقدر سخت است حنر  د ی  گیم

اشتباه را با   نی ا شهیهم یبرا بار کی  د یبا  د یاما شا



اف کنم تا   بهیغر  شخص یبلند جلو  یصدا اعیر

مغزم   زق زق  لعننر  نیا د،ی  دردش در ذهنم آرام بگ

 مینبوده که رها یو روز  ماند یم یکه مثل خمار 

  نیهشت سال که به ا نی نبوده در ا یکند. روز 

 شدمکاش عاشق رضا نیم  یموضوع فکر نکنم که ا

 …شدم که اگر عاشقش نیم

 !ه؟ یسا   تا چ  -

 کهحایلو در  دهمدهانم را محکم فرو یم آب

 :میگو روست یمهمچنان نگاهم به روبه

و   ها کهی ت ز یر  ز یبا رضا دوست شدم، ر  نکهی تا ا-

وع شد متلک دوستانه بهم  ها یس  هیها س 

،یم رک که رضا با ما فرق   یلیهم خ یس   هی گفیر 

انجام   العمیلعکس چی من ه دنید داره… اما وقنر 

فکر    افتهنیم میکه من دوزار   دنینفهم دمنیم

و  دمبا رضا مون ی   که من با علم بر همه چ  کردنیم

  شی انتخابات پ انیکه جر   شدمکم داشتم طرد یمکم

 تو باغ نبودم… اما خب   دنی اومد و فهم
ً
من واقعا



به من  حس خوب   کسچیخودمون ه  ی   راستش ب

 .نداشت 
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افتاده رسام   یوقفه نی ا ی   و در ب کشمیم نفیس

 :پرسد یم

  تو تظاهرات؟ اومد رضا هم باهات یم-

چشمانش سخ و   گردم،به سمتش بریم بار نیا

حال و هوا فقط مرا   نی در ا  سچ   نی دارند اما اتب 

و آن هم “خون” است. رد  اندازد یم  ی   چ کی اد ی

 اهیس یپرده یجا رشیها تصو که تا سال  خوب  

خون و باروت   یحک شده بود؛ بو  میها پشت پلک

که   انمانیاطراف یزدهوحشت  ی صدا تداغ

 .”کردند  کی شل گفتند”زده یمبهت 

رضا فرق  گفتممِن احمق هم یم  اومد،آره یم-

اهاش بد شدن…  ب ست ین هی چون مدل بق کنهیم

  گفت یم که مواظب من باشه، یه  اومد اون اوال یم



خطرناکه،  ابونیخ نیاالن ا گفت یم نرو، نکن… یه

تحت نظره! منه احمق هم فکر   ابونیاون خ

  ی  و درگ جانی غرق ه نقدر یبه خاطر منه… ا کردمیم

 دقت نیم اناتیجر 
ً
چرا تمام    کردمبودم که اصال

  یهادرسته! چند بار که تو کوچه هاش ن  ی ب شیپ

من رو از دست مامورا نجات  م،یافتاد ی  بست گبن

که نجاتم    یبار  نیآخر  عن  یبار،  نیداد… اما آخر 

  م،یداد باهام اتمام حجت کرد و واضح صحبت کرد

 نکه گذشت م   مدبر  هی . میبعدش از هم جدا شد

به   ب  بازجو  ی   همون اتفاقات روت گهی رو گرفیر  و د 

  دمی شن صداش رو یم ب  بازجو یآخرا نکهی اهمراه 

 وارمیبه د وار ید ا ی تو اتاق بغیل ب  جا هی که انگار 

ام اضافه  چرت و پرت اضافه به پرونده داشت کیل

رو که من انکار کرده بودم از   یی   هر چ کرد،یم

کت تو    نا،یو ا ظاهراتت و بعص   یس  هیجمله س 

 لشونیاومد به عنوان شاهد با ساعت و مکان تحو 

  یعاد یداد! رسام من تو تظاهرات فقط شعارها 

کت یموقت  گایه  حنر  دادمیم اما  کردمها فقط س 



به  ی   ام گذاشت توهتو پرونده نامرد عوض  

 …   و شخص  مقامات مملکنر 

 :کندیم زمزمه

  !ناموسب  -

 :پرسدبعد باز یم و 

  اگه اونقدر دوستش داشنر  ؟یچرا باهاش نموند-

هات بهت و هم فکر  هاتکالیسکه تمام هم

باهاش  ویل  ست یآدم از جنس تو و ما ن نی ا گفیر  یم

  شد نیم اگه انتخابابر  یوقت فکر کرد چی ه ،یموند

 تو چ    ؟یبر  شیپ خواسنر تا کجا یم
ً
  خواسنر یم کال

 ایسی تو فقط جناح س  یرابطه؟ موضوع برا هیاز 

 …بود!؟ به نظرم رضا حق داشته جا بخوره

 یتقر  زدهبهت 
ً
 :کشم یم  اد یسش فر  با

 خودت یم یبرا  یدار  حق داشت؟ چ  -
 

 نکهی ا ؟گ

داره و   شهرستاب   یافهی و ق پ یکه ت  یا پرس ساده هی

داره رو دوست   مذهن   شیپله نداره و گرا پول و 

طرف تو  نکهی ا ه؟یاسی موضوع س  داشته بایس  

ا اخ و   یلی واسه خ  د یباشه شادانشگاه  جی بس دخیر



تو   به؟ی عج یلیخ نیمن نبوده، ا یبرا  بود ویل فی پ

مشخصه؟ رضا اون  ایسی جناح س  نا یاز ا  گیکدوم 

 …ی   آدم معتقد بود هم هیموقع فقط 

  ب  و با ابروها چرخاند یم مان یفرمان را سمت کوچه 

 :دیگو باال رفته یم

 هست ویل ن  ی جان! بله انتخاب عج  هی داد نزن سا-

به هر حال انتخاب تو بوده و من از سوالم منظور  

 …ست ی دارم قصدم راه انداخیر  بحث و دعوا ن

و با بغض و   کشمیم میزانوها  یدستانم را رو  کف

 :پرسمحرص یم

 ه؟ یمنظورت چ-

ما پارک  یبه خانه ده ی را چند خانه نرس  ی   ماش

که از او    نگایه  نی تر قی و عم  نیتر یو با جد کند یم

 .کنمساغ دارم نگاهم یم

تو قرار بوده کجا تموم شه؟   یرضا برا  نکهیا عن  ی-

دندون   ه،ی سا صادق باش با من  فروختت؟اگه نیم

گذاشتم به وقتش باهات حرف بزنم س    گر ی رو ج

   شنهاد یاون پ
 

  و  دهی سپ کار و حضور رضا تو زندگ



دارم و حرف تو  مانیمن به تو ا گه،ید  یای   چ یلی خ

 حنر  شده؟برام حجته، بهم بگو رضا برات تموم 

بکش و با خودت و  قی نفس عم هیاگه نشده 

 …بعدش با من صادق باش
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مانند بغض، ترس، نفرت و بهت   ن  ی عج  یهاحس

پر از غم و خشم  . با چشماب  زنند به جانم چنگ یم

از دهانم خارج  ارادهو کلمات ب   کنمنگاهش یم

 :شوند یم

!؟ االن که  پریس سوال رو یم نیازم ا یجد یتو دار -

 ت ی اذ نقدر ی رابطه با تو! اگه ا ینجا ی ا نجام،یا

س  ر ید کمهیو برات مهم بود   یدشیم  ؟ یدی نی 

و با   کند نگاه یم ی   به سقف ماش  یپوزخند  با 

 :دی گو یم ت یجد

به خوردم و از   یلیخ  دنی رو کش و  ر یمن از ز - رص 

بزنم! من دوستت دارم   ت یبه خر  خودم رو  نکهیا

  حنر 
 

رضا برات تموم نشده، اما حقمه که  اگه بگ



 ت ی رفتار  یبدونم و بهش آگاه باشم و تو هم مرزبند 

بهت  گمیم وقنر  …یو آگاهانه جلو بر  رو بدوب  

تو  خوامنیم گم،رو یم نی دارم از ته قلبم ا  مانیا

  ی   چ هیدلت   اما تو  حرف بزب   هی چشمام نگاه کن  

  !باشه  یاگهید

هم فشار   یرو  را محکم میهالحظه پلک چند 

 ز یر  یهاقرمز و پر از جرقه یایو دل به دن دهمیم

  کنمکه چشمانم را باز یم  . و زماب  سپارمپشتش یم

را ندارم و  ی   ماش یس بسته یطاقت فضا گر ید

ِ در ماش یهی  سمت دستگ رود دستم یم ارادهب  
  ی  

و با   زند را یم اشیرسام که همان لحظه قفل مرکز 

 :کندزمزمه یم ی خور لحن دل

 بش-
ً
  !هی س جات سا  ی   لطفا

به ستمش  یار و وانهید یخشم و دلخور  با 

 :میگو و یم گردمبریم

 نیم-
ً
 …رسام فهممت اصال

 یجد یجد  هیسا د،ی فهم  با رفتنت هم نخوایه-

  !؟کنهیم کار اون مرد داره چ   فهیمنیم



با خودم  فمی من تکل فهمم،هم خوب یم یلیچرا خ-

 مشخصه! نیم
ً
 کار به اون بگم چ   تونمو اون کامال

  تونمنکنه اما یم کار کنه چ  
 

خودم رو  افسار زندگ

 اذ تونم؟نیم م؟ ی  دستم بگ
ً
 تمی حرفات داره واقعا

 …کنه یم

با تأسف   ، زنمکه محکم پسش یم  د ی  گ را یم دستم

 :دیگو اما محکم یم

تو   یز دور براا د یبار با  هی  ت ی موقع نی ا هی سا  ی   بب -

  هر چ   گمبشه، بعدش من باز یم فیتعر 
 

 تو بگ

 نی اس، اون آدم ارزشمندتر همونه! داستان ساده

 ا ی غلط، راست  ا ی تو رو ازت گرفته، درست  یآرزو 

  یهادوست داشتنت برگشته راه یدروغ با ادعا 

 ونهم خواد رو امتحان کرده حاال یم مختلق  

آرزوت رو بهت برگردونه… خودتم  نی ارزشمندتر 

! نگو ته دلت تکون  تونهکه یم  دوب  خوب یم

که من   یدخیر  ،یدی حرفاش رو شن  نخورده وقنر 

 یاومده برا شیپ  یبعد از تمام ماجراها شناختمیم

تو   نشست نیم دهیاش و سپخودش، خانواده

متهم   اون و به حرفاش گوش بده! من تو رو  ی   ماش



رشته   نیقاطع بگم ا تونما نیمام کنمنیم ج  ی به ه

شده که تو در اوج تنفر    باب  پاره شده! اون زندان

در زندان دست خودش باشه…   د ی کل  فکر کن   د ی شا

چند وقته   نکه یا  یچرا باور کامل ندارم؟! برا دوب  یم

اما   سیرزومه از خودت بنو  هی ی   بهت گفتم بش

س  ! حنر ی انجام نداد و  خوامیم چ    یبرا یدی ازم نی 

 چی ه  ،یهم از خودت نشون نداد یلیتما  چی چرا؟ ه 

  …یهم نکرد یی  گی پ

 :کشم یم اد یسش فر   محابا ب   و  شومیم وانهید دارم

  دو تا موضوع بهم؟ هان؟ نیداره ا چه ربیط-

و کف دستش را نشانم   کشد یم  کوتایه  نفس

 :دهدیم

 نداره. راجع باشه، آروم باش، ربیط-
ً
به اون بعدا

بگو چقدر  سنر یرودروابه من االن ب   م، ی زنحرف یم

کار کردن   شنهاد یپ احتمالش هست وسوسه بیس  

ان گذشته رضا رو قبول کن   شیپ ات بشه؟  تا جی 

ان هر حیس چقدر  دوب  که فقط خودت یم  جی 

  سخت و تلخ بوده؟
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حال خراب و رو به جنون مرا صد برابر  سوالش

دارم که اگر  مانیطرف انگار ا کیاز  کند،بدتر یم

و  کار   یچه برسد برا رومهم سمت رضا نیم می  بم

ان گذشته از طرف د   د یآیم شیحرفش که پ  گر یجی 

و از  شورند انگار هزاران هزار سباز در دلم رخت یم

 به رسام حق ا
ً
را  ت سواال   نیآن طرف اصال

دل و ذهن خودم در مرز انفجار   کهدرحایل دهمنیم

 :میگو یم فکر است، ب  

به من بگو، چقدر احتمالش هست   قبلش تو -

! واال من که  دا؟ی ش  شی پ یبرگرد وسوسه بیس  

الزم به  دونمگرچه یم  نمی بدرت نیم یراد یو ا  ب ی ع



کودنم، اما    و من خنگ و  ست یهزار باره ن حی توض

و   یی  گواسه حال حنر  کن    ن  ی ب شیپ توب  چقدر یم

 ر غرو  نکهی واسه ا ،یروز سمتش برنگرد هیانتقام 

  !؟ هان؟کن    می ات رو ترمخرد شده

از س   یو با لبخند ند ینشبه عرق یم اششاب  یپ

 :کندزمزمه یم یناباور 

 یم چ  -
 

  تو؟ گ

 تو یم یکه دار   ب  ا ی   همون چ-
 

مشت احتمال   هی ،گ

و ما االن  فته ی اتفاق ب ندهیترسناک که ممکنه تو آ

  ی! تو که از من دار میجوابش رو بهم بد د یبا

به   چ   دوب  که خودت یم  حست به آدیم پریسیم

 گهیروزگارم آورده و االنم با خواهرم در ارتباطه و د

و وجود    شهتر نیمو زشت  تر فیکث   نی از ا یی   چ

سوال   یبرا  یدار  !؟ خودت چه جواب  هی نداره چ

  کیکه    ب  من؟ تو 
 

ک چند ساله رو  زندگ مشیر

 ن  ی ب رو یم  رشیکه لباس ز   ب  تو ،پشت س گذاشنر 

  زب  یم
 

  شهیکه هم  ب  ! تو شکن  یم رو  تموم زندگ

 …باهاش



حرفم را  یکه ادامه  می  گ را چنان محکم گاز یم لبم

فرمان فرود  ی. مشتش محکم رو اورم یبه زبان ن

 .دیآیم

 یم یور  یدر  یدار  گهید-
 

  !گ

  نمیا دمیشن  یور  یرو، در  در کوفنر  نی باز کن ا-

 …جوابشه

 :کشم یم اد ی که فر   ست یخودم ن دست 

 !در رو باز کن -

و تا   کند را روشن یم ی   باز کردن در، ماش  یجا به

اض   خواهمیم   کی کنم با سعت وحشتنایک  اعیر

و   چد یپداخلش یم حواسو ب   رود کوچه باالتر یم

 ادهی . با شتاب پکند را خاموش یم ی   درجا ماش

انجام دهم در   العمیلو من تا بخواهم عکس شود یم

  ونی  بو دستم را به سمت  کند سمت مرا باز یم

  یکه از خشم و ناباور   ب  . همزمان با صدا کشد یم

 :غردیم لرزد،یم

  چته تو!؟-



  ترسم،یم  اشاز حالت عصباب   لحظه، کیم کی

 د 
ً
نه  م،ی حرف بزن خواهد نه دلم یم گر یاصال

 .باشم کشینزد

یس - ه از خودت بی 
 چ   من خوب بودم، بهیر

  !کردم  کار و چ   دمی پرس

کوتاه  ترسناک به    یهی و چند ثان بندد را یم چشمانش

به   توجهب    و  بندد را یم ی   . در ماش خندد تمسخر یم

مرا به با فشار دستانش به   مانمکاب   ت ی موقع

  .فشاردیم ی   ماش  یبدنه

 شهش طاق یمطاقت گهی د ب  جا  هی هر آدیم ه،یسا-

داره،  ق  یتعر  هی خب؟ حاال اون جا، واسه هر آدیم

! هر کوفنر  ا یممنوعه  یخط قرمز، منطقه گنیم

که    لیبار گفتم اتاق خوابم خط قرمزمه به دو دل هی

 حی زود بود که بخوام برات توض یلیاون موقع خ

!  یهات رو باز کن که خوب بشنو بدم، حاال گوش

 اون عوض    یزهایر خرده  خواستمکه نیم  نی ا شی اول

برات بمونه، در   یاو خاطره الی خ فکر و  و  ن  ی رو بب

بود که مطمی    خودم یهایکنارش کوفت زهرمار 



بهم  و حنر   …یازش ندار  درگ چی بودم اون زمان ه

 …شی ! و دومید هم نیم  حی وقت توض

  یدر اوج تمنا و بو  ت یدر اوج عصبان   اشهی  خ نگاه

که چشمان روشنش را برق   خواسیر  و رنگ محبنر 

آرام  درونم را اندک اندک یجنون آشفته اندازد یم

 .کندیم
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بهت   تونمکه االن راحت یم  نهیهم ا  شیدوم-

بهت احساس   عن  یدوست داشتم!  تو رو  گم،یم

ام بود قلن    خاص و قابل احیر
ً
  ،یداشتم و برام واقعا

  چارهی هم داشتم، ب  ل ی بهت وحشتناک تما ویل

  یروس  با مانتو و  حنر   ،یکنارم بود  وقنر   شدمیم

  حنر 
 

به   کن  که خودت فکر یم  ب  هابا تمام سادگ

خونه یم ی! تو آد نیم کسچی چشم  ه   دمت یدآشی  

چه برسه به اتاق خواب،  شد حالم عوض یم

مون جنسش  رابطه یروز  هیدوست داشتم اگه 

مت تو اتاقم ویل بعدشم فکر  عوض شد بعد بی 

م که حنر  ب  تو رو جا د ی نبا کردم چه حماقنر   بی 

وجود داره…حاال   یاگهی د از کیس یاثر  نیکوچکیر 

 د ی شا گفتمبا خودم یم شهی من هم هیسا   ؟یدی م فه



من! که هم عشق رو باهات  یبرا یامعجزه هیتو 

به سکس که   لمی بار تجربه کنم و  هم م ی   اول یبرا

 …و متنفر شده بودم، برگشت ار ی   ازش ب

  دمکر بود که حس یم یدستانش به قدر  فشار 

و دردش به پشت    شوند دارند له یم میها شانه

 .آمددر نیم میاما صدا زند، گردنم یم

  توب  تو یم نکهیا  ه،یحاال هم خوب گوش کن سا-

  و  یی  رو دستت بگ ت یافسار زندگ
 

رضا و  به زندگ

حرف   یلی خ ،نداشته بایس   یکار   ماتشی تصم 

با   نهی! اگه حرف آخرت اهیدرست و  قشنگ، منطقر 

 ا کنم،جون و دلم قبولش یم
ً
 یقو  نقدر ی اگه واقعا

مانهب   یهاوسوسه یکه جلو   هسنر  اون   یس 

ف واب   و خودم   شمخفه یم گهیپس من د ،یسی س 

 …هی! اما ساستم یمیمثل کوه پشتت وا 

 اش با حایلدر چشمان به خون نشسته هی  خ

 عشقر مخلوط از آرامش و جنون با عطر و طعم 

 :زنملب یم کند،یم که مدام ته دلم را خایل

  ؟اما چ  -



کلمه    کیلحظه به بعد باهاش    نیاز ا یحق ندار -

  ا یاگه اون کلمه جواب سالم  حنر  ،حرف بزب  

 بایس   ب  جا یفحش خواهر مادر باشه… حق ندار 

  یاگه اونجا، خونه که اون حضور داشته باشه حنر 

باشه و رضا بشه دامادتون… اگه هر جا، به  ت یپدر 

که   رفتار کن   یجور  د یس راهت سی   با  یهر نحو 

نه صداش رو  شی ن یب نه یم ه،ی آدم نامرئ  اون

  حی توض  شیر یهست ب  از ین ا ی  فهیم! یمیشنو یم

  بدم؟

دو چشمانش  انیمبهوت نگاهم م هی ثان چند 

 :کنمخشک زمزمه یم و با دهاب   چرخد یم

رسام، الزم به   سنر ین آدیم ی   اما تو همچ دم،ی فهم -

سون ست…یرفتار ن  نیا  !من رو نیر

  برد یم ی   را از ب مانانی م یدهی به صفر رس یفاصله

 :غرد یم  میهالب  یو با خشم رو 

 ی  تو که مرد غ ؟تریس یم-
و متعصب دوست   بر

 …ترس نداره که ؟داشنر 



وع به بوس اگر  آن  کنم،یم دنش ی حرف بزنم انگار س 

  داند ما که خدا یم یمحله انی م یا هم در کوچه

است و چه  حی ها زشت و قبصحنه نیا  دنیچقدر د

. به زحمت  آورند پشت س آدم درنیم ب  هاحرف

و دم  کنمفراوان سم را به سمت گردنش کج یم

 :کنم گوشش ناله یم

! تو خ-
ً
 …می ابونی رسام لطفا

  یجلو  رود و یم کند یم میمحکم رها یحال بد با 

روشن   یگار ی و س دهد یم هی به کاپوت تک نشی ماش 

چند  شود،از درد خم یم میها. شانهکند یم

و س و  د یایحالم جا ب کشد طول یم یالحظه

با لحن    ستمیاوضعم را مرتب کنم. تا کنارش یم

 :د یگو یم یتند

  !هیتون سابرو خونه-
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گرفته به ژست    و با نفیس ستمیایم شی رو روبه

سپس با   کنم،نگاه یم دنشی کش  گار یس عصن  



که تمام وجودم را داشت    مملو از عشقر  اندویه

 :کنمیم آرام زمزمه لرزاند،یم

  زب  که تو ازش دم یم  عشقر  ا یرسام اگه وجود  من، -

بسازه!  ی قراره از تو آدم بدتر  ینسبت به من دار 

 رم…یم تمی مون بلکه از زندگخونه رممن نه تنها یم

اخالق و مرد نرمال و خوش هیتو که  د یچرا با

جمالت   ی   نشده همچ ج  ی هنوز ه  پاک هسنر دل

  لشی !؟ دلی ار ی به زبون ب ن  یی سطح پا 
ً
منم   حتما

 …کردم  ی! من البد رفتار بدگهید

 .کندرا با حرص فوت یم  گارشی س  دود 

رو   ها گنالی س  یس  هی ،کن  نیم یرفتار بد-

همه مثل  کن  فکر یم یی  گاگه یم ا ی  یی  گنیم

،به مسائل نگاه یم خودت شفاف و منطقر   کی  

 یس  ه ی من مجبور شم یس  وقت باعث یماون

که   یبعد ی کنم! در ضمن دفعه  ت ی مسائل رو حال 

که من رو   هیآخر  یدفعه رمیم ت یاز زندگ گفنر 

 موونهید ار ی حرف رو به زبون ن نیا نقدر یا  ،ن  ی بیم

احمق حرف نزن! فکر   یبچه هی! با من مثل کن  یم



که   ن  ی هم  ؛کن  یم مونمی نکن االن از حرفام پش

و به من، تحت   مت ی به تصم گفتم… اگه مطمئن  

ا چی ه کالم  باهاش هم ا ی ن  ی رضا رو بب د ی نبا یطی س 

  از  ت ی خدا بفهمم در راه حما یبه خداوند ،بیس  

  ب  جا ،یکرد   یکار   واشگیمن و ناراحت نشدنم 

رو   رسایم هیوقت اون هی! سایزد حرق   ،رفنر 

  وقت چی کاش ه  کن  هزار بار دعا یم یکه روز   ن  ی بیم

  یمن باز نشده بود! االنم با در  یپات به خونه

هست که    تر از اوب  حالم خراب که گفنر   ب  ها یور 

قشنگت حالم   یمظلوم و حرفا یبا چشما یبخوا

  !تونگفتم برو خونه  ،رو خوب کن  

 :کنمزمزمه یم یاحساس بد  با 

منم  …نر هات گفنگفتم، تو از ترس یور  یمن در -

  !از ترِس خودم حرف زدم

و با دو گام به  کند پرت یم یارا به گوشه گارشی س

که در دل    آن هم با سعنر  شود یم کی من نزد

  د یکردم بحث رو کش دادم، با  ”چه غلیط میگو یم

 ”.خونه رفتمهمون لحظه یم



داستان ربط دادن گوز به    ه؟یداستان تو چ دوب  یم-

  خوامنیم  اس،گهید هی   چ  هی! من دردم اس قهی شق

  کیس
 

تو سوءاستفاده کنه! تو دردت  و پایک از سادگ

  دا ی ش  اد یو حالم با تو تموم شه  که من عشق   نهیا

  نیبا هم فرق دارن! بهیر از ا  یلیدو تا خ نی ا فتم…ی ب

   ؟یبد یفحش بلد نبود
ً
به   ،یشیر ی ب ی   تو چه چ کال

  که من اون رو   یگند  ت یجز واقع
 

کردم،   زندگ

 دا ی به ش یبرگرد  دا،ی به ش یبرگرد که یه  ؟دوب  یم

  هان؟  ؟ینداز ی راه م

اف یم د یبا  گفیر  داشت؟ کردم اعیر
ً
 ا ی !؟ اصال

  یدیکه د  یدید گفت بود؟ نیم نجا ی ا شیجا

و  میخب زن و شوهر بود ید یچشمت روشن که د

ِ خانه
مان اجازه رابطه ی برا د ی که نبا  از آشی  

  یاو همه نبود گفتنش وقنر  ر ید  کیم  ا ی ! م؟ی گرفت یم

  اتی جزئ
 

من  یبرا  گی گیرا داشت  اشزندگ

 … و شکافت یم

 من  د یبا  چ  -
ً
هستم تو   د یآدم جد  هیبدونم؟ کال

 
 

 …تو و اون زندگ



 .دی  گدستش را سمت صورتم یم کف

  .بهم شعر نباف نی از ا شیر یب-
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از کنارش بگذرم   خواهمو یم اندازمیم  یی   را پا سم

 .دی  گرا یم میکه بازو 

که شناختمت بمون! پشت حرفات    یهمون دخیر -

باش، مغز خر نخوردم تو رو ول کنم منطق داشته  

 …زاربرگردم تو لجن

. دهمتکان یم یفقط س  تپش قلب وحشتنایک با 

 :فشاردرا یم میبازو  دوباره کیم

ا چی تحت ه  م ی گ هم دروغ نیم به هیسا-   ،یطیس 

  باشه؟

و زمزمه  لغزند هم یم یرو  به سخنر  میهالب 

 :کنم یم

 .باشه-



 برام اس یشماره-
ً
  خواماس کن، یمامپدرت رو لطفا

 .باهاشون صحبت کنم

 :پرسمگرفته یم  ب  و با صدا خورد چنگ یم دلم

  یخوا نیم-
 

 !؟ به مادرت بگ

 نظرش چ   نمی اول با پدرت صحبت کنم، بب-
ً
  اصال

به خاطر ازدواجم و   دونمهست؟ به هر حال من یم

به   پدرت حس خوب   ،یکرد ما کار یم ش یتو پ  نکهیا

خوب بود اون وقت به   من نداره. اگه همه چ  

 …به مادرت زنگ بزنه گممادرم یم

و در آن لحظه که   می  گ را محکم به دندان یم لبم

 :خوانمنامش را یم کند،یم طاقتمدردش ب  

  !رسام-

 .شد  ر ید یلی خ  ه،یبرو سا-

ناچار   ی   . من نرود یم نشی سپس به سمت در ماش  و 

را به سمت  امدهی چیسست و درهم پ   یهاقدم

. در خانه را که  کشانمیم مانیو خانه بغیل  یکوچه

به  نشی گاز پر شتاب ماش   یصدا  بندمپشت سم یم



 یها . چراغزند دامن یم  ی  گتپش قلب نفس نیا

  یطبقه
 

لحظه   کیروشن هستند،  دوم همگ

و  رود باربد یم کی اتاق تار  یتا پنجره منگاه

ما   یدر خانه  دهی که سپ  آتیس   دانم. نیمگردد بریم

هر  ا یرا به وجود آورده و  یسد نی انداخت ا

اش آنقدر پر از عاشقانه  یرابطه یدر ابتدا یدخیر 

به  شیپا گر یحس و دغدغه و حرف است که د 

 ها را به سخنر . پله شود نیم دهی کش  یپدر  یخانه

  لی دل   کنمدر خانه را باز یم و وقنر  رومباال یم

بابا   یانگار به جا فهمم،بودن خانه را یم چراغاب  

را به خانه   دهی و همرسش، مامان و سپ نا یخاله م

 .کندمن یم اند. سالم سدم همه را متوجهآورده

و   گردد بریم حسشبا همان حالت مات و ب   مامان

و همرسش اما با   نا ی خاله م کند،اکتفا یم به نگایه

و   دهند جواب سالمم را یم یاهیرو  یی  چنان تغ

که ناخوداگاه نگاهم دوباره به    کنند یم  پریساحوال

امکانش وجود داشته با   عن  ی. گردد مامان بریم یرو 

از رسام و اتفاقات   اشد حال و روز هم توانسته ب نیا

  د یجد
 

 نی بزند؟ جواب مثبت ا من حرق   زندگ



که مامان    کند بعد خوشحالم یم کیسوال تنها از  

 
 

  یهاو واکنش گردد و نرمال بریم یعاد دارد به زندگ

و خاص خودش را از س گرفته است.   یعی طب 

با آن وضع و   دهی ماجرا حضور سپ  یبایز  ینکته

مؤدبانه نشستنش،   است،حال زار و نزار در سالن 

التماس درون چشمانش   ستادنش، یمن ا یپا یجلو 

که از چشمانم پنهان   ستند ین یااتفاقات ساده

 .بمانند
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راهم را به سمت اتاقم کج کنم خاله  خواهمیم تا 

مختص به مامان و   شهیکه هم  با چرب زباب   نا ی م

 :دهدبود مخاطب قرارم یم دهی سپ

با ما بخور، دلمون   ب  چا  هی ا ی کجا خاله جون؟ ب-

 .بودااا خایل  تنگ شده… جات حساب  

 :میگو به زحمت یم یخندکج  با 

 .تونام با اجازهخسته یلیما، خ یدوستان به جا-



  یباز ارصار کند مامان با صدا خواهد خاله یم تا 

 :دیگو یم یگرفته و سد 

  اس؟خسته گهیم نا ی م ید ی نشن-

ادامه   روح رو به من با همان حالت سد و ب   سپس

 :دهدیم

 …برو مامان-

که انگار خدا سنوشتم را از س    زند خشکم یم چنان

اتفاقات دارد دست به دست  ینوشته است، همه

  یگر ید یتا من رو  دهند هم یم
 

.  نمی را بب از زندگ

ها و عشق البته با تمام دردس  یتجربه

  یداشیر  مرد ش،ی هاسوءتفاهم
 

که آنقدر   در زندگ

  باقر  خواست مهم بودم که دلش یم شیمن برا

  یبرا شود و به دنبال وقنر   می را با من سه رشعم

فاع و محبت  هر چند بود و حال د یخواستگار 

  یها از طرف مامان در مقابل بت  ی   ناچ
 

 اشزندگ

کرد.   لی تکم  ب  بایدلچسب را به ز  یمجموعه نیا

 :گفتم  قر ی همراه با نفس عم ی   هم یبرا

 .ممنونم مامان-



  یرو  شی روزها نیا یاز حالت عاد  شیر یب نگاهش

خانه یم ماند من یم . بحث  رود و بعد به سمت آشی  

 با رسام با رفتار مامان به حال خویس   حاصلمب  

  زماب   رومحال به حمام یم ی   و با هم شود یم  لیتبد

تختم نشسته  یمامان که رو  دنیبا د  گردمکه بریم

را  میها. آب مو خورمسخت جا یم یا است لحظه

 :پرسمیم دهیو نفس بر  می  گبا حوله یم

 شده مامان؟ بابا کجاست؟  یی   چ-

  یایق چشمانش در دنبه من است و عم  نگاهش

 .کندیم  ی  س یگر ید

 …اومده شی پ ت یگفت براش مامور -

طفلک پدِر من با  زنم،یم یپوزخند ارادهب  

 .اشکنندهخسته ی ها ت یمامور 

  ؟یکرد  ی جور هات رو اونچرا لب -

  هی از ثان یلباسم را عوض کنم که در کرس  خواهمیم

از بدنم رد و   ب  که نکند جا  افتد عقلم به کار یم

با   ی   هم ی رسام باشد، برا یهایاز عشقباز  نشاب  

 .نمینش تخت یم یکنارش رو   نهیطمأن



که رفت    فی بابا تنگ شده بود، ح یدلم برا ج  یه-

 …ت یمامور 

  حسو ب   چرخد دور در اتاقم یم کی مامان  نگاه

 :پرسد یم

  !؟وقتچی ه شهمن تنگ نیم یدلت برا-

با حوله   میموهاکه مشغول خشک کردن   دستانم

  نیدر ا  داند . خدا یممانند جا ثابت یمبودند، همان

  کیکه به کل   یچند روز 
 

را تجربه  د یجد زندگ

 ن  ی بار است که دلم به طرز عج ی   ام چندم کرده

 .است  ختهیشده و فرو ر  مرتبه خایل کی

ذره تو کل عمرت  هیمامان، اما اگه فقط  شهچرا یم-

تنگت   شیر ی دلم نه تنها ب یامشب بود  هی شب  شیر یب

 …مردکه هر لحظه برات یم  شد یم

و من   کند اوت یمبه کل مرا ناک اشیبعد یجمله

اب    .شوم خفه یم ام احسایس در اوج سخی 

دخیر  نقدر یا همه سال تونسنر  نی پس چطور ا -

من رو  نقدر یا چطور تونسنر  ؟برام بایس   خوب  

رنجت رو  ت چطور دس  ه؟یسا دوست داشته بایس  



من و بعدش اون  یها یخرج ندونم کار  محابا ب  

 ؟ یکم عقل کرد  یدهی سپ
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اطالعات را  عیــــذهنم دارد س   کنم،نگاهش یم فقط 

 منظورش از دست  ا ی. آکند پردازش یم
ً
رنج مثال

کت ک کیس  حقوق نقشه   وانی است که من از س 

بابا به   ی که جا  دهی و حال فهم کردمیم افت یدر 

 .… ایو   ختمیر پول یم  شانی هاکارت

  م،ی  گیم گر 
 

از جا  ن  ی عج با احساس کالفگ

لباس   عیــــو س  شومیم در کمد مخق   ی. المی   خبریم

وع به  وقفهب   لمیحال موبا ی   . در همپوشمیم س 

 .رسام است  کند،زنگ زدن یم

 ی  گی آرام و پ که با حالنر   اندازمبه مامان یم نگایه

  دارم،را بریم تا گویس   کند حرکات مرا نظاره یم

 .دی چیپیم میهااش درون گوشگرفته  یصدا

از شکنجه   برگشیر  تنها تو اون خونه دست کیم-

  !؟دونسنر نداره یم



 :زنممامان لب یم هی  نگاه خ یجلو 

 …دونم بله، یم-

 :غرد یم عصن  

از خودم متنفر   ه،یسا آد یم  ادمیاما حرفت که -

کردم؟ کجا کم    کار بدونم من چ   خوام! یمشم یم

از   یدید چ   بمیعج یرفتارها یگذاشتم؟ با همه

!؟ دردش تا عمق  زب  یم حرق   ی   من که به من همچ

 …جونم رفت 

  کنمیم و سیع آورمبه لب یم یلبخند مستأصل

 :مسلط رفتار کنم

حرف  کمهی شمیمامانم اومده پ زم،یعز  د یببخش-

تماس   یبود  دار ی خونه اگه ب یدی رس  شه. یممی بزن

  م؟ی  بگ

 یتر آرام یو با صدا شود فعال یم ش ی هاشاخک

 :سد پر یم

 زده؟  یگند  ه یباشه، باز خواهرت  ی  خ-



 هم ا  ه،یچه حرف نی ا-
ً
دستت  ست،ی ن ینجور یاصال

 .م ی  گ بود تماس یم عایل درد نکنه همه چ  

ام با  مکالمه ارمی   و ب  کنمرا قطع یم سپس گویس   و 

کند اگر آنچه که در ذهنم   دا ی مامان ادامه پ 

باشد. آرام زمزمه   وستهی پ قت ی به حق گذرد،یم

 :کنم یم

  !رسام سالم رسوند-

 .دهدجوابم را یم جونب    همانقدر 

  !هیسا یسالمت باشه. جوابم رو نداد-

  یو در حال بافیر  موها کشمیم  قی عم نفیس

 :می گو یم سمیخ

دوستت داشتم و   شهیمامان؟ من هم  هیچه حرف-

هستم گفتم  که آدم رگ  دوب  دارم! اما خودت یم

 …ی پشتم بود نا یا خاله یجلو  شیر ی اگه ب

 :کند را قطع یم حرفم

تو   ه،یسا یپشت من بود  شهیکه نبودم اما تو هم-

جمع  رو  دهی سپ یهایکار کثافت   من رفنر  یجا



به روم  یی   من غصه نخورم چ نکهیا  یو برا یکرد

  یدی بار ما رو به دوش کش شهیتو هم ،یاوردی ن

بود، چرا  تر ی   بار خودت از همه سنگ کهحایلدر 

  ؟بهم نگفنر 

.  داند ندارد، او یم دهیدر لفافه حرف زدن فا گر ید

 از طر 
ً
  دهی به گوشش رس ده ی سپ  رضا و  ق یحتما

 
 

به  غیم زند،را چنگ یم میگلو   است. غم بزرگ

و   ام…یکار و پنهان ب  همه سال تنها   نیوسعت ا

 :میگو ناخودآگاه سد یم

 شد،! برات کرسشان یمیتو مامان  االن نبود-

سوخته بودم. چه  یمهره هی من  در ثاب    گفتم…یم

که از صبح تا   ی   هم کردمکار یم  داشت چ   ارزیس  

آرزوهاتون نابود شده  ارمی ب  ادتونیشب نبودم که 

مامان تو از من دل   ارمی ب  ادتیبهیر بود. بذار 

و  دهی و دانشگاهش، سپ  دهی سپ  ،یکند

و دست آخر عقد و  شیرنگ یتگارها خواس

تمام فکر و ذکرت رو پر کرده بود .   شی عروس

صی   شیخواستگار  یکه مهم نبودم که برا  یاونقدر 

  !تا منم برسم د ی کن 



گوله گوله  کند که نگاهم یم  یطور همان مامان

 :پرسد یم میهاتمام حرف ی   . و از بزد یر یم  اشک

 ؟ ی کجا بود  ؟هسنر  شیک  ته که گفنر اون دو هف-
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تا باد  کنمیم زانیسم را به در کمد آو  یحوله

 :میگو در چشمانش یم هی  بخورد و خ

داشتم   میدروغ تو زندگ  هیبودم، من فقط  شیک-

بود مامان،  دهی حفاظت از تو و سپ  یکه اونم برا

تو  ویل دونمیم د ی که بع  دهی! سپی   نشکن  نکهی ا یبرا

کار تو   شنهاد ی پ هامیاز مشیر  گی …ی غصه نخور 

  یرو بهم داد، رفتم برا شیهاش تو کتلاز ه  گی



 اشت د خونه و همه چ    ط یمح یلی خ  …یکارآموز 

مدت دور باشم.  هیازتون  خواستمیم  داد،آزارم یم

 …اما

اما    کند نیم ییی  صورتش تغ ی   سد و سنگ حالت 

خفه  ب  و با صدا  د ی  گشدت یم شی هااشک

 :پرسد یم

 !؟ اما چ  -

 .م ی  گیم نفیس

تر سخت   یلی کار تو هتل خ  نکهیاما نتونستم، نه ا-

طاقت   اورد…یبود، نه! دلم طاقت ن یاز آشی   

 تونستمکه یم  از بابا رو نداشتم تنها کیس یدور 

باهاش حرف  امچند کلمه از حال و روز واقیع

بزنم… طاقت نداشتم فکر کنم دلت گرفته و  

  به ختهیر  الی و هزار جور فکر و خ غر بزب   یخوایم

به حرفات گوش بده… طاقت   ست ین ست و کیس

من رو بخواد و  هچیل هی تو  فتهی ب دهی سپ اوردمی ن

واسه خودم بهونه   مامان الگ دوب  من نباشم! یم

 د ی مهمه، با یلیکه حضورم واسه شماها خ  دمی تراش 



واسه   دم یو د دمی رس باشم… اما وقنر  شتونیپ

خواستگار اومده و تو بدون گفیر  به من  دهی سپ

کارم! تو که   یکجا  دمی فهم گرفنر   برونو لهب

و من  آد و تو زرد از اب دریم ه؟ی رضا ک  دونسنر نیم

از حضور خواهر  …از بودن من معذب   دونستمیم

همون دو    نکهی ا لی که ازدواج نکرده و دل   یتر بزرگ

 گهیهم د  لیسه تا خواستگار پرت و دور فام

، سس  دانشگاهه و  ! اخراچ  هیاس یاغش رو نگرفیر 

 یحوصله آدم عاقیل چی بوده که ه انابر یجز جر 

  تو چ   یجد  …یشدن باهاش رو نداره… وا ی  درگ

  با من مامان!؟ یکار کرد

 :زندیم هقر   دنشی نفس کش انی م

  !نرو طرفه به قاض   هی-

وع بحث با رسام    همان تپش قلب لعننر  با  که از س 

 :میگو یم دهی بر  دهیدست از سم برنداشته است، بر 

  ینکرد یکار   وقت چی مامان اما ه کنمقضاوتت نیم-

  یاگهیکه جور د  ینشون نداد یو از خودت رفتار 

  !فکر کنم



 .دی  گ دستانش یم انی سش را م مامان

ماجراها،   یس  هیگرفیر    د یبا ند کردممن فکر یم-

تو به   ذارمو نیم زنمدامن نیم ها و حوایس  به بحث 

 …فنر ی ب  الی فکر و خ

مامان،  ید یهشت سال ند نی که تو ا  یی   اون چ-

مسائل وگرنه ما بحث و   یس  هیغرور من بود! نه 

  !می کم نداشت  هی حاش 

که تب  تند   نگایه دوزد،نگاهش را به من یم دوباره

 
 

مندگ  .کندیم داد یدر آن ب تاب  و ب   س 

تو من رو   گه اونم یم ه،یشاک قدر ی   هم هم دهی سپ -

  یکردم برا  ! من سیعهی انصاف ب   نی ا …یدیند

بودم اما   نی بهیر  گمباشم، نیم هردوتون مادر خوب  

 …هم بد نبودم که نقدر یا
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 .نمی نشتخت اما با فاصله یم  یلبه کنارش



  انیمامان! تو فقط بعد از جر  یتو بد گه نیم کیس-

  یلی درسته خ ،یاخراج من خودت رو گم کرد

 مون سخت گذشت… ویلدردناک بود اما به همه

حاال که  گفنر   ،یای از اون رنج در ب تو نخواسنر 

کنار   و از همه چ   دهی سپ  الی خنشد ب   هیاس

نوجوون س  و پر  هی  ! مادر من، وقنر ی دی کش

د  هدردس رو ب   یزدهزلزله هیمن خودم  یمن سی 

ور اون ور   نیداغون بودم که فقط جسمم رو ا

بد بلوغ بود، خودتم خوب   دهی سپ  دم…ی کش یم

د بعد دست کیس ی بود دهی فهم  که تو   یسی 

  یی   ه مدرسه و دانشگاه نه چجز کتاب و را شیزندگ

 بلد نبودم  دهی نه خونده نه شن دهید
ً
! من اصال

کاراش و   یفقط رو   کنم،جور  و رو جمع دهی سپ

که شما    دمی کشماله یم و همه چ   هاش طنت یش

بابام نفهمه و جو خونه  ا ی و ناراحت نیس   نفهیم

  ن  ی بکه االن یم  یادهی سپ  …ی   نش ت یو اذ  زهیبهم نر 

بود،   ی   هم  شینشده، از شونزده سالگ جن   هو ی

 …ی   فقط شماها خی  نداشت 



از دهانش   یمانند ناله یصدا شی هاهیگر   انی م

بد   د یاما شا سوزد یم شی دلم برا شود،خارج یم

مسائل   یتا ته خط را بفهمد تا برا  بار کینباشد 

طور که حاال غش و ضعف نکند. همان دسنر دم

 .دانست شغل مرا یم

پرسه تو  هیهفده سالش بود با  ده ی مامان سپ-

گرفتنش…    چ  به جرم فساد و فحشا و چ   ،ی   ماش

ت ن  به روزگار  چ   دونهلخت بود. خدا یم  مهی دخیر

 طبِع بلند    طبق  معمول میما اومد. شانس آورد

ور   نی بود و از ا یاکاره  هی خانوم پرسه باباش  دهی سپ

  اد ی ب که باباش   یباربد هم افتاد به دست و پا

خانوم رو  دهی کمکمون تا بعد از دو روز سپ

بود که گفت از طرف  همون وقنر  ن ی ا م،یدرآورد

!  یکدوم گور   دونممدرسه رفیر  اردو سمنان، چه یم

 اومدم استنطاقش کنم گفتم چه غلیط
ً
 بعدش مثال

  فهیمخنده که تو چه یم ر یزدن ز  تا یبا ب ؟یبود کرد

سش به همه چ جاب  ی چه ه ی   تو ماش    شیداره! اسیر

  ط ی منم که خودم از رفت و آمد تو مح ارزه…یم

خون به حال مرگ بودم خفه سیبازداشتگاه و پل



جمع شه و بره!  یکار کثافت   نی گرفتم که فقط ا

 هم راست یم
ً
مامان من به طرز  گفت واقعا

  نیکه بلد بودم ا  یی   تنها چ دم،ی فهمنیم وحشتنایک

سم سپ  ها یهبزرگبود که مثل مامان تو  عن  ی دهی بی 

بکارتت رو از دست   یپرده عن  ی  ؟ی رابطه دار 

 نکهیغش خنده بود و او جوابم فقط غش ؟یداد

س خودم حواسم هست.” ا رو هم نگفتم که  ا نی“نیر

من با رضا   گهکه اگه یم  زجرت بدم خواستم بدوب  

  یلیخ د یبا …غش و ضعف نکن   گهی رابطه دارم د

االن   ده،یبه سپ  یدادحواست رو یم شیوقت پ

بود  نی. اشکال کار تو ادهاون تو رو درس یم گهید

بلد نبودم… اگه تو باال سش  یمامان. من مادر 

از من   کارا بکنه ویل  نی جرات نداشت از ا یبود

ما رو هم  یکارت خواهر   نی تو با ا برد…حساب نیم

از اندازه من سم  شیب یباعث شد  ، یخراب کرد

کارا   یکنم به همه  فضویل باشه و یه دهی به کار سپ 

 اونم از 
ً
به بعد از   ب  جا  هیو رفتارهاش و خب مسلما

 …من بدش اومده



تا باالخره   گذرد یم ن  ی به سکوت سنگ ی ا لحظه چند 

 :دی گو مامان یم

  کنم؟  کار چ   د یمن با -

 :میگو و یم کنمنگاهش یم چشیم ر یز 

  د یکه بابا کرد! با  یکار   ده، ی در مورد خودت و سپ -

 بهم پ  شی پ نیبر 
ً
  ده،ی چی درمانگر… مسائل واقعا

 با وجود رضا و عشق و عاشقر 
ً
که   مخصوصا

که   میراه انداخته و فکر کنم همه قبول دار  دهی سپ

هنوز هست که   یکار   هیتباهه، اما در مورد من اش

 .یبرام انجام بد بتوب  
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اش  شانه  یکه رو   شایل  یرا با گوشه شی هااشک

 یشهی. نگاهم معطوف به ر کند افتاده است پاک یم

هاست رنگ که نه تنها مدت  شود یم شیموها

  شیهایدی است بلکه سف  دهیبه خودش ند یدیجد

  ب  بایو از نظم و ز  دهند با قدرت دارند جوالن یم

 یهم
 

 .ست ین یخی   شگ

 یی   ندارم تو از من چ  اد ی!؟ من ی خوایم چ  -

 …یبخوا

 :کنم و زمزمه یم زنمیم جاب  ب   لبخند  

حال االنم رو داشته    وقت چی ندارم ه اد یچون -

 م…اما یخواستگار  اد ی ب خواد باشم… مامان رسام یم

 یس  هیتموم شه.   به آسوب   فکر نکنم همه چ  

وسط هست، از جمله  نی و درشت ا ز یمشکالت ر 

ممکنه بابا مخالف باشه حداقل االن، بگه   نکهیا

   نکهیا ا ی زوده چون رسام تازه طالق گرفته… و 
ً
 کال

 …نداره چون بهش نظر خوب  

 :زند با همان حال نزارش لب یم مامان

 !چرا پرس به اون خوب  -



با زنش  وقنر  کردمشون کار یمچون من خونه-

 
 

 کنهسال، بابا فکر یم هیاونم به مدت  کرد یم زندگ

زن  از وقنر  د یشا  ا یباشه  یباز ممکنه مرد هوس

 ا 
ً
نبوده…   ینجور یداشته به من نظر داره، اما واقعا

اف کنم حداقل   اگه بود من جراتش رو داشتم اعیر

 .خودم شیپ

و  می  گیم نفیس کنم،سکوت یم ی ا لحظه چند 

 :دهمادامه یم

  اد یوسط ز  نی و مشکل ا ی  به هر حال ممکنه گ-

که   نهیا خوامکه من از تو یم  یی   باشه، اما مامان چ

عاشق دخیر شوهر دادن و   نکهینه به خاطر ا نبار یا

 رسام رو  نکه یبه خاطر ا ،یداماد بود 
ً
من واقعا

جور بشه،  چ   همه خواد دوست دارم و دلم یم

 !؟ هباش ،یسیو محکم پشت من وا منطقر  یلی خ

دارد  تشیو آرامش چشمانش نشان از رضا  سکوت

 :میآو باز به حرف یم د ی  گاما دل من آرام نیم

  اگه همه چ   مامان حنر -
 

که   یظاهر  به قشنگ

باعث  یی   هر چ ا ی  اتفاقابر  هیاگه  نبود، حنر  ن  ی بیم



بگه   نا ی خاله م دونمشد که تو ذوقت بخوره، چه یم

بوده، خاله مستانه   ینجور یکه زنش ا  نی بابا ا یا

 یبعد ه،ی  بگ خواد رو یم گ  هیبگه حاال بعد از سا

  ن  ی بدر خودت یم ؛یچرا اونجور  ینجور یبگه چرا ا

جور که حس کنم   هی ؟ رفتار کن   جور متفاوبر  هی

 روت حساب کنم؟  تونمیم

و با افسوس  شود یم چشمانش پر و خایل یکاسه

 :دیگو یم

 …یدی من ناام ت ی از حما نقدر یبرات که ا می  بم-

  ه؟ی چ می  نگو مامان، بم-
 

 برام زندگ
ً
کن. مثل    لطفا

  شهیسزنده و خوشحال باش، مگه هم  شهیهم

 !؟ یحرست عروس شدن ما رو دار  گفنر نیم

 .شودبه جلو خم یم و کیم زند یم هقر 

حاال به من راستش رو بگو؛   هیفدات بشم من، سا -

 آدم خوب
ً
 اشکال نداره حنر هی واقعا

ً
اگه   !؟ اصال

فقط   مونهخودمون یم ی   به جون خودت ب ست،ین

 .بدونم خوامیم



 بغص   جانیو هم از شدت ه د ی  گام یمخنده هم

  ست یدست خودم ن کند،خانه یم می در گلو  می عظ

 :کنم که صادقانه و با ذوق زمزمه یم

کم راحت    هیفقط  …یل ی امان، خخوبه م یلیخ-

  ت یرعا  شیر یکه اونم قرار شده ب  کنهصحبت یم

 …کنه… مامان 

کرده است در حال    ت ی من به مامان هم سا حال

 :زنددارد لبخند یم  خیر  یاشک ر 

 جانم!؟ -

  دوب  نیم ام…ن  ی حال  عج  هیدوستش دارم،  یلیخ-

 …دارم چه حیس
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و   کشد تخت جلو یم یخودش را رو  مامان

و چنان محکم در   رساند را به صفر یم مانی فاصله

اما بعدش  خورمجا یم یاکه لحظه  کشد آغوشم یم

و  کنمرها یم شیخودم را در آغوش نرم و خوش بو 

  خواهد هر چقدر دلش یم  دهماجازه یم

از گارد سفت و   گر یرا خرجم کند و د  شی هامادرانه



 یسخت هم
 

کارها    نیا گفتمکه یم  امشگ

 .ست ین یخی   ست،یباز لوس

 

 

 

*** 

 

 

 

 ”دهم فصل“

 ”+ هفدهکی پالک“

 ”شهر ک ی به وسعت  ب  ها پنجره“

 ”شیپر تشو  قاب“

 ”هفته بعد دو “

 

 



گاو    یها و مدارک را مرتب تو سند  کهدرحایل

کرده    شیکه جدا  یبه سند هی  . خند ی چ صندوق یم

 :زنداست لب یم

 هی! یتک غر زد کیماشاهلل بهت مادر من چقدر -

 به حرفات گوش  قنر ی حق
ً
رو بهت بگم؟! من اصال

   دونمم یمرو گرفت  ممی چون تصم دمنیم
 

 زندگ
ً
  حتما

به من  و رفتار من مشکل داشته که شما س سوزب  

 یکه به جا  نهی کار ا  نیاما االنم بهیر  ن،یاعتماد ندار 

  !ی   کن   می بحث و غر و ناله همراه 

 :دیگو یم تر ی  و دلگ د ی  گیم نفیس مادرش

در   شهروم نیم گمدستت درد نکنه، دارم بهت یم-

مردم رو بزنم بگم پرسم طاقت نداره مهر  یخونه

شد ناله؟! مگه پرس    نی طالقش خشک شه! ا

، دخیر  ا ی ؟یا هجده ساله هست که   یاون دخیر

ا تو رو درک نکنه؟ بعدشم مگه چقدر از   ط یس 

 نی خواگذشته؟ فقط چند ماهه… نیم  تونب  آشنا 

 …مادر من  ؟ی   رو بشناس  گهیدهم  شیر یب



  ممی ؟ نه؟ بازم تصم! می  بازم طالق بگ تریسیم-

 ب
ً
  یهاتمام ترس می فرض کن  ا یاشتباه باشه؟ اصال

 چ   خواد آخرش یم  اد،ی شما درست از آب درب

به   شه؟یم چ   می  طالق بگ گهیبار د  هی حاال  شه؟یم

مغز   نقدر یِس جدت ا خوره؟بریم ا ی دن  نی ا یکجا

تا  ستمیمن رو نخور مادر من… سختته بگو من ن

  !کنم  کار چ   د یخودم بدونم با

شود  یبد منکر حیس تواند اما نیم د ی گو یم راحت 

  کند . مادرش هم سکوت یملرزاند که ته قلبش را یم

اصل   تواند تالشش نیم رغمعیل فهمد که یم  را یز 

آزرده  شیر ی منظورش را به پرسش بفهماند و دارد ب

 :کندتا آگاهش. پس آرام زمزمه یم کند اطرش یمخ

 چی رسام، تحت ه  ذارمتو رو تنها نیم وقت چی من ه -

ا   نقدر ی. پس تو هم ادوب  خودتم خوب یم ،یطیس 

شون رو برام  واسه من شاخ و شونه نکش… شماره

 .بفرست 

ب یم ی   م یرو  جا رها    کیو نفسش را  د ی  گرص 

 .کندیم



به اون قرار  دارم. همه چ    یقرار  هیاالن نه، فردا -

 
 

 .دمداره، بعدش بهت خی  یم بستگ
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 یاز حالت عاد  تر عیــــس  نا ی روم  یصدا  دنی با شن  و 

. ساند یم شی   م یرا رو  و گویس   کند یم خداحافیط  

که   یی   اش به تنها چدر حال حارص  ذهن آشفته

از جنس   ب  هانداشت غرغرها و خاله زنگ از ی ن

  یونگ ونگ نوزاد یخواهرانه بود که صدا

  تمیر  شی . با پاداد یم  لی پشتش را تشک سمفوب  

که    ست یدست خودش ن د،ی  گیم ی   زم یو ر  یتند

اش با رابطه بار کی پشت هر پلک زدنش به آب  



روابطش با  نیآخر  گر یو بار د د ی  گجان یم هیسا

. بعد از آن اتفاق، غرور رود و جان از تنش یم دا ی ش

به او جرأت نداد  وقت چیترسش ه د یاحمقانه و شا 

که   ب  خود هر بالبرود و س  یمشاور  ا ی دکیر   شیتا پ

جسم خودش آورده بود و  س روح و   توانست یم

از   خوشحایل و  ب  حال در کنار حس دلچسب رها 

 و  اش، چه روچرفع شدن تمام مشکالت مردانه

بند بند وجودش را  ی  گ فسن وحشنر  ،چه جسیم

“مگر   زد یم اش ب یکه مدام نه  . وحشنر کرد رها نیم

 حو و خود به خود م  د یای از آسمان ب  مشکیل شود یم

 ”است  موقنر  ی   چ شود، همه

  آیه افتد و روابط متعددش که یم ها یی  گبهانه اد ی 

در راه  اشهی چقدر سا  ،کشد از ته قلبش یم قی عم

و  قضاوتاثبات عشق به او صبور بود، چقدر ب  

اش شک و ترس از  او را که سچشمه یرفتارها  تلج  

 و تازه زن فیوجود خودش بود را به جان ظر 

. با حس  کرد و لب از لب باز نیم د یخر اش یمشده

 کند و فکر یم د ی   خبریم  شیدر قلبش از جا یدرد

  گر یهم مانند د  هیکاش سا
 

دست کم   اش زنان زندگ



اوج حماقت   شی آرزو  دانست غر زدن را بلد بود؛ یم

  اشوانهیداشت د  هیسا یاست اما سکوت و صبور 

   نی او ا کرد یم
 

را بلد نبود و تا به حال با   مدل زندگ

  نیا
 

مواجه نشده بود. اون  ر رفتا حجم از پختگ

یط شده بود که تا  عادت که نه در واقع س 

  یاش لنگ بزند صداگوشه  یامسئله  نیتر کوچک

گوشش را پر   یتمام فضا زب    یبلند غرغر و ناله

سد چرا!؟ در    خشی مدام توب کند؛ کیس کند و بی 

کند و حال از سکوت   یباج بخواهد، سد  شیازا

در    د…ی رستو حال خوب خودش سخت یم  هیسا

  ن  یواقع به طرز غر 
 

خوب و  عادت به زندگ

  نداشیر  او را از لمس کردن تمایم خوشبخنر 

  یهاترسانده بود و حرف یعی اتفاقات خوب و طب 

تمام   یپا زد یم ُمهر محکیم ب  اعتنامادرش در اوج ب  

 .تا از آنها فرار کند داد که داشت جان یم  ب  ها د یترد

را  و منیس   شود ارج یممحکم از اتاقش خ ب  هاقدم با 

 :زند صدا یم

 !؟ یخانم تقو -



 هراسان و گارد گرفته منیس   افهی لحظه بعد ق چند 

 .آوردیم  ونی  ش ببد  یاو را از حال و هوا کیم

  !که بخورمت   خوامچته شما؟ نیم-

 د ی و با ترد  رود درهم فرو یم یخانم تقو  یهااخم

 :پرسد یم

 امرتون مهندس؟ -
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،  رممن دارم یم- کار دارم! خرده یس  هیمحرص 

با من   اگه واسه امروز کار مهیم نم یبب خوامیم

 …برنگردم گهید  ن،یندار 

 یرو  و از  رود یم شی   بدو سمت م یتقو  خانم

   .کندرا چک یم مطلن   وترشی کامپ  یصفحه

جلسه با فوالد  ن،یبرگرد  د یمهندس با یآقا-

 .می اصفهان دار 



  یاز س ناچار  و همراه با نفیس دهد تکان یم یس 

 :دیگو یم

  !خب  یلیخ-

دل به    ت ی و مظلوم یر یز حجم از سبه  نیبا ا  نمینب-

  !؟ب  زبونم الل ست خورده به جا ،ید کار یم

 .گرددبریم  یسمت مهندس مهدو  به

؟نمک از تو استفاده یم یشما، جا  یتو خونه-   کی  

 …بود کالغ دهیاون که به ما نر  گهید

 یهیبق ند ی برا که یم یبه تقو  یمهدو  یاشاره

 .دی  گ اش را درز یمجمله

 از زبون کم ن-
ً
 .یار ی کال

 :زندلب یمحال گذشیر  از کنارش  در 

 !نگران نباش آرمکم نیم  جا چی من از ه-

اش  شانه یرو  و دسنر  خندد یم یمهدو  مهندس

 .کوبدیم

 نقدر ی که ما ا  ،ب  شده خدا جون بابا، حاال چ  -

  م؟ یکرد  دا ی تو رو پ دار یشانس د غیــــدر ب  



 یتلفن همه هیبا  یبعد عمر  ،ی   آخه بس چلمن -

اش  و پرونده  یدردس و کالنیر   ن،یکرد  دفیر رو خایل

موند واسه من! گفتم بمونم باال س کار، معلوم  

  نه! در ثاب   ا ی نی دتو کارم یم ها سوبر   نی از ا ست ین

 
 

 …دلم ز یخرج داره عز  زندگ

  یدی اون روز رو کوب یبس که ماجرا ی تو هم ُمرد -

 با زنت آشنر  می گفت   می تو س ما! بابا ما چه بدون 

 !یکرد

اش را سمت صورتش خشم انگشت اشاره با 

 .دی  گیم

نکن  کیمن تو ترکم، س جدت من رو تحر  ی   بب -

  یجا نمی مغز تک تکتون رو بشکافم بب یجور  کی

 …تاپاله  هیمغز 

 .خب، باشه برو به کارت برس  یلی رسام خ -

و   کشد یم کتش را کیم  یدو لبه اندازد را یم دستش

 بلند و که مخص  ب  با صدا  یابعد از تک سفه
ً
وصا

 :دیگو رساست، یم



محض  کنم،دارم ازدواج یم گمحاال دارم بهتون یم-

. د ینفر جد کی با  ،نه با قبیل توناطالع ذهن جلبگ

  سوبر  کیس  شین ی بهمه یم یبه زود آد ! یمسیف  و ی ن

 .خودش جمع کنه همون لحظه بره ، هر چ   ا یبده 
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 .دهدبه سمت در هلش یم یمهدو 

. فقط عروس میر . همه با هم یمم یر باشه، یم-

  !نره ادتی ن  یی  ش  یخانوم رو آورد

سشار از   و با نگایه کند مکث یم یا در لحظه دم

 :دی گو تأسف یم

  طلبهنیم ن  ی ی  که ش   میدار   نجا یمغز ا نی ی  ش نقدر ی ا-

 …المصب فقط  نجا یا



به در بسته  و رو  بندد یم  شیدر را به رو  یمهدو 

صورتش نشسته   یکه به پهنا  یلبخند کند یم سیع

 .کند  جور و را جمع

دارد،  یگر یحال د  اشیدفیر پدر   یهاپله یی   اما پا  او 

 گذارد یم  نجا ی هر بار که بعد از آن حادثه پا به ا

س و حال وحشتنایک ها را که در آن لحظه  اسیر

. هر اندازه که لرزاند تجربه کرده است، تنش را یم

دت بود اما ش با یو ز  می عظ  شیعشق برا یحادثه

 
 

  دشو تصور نبو  هیبه سا اشوابستگ
 

 اشدر زندگ

  لیجداگانه تبد یبه درد شی خودش داشت برا

دل  یآن را کجا د یبا  دانست که نیم  شد یم

  ی   بگذارد. قبل از سوار شدن به ماش شانشیپر 

 د ی  گاش را یمو همزمان شماره زند آتش یم یگار ی س

 شنود را یم اشآرام و رسیم ”ی“الو  یصدا  وقنر 

و   دارد بریمآرام قلبش دست از زدن  تم یر  یالحظه

  رود یم ادشی. کوبد دو چندان یم ناگهان با سعنر 

 :پرسدیم قرار سالم کند و ب  

  !؟ب  کجا -



  گهیساعت د  هی شهصحبت کنم، یم تونماالن نیم-

  بهت زنگ بزنم؟

جا  دستانش جابه ی   ب لشیو موبا گار ی س  یجا

 دست خود شود یم
ً
که تِن    ست یش نو واقعا

 :رودباال یم شیصدا

اگه االن  ؟ ب  کجا  گمیم ؟زب  حرف یم یچرا رمز -

زنگ   گهیساعت د هیکارت نداشتم که همون 

 …زدمیم

اش را آرام رها است که دخیر نفس کالفه مشخص 

 :کندسپس زمزمه یم کند،یم

 …گویس  -

ساکت مکالمه  ینهی را در پس زم شیها قدم یصدا

که با باز و بسته شدن    دهد با دقت گوش یم یجور 

را از گوشش فاصله  و گویس   خورد جا یم کیم  ،یدر 

 .دهدیم

  شده؟ الو رسام، چ  -

  تو!؟ ب  کجا -



و آرام  کند کوتاه مکث یم  یهی چند ثان  دخیر 

 :دیگو یم

م، چند دق - .  شههم نوبتم یم گهید یقهی مطب دکیر

  ؟شوب  ی پر  شده؟ چرا   یی   جانم چ

و خش به   خورد درهم گره یم به آب   شی هااخم

 .افتدیم  شیصدا

  شده؟ چ    ؟دکیر چ  -

نشده، حالم   ج  ی ه ؟کن  یم  ینجور یبابا، چرا ا  یا-

 …چک آپ ساده هیخوبه خوب هستم. اومدم 

 واضح حرف بزب   ،یرو اعصاب من راه نر  شهیم-

 ؟ هسنر  ! دکیر چ  ه یسا

داغ از   ع یما کی “زنان” و انگار  د یگو کالم یم  کی

 کند را رها یم گارشی . سشود با شدت رها یم شیگلو 

. و پس از  چرخد چند قدم دور خودش یم هدفو ب  

 طوالب   سکوبر 
ً
لحظه با هم  کی در  نسبتا

حرف بزنند و با هم به ناچار ساکت   خواهند یم

 .شوندیم
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!؟ چرا رفنر -   دکیر

مبادا بشنود  کند و دارد جان یم لرزد یم  شیصدا

با  د یکه اگر بشنود چطور با  د…یرا که نبا حرق  

بود و  بهیغر   شیهمه برا ن ی که ا  یخود  نیخودش، ا

 
 

چسب را انگار ازش دل کنانآشنر  کیقول   به تازگ

  .د یای وعده گرفته بود، کنار ب 

  ا یاو و  یها یرو  ادهیبه خاطر ز  گفت یم هیسا  اگر 

به   یکه مسببش فقط خودش بود درد  هر اتفاقر 

  ش،ی هابا خودخوایه کرد؟یم  د یجانش است چه با

که حال دخیر را تحت    ی ابا گذشته ماتش،ی با تصم 

 .شعاع قرار داده بود

 یچه سواال نیا ؟یبشنو  چ   یاالن دوست دار -

  تونمکه من معذبم و نیم  نر ی وضع  نی تو ا هیبی عج

س دارم که نوبتم نشه! خب  حرف بزنم و اسیر

 نا، یدکیر زنان، واسه چکاپ و ا رنیم خانما واسه چ  

 من چ  
ً
 …یدیمن رو د روز یشدم؟ خوبه د االن مثال



 .قلبش هم د،ی  گ یم  شیصدا

 هی رس. فقط سابه کارت ب  شه،باالخره مشخص یم-

 هیبه  گهید  می دو ساعت، دو ساعت و ن توب  یم

حالت خوب  ا ی ؟ی ای ب  فرستمکه برات یم  آدریس

 ست؟ ین

 .کندیم آرایم یتک خنده دخیر 

 مچ من رو گرفنر -
ً
من خوبم رسام. بس   ؟االن مثال

  نجا؟ی دارم کجا هست ا آره امروز مرخص  ؟کن  یم

خونه، منتظرتم عز  هی-  .زمیمحرص 

را انگار   ا یبد دن یهاتمام حس کند؛را قطع یم گویس  

دخیر   فهمد او خودش یم کشد،یم دکیدر قلبش 

سبک   مصلحنر  یها. از آن دروغد یگو دروغ یم

  کند خودش که از او محافظت کند و دارد فکر یم

 با احساس و ارزیس   د ی  گکه دارد یم  یمیتصم  مت ی ق

ترازو  یقائل است اصال در دو کفه شی که دخیر برا

  شوند!؟ اسی که تازه بعدش بخواهند ق   گنجند یم

“نه”  کیو همزمان  ند ی نشیم  ی   فرمان ماش پشت 

دکیر   ی   . اما همد یگو بزرگ در جواب به خودش یم



از حد   شیب و بدخلقر   شاب  یپر  ی   هم  ه،یرفیر  سا

  شد،که داشت از حد خارج یم  خودش و روابیط

هم   یکه پلک رو   اند هی و توج  لی دل  نی بهیر  شیبرا

  .زمزمه کند بگذارد و 

ا  نی تو ا-  …مهی تصم ن یبهیر  نی ا ط ی س 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

م و ناز قاب“  ”پر از س 

 



 

 

 

 

  ها وقت گذاشته بودم و مطالن  ساعت  نکهی ا با 

و مسائل مربوط به آن، از حس   نهیبه معاراجع

دار مردم در موردش را خوانده بدش تا نظرات خنده

 و تمرکز کاق   لرزد دارد یم م یپا بودم اما هنوز دست و 

سم اما خانم دکیر  میها ندارم که سوال را بی 

و   رساند یم  انیامسلط دارد نسخه را به پ میرو روبه

جان  نمانده تا عذرم را بخواهد که باالخره یی   چ

 .کنمو زبان باز یم کنمیم

 داشتم؟ سوایل ه یخانم دکیر من  د یببخش-

رو نوشتم…   حاتی برات همه توض زم، یجانم عز -

 .یاگر متوجه نشد دنیم حی داروخانه هم باز توض 

 …هست  گه یسوال د  هی نه ممنون متوجه شدم، -
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 ن  ی ب یرا رو  اشمیفر ب    نک  یع ند یبرا که یم تعللم

 .کندجا یمجابه

م؟ چه مشکیل-   !؟یدار   جانم دخیر

م را کنار یم کنمدله یم  کیرا  دلم  .گذارمو س 

در مورد همرسم هست…  ست،یدر مورد خودم ن-

مطالعه کنم   شهکه یم  ب  کردم تا جا   البته من سیع 

 گ ربط ب   ی هاکه سوال
ً
سم اما واقعا شدم  ج ی نی 

  .به کمک دارم اج ی احت

ساده و دادن    ینهیمعا کی از  شیمسئله برا انگار 

در   که کیم  شود تر یمجذاب ی   روت  یداروها 



را درهم قالب   شیهاو دست  رود فرو یم اشصندیل

  .کندیم

رسام   یها دلبه دردو  یارا با اشاره  میهاصحبت 

وع یم   حال بد دوران طالقش را کیم کنم، س 

آنکه در حال حارص  به   لی کرده و به دل   فیتوص

ا مسلط هستم و بهیر  شیر یب ط ی اوضاع و س 

که در    میگو انم دکیر  واضح یمخ  یبرا فهممیم

  اوضاع به چه وضیع دا ی با ش  شیهارابطه نیآخر 

علف  ! و حنر کرده استفاده یم ب  بوده و چه داروها 

و طول زمان  جنیس لیبرگرداندن م ی و الکل را برا

  جهی نت امتحان کرده که صد البته ب   یآن، چند بار 

  .بوده است 

 گذشته دانمخودم یم اما 
ً
رسام   یدرد من اصال

است که دارد  ب  روزها  نی درد من ا ست،ین

دست مشکالت  نی خانم دکیر که انگار ا گذرد…یم

اخبار روز جامعه بود،   ن یتر یاز تکرار  شی مردان برا

و   دهد تکان یم میبرا  یهمدرد یبه نشانه یس 

 :پرسد یم



مشکل دارن و سخود قرص  شونیهنوزم ا-

  ونیموضوع تو آقا نیا نقدر یا زمیز ع ی   بب خورن؟یم

رواج داره که اگه من آمارش رو بهت بگم   یقدر به

خوشحالت کنم. به هر حال   خوامیم فکر کن   د ی شا

نداره بلکه   ناتواب   شونی آنچه از شواهد مشخصه ا

تون هست؟ به هر زود… حاال چقدر طول رابطه

  یالبته در دست ندار  مالک درسنر  چیاالن ه  حال

حجم از  نیچون بدن سالم و نرمال هم با ا

از خودش نشون  واکنیس   هیخودس  یهادرمان

 …دهیم

 
ً
تا من حرفش را قطع کنم و   د ی  گ نفس نیم کی اصال

 یها پاسخ انی جواب مشکل من در م میبگو 

 .ست ی ن شانشیپر 

  !لحظه خانم دکیر  هی-

تا واضح حرف   زمیعز  ی   جانم؟ راحت باش، بب -

  د یکنم البته که با  ت یی راهنما تونمکه من نیم  نزب  

  ینجور یکنم ا  ت ی معرف ستمیتراپسکس  یبه همکارا

 …چون همرست مشکل داره نه تو  آد،که به نظر یم



  امو عصن   یجد یو آن رو  آورمطاقت نیم گر ید

 :دهدنشان یم یخود

 اجازه یم-
ً
که    هی من بگم االن دردم چ یدشما اصال

  ؟ج  یپ تند تند نسخه یم یدار 

  خورد جا یم کیم
 

 هی  به چشمانم خ و با اخم کمرنگ

 :شودیم

 .دیی بفرما-

  د ی در چشمانش ق  هی  خ ی   و من ن بازمرا نیم خودم

م و   :میگو و واضح یم زنمرا یم ا یح س 

داشته باشه، در   همرسم مشکیل کنمیممن فکر ن-

روز   کیسه، چهار بار رابطه در  واقع با داشیر  گایه

نه سد  شونیا میکه دار   گینزد عاطق   یو رابطه

  چی داره، نه ه مراج هست، نه مشکل زود انزایل

من   ی   هم ی !!! برایاگهی خاِص د  ب  ی حال بد و عج 

 گ 
ً
 به شک افت  جی واقعا

ً
که   ادم و گنگم… اصال

بگم   نکهیگذشته درست بوده؟ نه ا  یحرفاش درباره

 یاگهی د ی   مسئله چ  د یدروغ گفته، اما… اما شا

 …فهممهست که من با سچ کردن و خوندن نیم
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 نک ی ع لیدلو ب   د ی  گیم را از صندیل اشهیتک بار نیا

 .فشاردیم اشن  ی ب ی را رو  چارهی ب

  شدم، االن مشکل خودبر   جی خب حاال من گ-

م؟ اذ   ؟یس  یم تی دخیر

  کند،که معذبم یم  ب  ها خیر  یعرق ر  نیبه ا  د یبا گر ید

م و ح خیر  یعادت کنم. چه سود از ر    ا ی عرق س 

  کی ام وسط مانده کهدرحایل
 

  یکه همه  زندگ

 .ست یعی طب ی  غ یلیگنگ و خ  می اتفاقاتش برا

به بعد  ب  جا  هیاز  دمی که فهم   شمیم  ت ی اذ نی از ا-

 یبرا  شیبخش بزرگ هیها رابطه نیشدت و تعداد ا

حرکت    زنه،نیم خودشه، اون حرق   دنی سنج 

 ! اما من با تمام ب  کنهنیم ن  ی عج
 

 فهممیم امتجربگ

 لذت  د یبه بعد شا ب  جا کی از  گهیکه د
ً
رصفا

  یهااز گذشته فاتشی نباشه… همرسم مثل توص

 گرم و صم هی اولش    قبل از ازدواج 
ً
و   یمیمرد کامال

گذشته که به   اما تو اون ازدواج چ   طونه،یش

  یمهر سد آدیم ی   همچ
ً
خورده من اصال

 …فهممنیم



رفتار    نتون؟ی ب افتاد یوسط ن نیا اتفاق خاض -

  ؟درخواسنر  ،حرکنر  ،حرق   ؟نامتعارق   جنیس

 
ً
م و ح   قطعا  و درخواست همرایه ا ی کنار گذاشیر  س 

به خانم دکیر   د یکه با  ب  هاجواب یطهیکردن در ح 

 .دهمپس س تکان یم گنجد،بدهم نیم

 …ج  ینه، ه-

 …روابط  نی شما در ا عن  ی کنه؟به شما توجه یم-

 .کنمیم ج  ی حرفش را به موقع ق بار نیا

اول و آخر موضوع من   شهیهم اد،یز  یلی بله خ-

  تونمو نیم شممعذب یم گهیکه د  یهستم. جور 

م   !لذت بی 

 کند،در سکوت نگاهم یم یادکیر چند لحظه خانم

درشت   یهاکه به شدت دانه  یو جد  قیعم نگایه

 .دیافزاعرق به کمرم یم

م من برداشتم ا- که همرست    اگه مطمئن   نه،ی دخیر

 انی   تعداد و م نی از ا کنه،مرصف نیم االن دارو 

چون عدد  داشیر    ؛ی   خوشحال  گهی رابطه با همد



  ی. براست ین  سالمت جنیس یبرا مالیک چی رابطه ه 

 گهید گی  یسه بار در هفته درسته، برا زوچ   هی

 سسه بار در روز. مالک درست و غلط بودنش ح 

اتفاقه و از طرف  نیدو نفر نسبت به ا ت ی رضا و 

تو رابطه هوات رو داره؛  نقدر یهمرست ا گهید

  یدار  یخودب  
 

 ؟ یگردیم دنبال چ   شیقبل تو زندگ

که تو   ن ی مگه ا اد…یز  ا یکه بوده کم   حاال هر چ  

 !داشته بایس   االن مشکیل

و  کنمدهانم را مزه مزه یم حرف  ی ا لحظه چند 

 :میگو سپس آرام یم

هم   ،من مشکل دارم خانم دکیر هم جسیم-

 …روچ

اش را از آن که علم و شایک شود گرد یم  چشمانش

 .شودخم یم ی   م یسوال بردم به طرفم رو  ر یز 

  یدهانه ،ی مرصف کرد قرص اورژانیس تو گفنر -

 .ی   نازک شده بود هم رحمت کیم

 وقت قرص اورژانیس چی دروغ گفتم، من ه-

  نیحواسش به من و ا نقدر ینخوردم. همرسم ا



کار رو بکنم…   نی مسائل هست که نذاره من ا

 …بارکیراستش 

بخش   د یکه نو   سمت آن شب باراب   رود ذهنم یم و 

وع پا   ارادهب   باز بود و  بود. پنجره ی   عطرآگ   ییی   س 

در   دانمنیمباال رفت،  دش ی سف  یهانگاهم تا قاب

اما  میآن شب بود یرابطه ی   کدام مرحله و چندم

انگار تنها من نبودم که حواسم از خودمان پرت 

  دمی کش را به دل یم ن  ی عج یهابود ترس شد، مدبر 

مرا   شهیرسام هم حد ب   یها ت ی جذاب نکهی ترس از ا

تن و بدن من،  دنید ا ی اما او چه؟ آ کند، یم قرار ب  

 دا ی مثل ش و البته زب   طنت یبعد از آن همه ش

 دارد با  ا یرا دارد؟   د یکه با  جاب  یآن ه شیبرا
ً
رصفا

اش را مداوا من خودش و روح خسته و زخم خورده

مشخص بود که از   کردم،نگاهش یم م. داشتکند یم

 
 

که    یپر شور  یهارابطه  دهد،دارد جان یم  خستگ

به خاطر  لرزاند،از لذت یم فکر به آن تنم را  حنر 

 لی تبد گی مکان  یهارسام داشت به رابطه یارصارها

س و   شد یم   و  یقرار ب   که اسیر
 

از آن  خستگ

که   رفت یم  شی داشت رو روال پ . همه چ  د یبار یم



از فرصت نگاه من به پنجره استفاده کرد و  دمید

همان لحظه  را چک کرد و  لشیساعت موبا

 …چه شد که دانمنیم
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م، من منتظر شمام-  .دخیر

 انیدر م اتاق و بغص   نی در ا گردد دوباره بریم ذهنم

و   صالیاز س است . بغص  ند ی نشیم میگلو 

 
 

 حاتی توض گر یخانم دکیر د یبرا  …درماندگ

را   میهارا و ترس میشاعرانه و وصف حال و هوا

"به خاطر تکرار  میگو و س بسته یم می  گفاکتور یم

ست  ی و عشق ن از ی از س ن کردمکه حس یم  روابیط

  ی   در ح ناگهاب   یلیخ ت س ی ابیبلکه از س ترس و ارز 

س و اسپاسم داخیل گی شدم،   از روابط دچار اسیر



  دارم و کیم یز یر خون بعد از آن هر بار کیم گر ید

مزاحم و  یفکرها یگر ید ی   از هر چ شیدرد و ب

 "…سوز خانمان

  یبه خانم دکیر از اخالق آشفته توانمنیم گر ید

که   یهمرس   نیاز ا م،ی بگو  شیهارسام و بد قلقر 

و من در خلوت خودم هنوز   ست یهنوز همرس ن 

م دارم که با شناسنامه زن  کی مانند  د ی سف ی س 

و شب را در اتاق خودم و در   کنمکامل رفتار یم

 ب   ک یهمانند  امیپدر  یخانه
به  نهو نمو   ی  نظدخیر

 .شومهم آغوش یم خواب  خواب که نه، با ب  

وع یم خانم دادن که  حی توض می برا کند دکیر س 

سش کم  چگونه با همرسم صحبت کنم، از اسیر

 ی   دهم و در اول  حی توض  شیکنم، مشکلم را برا

  که خودش معرق    سنر ی تراپفرصت به دکیر سکس

چون درمان حال رسام در   می کرده، مراجعه کن 

  .باشدنیم اشتخصص یطهی ح

و   گذارد من نوشته بود را کنار یم یکه برا  یانسخه

از جا بر  عیــــو من س  سد ینو یم د یجد  یانسخه



ام از حد وقتش را گرفته شی ب دانمچرا که یم می   خیم

 .شوماز اتاقش خارج یم یو با تشکر 

دلم    ب ی عج گذارم،یم ابانی خ  یکه پا به فضا  زماب  

  میکه رسام برا  رفیر  به آدریس یبه جا خواهد یم

 طوالب   یرو ادهی پ کیفرستاده است خودم را به 

  د یاز آنچه که با شیر ی. بشود مهمان کنم اما نیم

هر  د یام و بازمان را در مطب دکیر از دست داده

 .خودم را به او برسانم  تر عیــــچه س 

بود که  چند قطره اشگ طوالب   ی  حسن مس تنها 

سبکم کند و کمک کند بتوانم طبق   توانست اندگ

 .او حفظ کنم یمعمول ظاهرم را جلو 

خانه یمکه وارد د  زماب   با بهت به دنبال   شومفیر

به دست   یچا ن  ی که س  یاز مرد گردم،رسام یم

  اطی و او مرا به سمت ح می  گدارد ساغش را یم

  .کندیم ت ی خانه هدا پشت دفیر  ف  یکوچک و کث

 ی که عم  یگار ی و س ی  اخم  دلگ ن ی با ا دنشید
ً
پک   قا

 .ست یروزها ن نی در ا میبرا  یدیجد یصحنه زند یم
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. د ی  گو سش را باال یم شنود را یم میها قدم یصدا

است که انگار هر دو در خلوت   ن  ی عج چه حیس

ادامه   قبیل یها به نقش م یو باز دار  میا ستهیخود گر 

. غ ، و شایک . او عصن  می دهیم  ی  من آرام و مطمی  

 .از چشمانش، لحنش هم پر از غم و خشم است 

  گفت؟  دکیر چ  -

 یاخاک گرفته یفلز  صندیل یرو  شی رو روبه

 :میگو یم یبا لبخند و  نمی نشیم

بار بگو  هی. شمدارم نگرانت یم ی سالم، جد-

  !نرفته باشه ادتی نم ی "سالم" بب 

 …من نگرانم-

 خودت!؟  یبرا-

 .کندنگاهم یم باالخره

 .هردومون یبرا-

 :کنمیم زمزمه



و   ت یاز عصبان  نگراب   ،خوبه…خوبه که نگراب  -

 
 

ه… چون دل   یلیخ کالفگ حال بدت رو  لی بهیر

 .زب  یم جی گ  ،ب  رو هوا کالفه هسنر   ! وقنر یدی فهم 

  .جا کی شود بند نیم لرزد،یم نگاهش

و   نی تر دنبال راحت  دونم،حال بدم رو یم ل  یدلمن -

  !نشد دوب  یم راه حل بودم… ویل ن ی تر ب ی آسکم

 نشد!؟  چ  -

 نیم-
 

 گفت؟   دکیر چ    گ

به   را کیم م یکه به جانم انداخته پاها   یادلشوره با 

 :میگو و یم کنمسمت بدنم جمع یم

  یگفتم رفتم برا  ؟کن  چرا بحث رو عوض یم-

دکیر زنان  هیخودش   یبرا د یبا چکاپ، هر زب  

که تو باغ    یآر رو دریم ب  آدما  یداشته باشه چرا ادا

؟ین   ه؟ی چ انیجر  نجا؟یا امیمن ب تو چرا گفنر  سیر 

  د یجد گار یس  گارش،ی با ته س وقنر  خورد بهم یم دلم

ابعاد  یدر همه یرو ادهیز  نی. ازند را آتش یم

 
 

 .شوددهنده یمدارد عذاب اشزندگ



  نقدر یا  ؟سختته با من حرف بزب    نقدر ی چرا ا-

  ترسناک شدم؟

نه االن  ،ی زدبه زور دو کلمه حرف یم نکهی نه به ا-

خونه، سوال ه یس صی  تو  که نشسنر   یها دفیر

  !پریسمسخره یم

 .و پر از حرص قیعم  کشد،یم  قر ی عم نفس

  !هیسا میقرار شد به هم دروغ نگ-

 .من قرارِ در نگاه ب   بار نی ا شود نگاهش قفل یم و 

  !استنطاقم کن   ینگفتم که بخوا دروغ  -

  هی ،که ازم محافظت کن    رو نگفنر  ب  ا ی   چ  هیفقط -

  تت یاذ یلیمهمه، که داره خ یلی که از قضا خ   ب  ای   چ

رو به مرگ   شناسمکه من یم  یوگرنه دخیر   کنهیم

  هو یبعد  د،ی رس هم بود پاش به دکیر و درمونگاه نیم

دکیر زنان داشته باشه. دمت  هر زب   د ی با یدی فهم 

خونرسد و  نقدر یا کردممن فکر نیم ،ب  گرم خدا

 
 

 !راحت دروغ بگ

 …من دروغ-



به من  یندار  حرق    چی ! پس تو هزمیباشه عز -

 وجود نداره؟ مشکیل چی ه  ؟بزب  

گرما درهم گره   یاذره د یرا به ام ماکرده  خی دستان  

 :کنم و زمزمه یم زنمیم

ه بس کن  -  .نه، بهیر

 ک شهیم-
ً
  ؟یرو به من بد فت ی لطفا

 .خوردحد درهم گره یم نی تا آخر  میهااخم زدهبهت 

 یرو ادهیز  یدار  گهید ،یا یبه خودت ب شهرسام یم-

  !کن  یم

شده که اول تا آخرش،  دهی چ یپازل جور  نیا  ی   بب -

من آدم بده  حلش کن   و  بهش نگاه کن   یهر جور 

االن از  گذارتی  تاث  یهستم پس با دو تا جمله

  یچون قبلش کارا شم،نیم مونی پش فت ی گرفیر  ک

مانه   یبدتر  در حقت انجام دادم… و چند بار محیر

 و  یشده؟ و تو چشمام نگاه کرد چ    دمی ازت پرس

رو   فت ی بلند شم ک نکهی ا ! حاال قبل از دروغ گفنر 

مانه ازت یم گهیبار د هیبردارم    فت ی نه ک خواممحیر



پزشک متخصصت رو بهم   یرو، بلکه نسخه

 …یبد

اش  محکم در گوشش یلیس کی خواهد یم دلم

که در خودم   امعصن   کالفه و   یبزنم، به حد

 هیزار زار گر  ا یبزنم و  اد ی بتوانم بلند بلند فر  نمی بیم

و از همه بدتر او   بهیغر  ط یمح  کیکنم اما بودن در 

شده است وادار به سکوتم   تر بهیغر  شیکه رفتارها

 .کندیم

 سا-
ً
 !هیلطفا
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. شومبلند یم میو از جا دهمتکان یم یتأسف س  با 

چند قدم    و عصن   کنمرها یم شیپا  یرا رو  فمی ک

  خواهد چگونه یم نمیتا بب می  گازش فاصله یم

کند و بعدش مرا   شی را تفت  فمی درون ک  لیوسا

  گارشی س قلن   ل  ی اجبار و نه م یموأخذه کند. از رو 

  ست د  سنر یرودروا  چی هو ب   کند را خاموش یم



  خواهد آنچه را که یم عیــــ . س برد من یم فی درون ک 

 نی. ازنمفقط پوزخند یم و من عصن   کند یم دا ی پ

ا  نیراهش نبود، دانسیر  او فقط در ا به   ط یس 

. نگاهم شد منجر یم اشب  و روا روچ شیر ی ب ب یتخر 

که در حال باز کردن   کند دارد دستانش را دنبال یم

شده بود   که بهم معرق    ینسخه ناگهان کارت دکیر 

و مانند قلب پر  خورد نسخه ُس یم یتا یاز ال

 .خوردتاب یم ی   زم یکوبِش من رو 

و من   میتا کارت را بردار  میکن دست دراز یم همزمان

دستم را پس  یی  هستم که با خشم و دلگ آن کیس

از هر  شیر ی ب شیرفتارها نی . کاش بفهمد اکشمیم

که در    از التهاب   شیر یب حنر  دهد مرا آزار یم یی   چ

 .دی آیم شیپ میبرا  مانیرابطه

به سمت رسام است و نگاه   دشی سف  یرو  کارت

  هی چند ثان  دارد چشمانش. اول کارت را بریم یمن رو 

نسخه را باز کند و   یکه اول تاآن ی   ب کند، مکث یم

آن هم نسخه را باز   ک یکارت را نگاه کند؟ در   ا ی

  نیاگر ا د ی . شاخواند کارت را یم  یو هم رو  کند یم

آتش  شی رااش نبود دلم بمسخره یرفتارها



  حی تا توض ختمیر و زمان را بهم یم ی   و زم گرفت یم

شود اما با   شی  گ   بانیگر   یبد دهم و نگذارم حیس

. با کنمکه دارم فقط سکوت یم  یحال بد

 یکه نگاهش رو   هیبعد از چند ثان ترسنایکآرامش

 شیو تا گذارد نسخه یم یکارت را ال  لرزد،نسخه یم

 ی ق روست د. نگاهش به روبهکند یم
ً
  وار یبه د قا

 ختنشی که هر آن احتمال فرو ر   یا کهنه  یآجر 

 .رودیم

  خواسنر یم گ-
 

  ؟بگ

 :کنم حرص زمزمه یم با 

 .وقت چی ه-

ب از جا  کیو  زند یم  یاخنده تک  شی رص 

 .دی   خیمبر 

!؟  یمن رو بی   خواسنر یم یجور پس چه-  دکیر

؟  گ- ه دکیر  خواست تو رو بی 

  خورد،جا یم فقط کیم ،لحن تند و تلخم کیم از 

 .ستدی ایم میرو روبه



  نینبود تو قراره جور همه رو تو ا ادمی آهان -
 

 زندگ

  یلی من مشکل دارم؟ بعد تخ گفنر یم رفنر یم ،بکیس  

 ؟ ی دادادامه یم یباز  نیبه ا

خودت  ،ن  یب یم مشکیل ا ی و  از یتو اگه تو خودت ن-

! من تو رو  یبر  یی  بگ می تصم د یبا   ب  جا  دکیر

مت، یم ب  رسام… اگرم بخوام جا برمنیم   برمت بی 

شدم از    خسته ،یاگهیروانشناس تا هر دکیر د شیپ

کردن،   از تلج   یدست رفتارات، چته؟ خسته نشد

  یابهونه هی ر روزا منتظ نی تو ا …غر زدن! بد اخالقر 

االن هم دکیر برات شد  بایس   و شایک که عصباب  

 …بهونه

 

❌❌❌❌❌❌❌❌ 

فرد  یسه روز در هفته و روزها  یگذار پارت

 باشد یم

 

 



 آخر داستان چند روز  طبق دو دو داستان قبیل و 

جا  کی اب  ی پا یهاو در عوض پارت ست یپارت ن

  شودگذاشته یم

                                 

❌❌❌❌❌❌❌❌ 
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  وار مانده است و طویط میهالب  یهی  خ نگاهش

 :کندتکرار یم

  !بهونه-

 شی هابه پلک ا ی دن  یهاوزنه نیتر ی   که سنگ  انگار 

تا برسد به  کند وصل شده است که نگاهش جان یم

 .چشمانم

 !؟ هی سا  یچرا باهام حرف نزد-

  زننیم نبود، چون حرف رو زماب   تشی چون موقع-

که در    باشه! من با کیس دنی شن یبرا  که گویس  

دارم بزنم؟ من   چه حرق    هی روان فروپایس   یآستانه

وع نکن    گفتمیم  به تو چ   و   به خودزب   که س 



تو چه  دونماز نو… نیم یدوباره روز از نو روز 

  شکیل
 

  هی بق با روابطت نه فقط با زنت  ،یکرد  زندگ

  شیپ یا هیدوستات رو چه اصل و پا حنر  ا یآدما 

به دو جا زدن، اخم و   کی اما رسام من آدم  رفتهیم

 
 

رو به جون خودم و همه   تخم و داد و هوار و زندگ

به سعت تو نسبت به  تونم. نیمستمیزهر کردن، ن

  کنهناراحتم یم ا ی کنهکه خوشحالم یم  یی   هر چ

صی  کردنه حاال   مدلمالعمل نشون بدم… من عکس

  دونممن نیم گهید یهم مشکل دار   نی اگه تو با ا

  کنم؟  کار چ  

از خشم و   یاثر  گر یگرفته و ملتمس که د  ب  صدا  با 

 :کند زمزمه یم ست،یحرص در آن ن

  ؟ی دانجامش یم ،کن    کار بگم چ  -

 میبدتر گلو  دهم،دهانم را فرو یم ی نداشته آب

 ی . حقد شو یم  پ ی ک
ً
و هزاران فکر در  امدهیترس قتا

 .کردندیم ب  خودنما  سم به طرز زشنر 

  ؟ی چه کار -

  !و دو تا قول خوامامضاء ازت یم هی-



بان قلبم دارد ب کوبش با  کند،یم امچارهیرص 

 :کندزمزمه یم صالی است 

  ؟چه قویل ؟ب  چه امضا  ؟زب  حرف یم هی چرا نس -

 :کند و زمزمه یم دارد به سمتم بریم گر یقدم د کی

  کردم؟  تت یمن اذ-

طبق   فهممیم عیــــاما س  شومیم جیلحظه گ کی

شاخه به آن شاخه   نی از ا شانشیر معمول  ذهِن پ

 .پردیم

  الی فکر و خ نقدر یتو نبود فقط، خود منم ا ی  تقص-

 …داشتم که  اضاق  

 که؟ -

بحث   هی وسط  نجا یاالن و ا ستمیرسام راحت ن-

 جوشهو سکه یم ی  دلم داره مثل س   وقنر  گهید

  شههوام حرف بزنم. یم به اون شب و حال و راجع

 
 

  ؟یخوایم چ   بگ

وار تا امتداد و نوازش ند ی نشیم امگونه  یرو  دستش

 :دیگو وار یمپچپچ شود،یم دهی گوشم کش



قول بده بعدش راجع بهش حرف   ویل گم،باشه یم-

!  مونهشده، مثل طلسم یم چه بدبخنر  م…ی بزن

حاال.  میکه…بگذر   شن   هی شب بود…   هیمنم  یبرا

بحث   نیا گهیجواب بده د سوالم رو  ه یفقط   هیسا

 !دمرو کش نیم
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 :زنمو با اضطراب لب یم زنمیم پلک

س-  …بی 

جور  هیبذار سوالم رو  عن  ی ؟یچرا با من موند-

سم، از من که به تو خ گهید نه  ده،ینرس  یی  بی 

مالک و   چی نه ه  ،خوب   ینه گذشته ،رفتار نرمایل

  نیبا ا  ست…ی در من ن که تو دوست داشنر   ایلدهیا

ام راستش رو بگو اگه گذشته  یروزا نی ا یهااخالق

تو ذهنت   ب  ه جا ینه؟  رفنر یم ،با من رابطه نداشنر 

  چ   ی! به پاست یاز ترس ن یهمه صی  و صبور  نیا

  ؟یمن موند

  لمیذهنم دال   شیهاو همراه با حرف کنمیم نگاهش

  یرا پا او مکثم ند،یچکنار هم یم  میبرا ب یرا به ترت



 
َ
ک

َ
  گذارمام یمش

 
مندگ ادامه  و لحن آرایم و با س 

 :دهدیم

رو راحت کنم   الت یاگه حدسم درسته بذار خ-

تون رو و فرهنگ دگاهیتو و د انیمن اطراف ه،یسا

اما بدون تو سن   ستمیهمفکر ن باهاش آشنا و  یلی خ

منحرص به فردت، با تمام   ت ی شخص نی تو، با ا

 هیشب  وقت چی تو ه  یکه دار   خاض یهاخوب  

ا   … که  یس  نیم ب  دخیر

از   یو با ته لبخند گذارمدستش یم  یرا رو  دستم

 :میگو یم  تی  ح یرو 

بود  قدر ی   هم  ا یپورزند؟  یآقا تهیاالن وقت باز -

  یدار  فهمممن نیم ت؟یاعشق افسانه یاندازه

  ا یکه بگم دوستت دارم،   کن  خودت رو لوس یم

  کوب  یم وار یبه اون راه و به در و د یخودت رو زد 

 آد یمن  ادمیبعد  ؟حذف کن   ت یکه من رو از زندگ

رو  نزنت شده باشم که حاال واسه جدا شدن م

! معلومه که من شب  یآورد ا  هی به بق  هی محرص  دخیر



 کیسچیبه ه  هی تو شب  چون با تو بودم و  شمنیم

  !سنر ین

 …من ستمی ن پج   چی ه-

 :میگو و با حرص یم  دهمرا فشار یم انگشتانش

من رو   بتوب   یباز مسخره نیاگه با ا  یکورخوند-

ات برم! جمع قربون صدقه نمیبش نجا ی ا وادار کن  

 …کن خودت رو

 .دیآیم لبش کش یگوشه

!  دهتو روحت که منطقت، آدم رو به باد یم عن  ی-

 .ینداد رو  جواب سوالم

هست،   دارم در تو آدیم مانیباهات موندم چون ا-

ف و مهربونه هم تمام ا   یلی که هم خ   یهاالدهیباس 

 وقنر  دهیم حی داشته باشه اما ترج  ونه تمن رو یم

بره تو پوست همون بچه سه  شهاوضاع سخت یم

از قلبم   مانمیا نی ا …و گند بزنه به همه چ   ساله

سوال و  گهیندارم! د منطقر  لی براش دل آد،یم

 امضا کنم؟  د ی رو با چ   ل،یجواب تعط
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کفرم در    حساب   پرسد،سوال یم  ربط که باز ب    زماب  

 :دیآیم

 من رو باور دار -
ً
به که راجع  ب  به حرفا  ؟ی تو واقعا

  ؟ب  ز من یم

 :برم باال یم شی را برا میصدا  کیم  عصن  

که در راه باورش به    رسام بس کن! فکر کنم اوب  -

که    خودش پا گذاشته منم! اوب   یباورا  یتو، رو 

بده منم!   قی تو خودش رو تطب یایکرده با دن  سیع

 
 

  ب  ای   چ هینه احمق، پس نذار ارزش  تو هم نه خنگ



 یهمه دار  نی که ا  یخوایم بره، چ   ی   با گفتنش از ب 

  ؟کن  یم ن  ی چ نهی براش زم

 …وقت -

 :کنم تکرار یم گنگ

  وقت؟-

 یکنم… برا  دا ی خودم رو پ نکهیا یآره وقت، برا -

ا نی ا نکهیا   گهیگذشته د  یروزا نی مزخرف  ا ط ی س 

 خوامو نیم تونممن نیم نکهیا یتکرار نشه، برا

دارم    ن  ی بیم یکنم و خودت دار   یباز  لمی تو ف  یبرا

 یی   چ هی اتفاقر  هیش منتظرم ! همهشم یم ونهو ید

  م،ی ترسم عقد کن رو نابود کنه، من یم  بزنه همه چ  

  قت ی من به حق یهابعدش کابوس م،یی  مراسم بگ

! شماون موقع من نابود یم هیو سا  وندنی بپ

و گذشت   با خانویم اد ی مثل تو ب   گی خوامنیم

 
 

  نیو ا سنر یمن بذاره، تو اهل رفیر  ن  یپا شو زندگ

 تو   خواستممِن احمق یم کنه…من رو نابود یم
ً
مثال

رو درست  م و همه چ  ی زمان کم زودتر بهم برس



 هم هیفقط  هیکنم اما نشد… سا
ً
  هی ی   مدت! مثال

  م؟ی صی  کن شهرو، یم یی   پا

  جهی اگر تو به نت میکه بگو   د یآنوک زبانم یم تا 

تا   یخودت مرا رها کرد الی و به خ دلخواهت نریس

اسارت من نابودت نکند، آن وقت اگر من نابود  

 یداد همه  حی توض شیبرا شد شدم چه؟ کاش یم

 در رابطهعواطف و احساسات انسان
ً
  یها رصفا

 براشود خالصه نیم شانجنیس
ً
  ز من بعد ا ی. مثال

او بود  داشیر  رابطه با  ماند که نیم  رسام تنها حرسبر 

  شد حرستم یم نیتر چرا که بزرگ
 

به او.   امدلبستگ

 
 

  تر قی و عم قی که هر لحظه داشت عم   دلبستگ

 .شدیم

از اول هم خودت  م…ی صی  کن  شهمعلومه که یم-

بود که  یی   چ نیا ،از اندازه عجله داشنر  شیب

  براش؟ ن  ی بچ یکی    و  یهمه صغر  نی ا یبخوا

. از آن  ست ی ن شهیاش مثل هماما خنده خندد یم

آرامش و   یجا اشی   که طن  ست یهادست خنده

 .اندازد لذت، اضطراب و ترس به دلت یم



  !یبهم بد د ی دو تا قول با-

  شهیم دوست دارم، چ    یلی رو خ  د یبا یاون کلمه-

،   یبرا ؟کن  زمان خواهش یم یکه برا قول گرفیر 

 ؟ ی ددستور یم

و انگشتانمان از هم جدا  د ی  گفاصله یم ازم

 .شوندیم

آوار موندم! دارم از  ر ینکن، انگار ز  تمیاذ هیسا-

 …افتمترس پس یم

  !؟گهید ! ترس چ  ها هسنر  خوب   ی  خود درگ-

که کم مانده   گردد و آنقدر بریم رود قدم یم چند 

که مرا به   ی. همان مردد ی  است در آغوشم بگ

سک  نجا یبه ا یکرده است چند بار   ب  راهنما  اطی ح

  خواهند است که یم کساب    هی و حالتش شب  دهی کش

 .نندی باوضاع را مناسب نیم بدهند ویل ایمی پ

  ترسم؟من فقط از تو یم کن  باور یم-

 !کنمنه باور نیم …یآر شورش رو دریم یدار  گهید-



جور  هیحرفام و کارام رو  ترسمیم …ی بر  ترسمیم-

  !ن  ک  معن   گهید
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  ینه انگار جد چرخد،درون چشمانش یم نگاهم

حجم از   نیا شود حالش مساعد نبود. مگر یم یجد

نگاه جا داد و باز هم   کیو التهاب را درون   یقرار ب  

  د؟ی نفس کش 

خودت رو  ! خب؟ تو هم سیعرمرسام، من نیم-

که من   یجور  هیحداقل  ا ی  آدم رفتار کن   ی   بکن ع

و   یار ی درب   یباز  وونهی د نکهی ا یبفهممت، به جا

  نقدر یتو رو خدا ا …العمل من بایس  نگران عکس

 میو مشکل ندار  ی  نکن! کم گ تر دهی چیمسائل رو پ

 .ای به خودت ب کمهیوسط،  نیا

مکث  یبه نشانه و کیم  د ی  گرا یم میتا بازو  دو 

 .فشاردیم



  که تو   یجور  ا یآدم رفتار کردن  ی   ع دونم من نیم-

اف یم هی! چون ساهیچه جور   من رو بفهیم   کنماعیر

   ب  هاتو با تمام زن
 

فرق   شناسمیم که من تو زندگ

با خواهر  ! حنر کن  هم فرق یم  یلی خ ،کن  یم

لحظه   نیخودم… و مادرم. پس من حداقل االن و ا

 ه،بگم که قشنگ باش  د یبا  چ   دونمنیم

به تو نشون  می سوءبرداشت نشه، اوج احساس قلب

من   ا یو  دمبهت دارم باج یم داده بشه! فکر نکن  

محبت کردن بلدم، چون   یراه رو برا هی  ی   فقط هم

  یلی و خ دونمبوده… من یم پولگ یاطرافم پر از زنا

اما   ست ین نی راه خوشحال کردن تو ا فهممخوب یم

و  آد هست که حداقل االن از دستم بریم یکار   نیا

تمام کم  دمدوست دارم برات انجام بدم اما قول یم

مون افتاده که تو رابطه  یبد یها و اتفاق هامیکار 

ان کنم ویل لحظه   نی ا دمقول نیم رو برات جی 

  …گهید ی هفته ا یفردا باشه  ی   هم

 :زنمشده لب یم مسخ

 نفهم-
ً
  !گفنر   چ   دمی من اصال



 .کشدیم  قر ی عم نفس

  د یکه با  ناب  یته دلش اون اطم دونمیم نکه یبابام با ا -

ز  به من نداشت که بتونم ا وقت چیرو ه  د ی شا و 

در حقم کرد که   یکار   هیاما  امیبرب می و زندگپس کار 

  نهی بهم اعتماد به نفس داد، حداقل در زم یلی خ

 ی برام ارزشمند بود، دق یو کار  مایل
ً
سال قبل   ک ی قا

رو به نامم زد و بهم  یاخونه هیاز فوتش سند 

ارزشمند بوده… گفت الزم  یلی گفت که براش خ

خودمون بمونه. تو  ی   ب ن یبگم و ا به کیس ست ین

که    کنمکه گذشت من فکر یم  ب  هاسال نی تمام ا

! اما  ی   اونا چ  دونست،مادرم یم پنهان از هم نداشیر 

 ب
ً
 یلی خودشون بوده که سکوت کنه. خ ی   حتما

اوقت  که خواستم بفروشمش،    اومد  شیپ یطی ها س 

 کرد، حنر   جاد یا ییی  باهاش کار کرد، تغ شد یم

 ی م ر به انیبار س جر  نیآخر 
 

کت و  ختگ اوضاع س 

 به سم زد بفروشمش و خودم   دا ی ش  یهیمهر 
ً
واقعا

.  ومد ی خالص کنم، اما دلم ن بار فشار رواب   ر یرو از ز 

به من  یباور بود که در اوج ب   از کیس ادگار یتنها 

 کسچیه  می کرده بود، حاال هم تو زندگ  ماد اعت 



 ی از تو ندارم. دق زتر یتر و عز مهم
ً
مثل اون، تو  قا

من رو باورم نداشت، تو  کسچیکه ه   دوراب  

 ! یمداشنر 
 

انتقالش به تو رو   یکارا  …ی هنوزم دار   گ

 میانجام دادم، االن فقط منتظر ما هسیر  که بر 

 .می امضا کن 

 تر زدهتی  بازتر و ح نیاز ا گر یکه د  چشماب   با 

 :میگو یم لرزد،یم ارادهکه ب    ب  و صدا شوند نیم

- 
ً
 یی   چ ی   همچ   د یزده به ست! چرا من باتو رسما

 رو قبول کنم؟ 
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 :زندیم یلبخند

هام  هنوز دو تا قول ک،ی  نیا گمچون من یم-

چشمات رو واسه  یخوددو. سه هم ب   نیمونده، ا

  نجام،ی من درشت نکن، من فکرام رو کردم که ا



از خودم اعتماد دارم فقط   شیر یبه تو ب گمیم وقنر 

  نیبه ا  دهیم  . اگه بهت حس خوب  ست یحرف ن هی

 جاش پ
ً
تره… من هم تو امن شی فکر کن که اصال

االس، هم دستم به زن تو کار ب سکمیبه ر  دست 

 ی  دفعه به خ  نی. اهیگرفیر  و طالق دادن و مهر 

  گیخورد ته د ی  کفگ  یدید یگذشت دفعه بعد

 تر از اوب  ! تو عاقلفهی پدرم ح ادگار یرفتم ساغش، 

  .بره یچرت بد یکارا  ی که پا   هسنر 

 نیم ار،یدرن  یدلقک باز -
ً
  ی   همچ  تونممن واقعا

 !رو ازت قبول کنم یی   چ

 .برام نگهش دار ،بکن   توب  که یم  یدار امانت -

فکر تلخم را به زبان  اما به سخنر  لرزد یم قلبم

 .آورمیم

نشد  یی   اون چ ،یخواکه زمان یم  مدبر  نی اگه تو ا-

چرا   ؟تموم شد چ   و همه چ   خواد که دلت یم

  یاو لحظه جانی تو از س ه یهامیتصم  نقدر یا

  !هست 



و دو طرف صورتم    کنند را رها یم میبازوها شدستان 

  یکه رو   ق  ی گز خفو من تازه از گز  نند ی نشیم

وع شده، از فشار انگشتانش با خی    میبازوها س 

 .شومیم

که من    مدت زماب   نیخوشبختانه ا   ا ی متأسفانه -

که داره تو س تو   ست ی ن اون شکیل خوامازت یم

 …گذرهمدت زمان با هم یم نی ! اگذرهیم

 :میگو یم  به سخنر  ب یعج حایل با 

فکر نکردم، فکر نکردم که قراره   یاگهی منم جور د-

 …بدون هم

کار من   ی   و با هم کند یم کیرا بهم نزد دستانش

تکان  گر یسکوت کنم چرا که لبانم د شوممجبور یم

 .خوردنیم

 ت ی من به تو هم سا جاب  یه یهامی فکر کنم تصم-

آروم باش حداقل تا آخر  کمهیجو، ده خانم پناهکر 

که قبول    مدت زماب   نی جمله رو گوش کن! تو ا

  یدبهم وقت یم یکرد
 

 .…می کن یم ما با هم زندگ



بدنم  یگز و س شدن دارد به همهگز   نی ا کمکم

 .شده است  وانهیاو د ی   قیقطع به  کند،یم  ت یسا

 نیم نکهی قول اول ا-
ً
  د یبا ویل یچه جور  دونمواقعا

  یو به جاش من هر کار  کن    مادرت رو راض   پدر و 

جز  یهر کار  دمتو و اونا انجام یم یالزم باشه برا 

اعتقاد  ت یاگه به محرم دونم ! نیمعقد و عرویس

یط ه، ی سا اگه… هر چ   ن،یدار  و هر  هر س 

.  کنمیم بولق گماالن یم ی   باشه من هم  یاخواسته

 بهم 
ً
  …اعتماد زبوب   هیاعتماد کن! نه قول دوم لطفا

  چی . باور کن ه اعتماد قلن   هی
 

پشت   پدر سوختگ

باور کن هر لحظه حس کنم   ست،ین ممیتصم نیا

 حنر  ستمی االن ن یوونهید نی ا گهید
ً
اگه اون   قطعا

. فقط میکن باشه، عقد یم گهید یهفته  هیلحظه 

از عقد و ازدواج   گماگه یم که  برام مهمه تو باور کن  

از   ا ی چمیبپ خوامنیم ترسماالن مثل سگ یم

که تو من رو   نهیا دمیتنها ام ست…ین می زرنگ

که ساده از کنار    هسنر  تو اون آدیم …فهیمیم

 
 

 ...یگذر نیم مسائل مهم زندگ

 :کنمیم زمزمه



 امکان نداره!  ست،ی بحث من ن گه ید نی نه، ا-
ً
اصال

 …فکرشم نکن 

 .بوسدرا یم ام شاب  یه پآرام و کوتا یلی خ

 .تو، منتظرن میبر -

هم بهت   قویل چی ! هکنمامضا نیم آم،من نیم-

 …دمنیم

 .کشددنبال خودش یم و اندگ د ی  گ را یم دستم

به  یتا "نون" چسبوند شی ش  ه،ی کمیر از پونزده ثان-

 .سنر ین هم اهل دموکرایس یلیهات! انگار خفعل

  .کشمداد یم سش

 !خجالت بکش-

 …چشم-

 .برم خوامدستم رو ول کن یم-

  !درصد هیکن   فکر -

  توانماما نیم ستمیبه زور هم شده با کنمیم سیع

 :زنممحرص  با حرص پچ یم یدم ورود



تو، آبرو برات  نیخدا پام برسه ا  ولم کن، به-

  !ذارمنیم

 :زندیم د یقب    یاخنده تک

؟ آبرو چ  -
ً
  هست اصال

 گر یو د کشد یم ی  کشمکش مچ دستم ت  نی ا در 

وار حرف بزنم. دو مرد از پچآرام و پچ توانمنیم

 :زنمداد یم توجهو من ب   شوند کنارمان رد یم

  !وانهیبفهم د نو یا ،من رو مجبور کن   توب  نیم-

آن دو مرد   ی   که نگاه سنگ  نمی بچشم یم یگوشه  از 

  یاو تقه کند نفسش را حبس یم گردد،ما بریم یرو 

و همزمان    زند یم م،یشو یم کشیکه نزد  به در اتاقر 

 :کندزمزمه یم

 .بکنم  تونمتالشم رو که یم-

 

 

 

*** 
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ب باز یم  کیاتاقم  در  که به تاج    و من   شود رص 

وت س هیتخت تک   کنمیم  ی  داده و در عالم هی 

از  خواهد قلبم یم کنمکه حس یم  پرمچنان از جا یم

د. فقط س یم ونی  دهانم ب چه   نمی که بب  چرخانمبی 

در را باز کرده است تا هر چه دق و  نگونهیا کیس

  تا یاما ب نم،ک  خایل خی  ب   یدارم بر س او  دیل

 .دیآاتاق جلو یم یمهی از من تا ن تر شایک

تو   و ُمر و گنده نشسنر  بابا، چه مرگته تو؟ ُس  یا-

رو به مرگ  د ی تخت که! من فکر کردم دست کم با

  ؟بایس  

 :زنم سش داد یم عصن  



تو اتاق من، تازه  یمثل گاو اومد ست رو انداخنر -

ما در  یخونه نی ا دونممن نیم ؟طلبکار هم هسنر 

  نداره؟

 :کند زمزمه یم زدهبهت 

  !هیسا-

 …زهرمار و  هیسا-

به پشت سش  درشت شده نگایه چشماب   با 

 :کندپچ یمو آرام پچ د انداز یم

؟ چته تو؟ من فکر کردم مر - رو رسام من  ؟ص  یا 

رو سه بار زدم به شارژ بس   می کشته، به خدا گوش

باربده!   کنهکرده، فکر یم  بهم زنگ زده، مامانم قابر 

شده به قرآن!  خونه… بسایط اد ی حق نداره ب گهیم

به تو  ها یباز  دهی سپ  نی ا ؟ید چرا جوابش رو نیم

  نیچرا ا  یدار  کلمش ا ی  ی! حاال قهر هی سا آد نیم

  !؟مدیل

 گر یو د دهیهاست س رس صی  من مدت یآستانه

کردن    یباز  یرا برا نقاب و نقیس   چیه یحوصله

 .نداشتم



 که رسام خ-
ً
  زنه،به تو زنگ یم کنهیم جا ب   یلی اوال

  می گوش  تونمکه خودم بخوام یم  د ی فهماون اگه یم

 عایل
ً
! تو هم اگه  شد یم  رو جواب بدم واقعا

قبل از  و  خودت رو نخود هر آش نکن   یدی فهمیم

  یلی خودت خ یبرا در بزب   وارد شدن به هر اتاقر 

 …شهبهیر یم

 :دیگو یم دهی بر  دهیبر  تا یب

- 
ً
تون کمه! من چه  تخته ه یشما دو تا خواهر واقعا

دارم تو کار تو بکنم؟ خودش به من زنگ  دخالنر 

 …حالت  نمی بب  امی من فقط خواستم ب  زنهیم

خودش غلط کرد با تو! خوب شد؟ حاال برو -

 …ون ی  ب

 .دودیم  شیهامژه ی   ب کیتا مرز بار  اشکش

 …قهیتو کوچه منتظرته، گفت فقط چند دق-

 :زنمداد یم شانی پر  اعصاب   با 

 …بگو بره گم-



که رسام در    امدهی هنوز به حرف “ش” نرس  و 

خشک و   ی. صدا شود چوب دِر اتاقم ظاهر یمچهار 

مرا از حالت بهت و شوک  مامان کیم فانعطاب  

 :آورد یم  ونی  ب

احت   هیپورزند، بهتون گفتم سا یآقا- داره اسیر

ا  نمی بب  نیاجازه بد کنه،یم  رو داره شما رو  طشیس 

 قشنگ ن  ا ی نهی بب
ً
 نی راه افتاد اجازهب    ست ینه؟ اصال

 …تو خونه

و بدو  زند یم هیگر   ر یبلند ز  هقر ناگهان با هق تا یب

  یو انگار سطل آب سد رو  کند اتاق مرا ترک یم

که در نبود برادر    ب  . حقش نبود با اوزند یر سم یم

  قی و رف کرد یم یرا سی   سخنر  یروزها شیدوقلو 

   گرمابه
 

 به زندگ
ً
و گوش  یتک بعد گلستانش رسما

نگونه رفتار کنم. من  یآورده بود ا یبه فرمان رضا رو 

پر بود که  یگر ید و کیس یگر ید   یدلم از جا

  !متأسفانه خودش هم درد بود هم درمان

از کنارش رد   شانیپر  ی تا ی تا ب کشد کنار یم  رسام

همان حس من بود   تا،ی شود و در نگاهش به ب



سپس به سمت مامان   شانش…ینسبت به احوال پر 

 .گرددبریم
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 …دارهی ب دمیفهم  دم،ی رو شن هیسا  یصدا د یببخش-

شود،   جاد یدر لحنش ا منر یمال  آنکهمامان ب   وقنر 

 :دیگو یم یبه همان سد 

نخواد  د ی باشه، گفتم که خدمتتون، شا دار ی خب ب -

 …نه یبب شما رو 

باور   عن  ی زد،یر فرو یم ام نهیبا شدت درون س دلم

من  خود مامان  داماد دوست و از خود ب   نیکنم ا

ام به من با رسایم که از نظرش    بود که به خاطر احیر

 نیم ی  نظب  
ً
مرتکب   ب  چه خطا دانست بود و اصال

 !؟ کند برخورد یم نگونهی شده است ا

 .من خوبم مامان، ممنونم-

و   رود من و رسام یم ی   ب یا نگاهش لحظه مامان

  .گرددبریم



تو هال. بابات امشب  نی ای بذارم، زود ب ب  چا  رمیم-

 .آدزود یم

.  بندد رسام در اتاقم را پشت سش یم رود،یم وقنر 

  یهاکه با قدم  میای ب  ونی  پتو ب  ر یاز ز  خواهمیم

  الیخو من ب   رسد تخت یم یبه لبه عیــــبلندش س 

اگر   کردم. فکر یمشومتخت یم یبلند شدن از رو 

 ینحوه و  شیهاامی را نشونم، پ شیصدا  نمش،ی نب

نلرزد حالم بهیر   دلم استفاده از کلماتش را نخوانم و 

  نیکه تمر   ی تمام دو روز   دنشی. اما حال با دشود یم

و   رود و به هوا یم شود کرده بودم آرام باشم دود یم

نگاهم   ب یغر  و با حایل ی  لحظه که دلگ نی در ا

هستم بلکه در حد   قرار و ب   نه تنها عصباب   کند یم

را  میگلو   می عظ و بغص   شوممرگ دلتنگش یم

 .زدچنگ یم

وار  و زمزمه ند ینشتختم رو به پنجره یم یلبه

 :دیگو یم

! نکن، من آد لحن و رفتار بهت نیم ن ی کارا و ا  نی ا-

 …نکن ینجور یبه جهنم. با خودت ا



داشتم س صحبت را با هر مدل حرف و   انتظار 

مدل و ناغافل بغضم   نیباز کند به جز ا یاهیگال 

 :زنمو پر از خشم هق یم شکند یم

  !برو رسام-

  اششاب  یو محکم پ کند چشم نگاهم یم یگوشه  از 

 .فشاردرا یم

 که دخیر عاقیلهمون برم گم شم؟! تو   عن  یبرم؟ -

باشه، کجا برم گم  بگو که شدب   یی   چ هی هسنر 

 هیمن  کردم؟ تو نبایس    دا یبا تو خودم رو پ شم وقنر 

  نی روز ا
 

 !؟ کار چ   خوامیم زندگ

 …رسام توب  ! نیمکار رو با من بکن    نیا توب  نیم-

  د یآاز حالت نشسته و آرامش در یم عیــــس  حرکنر  با 

 .شودخم یم میو رو 

  ه؟یکارت کردم سا  چ   کار؟چ  -

  شوممسخ چشمانش یم شهیفاصله، هم نی ا از 

با خشم و  ا ی که با تمنا نگاهم کند   کند نیم فرقر 



نگه  یی   را پا  میصدا کنمیم سیع ! به سخنر هیگال 

 .دارم

 ،روِش خودت حل کن   ، بهمشکالت رو  توب  نیم-

جوره بهت اعتماد کردم  که همه  با من   توب  نیم

 هاتتمام بدخلقر  یبه جا  توب  نیم …کن    یباز 

با  و فکر کن   یبهم بد پدرت رو  ب  دارا  نی ازرشمندتر 

! یدر من شد حِس خوب   جاد یکار باعث ا  نیا

زشت و   لو به اون شک   یو بدوز  یبعدشم که بی  

من  کیس  خجالت نیم …زننده تن هردومون کن  

بابام بگم بابا  یبه تو بدم که برم تو رو قول  هی امی ب

  سه ماه امتحاب   هی خوامجون من یم
 

  با رسام زندگ

  نه؟ ا ی  هی با قض کنهحال یم  نهی کنم تا بب 
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 .گذارددهانم یم یرا رو  دستش

 یم  یور   یببند دهنت رو، چرا در -
 

!؟ من گفتم  گ

  نه؟ ا ی  کنمحال یم نم یبب خوامیم



و نفس  دارم دهانم بریم یرا به زور از رو  دستش

 :میگو زنان یمنفس

حرفات رو  س سوزب   حنر  خواد دلم نیم گهیمن د -

و عقب   وبی باور کنم، خسته شدم! تو مغز مع

که تو مشکل   رهحرفات فرو نیم نی ا من یافتاده

! کدوم مشکل که من یو درد و مرض دار  یدار 

از کجا معلوم بهم دروغ   دمش؟یند فهممش؟ نیم

 نیم
 

درک کنم  تونمرو که یم من تنها اتفاقر   ی   بب  ؟گ

ا  آدیم هی که   نهیا  دلش نخواد،   ط یتو س 
ً
 ا یتو واقعا

سه   موجه هست نخواد    یلی به هر دل ا ی بیر
ً
که کامال

از ازدواج نداره!   خوب   یازدواج کنه چون خاطره

به من و راجع توب  به تو هست اما تو نیمراجع نیا

رو بکن تو  نیا …ی ی  بگ می تصم می مدل زندگ

  !توب  گوشت، نیم

 :زندپچ یم عصن  

من که بهت گفتم آبرو ندارم  واش…یخب!   یلیخ-

 آبرو  یدار   تو چرا  ست؛ی و برام مهم ن
ً
  یمخصوصا



!  یبر ت و دوستت یمخانواده یخودت رو جلو 

 …هیآروم باش سا کمهی

 …تونمنیم-

. مرا  شود خفه یم هوا ب    یبوسه کی در  میصدا و 

و سخت   کشد و سمت خودش یم بوسد یم  وقفهب  

فقط چند روز   د ی که شا  . آغویس  د ی  گدر آغوشم یم

 ی ام دق از آن محروم بوده
ً
با روز محرص  سه روز   قا

مرا در آغوش  عمر بود که کیس کی. اما انگار شد یم

  نی ا دانستمنگرفته و آرامم نکرده بود و من نیم

از  و متفاوبر  با یبخش ز  کی ا ینقطه ضعف است 

 
 

اش را چند ماه تجربه نیکه من هرگز قبل از ا   زندگ

و   کشد عقب یم د یآان که بند یممام. نفسنداشته

 :کندبه صورتم زمزمه یم دهی چسب

اشتباهت   یهااحساس نی تو رو با ا تونممنم نیم-

که    ادتی  ه،یسا  کنمیم  یول کنم، من برات هر کار 

  . حنر ستمینرفته گفتم من آدم جا زدن ن
 

  اگه بگ

نداشته…   ت یتو محرص  من برات اهم یهاحرف

 .باشه



 :میگو و پر از بغض یم زناننفسنفس

 یمن اگه قرار بود به هر ساز  ،تو من رو نشناخنر -

 بفهیم د یتو با د…ی رسنیم نجا یبه ا میبرقصم زندگ

تر قبل یلیخ  د یبا و  بزب   یساز  هیهر روز  توب  نیم

درک کردنت   یتوانم رو برا یمن همه یدی فهمیم

  !خوامنیم ج  ی گذاشتم وسط… االنم ازت ه

حرف نزن انگار دل کندن از من برات   یجور  هی-

 .است یکار دن  نیتر ساده

هستم که   تر از اوب  سخت   یلی اما من خ ست ین-

 …کن  فکر یم

 .زندیم  آرایم لبخند 

هم خوب   یلی و خ  چقدر سخنر   دونمنه؛ یم-

 م،ی باهم حرف بزن گهیباِر د هیفقط  ا ی شناختنمت. ب 

به  کن  و احساس قدرت یم شهاگه ذهنت آروم یم

  دمباره که بهش فرصت یم نیخودت بگو آخر 

  !حرف بزنه

 :دهمسم را تکان یم کالفه



درش  نقدر یبه خدا نشست  سان  کشورها ا-

و  میگو نداشت که من و تو حرف زدو گفت 

 …ج  ی ه

لب  قر ی عم یو با دلخور  کند را تنگ یم چشمانش

 :زندیم

 !؟ گهی د ج  یکه ه-

و با شدت باز   مقدمهناگهان در اتاقم مجدد ب   و 

 د ی آتا وسط اتاق یم ها وانهیمانند د  دهیو سپ  شود یم

  عت ی به حضور رسام آن هم در آن وض  توجهو ب  

 :دیگو و یم د ی  گ را یم اشبه من گویس   رو 

به   زنههر چقدر زنگ یم گهکارت داره، یم  ی  ام ا یب-

  !یدخودت جواب نیم
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در هم گره  یا من و رسام لحظه یزدهبهت  نگاه

و من  شود بلند یم شیاز جا عیــــاو س  خورد،یم

با   زنم،طور که لحافم را کنار یمبندش همانپشت 

 :میگو یم یاز س خشم و ناباور  یاتک خنده

 دار -
ً
  ،مارستاب  ی ت ه ی مت یبی   کن  یم ب  کارا   هی  یرسما

دارم با اون   ! من چه حرق  می کن   ت یبسیر  ب  جا

 بزنم!؟  کهی مرت

  شی و انگار رسام برا گذارد یم گویس    یرا رو  دستش

 :د یگو وار یمو زمزمه د یآندارد، جلو یم وجود خارچ  

  !کنمباهاش حرف بزن، خواهش یم-

که نامش را با    وقنر   د یآباال یم به سخنر  نفسم

 :زنمو خشم صدا یم  یار ی   و ب تی  از ح ب  ایدن

  نجا یکه ا   آدیم نیخجالت بکش! ا ده…ی سپ -

به  بزب   !؟ تو اگه خودت رو ن  ی برو نیم سادهیوا

از من   ی!!! دار ها شنمسائل و آدما پاک نیم یکور 

 ؟ ی خوایم چ  

  یلحظه نیکه تا به ا  ست حایل نی تر ب یعج نگاهش

باور کنم حال   خواهد هم دلم یم ام، دهیعمرم د



رضا  یهاو رذالت  ها انت ی دارد هم طعم خ ن  یغر 

 دهد و اجازه نیم دهد زهر یم یزبانم مزه  ر یهنوز ز 

ناغافل رو به    دهی . سپمی  بگ می تصم احسایس یلی خ

 وارشمجنونو با همان حالت  کند رسام یم

 :دیگو یم

  حرف بزنه؟ ی  با ام  یداجازه یم-

ادامه   دهی سپ   گردم،وحشت به سمت رسام بریم با 

 :دهدیم

 اجازه بده، من اون روز به حرفت گوش -
ً
لطفا

تو گوشم… تو هم به  یکردم! همون روز که زد

باهاش حرف نزنه  هیحرف من گوش بده. اگه سا

  یلی خ …معمویل  ت ی اذ هینه  کنه،یم  ت یمن رو اذ 

خونه االن  نی حداقل تو ا گیتو  کنه، یم ت ی اذ

 نه؟  گم،یم من چ   فهیمیم

و من دلم در   کند خاص نگاهش یم با حالنر  رسام

آن نشدم که  ی  گی پ وقت چی . چرا هزد یر فرو یم نهیس

چه   دهی بام به سپس پشت   رسام در آن شب لعننر 

ام  آنقدر ملتمسانه از رس د یبا دهی گفت؟ چرا سپ



 بهیمرد غر   کیکه   بخواهد درکش کند؟ از رسایم

از ما  یر را به  دنیآزار د یاست و اگر بتواند معنا

 منظور سپ
ً
.  ست ی آزار جنس دهیدرک کند، قطعا

 گر یآنقدر حال آشفته و نگاه سگردان ما به همد

 :د یگو باز یم دهی که سپ  کند یم  دا ی ادامه پ 

  ؟ید یم جوابش رو  هیسا زنه،داره دوباره زنگ یم-

 :دهدرو به رسام ادامه یم و 

 جواب بده؟ -

اما  د ی  را بگ دهی سپ تا گویس   کند دست دراز یم رسام

 :م یگو یم و عاجزانه شوماش یممن مانع

خودت رو با اون درننداز!   وقت چینه رسام، ه-

 …بار رو به حرفم گوش کن هی نی . ا وقت چی ه

تا به   د کنکه مشخص است دارد جان یم  رسام

  کشد یم یخودش و رفتارش مسلط باشد نفس تند 

 .شودیم نهیس   به و دست 

 :دی گو یم  دهی سپ

 !؟ هیسا   یدبه حرفش گوش کن! جواب نیم-



 :زنمیم  اد یفر  سش

نکنه،   تت ی بار رو جواب بدم که اذ نیآخه احمق ا -

  ؟یبکنم؟ بهش فکر کرد د یبا  کار چ   گهیبار د 

و آرام و  گذارمانگشتانم یم یرا ال اشگویس  

 :دیگو خونرسد یم

  !یتو ازدواج کرد گهیباهاش حرف بزن تا بار د-

و   کنمبه جنون تماس را وصل یم ختهیآم حرض با 

و همزمان، هم به  ستمیادرگاه اتاقم یم انیدر م

هم حواسم پرت   سپارمنحس رضا گوش یم یصدا

 .شودبا رسام یم  دهی سپ پچپچ

  ه؟یسا ه؟یدست ک  ویس  الو؟ الو گ-

  یکه پشت در خونه  یشد  کار ی بدبخت و ب نقدر ی ا-

بهت گزارش لحظه به لحظه   دهی سپ  ا ی  ؟ن  ی ما بش

 …بده
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 :د یگو نحس یم یا خنده با 



 یشد شایک  نجور یبد موقع بوده که ا یلیانگار خ-

 نگرانت بودم، د د ی خانم! ببخش  هیسا
ً
  دمیمن واقعا

رو هم  ارتبایط یهاتمام راه ،سنر یمدته سحال ن هی

سم …بسنر   !فقط خواستم حالت رو بی 

هم به خودم  توانمنیم لرزد،تنم دارد یم تمام

ِ نگاه سنگ ر یمسلط باشم و ز 
رسام ظاهرم را  ی  

  فی ضع  یحفظ کنم هم تمرکز کنم و صدا

 .را بشنوم دهی زدن سپ حرف

ام  به خدا خنده ه؟یتو کالنیر  ت ی تو هنوز گوش-

 همه ب    نیاز ا هیسا هی  گیم
 

نتونه  حنر  گی ،عرضگ

 …ترجور کنه! از همه مهمو زن سابقش رو جمع

که به زبان   گی رک یهاحرف دنی فرار از شن یبرا

و  چرخد و رسام یم دهی سپ  ینگاهم رو  آورد یم

  یجا بار نی رسام ا یو برنده ی   که نگاه آتش  نمی بیم

رضا به  گذارمرا نشانه گرفته است، یم دهی من، سپ 

حواسم را   بار نیو ا گفیر  خزعبالتش ادامه دهد 

اما نه رضا امان   گذارمآن دو یم یهاصحبت  یرو 

حالت  و نه  زند واضح حرف یم دهی نه سپ دهد،یم



آرام  قبلم اندگ وار وانهیتپش د دهد رسام اجازه یم

که   یاکمک شود. تنها جمله  امب  و به شنوا د ی  گ

 :دیگو یم دهیآن است که سپ  شنومیم

  خودت!؟ شیپ ش یبر پس یم-

 :دیگو یم یرسام در جوابش با پوزخند و 

 ن یمحض اطالعت آخر  ویل  شنایستو من رو نیم-

  بمایل هی  سم رو ش هستم که بتوب   ینفر 
ً
! واقعا

که به   ی!؟ دخیر کنممن باورت یم یفکر کرد

زاده  حروم هیو با  کنهخواهر خودش رحم نیم

  هم به نظرت قابل اعتماده؟ رو  زهیر یم

  یرو  رود و من نگاهم یم د یآتق در خانه یم یصدا

است. مرا که  وهی م یهاسهیدستان مامان که پر از ک

لب  با نگراب   ند ی ببه دست یم درگاه گویس   انی م

 :زندیم

  شده؟ چ  -

 ینوا مادر ب   دهم،تکان یم ج  یبه عالمت ه یس 

به   تواند کند باز هم نیم  یمن! که هر چقدر هم تند 

  اشرسام دوسنر  الخصوصو عیل مهمان دوسنر 



مدت کوتاه رفته است که  نیغلبه کند و در ا

  یمطمئنم اگر رو  خانه را بخرد و من یهایکرس 

  لور ی س  یهااز ذوق ساغ ظرف ب  ایبا دن ند ی خوش بب

اعتقاد داشت   شهیخواهد رفت چون هم تشی پل

دخیر به ارزش و  یخانه کی منظم و ش دمانی چ

.  د یافزااش یماعتبارش در نظر داماد و خانواده

خانه یم   کند و اشاره یم رود مامان به سمت آشی  

 یهنوز متوجه گه”ید نی ایب د،ی دم کش  ب  “چا

درون اتاق من نشده است که من با  دهی حضور سپ 

 :می آبه خودم یم  دهی پحرف س

  !نره ادتیرو  نی من به حرفت گوش کردم، ا ویل-

 کند،از تنم عبور یم برقر  انیمن ناگهان انگار جر  و 

دارش و رضا… لحن کش یها ،خنده  دهی حرف سپ

زه دارد تا  زند،که درمورد رسام یم  گیرک یهاحرف

دست خودم   آنکهو ب   کند یم دا ی در ذهنم معنا پ

و   کنمحرفش را قطع یم یباشد ناگهان با پوزخند

 :پرسم یم

  !؟رضا تو مسنر -
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 . نه رضا حرق  شود همه جا سکوت یم  ب ی عج و 

و   دهی سپ یها دنی کش نفس یصدا نه حنر  زند،یم

خانه. انگار   ی  ش  یو نه صدا د ی آرسام یم آب از آشی  

. چشمانم در  رود خالء مطلق فرو یم  کیخانه در 

را  واقیع ر ی از تصاو  یی   چ  آنکهب   چرخند حدقه یم

 بمداغ و ملته  یهاپلک ی. آنچه که جلو نمی بب

که س    ست یافقط و فقط خاطرات گذشته د یآیم

ک ندارد و آنقدر  سوزنش با زمان حال فصل مشیر

است که انگار سگذشت دو آدم متفاوت   ربط ب  

 .است 

 !؟ نه؟ خوب  نماز نیم گهیپس د-

  !نداره به تو ربیط-

جنون سگشته  کیسکش و  یخو  کی  شهیهم من

ها خفه و که سال  مکردرا در درون خودم حس یم

شدنش و    دار ی انگار ب سکوبش کرده بودم ویل

 …دست من نبود گر ید  شیروزها نی ا انی طغ



 به من ربط داره، تنها چ-
ً
  ا یدن  نیکه تو ا  یی   اتفاقا

! تو کار نه ی تو هست که به من ربط داره هم یدرباره

چون بدون  …رو ازم نگرفنر  امندهیو درس و آ

  شهیم  نا ی ا یهمه
 

کرد، هر چقدر سخت اما    زندگ

و  …! تو خدام رو، اعتقادم رو ازم گرفنر شه یم

سمت   گه یکه بدونم د  یدچقدر بهم آرامش یم

اسم خدا رو به  آسموب   چی به ه قبله و رو  چی ه

  تونست ! چون تو ذهن من خدا نیمی آر زبون نیم

  یجور من… خدا چه  یتو باشه هم برا یهم برا

 پول و  یکه برا   فروِش عوض   آدم هی  یبرا تونهیم

کنه،   ب  خدا فروشهیم رو هم حنر  تشی ثیسکس ح

  یدار نیعمر دم از د هیکنه؟ تو که   ب  منم خدا  یبرا

 کیس  دهنت رو آب یم رو قطع کن   االن گویس   یزد

عشا و بعدش   واسه نماز مغرب و   یر بعد یم

من   یباز واسه نابود کن  با آرامش فکر یم ن  ی ش یم

حرفا    نی با خدا از ا ا ی ؟بکیس   د یبا یاچه نقشه

  یرضا؟ با همون پوال یخر خدا رو هم یم ؟ی ندار 

  یچون خدا فت؟ی کث 
ً
مثل تمام   هیدن یخر  تو حتما

غ یها کاله  .که واسه امثال تو ساخیر    س 



  غهی همه رو ص خواب  همه آدم یم  نی با ا راسنر 

 ؟ی کرد  غهی رو هم ص  دهی که حالل شن؟ سپ   کن  یم

و  تو به هر بدبخنر  یغهی حاال اگه بعد از ص

 ی ب
 

؟ی اح  ست یتو که ن ی  تقص  گهید فیر  ی ب چارگ
ً
  انا

  یتو  یاصال به درک که تو دار 
 

کثافتت چه   زندگ

  بلهرو به ق گه یکه بدونم تو د   ی   هم …کن  یم غلیط

 ..هی برام کاف زب  خدا رو صدا نیم ،سنر ینمی وا

  !هیسا  زب  یم  یادیحرف ز  یدار -

!  نهی کارت هم  ،زب  تو یم شه یرو که هم  یادیحرف ز -

 واسه هم
ً
زدنه که مست   یادیحرف ز  ی   اصال

رفته  ادتیو  زب  زنگ یم تک یه هی رو گرفنر  گویس  

به اون ذهن  جو و هر چ  من شدم خانم پناه

 …عوض   یار یبه دهنت ب د ی نبا  آد یم فت ی کث 

و با همان حالت  کشد را از دستم یم  گویس    دهی سپ

که وارد اتاق شد از اتاقم خارج    ن  ی و عج  وار وانهید

  شود یم  دهی . در اتاق که پشت سش کوبشود یم

 یدستم را رو  د،ی  گ فرا یم  ب یعج یتمام بدنم را لرز 

که دارم با ته    و در همان حایل گذارمیم میگلو 



  میهاتم نفسیبه ر   کنمیم توانم سیع یمانده

رسام گره  یدهیمسلط شوم نگاهم در نگاه شور 

آرام در گوشم  ب  با صدا و انگار کیس خورد یم

آزاردهنده باشه  تونهتو هم یم ی”گذشته خواند یم

ل افسارش از دستت خارج بشه، هر  اگر کنیر

  ب  هاب ی زشت و آس  یها پر از بخش یاگذشته

 شهنه یم شهنه پاک یم ینحو  چی هست  که به ه

و  طوالب   را کیم شی هارسام پلک  …“بیس  منکرش 

 آنکهب   شی هاو لب   گذارد هم یم یدار رو کش

شان  خارج شود فقط با حرکت  نشانی از ب ب  صدا

 ”…ای “ب  کنند نجوا یم

به سمتش  شانیو پر  جی لزرانم را گ  یهاقدم

  میقدم مانده که به او برسم برا می و فقط ن دارمبریم

بازوانش   انیو من بدن لرزانم را م کند آغوش باز یم

 .دهمجا یم
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که سکوت کرده است    کند حالم را درک یم دانمنیم

  ونیگفیر  ندارد اما با تمام وجود مد  یبرا حرق   ا ی

  ممیتقد غیــــدر هستم که دارد ب   آرامش محص   نیا

 .کندیم

 …رسام-

 جانم؟ -

و دلم از   زند یر یم اهنشی  پ  یبا شدت رو  میهااشک

 :میگو مکث یم . با کیمچد یپغصه درهم یم

  خواستمف بزنم، نیمباهاش حر  خواستممن نیم-

  …یس   ت یتو اذ 



گرفته    ب  و با صدا فشارد مرا در آغوشش یم تر محکم

 :کندزمزمه یم

چه  دم یبودم د جا ی   من هم زم،یعز  دونمیم-

ا اما   ،یس   ت ی تو اذ  خواستمبود… منم نیم یطیس 

 ل   دونمیم ،یکه شد  دونمیم
ً
آرامش   اقتت ی تو واقعا

  هیو 
 

منده یلی خ و   اس…دغدغهب   زندگ ام که س 

 !هی ازت دل بکنم سا تونمنیم

 یگلوله  کیو همزمان  کنمبهت نگاهش یم با 

د از قلبم آرام آرام یم ی   آتش افتادنش   یی   و با پا  ُسَ

  .شودتمام دلم و بدنم داغ یم

صادق بود، در حرف زدن،  یی  نظبه طرز ب   رسام

صداقت    نی کردن و ا  ت ی اذ کردن، حنر   عاشقر 

 .کردیم وانه یمن را داشت د یچارهینابش قلب ب

  نقدر یا ،هسنر  یقو  نقدر ی ! تو اخواممعذرت یم-

درد و مشکالت  اد یکه من در کنارت فقط   …کامیل

دخیر شکننده   هیتو هم  رهیم  ادمیو  افتم خودم یم

خوب  یلی که خ  یی  و درگ  الی با هزار فکر و خ هسنر 

اس که  احمقانه یلی خ …باهاشون مبارزه کن   یبلد



! اد یب ادتی تا  ن  ی رو به چشم بب ب  ای   چ  هی د یبا یه

مثل تو پر از    سخت و محکیم  یهاآدم  یایچقدر دن

  نه…یبنیم کسچی که ه  ب  هاو ترسه… ترس ب  تنها

و صداتون در   د ی خودتون پر کن  د یکه با  ب  ها ب  تنها

 …خواه وخود  یلیمن خ  اد…ی ن

  جاب  و با لبخند ب   گذارملبانش یم یرا رو  انگشتانم

 :زنمپچ یم

 …ستی! دست خودتم نیافتهی و خودش-

 :دیگو یم  ب ی عج و با حایل شود پر یم چشمانش

 ه؟ یسا-

حرفش را ادامه   گذارمو نیم دهمرا تکان یم سم

 :دهد

همه مسائل رو با هم    نقدر یا ،ی  جون من رو نگ-

ذهنم داره  یجور ی   نکن باشه؟ من هم قابر 

!  می کن  کار چ   د یبا نمی امون بده بب کمهی ترکه…یم

 .یی  گیم  یلشکر از آدم انرژ  ه یقدر  ب  خدا



به   یچا یاخطارگونه برا  بلند مامان که کیم یصدا

از آغوشش   عیــــس  شود باعث یم رسد،گوشمان یم

آلودم به صورت گر گرفته و اشک دور شوم و دسنر 

 :دیگو وار یمو زمزمه  گذرد بکشم. رسام از کنارم یم

دلم داره برات ضعف  م،یکاش االن خونه بود-

 …رهیم

 :میگو یم تصنیع اخیم با 

حرف داشت   خواست،فرصت یم هیبود  گی-

؟   !واسه گفیر 

 .چرخددر اتاقم را باز کند، به سمتم یم نکهی از ا قبل
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اتژ   ی   هست  ب  ونا شما از ا - حل   یبرا ه ی تنب یکه اسیر

  ن؟یموارد رو دار  نیاختالفات در ا

تا وادارش کنم در را باز کند  کوبماش یمشانه پشت 

 .برود ونی  و ب



ت  حل مشکال  یبرا هیاز تنب  وقت چیمن ه  ،ی  خ-

 !کنماستفاده نیم

 …می  مهات هست که برات یماخالق ی   هم  یبرا-

 نمانیکه ب  مسائیل با تمایم تواند چطور یم دانمنیم

حال و اوضاع با اعصاب مرتعش و  نی گذشته، در ا 

که    ب  هاو آدم میدار  مان یکه هردو   یاختهیبهم ر 

  نیباز هم ا کشند در انتظارمان را یم نی پشت ا

  شی  گداغ و نفس یهابوسه یو حوصله  لی م ی   چن 

و  کشمیم ب خودم را عق  را داشته باشد. به سخنر 

 :زنمپچ یم

 …ساعته صدامون زدن   می ن-

 

 

* 

 

 

 



و   وهی ده نفره م مهماب   کی یبه اندازه مامان

خودش دارد با   است و  دهی چ ی   م یرو  ن  یی  ش

س فراوان برا   یاسیر
 

 نی ا یرا برا اشآنکه آمادگ

و  زند تلفن حرف یم یلحظه نداشته با مادر رسام پا

  یبرا وقت گرفیر  معمویل  کیاز  شانیهاصحبت 

شده است. بابا هم از  تر طوالب   یلی خ یخواستگار 

 اند و من حنر نشسته یا آمده با رسام گوشه وقنر 

اگر نخواهم دقت کنم هم مشخص است تمام  

در خصوص رضا و مسائل   شانیهاموضوع صحبت 

  ی   اول یبرا د ی با دانممربوط به آن است و من نیم

دو نفر  نیاش شاکر باشم که ابار از وجود منحونس

گ چی که ه گفیر  نداشتند را به   یبرا حرف مشیر

بهم وصل کرده و باعث شده است بالغ  قر یطر  کی

دل به دل هم   ت یساعت با اخم و جد کیبر 

  .کنند  یی  گی را پ  ب  گو و بدهند و مشتاقانه گفت 

ام و دارم  بار در آرامش نشسته ی   اول  یمن برا و 

ام را از  خانواده یاعضا   یالعمل و رفتار همهعکس

 که همه حنر   ست ی. دور از باور ن سنجم دور یم

 احمق هم از حضور رسام به نوغ  یدهی سپ



جواب  رسند، به نظر یم زدهجانی و هخوشحال 

خانه   نیمن و کشاندن رسام به ا یتلفن ندادن عمد

  شیپ کی به  هی شب قبیل  یز یر برنامه چی بدون ه

اش شده است که مامان  بدون خانواده یخواستگار 

  دانمو من خوب یم اند رفتهیپذ ب  روو بابا با گشاده

 
 

به حضور   رشیو پذ خوشحایل نیاز ا بخش بزرگ

. انگار که  گردد بریم ده ی رضا و حال و احوال سپ

راحت   شتماز بابت من و سنو  الشانیخ خواهند یم

چه   د یبا  نند ی و بب نند یراحت بنش  یشود تا با فکر 

  یدهی با سپ خایک
 

و من  زند یبه س بر  شان زندگ

بزنگاه مهم و  کیباز هم در  کنمحس یم ب ی عج

  کیبه نفع همه  د یام و باساز تنها ماندهسنوشت 

  مشی که گرچه بخش عظ  می  عاقالنه بگ می تصم 

انتخاب   در دست و بالم   یلی است اما خ  عاشقانه

ا   .ست ی آزاد ن ط یس 

که چون ارواح سگردان    یادهی سپ  ب    رود یم نگاهم

گوش سو   و کیم د یآیم  بار کی یاقهی هر چند دق 

شده همدم هر   طاقنر که ب    ب  و از آنجا  دهد آب یم



اش تاب نشسیر  ندارد و مدام در رفت و آمد لحظه

  .است 
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در خانه را لمس    د ی و کل برمفرو یم بمیدر ج دست 

 شخص د ی هاست دسته کلمدت  دهی سپ  کنم،یم

در بود، در خانه را   یمامان که رو  د  ی ندارد و من با کل

صحبت   ی  ام که مبادا حال، که مامان درگ قفل کرده

 یبار او را جد ی   اول  یبا مادر رسام است و بابا برا 

شمارد و به آغوش    مت ی گرفته، بتواند فرصت را غن

مرا از دلش  یها حرف مستش برود تا تلج   یرضا

  .بشورد

در برابر رضا   نبودم حنر  یانهی آدم ک وقتچی ه من

ام که  را تجربه کرده اما امشب چنان حال متفاوبر 

به به   یاامکان ندارد اگر دستم برسد و بتوانم رص 

  .کنم  رضا بزنم، کوتایه

  یبرا و حس نکردن پشت و پناه و منبیع نداشیر  

اشیر  کار و  طاقت فرساتر از ند یلی آرامش دردش خ

با   قی درد مزمن و عم نیبود و ا التیپول و تحص 

  .گرفتمتلک هرگز آرام نیم و  کهی چند تا ت 



  ؟ی آلحظه یم هی هیسا-

خانه یم نگاهم و مامان را منتظر خودم  رود تا آشی  

که    یادهی به سپ ظ ی غل یا غره. همراه با چشمنمی بیم

خانه یم رایه پلکد یم یدِر ورد  حوایل و تا  شومآشی  

پچ  ستمی ابه مامان یم کینزد کاق    یبه اندازه

 :زندیم

به  خوب   یلیمادرش زن خ ،یفکر کنم شانس آورد-

  !اومدنظر یم

و در حال گاز زدن   دارمبریم جاظرق   یاز تو  یار ی خ

 :پرسم یم

 چطور؟ -

 .کندو آرام صحبت یم اطی باز هم با احت مامان

بد وقت   یخواستگار  نی بابت ا داشت کیل-

 !کردیم ن  ی چمقدمه

باال رفته   یو با ابروها  می  گ دهانم یم یرا جلو  دستم

 :میگو یم

 وقت؟ بد -



نداره پرس من   صورت خویس   فهمممن یم گفت یم-

ازدواج   یهمه ارصارش برا نی تازه طالق گرفته، ا

از   گفت نباشه… یم ندتونی خوشا  د یمجدد شا

 
 

دنده بوده! خالصه بنده خدا   هیعجول و  شمبچگ

داشیر    یسش باال باشه برا نکهیا یبه جا  شیر یب

   نی با ا یپرس  ی   همچ
 

مندگ تمام وقت   کماالت با س 

 کاِر تو رو؟   دونهمادره یم  هیگرفت… سا  یخواستگار 

و با  دهم جا قورت یم کیدهانم را   اتیمحتو 

 که از صداقت رسام دارم محکم س تکان  ناب  یاطم

 :دهمیم

 …دونهیم-

 :دیگو لب یم ر یو ز  گردد به سمت گاز بریم مامان

 مردمان خوب  -
ً
 .…هستند واقعا

و باز خوب رفتار   هیمن کارم چ دوننچون یم-

؟یم چون درواقع من جز قرس  کارگرم  گهیآره د  کی  

 !مامان



و  چرخد به دست سمت من یم یقور  مامان

  تیمیبا ر  دارد از شدت بهت و ناراحنر  شی هالب 

 .لرزندیم ز یدست و ر  کی

  لهی ما رو به خاک س وز ی منه که اون پرس پف ی  تقص-

با   ی   منه هر شب هر شب نشست  ی  نشوند؟ تقص 

به روزنامه و کتاب خوندن و بحث کردن  بابات یه

تظاهرات  درس خوندن، تو  یدست آخر جا

به قتل   ی   گرفتنت؟ چرا شما دو تا خواهر کمر بست

رفته از   ادتیحرف زدنه آخه؟  چه طرز  نی من؟ ا

  !؟هی و بابات ک هسنر  یا نوادهچه خا
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و با   کنمسطل پرت یم یرا با حرص به تو  ار ی خ ته

چند   نی ا میکه در بدن و صدا  و لرزیس   جانی ه

 :م یگو نشسته است، یم ارادهساعت ب  

 چون -
ً
تو هم   خوامنرفته یم ادمینه مامان اتفاقا

نبود،  ب  عامل کم جا  ر ی! آره بابام مداد ی ب  ادتی



رو  می زندگ ذاشیر  نبودم اگه یم خودمم کم کیس

 …بکنم

 .پردیم  شیر یو ب شیر ی دارد ب رنگش

  بود؟-

 .کنمرا از هم باز یم میهادست  کالفه

نده مامان! منظور   ی  هام گ حاال هست، به کلمه-

حاال از اون ور بوم   گمیم اس،گهی د ی   چ هیمن 

  ا ی و  کنهداره به من لطف یم و فکر نکن کیس فت ی ن

من  دنی اگه که فهم کنهیم  ینواز به زبون ساده بنده

  گمکه یم  نه ی بوده! ا ها چ  سال نیشغلم تو تموم ا

منم قبول   …ایس  جوره پشتم بهمه خوامدلم یم

اما نه   ه،ی هسیر  و رسام مرد خوب دارم مردمان خوب  

ِ  یکه بزرگوارانه خواستگار   لی دل   نیبه ا
آشی  

که دوست دارم    یاگهی د لیش اومده، به دال خونه

و   کی کردن کوچ  سیع ها یلی. من رو خن  ی اونا رو بب

کار و    ی   هم یواسطه کی   اونم فقط به  ی  حق

 مامان حنر  ایس  دوست ندارم تو جزوشون ب 

 ناخواسته! باشه؟ 



دل    کی ها یچا خیر  یهمزمان با ر  و  گردد بریم مامان

 .گرددو سپس به سمت من بریم زد یر اشک یم ی  س

  .رو بی   ب  چا ن ی ا ا یباشه، ب-

 …ب  چا گه یخوردن د-

 :پرسدو یم ند کنگاهم یم ق  یبا اخم ظر  مامان

  !؟ست ین ینجور یاخالقت که با اون ا -

  !مدلم هی شهیهم  نم،ی من هم -

 .دهدیم یرا به زور درون دستانم جا ن  ی س

ش  تخته ه ی ست،یتموم ن چ  هم همه یلیپس خ-

چته  ،کن  یم بهش تلج   نقدر ی کمه! گناه داره اگه ا

بزنمون بلکه آروم  ی  چوبم بردار بگ  هی!؟ هیتو سا

 .یی  بگ

  ن  ی درون س خوش رنگ یها ب  به چا  نگایه

 :کنمو زمزمه یم اندازمیم

س داشنر  هیمامان جان - و کالفه   عمر شما اسیر

  خواست دلت یم مناسبت هر چ   ی   و به هم یبود



 هیحاال  ،داشنر  دار یهم خر  یلی و از قضا خ  گفنر یم

  !؟شهیم بارم نوبته من باشه چ  

در  شیو همزمان صدا  افتد یم  ن  ی س یرو  یاهیسا

 .دی چ ی پ گوشم یم

  !نوبت شماست، شک نکن گهیاز االن به بعد د-

از دستان من رو به   یچا ن  ی در حال گرفیر  س بعد 

 :دی گو مامان یم

 جو؟ خانم پناه گمدرست نیم-

 لبخند کم مامان
 

از   شیر ی ب اقر یو با اشت  زند یم رنگ

 دوزد که رسام وارد اتاق من شد به او چشم یم  زماب  

 :پرسدیم  رکانهیو ز 

شما با نشسیر  رو    د ی ببخش جوره،ی   که هم  شاهللیا-

 !؟ د یو مبل مشکل دار  صندیل

  ن،ی  بگ جو رفیر  وضو پناه یمن که نه! راستش آقا-

راه دررو هسیر  از  هیدر دنبال خانم هم دربه دهی سپ

اطالع بدم   امی ب کرد ادب حکم یم ون،ی  خونه بزنن ب 



 ی که حق  نهی راستش ا ویل
ً
  هیاز سا  ی طاقت دور  قتا

  !خودش یرو ندارم اونم تو خونه

  شناسمکه فقط من یم  اش را با حالنر خنده مامان

و در حال گام برداشیر  به سمت هال با   خورد یم

 :دیگو یم ق  یاخم ظر 

تنده، حواست باشه پرس جان  یلی خ تش یشما آت-

ساله   کیو  داره یس دار یمن خر  شونیاگه احوال پر 

  !داره دار یو هنوز هم خر  میازدواج کرد
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لب   طنت یو رسام با ش گذرد از کنارش یم مامان

 :زندیم

  !اممتوجه-

  نفیس
 

 .کشمو حرص یم از س کالفگ

بچسبونمت به مبل! چرا س  د یخوبت شد؟ با-

  یرسام!؟ خوبه دفعه اوله اومد یس  جات بند نیم



تو اتاق مامان و بابام…   ما، فقط نرفنر  یخونه

  !خجالت بکش

 نیمم ،یهام حرف زدباز از نداشته-
ً
 دونمن اصال

خوشم  ب  خدا بکشمش! ویل یجور چه  د یکه با   هی چ

پر  یکهی ت ی   همچ اومد فکر کنم تو به مامانت رفنر 

و صد نشون بود. چرا  ی  ت  هیبهم انداخت  موب  ی و پ

تون رو دوست  از ته قلبم همه کنماحساس یم

 …ی   هست  یس  باحال و پر چال  یخانواده یلی دارم، خ

از کنارش رد شوم که پچ  اهمخو یم یا چشم غره با 

 :زندیم

 .دییبفرما ب  چا -

 .گرددو بریم  تا سالن خایل  رود یم نگاهم

  یدوست دار  خونه؟شده کبکت خروس یم چ  -

احساس دوست   نیبلکه ا  نرمال رفتار کن   کمهی

ما دو طرفه بشه؟ به خدا  یخانواده داشتنت تو 

  ل  ی ذهنشون توان تحل دنیمثل تو ند  یموجود نا یا

  !سجات ی   نداره، برگرد بش رو  هاتیباز  وونهید



و با   افتد به دست راه یم یچا ن  ی سم س  پشت 

ارت تمام پچ یم  :زندس 

 یتو د یبرا-
 

 …گ  ینکنم برا  وونگ

دم در خانه   ب ی اوضاع عج دنیاش با دجمله و 

 وار کیسیر یبلند و ه  یهاغی ج ی. صداماند ناتمام یم

از   کهاست و مامان درحایل دهی چی در راهرو پ  دهی سپ

  خواهد یم زند را چنگ یم ب  مانتو چوب لبایس یرو 

اش دنبال صدا بدود که رسام به سعت مانع

  .شودیم

 .من برم نیبذار  د،یشما صی  کن -

 نیم لرزد،یم ارادهتمام بدنم ب   باز 
ً
در   فهمماصال

  یهاغیج یخانه چگونه باز شده است و صدا

تا  رود نگاهم یم ست؟یچ  یبرا دهی خراش سپگوش

نبود بابا   در باز و   دنیبا د بابا و  اتاق مامان و 

  دهی که االن در راهرو مانع سپ  که کیس  فهممیم

و   مامان ب یشده است خود اوست و اما نگاه عج

س خاض کیماندن و رفیر   ی   تعللش ب به تک   اسیر

. مامان مکث اندازد وجودم یم یها تک سلول



و  بندد یم مانی تاهر سه یو در خانه را رو  کند یم

از حرکت   نهیحرکتش در س نی قلب من از ا

  اندازد یم ی. ناگهان به سمت رسام نگاه تند ستد یایم

 :دیگو به بغض یم ختهی آم و با خشیم

هست،    ب  ایی   چ هیشما دو  ی   ب دونممن که یم-

 مو هی ساده هستم اما نه اونقدر ساده که سا

با تمام  شهیت رو همبچه ی   ول نشناسم، ا

 شده و   چ   دونممن نیم …هاش از حفیط  حالت 

خودش و  یدخیر برخالف باورها  نیچرا ا

کرده، اما شما بدون هر   یکار   ی   اش همچخانواده

م ا یآخرش پا تا هم جا بزنه، من  گ   ستادم…یدخیر

  برنده دستته و بتازوب   وقت برگ  هی فکر نکن  

  ینجور یا دهیصالح د هیپورزند! اگه سا  یجناب آقا 

ام یم مشی رفتار کنه من به تصم  االنم اگه   ذارم،احیر

  گهیهفته د یبه حرف مادر شما واسه خواستگار 

ام گذاشتم هم به خاطر خوب  
 و خانیم احیر

  دونمچون یم س،هیبه خاطر سا مخودشون بود، ه

 م هی دلش راض 
ً
  یهابا آدم یاونهی وگرنه من اصال

 …و مرز نشناس ندارمحد 
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 :کنم زمزمه یم گنگ

 !..مامان-

به   یپورزند من کار  یشما چند لحظه ساکت، آقا-

  نکهیندارم به ا یمردونه ندارم، کار   یهاصحبت 

فقط  ه، یتو دوست داشیر  سا  یادعا دار چقدر 

  من معن   یدخیر برا  نیا بدوب   خوامیم
 

بود…  زندگ

آدم نرمال   هی گهیکه زهر شد، منم د  شیزندگ

باشه و قلب   جز عاشقر  نشدم. اگه قصدت هر چ  

به کار  یمن کار  ،رو بشکن   امهیسا  یکهی ت  ر هزا

بند   ب  هم دستم به جا  ا ی دن   نیندارم. تو ا کیس

 …هیسا گذرم…اما ازت نیم ست ین

 :کندحرف مامان را با آرامش قطع یم رسام

 ب   ه یجواهر خاصه،  هی هیسا-
و خاص    ی  نظدخیر

  فشی توص  تونمرو حداقل من نیم هاشکه خوب  

که مثل اسمش خودش   نهی کنم… فقط مشکلش ا

  گهیوقتش باشه که د د یپنهان کرده، شا  هیرو تو سا



  شی نباشه و خود  واقع هی بق یهیاس
 

کنه،    رو زندگ

منم   نی. راستش رو بخوافهمممن حرفاتون رو یم

افتم رو گرو   ست ی بند ن ب  دستم به جا یلی خ اما س 

 ت ی اذ نی نکنم، اما ا ت ی رو اذ هیکه سا   ذارمیم

 …داره یادیز  یهامعن  

چرا که  شود حرف آخر رسام نیم یمتوجه مامان

در راهرو باال گرفته است. با    دهی بابا و سپ یدعوا

پرت و حواس رود تأسف به سمت راهرو یم

 :دیگو یم

اون   یکلهاالن. ممکنه س و  ی   هم د،یبر  نجا ی از ا-

 دلم نیم  دا ی پ کهی مرت
ً
 چی ه  خواد شه… اصال

 .دی کدومتون باهاش سشاخ بش

  لرزاند،قلبم را یم شی ادهایبلند بابا و فر  یصدا

حال   نی پدر صبور و مهربانم به ا شود باورم نیم

  یکه همه  ب  خانه و جا  یافتاده است که در راهرو 

  یتغار بر س ته شنوند را یم شیصدا ها هیهمسا 

 .اش هوار بزندخانه



بپوش و  عیــــس  گمبهت یم ه؟یچرا خشکت زده سا-

کردن واسه من   یباز  لمی ! االن که وقت ف نیبر 

 کی از شبا رو تا نزد یلی خ  دونممن که یم ست…ین

  !گهیبرو د ،یاش بودصبح خونه

 

 

 

*** 

 

 

 

 ی  . سند ی نشانگشتانم یم یرسام نرم رو  دستان

 یحوصله کرده و حنر   جمی گ  اتفاقات خسته و 

 .چرخاندن سم را ندارم

  نرم خونه؟ یخوایم-

  بشه!؟ که چ  -



  یآرام بند به بند انگشتانم را به باز  انگشتانش

 .دی  گیم

 شیر یو االن ب یکه تو دوست دار   ب  هر جا میر که ب-

  !یآرامش دار 

خونه، دل تو دلت   می بر  تو که دوست داشنر -

  !نبود

 :زندیم میو تلخ صدا هشدارگونه

  ه؟یسا-

مکالمه با رضا و  دانمو نیم گردمسمتش بریم به

است که   ختهیبه جانم ر  یاتفاقات بعدش چه زهر 

 .امتلخ و تند شده نقدر یا

گفتم مگه؟ آزمون و خطات تموم شد؟ آشفته    چ  -

از   ا ی دلت برام سوخت؟  یدیمون رو دبازار خونه

 خجالت کش  یحرفا
ً
حاال از هر  … یدی مامانم مثال

،  شب و هر روز    هو یو هر لحظه خونه رفیر 

وع کن  ت رو از کافه و پارک س   م؟ ی معاس 

 



 

 

 

 

 

 

  خاتون#

 _عاشق یها _پنجرهن  یشب_نش #

 

 ,عاشق یهاپنجره ن  ی نششب  "VIP" کانال

[27.10.2021 18:16] 

 349پستــــــــ#

 

 

 

 



 

 

 

را  ی   و محکم فرمان ماش  کند را رها یم دستم

در لحظه چند    ی   و ناگهان سعت ماش چسبد یم

 .شودبرابر یم

و   شهیم نولت قابر  فاز و  هو ی  ست یدست خودت ن-

 پرت یم چرت و 
 

 شعور،ی! اون وقت بهت بگم بگ

 یم
 

منه از  ی  خونه تقص میر درست حرف بزن. یم گ

 .پرسمتو یم

که با   سپارمیم عرص ی ول  ابانی به درختان خ  چشم

 .گذرندچشمانم یم یتر از جلو سعت هر چه تمام

  توب  خانم نیم هیسا-
 

! آزمون و  و سکوت کن   بگ

واسه تو   د یمن دلم چرا با ه؟یاغهیخطا چه ص 

  بسوزه هان؟

  توانست که یم  شن   نکهی از ا ده،ی از سپ  تمیعصبان

ام و  فراوان با آرامش کنار خانواده یها بعد از تنش



خراب شده   دهی شود توسط رضا و سپ یرسام سی  

  می است، حال خراب خودم که هزاران فکر و تصم

آرام  یهیسا  کی گذارد نیم دهد،در سم جوالن یم

که رسام تمام تالشش را   و معقول باشم. در صوربر 

اتفاقات را درست   یتنه همه کیکه   کرد داشت یم

دور کند   یو سد  از تلج   رو کیم مانی و حال هردو 

 …حق داشتم د یشا ا یاما من انگار لج کرده بودم و 

   هی اگه تا حاال -
ً
گردان حرف ازت نخورده بودم واقعا

سکوت   نیا ،حرف بزب   سنر یبلد ن کردمفکر یم

  ؟ی دچرا جوابم رو نیم ه؟ی سا هی االن چ

  حرق   هی. االن امرسام، عصن   ست یحالم خوش ن-

 …بزنم ممکنه

که   اباب  ی و داخل خ  کند حرفم را قطع یم کالفه

 .چدیپیم شود اش یمبه خانه منتیه

  ست ین نیبدتر از ا گهی هات رو بذار کنار، د بهانه-

  ا ی”بره گمشه”  کیس  الف بچه هوار یم هی یکه جلو 

من با دوست پرس سابقت بحث  یچشما  یجلو 

! تا حاال هر چ   ا ی ن  ید و   حاال بحث فلسق   ،کن  یم



به من…  منار نبسنر  و کم چنار و  ینبود کم عصن  

چند   یبرا نچو  نمیا مونه،نیم ادمیراحت.  الت ی خ

فردا صبح از خواب پاشم   ادمه…یبود  شی ساعت پ

جونم  نکهیجز ا هات،جز مهربوب   هات،وب  جز خ

بگو  مونه…تو س المصبم نیم ج  یه رهبرات یم

 !منم راحت کن گهید

اش  خانه کی بست و تار بن یداخل کوچه وقنر 

و شجاعت الزم  ت یانگار فضا به من امن  د ی چیپیم

 .دهدام را یمافکار آزار دهنده انیب یبرا

من رو   نا یواسه هم  ؟ی   هم  ،و مهربوب   خوب  -

  ؟ی دوست دار 

را   نشیزده ماش و بهت  رود نیم نگیپارک داخل

 .کندکوچه پارک یم  یگوشه

 ؟ چ   عن  ی-

  یچون باهام آرامش دار   یمن رو دوست دار  عن  ی-

س و فشار و عذاب   یهاو از اسیر
 

ات و  گذشته  زندگ

 یخی    گهید ت ی و نوجوون دوران جووب   حنر  ا ی

 ام،چون منطقر  یار من رو دوست د ا ی! ست ین



تر تو سکس  و از همه مهم ستمین خواهادهیآرومم، ز 

  ربر تو هر مدل حقا شمو باعث نیم کنمنیم تت یاذ

  کهی ت یو االن هم برا شناسمکه من جنسش رو نیم

  گم؛حرفم یم حی توض یدارم برا گمانداخیر  نیم

   ؟یدوست دار   نا ی!؟ من رو واسه ا تجربه کن  

اش آنقدر چهره ی   شب و درون ماش  گیتار  در 

  انی که م  اما لرزش صدا و بهنر  ست ی مشخص ن

 .دارد  انشی   لحنش جا خشک کرده، خی  از حال نام 

 ،به کجا بریس یخواحرفا یم نیاز ا فهمم من نیم-

دوست    یمگه کمه برا که گفنر   ب  ا ی   تمام چ ویل

 آدم!؟  هیداشیر  
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که   دوزمیم یا را به چشمان براق و سی   گربه نگاهم

پا  بهسطل آشغال به دنبال غذا دارد پا   یدر لبه

 .شودیم



به   هولگازدواج هول ه ی یبرا ویل ست،ی نه کم ن-

 کاق  
ً
  یمن که تجربه ست…ین نظرم اصال

 
 زندگ

ک رو ندارم ویل   بهیر بدوب   د یشا یتو که دار  مشیر

وجود داشته باشه تا اون   هیاز پا د یبا ب  ای   چ هی

 
 

 .کنه  دا یدوام پ  زندگ

 :پرسدیم و با لحن مشکوگ چرخد سمتم یم به

!؟ -
ً
 مثال

و من هم  کند با س به درون سطل سقوط یم گربه

 .چرخمسمت او یمبه 

که البته    جنیس یهات ی مثل عشق، مثل جذاب-

 …دش رو دارهخو  هر کس معن   یبرا

دن   بار کیو بعد از  زند یم عصن   ی پوزخند تک فرس 

 :زندپچ یم شی هاو به دندان گرفیر  لب 

تو چرا تا دو روز من   ه؟ی چ انیشد!؟ االن جر  چ  -

!  همه چ   یشهیبه ر  زب  یم شهیبا ت ن  ی ب رو نیم

واسه خودت،  هسنر   یاوونهیخوب متوهم و د

مثل  …دست کمت گرفته بودم فکر کردم عاقیل 

  ؟جنیس ت ی عشق؟ مثل جذاب



 .خنددبلند بلند یم عصن   بعد 

، دقمسخره ا ی خدا-
ً
 ی اس واقعا

ً
دو تا که تو   نی جز ا قا

حالت و نوعش،  نی ما هست اونم در بهیر  یرابطه

که   د ی به ذهنت نرس گهید  یلیو تخ تخیم ی   چ چی ه

قبول!   هسنر   بهش؟ از دست من عصباب   یبد ی  گ

نکن  یکار   هیخدا  تو رو  ویل …ی حق دار  ؟ناراحنر 

 .به عقلت شک کنم

به  ی   و من ن شود یم ادهیپ ی   حال از ماش ی   در هم  و 

که دارد در   . تمام مدبر رومناچار به دنبالش یم

منتظر آسانسور با آن سعت   و  کند را باز یم یورود

  کند،لب غرغر یم ر یمدام ز  می هست اشالک پشنر 

در اتاقک آسانسور پشت سمان   دست آخر وقنر 

  یلحِن سد  با و  شود طاقتم طاق یم شود، بسته یم

  د ی و بع  ب ی عج که پژواکش به گوش خودم هم کیم

 :پرسمیم خجالنر  چیهاست کوبنده و رک و ب  

  یاسام؟ بعد از اون همه رابطهمن برات جذابم ر -

که تو ذهنت بوده    ب  ارها ی بعد از مع ،که داشنر 

 شخص 
ً
که من    یمن که نه! بدن من، جور  ت ی واقعا



 ام…با تو هستم تو رابطه، اگه خوبم، بدم، معمویل

و نابلدم، برات  لومیر ی همون صفرک اگه حنر 

   کیجذاب و تحر  یاونقدر 
ً
کننده هست که مثال

  نیس   مونی پش  گهید سال
 

  نیکه ا  و به خودت نگ

 !؟ د یارز نیم تشی رابطه فقط به داشیر  آرامش و امن

 یاش با تکان همخانه آسانسور 
 

از  ش ی ب شگ

و در باز   ستد یاچهارم یم یاش در طبقهاندازه

مبهوت و هاج و واج   یاما رسام به قدر  شود یم

 .شود  ادهیپ کند شده است که فراموش یم

و باز   د یآ به خودش یم شود که دوباره بسته یم  در 

 :کندتکرار یم

 نیم-
ً
  یاز چه قراره، دار  انیجر  فهمممن واقعا

 …کن  یم وونمید
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چهارم را  یطبقه  یکالفه دوباره دکمه  سپس

  یهادارد با نفس تا در باز شود. سیع فشارد یم



باز کردن در   یحداقل تا لحظه کشد که یم  قر ی عم

ما به خودش  یخانه و بستنش پشت س هر دو 

خانه   یمسلط باشد، اما تا چند قدم وارد راهرو 

 :غردبا خشم یم شود یم

  هیسا-
 

 آدم به در بگ
ً
بفهمم   وار یتا مِن د من اصال

!؟ تو  هی ! راست و پوست کنده بگو دردت چستم ین

ارصار کردم رابطه   نقدر یکه من ا  سنر یجذاب ن

  شیمیکه هر وقت پ  سنر یجذاب ن م؟ی داشته باش 

ل کنم؟ مگه واسه ا تونمنیم   نیخودم رو کنیر

؟ مگه آس از حد در رفته نرفنر  یهارابطه   ب یدکیر

 نفهم  ؟یدیند
ً
  د یشده و با چ    دمی که البته من اصال

 
 

 ی دق  برام بگ
ً
 …شده… مگه چ   قا

متوجه شوم  آنکهو ب   کنمرا کالفه قطع یم حرفش

 :رود یم یباالتر از حد عاد میتن صدا 

 گهی! حداقل تو باور من دستین  نا یا  ینه برا-

 …گنجهنیم

 صندیل یدسته یو رو  آورد را در یم کتش

اش مستأصل  وسط سالن خانه اندازد یم  یخور نهار 



که    کند مرا نگاه یم یو جور  ستد یایم نهیدست به س

حرف   گر یزبان د  کیام و به انگار من از فضا آمده

 .زنمیم

تو ست داره   از کجا اومد؟ چ   گهید  نی ا گه؟ید-

 ه؟ ی سا گذرهیم

باز ساکت   ا ی باهات روراست باشم؟   یطاقت دار -

  !ادی ب  شیپ قراره چ   نمی بمونم بب

 .ندارد اب  یانگار امشب پا اشعصن   یها خنده

تو   یخواتازه یم ،کن  یم سیسو   دهن آدم رو -

  حرفات هم بمونم؟ یخمار 

و   کنمیم  زانیآو  را به جالبایس امیو روس  مانتو 

تک  یکاناپه  یو رو  شومخونرسد از کنارش رد یم

 .نمی نشسالن یم ینفره

حرفا رو    نی ا انی من جسارت ب دوب  خودت یم-

 هم شنهاد یندارم اگر هم تو اون پ 
 

رو  خونگ

و به زور من رو تو اون محرص  مجبور به    یدادنیم

  من بازم حرق   یکرد اون سند نیم یامضا پا

 ذهنم  دوب  یم زدم،نیم
ً
داره که  بخیس   هیمن کال



انگار ساخته شده واسه درک کردن آدما، فضا دادن  

تحت فشار نذاشتنشون به خاطر خودم و  بهشون،

 …کنهبحث فرق یم گهیهام اما االن دخواسته

 …من-

که   کنم رسام بذار حرفم تموم شه! فرار نیم-

 .بگو  خواسنر  بعدش، اون وقت تو هر چ  

ک  تاز تک یقرار و ب   کشد به صورتش یم دسنر 

 .باردحاالتش یم

 !؟ ن  ی بش یخوا نیم-

 :زندحرص پچ یم با 

  !راحتم-

 …نستایپس باال س من وا-

پشت   وار یو به د رود یم ی   سنگ یهاقدم با 

خانه، جا   .دهدیم ه یمن تک یرو روبه قا ی دق  ب  آشی  

تمام دردها و   ند یبرآ کنمیم و سیع م ی  گیم نفیس

 .بگنجانم می ها را در حرف  میهایدلخور 



  نکهیرسام بذار اول کار بهت بگم من نه از ا ی   بب -

 نکهی و نه از ا مونمی باهات رابطه داشتم پش 

بذار کنار    دو تا موضوع رو  نیدوستت دارم، پس ا

  هیمسائل بست،  یس  هی چشم رو  شهاما نیم

 …خونهباهم نیم ب  ای   چ

تا ساکت بماند و تالشش   دهد دارد جان یم دانمیم

 .ارزشمند است  میبرا
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تو نسبت به   یتو حرفا تناقص   هی  شهی من هم-

و نسبت   که داشنر   جنیس یات و رابطهگذشته

تو بارها   کردم،حس یم یکرد یم  یار ی   بهش اظهار ب 

و بارها هم چه تو لفافه چه  ی داد حی توض

 ب   هم گفنر  سنر یرودرواب  
  یاتجربهواسه دخیر

مثل من تا خود رابطه رو تجربه نکنم درک کاملش  

به نظر  حرف درست و منطقر  نیا آد… یمن  شیپ

  شفایه رو یه یی   چ ی   همچ  شد نیم  یلی خ اومد یم



  می داشت  میمن و تو که تصم  یداد اونم برا حی توض

  هی
 

وع کن زندگ   !میرو باهم س 

و در همان حال   بندمرا یم میهاپلک یالحظه

 :میگو یم

بلدکار و   د ی نبا یلی رسام! خ اسزهیغر  ب  ا ی   چ هی-

ب بایس  
َ
هر روز   من بعد از رابطه با تو  ،تا بفهیم َجل

   جی گ  شیر یب و  شیر ی و هر لحظه ب
ً
شدم که واقعا

از چه قرار   انت یبود؟ جر  چ   یزدکه یم  ب  حرفا

نبودم که بتونم تو رو   یا گهیمرد د چی بود؟ من با ه 

عقل و شعورم   حد در   کنم ویل  سهیمقا با کیس

رفتار   کی  حنر  …یندار   مشکیل ،تو سالیم فهممیم

و دور از باور از خودت تا حاال نشون  ب ی عج

 خوب  و تنها حرفت که با زمان االنت هم …ینداد

و   طوب  یخودت هست که شاز  فتیداره، تعر 

 رابطه برات بخش مهیم گرم  یادیز 
ً
  و واقعا

 
  از زندگ

به هر  ا یو   گفنر   غتو به من درو  گمهست! من نیم

من فقط   ،یرابطه رو شکل بد  نی ا خواسنر  یابهانه

که داره    ن  ی عج  یهاو حس د یترد پر شدم از شک و 

تو  نکهی به ا کنممن دارم شک یم ده…آزارم یم



  نکهیبه ا کنمیم دارم شک  دا؟ی ش ا ی مشکل داشنر 

فقط دنبال ثابت   ا ی یبر از رابطه با من لذت یم

منم  اونم فقط به خودت! چون حنر  ، کردن خودبر 

یس یای که ب  ستمین یبرات در حد  ازم، که از نگاه   بی 

مون… فقط تو رابطه نمیبیم یخودم تو رو چه جور 

بعدش هم  ،خودت هسنر  دنبال معادالت ذهن  

 
ً
 و یم کن  دو دو تا چهار تا تو ذهنت یم  هیحتما

 
 گ

  ششینداره به جاش پ جانی حاال اگه لذت و ه

  یباز  وونهی دارم، به جاش هر د ت یآرامش دارم، امن 

  نه!؟ کنهدرکم یم ارمیدرب

که تا مرز جنون   نمیبو یم کنمرا باز یم میهاپلک

 خواستمنیم وقت چی ندارد. من ه یا فاصله

 گر یاز قصد برنجانمش اما د ا یناراحتش کنم و 

ا  از روز محرص    شیپ طی تحمل س 
ً
آمده، مخصوصا

به بعد از توانم خارج شده بود. کف دستم را به 

و   می  گدارش یمسمت صورت سخ و چشمان تب 

 :میگو آرام یم

هم صی  کن بعدش تا هر وقت   گهید یچند لحظه-

  دوارمی فقط ام دممن به حرفات گوش یم یبخوا



  یخوااگه یم حنر 
 

 هیبا  گه یجور د هی دروغ بگ

از   نی ا نه،یکه به دلم بش   عنوان کن   یا گهید  اتی ادب 

که احساسم رو بهت گفتم و فکر   ت ی بحث جذاب 

! من اشتباه کرده باشم، اما چرا رفتم دکیر  کنمنیم

  نیا به تو سوال کنم و نداشتم رفتم راجع مشکیل

  ادتیس و سامون بدم،   کیمهیگنگم رو   و  جی حال گ 

  یمثل برج زهرمار بود ش یپ یها که نرفته تو هفته

 نیم
ً
 …باهات حرف زد  شد اصال

 :پرسدپر از حرص و خش یم ب  صدا  با 

من نوشت؟ دستش   ی رو براها البد دکیر قرص-

بخورم که زودتر خوب   یچرا نداد  درد نکنه ویل

  شم؟

  !اریدر ن ی مسخره باز -

من هم   یهاهیکه ر   کشد یم قر ی نفس عم چنان

 .دهدانجام یم ناخودآگاه دم و بازدیم

 تو تخصص تو دخالت نیم-
ً
! مسخره کنممن اصال

بعد از محرص   یباز  که با اون کویل  نهیا  یباز 

نه  ،یبعد نه جواب تلفن داد  ،رفنر  گذاشنر 



 ساده که چرا رفنر  حیتوض هی اس! نه حنر اماس

… االنم از هر در  جز  یحرف زد خواسنر  یدکیر

  نکهیا
 

 یاون نسخه ؟داشنر  یز یچرا خونر  بگ

  ست یتراپ سکس  یهی بود؟ توص چ   یبرا کوفنر 

ه رس  یرفیر  از کدوم گور    ده؟ی به ذهن دکیر
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و   شانمسائل جنیس انیاز ب ا ی تمام زنان دن  دانمنیم

و   شوند یم شانیاز آن ناخودآگاه پر  مشکالت نایس  

 نی ا ا ی کند خانه یم شانیگلو   انی کشنده م  بغص  

هست که با روح    فقط مختص به من و تمام کساب  

اند و به ناگهان  بوده گانهی سال ب  انی بدن خود سال  و 

ها و صد البته  لذت از اطالعات و  با حجم انبویه

 .شوندرو یمها روبهتنش

هامون نداشتم، هر چند حس با رابطه من مشکیل-

 دار  کردمیم
ً
  هیاز  گهیو د کن  یم یرو  ادهی ز  یواقعا

فقط   ست،یو لذت مطرح ن از یبه بعد بحث ن ب  جا

که به خودت ثابت    ید رو انجام یم  یکار   هی یدار 



و تازه   کن  تو کار یم هم  وقنر  ی   بب  …توب  شه یم

  نکهیو ا کنمکار یم  نمباالتر هم رفته، م ت ی فشار کار 

  مینه تو سفر 
 

حداقل از نظر من مورد    موننه زندگ

ع و عرف هست پس سه، چهار بار گایه د ییتأ   س 

اما تو   ب… یعج یلی بود خ  ب ی رابطه در روز عج

و   موضوع خوب   نیتو ا یلی که خ  دوب  خودت یم

به طرف مقابلت بد بگذره! منم با خودم   یذار نیم

 بذار همه چ   شه،راحت   الشیگفتم بذار خ 

و  دهیم یشیر ی بره که بهش آرامش ب شی پ یاونجور 

 هیاما  شدمنیم نر ی اذ  چی که ه  در کنارش گفتم

که   یخسته بود  نقدر ی ا ادمهیشب  هیشب… 

   ،یچشمات رو باز نگه دار  حنر  تونسنر نیم
ً
واقعا

  دهی فهم بار بود و چرا؟ ویل ی   چندم گهید  دونمنیم

 هیهست؛  یس  یاآزم یبودم اون شب هم جز شبا

لحظه حواسم به پنجره پرت شد به اون قاب 

  …یخودت بود یتو هم تو حال و هوا ،ییی   پا

 ر یز  دمیبه خودم اومدم و بهت نگاه کردم د وقنر 

و  کن  رو چک یم لت یساعت موبا یدار  چشیم

 …بعدش



 باورم نیمشکند درهم یم میصدا
ً
س  شود . اصال

 میآنقدر رو  عن  یبغضم بشکند؛  موضوغ ی   چن هم

به   د یچگونه هم با دانمگذاشته بود؟ نیم  فشار 

  ی   را از ب میحالم مسلط شوم هم بغض درون صدا

م که اول از همه برا خودم سخت آزاردهنده   یبی 

  .بود

و دو  کند را باز یم اهنشی  پ ب  باال  یدکمه رسام

. انگار کلمات در  کشد دستش را پشت گردنش یم

 :ندی آما کش یم ی   ب یفضا 

  !بعدش؟-

لحظه با آرامش و تسلط کلمات   نیچقدر تا به ا هر 

 زدم، حرف یم  وفقهو ب   گرفتمو جمالت را به کار یم

 یبد یبه تقال یحس عاد کی  انی ب یبرا  حال حنر 

 .افتمیم

 یی   چ هی ،حیس هینه، اتفاق نه!  … اتفاقر  ه…ی-

  بگم که فکر نکن   یجور چه دونممثل شوک… نیم

 …هی کنم،دارم خودم رو لوس یم ا یو   هیمسخره باز 



و دست   د ی آقدم به قدم جلو یم میتقالها انیم در 

 و در حوایل د یآیم یی   پا  میآخر تا ارتفاع زانوها

 :دی گو ام یمشانه

و انگار از   د یچی مثل صاعقه تو وجودت پ یی   چ هی-

  نه؟ ،یخشک شد شهیر 

جز  اشجهیو نت  شوند یم دهیی هم سا ی رو  میهالب 

از س   قی آه عم کی.  ست ین یگر ید ی   آه چ کی

حِس   نیاز ا یی   شدن و مگر چ  دهی درک شدن، فهم

  وجود دارد؟ باتر یز  ب  رها

که در چشمان    دارش و برقر هنوز مهربان و تب  نگاه  

 نیگفیر  آخر   یروشنش نشسته است به من اندازه

خالص  ی  که مانند ت  جمالبر  کنند،جمالت کمک یم

اف  طاقت  نیا  .فرسا بود اعیر
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 فهم  دونمآره، بعدش من نیم-
ً
که من   ید ی تو اصال

فقط حواست به اون   ا یتمام عضالتم گرفته بود 

که   بود… من درد داشتم اتفاقر   لعننر ساعت  



 ا ی یدیبود اما تو نفهم  فتادهی برام ن وقت چی ه

! به هر حال از اون به بعد دونمو … نیم یدی فهم 

 …شهیمن هم

سپس  کند و حرفم را قطع یم دم”ی فهم  د”یگو یم

ب از جا کی و تا من بخواهم به  شود بلند یم شیرص 

 .دشو پشت سم گم یم یدر راهرو  میا ی خودم ب

به حالم مسلط شوم و  یتا قدر  نمینشیم آنقدر 

 ز یر  میانگشتان دست و پا یاز اندازه شی ب یسما

شود، سپس من هم به  ل ی تبد گز مطبوغبه گز  ز یر 

 یو از بو  گذارمدنبالش پا به درون راهرو یم

درون بالکن اتاق خواب  عیــــس  یلیخ گارشی س

  المبالکن در ع  یداده به نرده هی . تککنمیم شی دای پ

ُپک  گارشی س  جانخودش پشت س هم به جان ب  

 .زدیم

بهت   خواستمنیم یس  ناراحت یم دونستمچون یم-

زنگ  و یه ید یم ی  گ  یی   چ هیبه  وقنر  بگم، ویل

! خب هم ؟ب  کجا   زب  یم ؟ کدوم دکیر   ی   چرا دکیر

من به خاطر درد و چه  بعدش ناراحنر  شه،یم



بندش  که تو پشت   نهیا یبرا  ست ین ن  یب لکه دونمیم

 یم
 

  ا یب گ
 

و به   شهیم چ    می نی بب میکن   شش ماه زندگ

هست   شکیل نی ا من حق بده تو ذهن من همه چ  

 چ   خواد بعد از شش ماه یم نهی ماه اول ا که وقنر 

 مگه قراره چ  
ً
 بشه رسام؟  بشه!؟ اصال

زمزمه  د یآیم ونی  ه از دهانش ب ک  یگار یدود  س  انی م

 :کند یم

 …یحق دار -

آنچه را که  کنمیم و با نگاهم سیع ستمیایم کنارش

 .کنم  دا ی را پ نگرد با دقت به آن یم گی او در دل تار 

باز   ن  ی نبود که بش نیزدم واسه ا  اگه حرق  -

که اگه    خواستم دردم رو بدوب   ،کن    زب  خود 

 …گرفتم  یمی تصم 

 :زندیم یبه همان منظره پوزخند هی  خ

  !گرفنر   ممی پس تصم-

 ی   شلوغش نکن رسام، گفتم اگه… چون من اول -

که در تو کشف کردم صداقتت بود اگه   خصلنر 



خودم   د یاگه حس کنم تا ابد با ا یاشتباه کردم   نمی بب

  کنم و فکر کنم برات کاق    سهیمقا گهی د  یرو با زنا

 …نیم ستم،ین

به سمتم   و با چنان خشیم  د کن را پرت یم گارشی س

گردنش به گوشم   یهامهره یکه صدا  چرخد یم

 .رسدیم

  یطور ی   اگه هم مونهمثل معجزه یم ه،یبه خدا سا-

خونه   نیو سالم از دِر ا ی به نطق کردنت ادامه بد

جز   ج  یاالن شکسیر  ه گهی! چون دون ی  ب یبر 

چند   خفه یس   شهیم  کنه…گردن تو آرومم نیم

  هیمزخرفاتت  ی   خواهش کنم ب شهلحظه؟ یم

 !؟ یی  نفس بگ

صورتم  ی جلو  کناند ی اش را تهدانگشت اشاره و 

 :غردو یم دهد تکان یم

 !کنمدارم ازت خواهش یم-

گام به عقب   کیو  فشارمهم یم یرا محکم رو  لبانم

درون بالکن   گیپالست تک صندیل . عصن  دارمبریم

 :زندو داد یم کشد یم میپا یرا محکم تا جلو 



منم گوش کن  یباشه. پس حرفا ؟یبر  یخوایم-

منم اجازه دارم حرف بزنم،  بعد برو… خودت گفنر 

 نه؟ 

“آره” اما زبانم از ترس در دهانم   میبگو  خواهمیم

 .چرخدنیم

  یایدن یبرا  یکه قراره بشنو   ب  حرفا زم، یعز  ی   بش-

که بعدش   فتهی فشارت ن ی   بش اهه،ی س  یاد یتو ز 

 …تحمل کن   شیر یمن رو ب ر یس  مجبو 
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بحث و تنش   نیتر و اسایس نیتر وسط بزرگ دانمیم

حوادث دست به   یو همه میقرار دار  مانیرابطه

و   د یدست هم داده است که اوضاع از آنچه که با

شود، مثل حال  تر دهی چی تر و پسخت  د ی شا

و غم  ت یمن در طول امشب و عصبان  یزدهجنون

  .لحظه  نیاو در ا ت ی نهاب  

مرحله   نی گذشیر  از ا  دن، ی تنها راه به ثبات رس  اما 

  .می توانستبود و هست، البته اگر یم



ها و دست  یهی  و خ نمی نشیم صندیل یرو 

در جا   شود باعث یم شیکه صدا   شومیم  میهاناخن

 .بلرزم کیم

 ه،یبق ناچ    شنیم ا ی  قرباب   یهاآدم ه؟ی چ دوب  یم-

 در اصل دارن قرباب   ویل شدن ناچ    کی   فکر یم ا ی

…یم من رو   دا ی مواقع ناخواسته. ش  شیر یالبته ب کی  

 …کرد، من تو رو و   قرباب  

جا ثابت   کی اما  چرخد در جا به سمتش یم سم

وجودم را   یحال تهوع بد شود و باعث یم ماند نیم

  دار یچنگ بزند. قبل از داشیر  رابطه با رسام و آن د

 کردمکه ته قلبم حس یم  زماب   حنر  دا،ی با ش ب  کذا

ارم اگر هزاران بار نام دوست د یلی که رسام را خ 

  ز یبا ر  شانرابطهو از  آورد را به زبان یم دا ی ش

هم نبود اما   المی خ ی   ع کرد صحبت یم اتی جزي

 .جمله از او را نداشتم کی  حنر  دنی طاقت شن گر ید

رو   ب  حرفا ه یاما بذار بخوره چون  خورهبهت بریم-

  ی. اما من جایا تجربهب   یلیتو هنوز خ د،یشن  د یبا

چون  کردمناراحت شدن ذوق یم یتو بودم به جا 



 ی   ها جز کثافت و نکبت چاز تجربه یس  هیتو 

از   یعقب افتاد فکر کن   ی که بخوا  ست ی ن یاگهید

دائم دارم  هشدم، اگ وونهی من اگه د …اتفاق خاض 

ا  شیمختلف به قول تو آزما ط یخودم رو تو س 

حالم خوب  و حال مختلف! و  تو حس کنم،یم

به خاطر  شهداره بدتر هم یم ،چیکه ه  شهنیم

شبه… مثل همون شب  تو که بعدش   هیهمون 

د گهید برات عوض  و رنگ همه چ   یلذت نی 

 .رو سم خراب شد ا ی من انگار دن  یبرا  شده، ویل

 .شوندیم  حسسد و ب   میپا دست و  دوباره

 همه چ   می بود که ازدواج کرده بود دو، سه سایل-

  می که داشت  فقط در حد ظاهر و همون سکیس

مثل   دا ی ازدواج با ش دوب  یم رفت…یم شیخوب پ

 یبود که بدجور  مایه ی   استخون  ت هی قورت دادن 

 دست بندازم و   تونستموسط گلوم مونده بود نه یم

خودم رو سش با ارصار   یچون آبرو  ارمی درش ب

قمار کرده بودم، نه  می ه بودنش تو زندگب اماحمقانه

سوپر  هیداشیر    یچون فانیر   رفت یم  یی   از گلوم پا

  هیبا   بشیترک شهیهم  یمدل برا
 

  تبعابر  واقیع زندگ



 ی  که اهل غ  الیخمِن ب   داشت که حنر 
و   یباز  بر

. به کرد نبودم رو داشت زجرکش یم ها شهیکل  نیا

 گهیامشبم خوب گوش کن چون د یحرفا

  !هیسا کنم کجا تکرارشون نیم  چی و ه  وقت چی ه

و به   د یآباال یم میمدام تا گلو  یعرص  ن  ی ی  و ش  یچا

ب و زور قورتش یم  .دهم رص 

 ی  س  التت یتو تخ  یدار   ا یهست  نجا ی حواست ا-

 !؟ کن  یم

تا به او بفهمانم دارم   دهمسم را تکان یم سخنر  به

 .کنمیمگوش   شی هابه حرف

  قت ی حق-
 

بار بشنو و   کی من تلخ و زشته،  زندگ

  !فراموشش کن   شهیهم ی کن برا  سیع
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زشت و تلخ،   یهاقت ی حق کنمخودم فکر یم با 

مرد فقط  کیمدام از  که زب    نیاز ا شیر یب گر ید

و پول طلب کند؟ و تازه به حقش هم   رابطه جنیس

 دهی هر کجا که دستش رس رگیرز یقانع نباشد و ز 

شوهرش انجام   یهادر حساب باشد دخل و ترصق  



او را  وقفهاو بداند و دست آخر ب   آنکهدهد ب  

و خوش اندام  با یکند فقط به خاطر آن که ز   ی  تحق

  کار است!؟و بلد 

 ازدواج کردم؟  دا ی من چرا با ش کن  تو فکر یم-

  دا ی و کالفه، از ش یتکرار  یهابحث   نی از ا خسته

م یم شیها کردن  دا ی ش
َ
 :میگو با آن حال و زبان ُرک

  د یباشم با  دهی نفهم  گهیهمه تکرار د نی اگه بعد از ا-

 یهایمغز خر خورده باشم، چون تمام فانیر  

  یهالمی ف دنی تو متأسفانه از د نوجووب  

تو اون شکل گرفته بوده و با  یهاپ*و*ر*ن و زن

انداخته   ژهی خدا بهت نظر و  یحس کرد دا ی ش  دنید

! ایس  داشته ب شهیهم یاز اونا رو برا گی  توب  که یم

 جورهچی تر بوده، هکه شش سال ازت بزرگ  زب   هی

  لی نداشته فقط و فقط م ات ربیطبه تو و خانواده

  یخواچند بار یم گهید  کرده،رو ارضا یم ازتی و ن

 ؟ رو تکرار کن   نیا یه

 بازد اما خودش را نیم خورد جا یم حمی رص  اتیادب از 

 :د یگو یم د یآباال یم مهی که ن  قر ی و همراه با نفس عم



 ی دق -
ً
فقط باهاش باشم بدون   تونستماما من یم قا

ا حنر  م،ی ازدواج کن  نکهیا هم که  مایل  ط یاون س 

بود که  نجا ی براش فراهم کنم. اما مشکل ا خواد یم

نبودم که باهاش بودم…  اون وقت من تنها کیس

 !شددردسساز یم کم هی نجاشیا

  بندد یم خی خون در تنم  کنمحس یم ی ا لحظه چند 

از حرفش   وبر متفا یبه معناها کنمیم سیع و یه

 ی فکر کنم نه دق
ً
اول دارد   یکه از لحظه  هماب   قا

 .کندفشارش له یم ر یذهنم را ز 

  و آنگار دارد قصه زند باز آتش یم ی گار ی س  رسام

 :د یگو همراه با بازدمش یم کند یم فیتعر 

که اون دردس تموم شه، اما    میآره ازدواج کرد-

 کفاف ن هیخب من 
ً
خانم رو   یازها ی نفر واقعا

 نیم ا یحاال  دادم…نیم
ً
بود  لمشی ف  ا ی دادمواقعا

ا   کرد رفتار نیم یجور  وقت چی ه   ه،ی راض  ط یکه از س 

تو   می . فکر کن اگه تو زندگشدممنم که داشتم له یم

  نهی زم هی  نی گند زده بودم و بد بودم تو ا  یهر کار 

 ویل  ی  نظداشتم که خوبم، حاال نه ب    مانیا



که   کثافنر   هی افتاده بودم تو  خوبم… ویل دونستمیم

! انگار یی   پا رفتمبدتر یم زدمدست و پا یم هر چ  

 من که  
ً
عقلم رو هم از دست داده بودم واقعا

  یهاآدم نی ا ی   ع گهیم  نا یروم نیا ویل دمی فهمنیم

 نی . من به اگهاون که چرت یم ؛یشده بودمسخ

 اعتقاد ندارم اما جور  ها یور   یدر 
ً
اعتماد به   یاصال

و گنگ شده   حسب   ینفسم ازم گرفته شد، جور 

 نیم
ً
   تونستمبودم که اصال

 
 خودم رو از اون زندگ

 هی نکهی در واقع فرار کنم! تا ا عن  ینجات بدم 

 …شب  هیشب… 

 ی   هم دنیبا رسام منتظر شن  امب  مدت آشنا تمام

اما   امذهن   یها موضوع بودم و باز شدن تمام گره

  اد یفر  خواست دلم یم ن  یلحظه به طرز غر  نی در ا

نشنوم و از   ب  صدا  چی تا ه می  را بگ میهابزنم و گوش

فرار   توانمکه یم  ب  تا جا دا ی ش اد یآن خانه و نام و 

به اوج خودش  اشصهکنم. اما رسام که تازه ق

 .بود، قصد رها کردنش را نداشت دهی رس

همه   کردمفکر یم مون وقنر شب تو اوج رابطه هی-

  وب  د گفت یم  هو ی ره،یم شیخوب پ یل یداره خ چ  



تو بود تا حاال من چند بار به اوج  یجا  اگه فالب  

  !بودم دهی رس
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لرزانم  یهالب   انی که از م  یادهی ترس ”ی   “ه یصدا

ل خودم ن شود خارج یم . به حال  ست یدر کنیر

  .شودهم اضافه یم یتهوعم، لرز بد

مگر   گنجد؟حجم از وقاحت در باورم نیم نیا

  یساخته و پرداخته ها نی ا یامکان دارد؟ کاش همه

تمام  کاشیخودش باشد، ا  حی توج  یذهنش، برا

 یمرد شود دروغ باشد. آخر مگر یم  شیهاحرف

کمرش صاف شود و    گر یاتفاقات د نی بعد از ا

  .ابدی ام ی غرورش الت

هستم، تو اوج   ترسو  گمبهت یم من وقنر  دوب  یم-

  تونهبدبخت  ترسو یم هی ! فقط فهیم ماجرا رو نیم

زدن تو گوش طرف و پرت کردنش از   یبه جا

خودش   یکنه و کمر به نابود  خودزب   ش،یزندگ

 رو ول کن کجا بودم؟ آهان وقنر  نا ی ببنده! حاال ا 



  د یشا شهگفت تمام تنم س  شد، باورت نیم

رو از دست  می اتی اغراق حس کردم تمام عالئم حب  

و حال شدم که انگار از سفر  حسب    یدادم، جور 

که به خودم اومدم فقط    مرگ برگشتم و زماب  

  جسدم رو  خواب لعننر اون تخت  یتونستم از رو 

 …ابون یخ جمع کنم و بزنم تو 

 :کنم یم  ناله

 …رسام-

  یصحنه یبه من انگار دارد رو  توجهاو ب   ویل

به  قر ی پک عم کند،کوچک بالکن تئاترش را اجرا یم

 :دهدو ادامه یم زند یم گارشی س

رو از وجود   می زندگ  د یبا  دادم،طالقش یم د ی با-

که    کردمپاکش یم یجور   د یبا کردم،پاک یم فشی کث 

  حماقنر  ی   انگار از اول وجود نداشته و مِن خر همچ

تف هم تو   گهید  د یانجام ندادم… با  می رو تو زندگ

 کی بود که حنر  دها یبا  یلی خ انداختم،روش نیم

از دو روز   بعد کدومشون رو انجام ندادم و برعکس 

و تصادف کرده!  برگشتم خونه، داغون، متالیس  



بوش که بهم  ارم،ی باال ب خواستمیم دمشیدیم وقنر 

  خت یر بهم یم ممثل زن حامله دل و روده خورد یم

  تونستماما نیم
 

کثافت تموم شه،   بذارم اون زندگ

که   ب  تمام کسا با  رهدوباره یم نکهیفکر به ا

 خوابه،یم  شناسنمن رو یم مو اونا ه شناسمیم

از س عشق و عالقه نبود از   نا یو ا کرد یم موونهید

  !بود ص  یس جنون و مر 

م مرد، انگار مردونه یهااز اون شب تمام حس بعد 

م هم نابود شد، ه درجا سوختم و    چی خاکسیر

 کیبرام تحر  یامسئله چی و ه اتفاقر  چی ه ،یی   چ

که مربوط به اون باشه    الخصوصکننده نبود عیل

ه،  نکهی ا یکه نره، برا  نی ا یاما برا صداش رو بی 

رو  متموم نشه زدم پدر خود می زندگ نکهی ا یبرا

 احمقانه همه چ   یدرآوردم… و با تموم اون کارا 

انگار خون به  هو یروز به روز بدتر و بدتر شد تا 

تموم  دادم بره و همه چ   ت ی و رضا د ی مغزم رس

 نقدر یخوب بود ا همه چ   نقدر ی رفت ا شه… وقنر 

 ه   می آرامش برگشت به زندگ
ً
از   کدومچی که اصال

نشدن…  لی تبد  ت یبه واقع ا ی که داشتم   ب  ها ترس



برام پوچ و  نقدر ی ا گهیاگه اتفاق افتادن د ا ی

 …دمی نشن ا ی دمی نفهم بود که من حنر  ت یاهم ب  
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  یهاخالص شدن از تمام حرف یو برا  ناباورانه

  دهمسم را محکم تکان یم  دمی که شن  یادهندهآزار 

 :زنمو باز پچ یم

  !رسام-

خودم   ها،برام دل بسوزب   یبهت نگفتم که بخوا-

به نطق و  اج یخوردم احت  چه گویه دونمیم

ان   کمهی د یهم ندارم، فقط بهت گفتم شا ت ی سخی 

نه به   یاسال و خورده کیکه   من   ی بهم حق بد

 لی هم م لمی تو تخ حنر  کیس چی نه به ه  دا ی ش

 از ا
ً
  نی نداشتم، اصال

ً
موضوع بدم اومده بود و کال

بود؛ حق  لیتعط بود همه چ  به زور و اجبار ن گها 

سم چ   به   با اومدن تو همه چ   هو ی شده که  دارم بیر



سم و فکر کنم  حالت نرمال برگشته؟ حق دارم بیر

 یتلنگر  کی باشه و  خوب شدن  موقنر  نی ا د ی شا

من تا   ی   خراب شه… بعد بب باعث بشه همه چ  

و   نفر که اون حال و روز من رو، اون ت  سوزمکجا یم

بدنت،  مدل   تت،یمشکالت من رو، تو با جذاب 

  ن  ی ش بعدش یم یرسوند نجا یبودنت با من به ا

 یاونجور  ستمین ینجور ی من برات ا کن  نطق یم

 .…ستمین

 یجهی ته سگ شوم،بلند یم صندیل  یرو  از 

 .زندام دامن یمدارم که به حال تهوع  یادهندهآزار 

که    یاز مرد ام،دهی رسام ترس نی از ا کیم  مینگو  روغد

که   درجه خودآزار باشد، از کیس نیتا به ا  تواند یم

 .مسائل ببندد یحد رو  نی چشمش را تا به ا تواند یم

  کجا؟-

 …آب بخورم  وانی ل  هی رمیم-

حالت بد شد  ،کن  از من فرار یم یدر واقع دار -

  نه؟



را  میاز در بالکن خارج شوم جلو  خواهمیم تا 

  .دی  گیم

  ؟فرار چ   ره،یم جیسم داره گ-

و  ی  چه موجود پست و حق کن  فکر یم یدار -

 ی  غب  
  نه؟ ،بر

زمزمه   و  اندازمبه صورتش یم تأسف نگایه با 

 :کنم یم

 یسجا می گردبریم بده ما آخر هر بحن   یلی خ نی ا-

 دوباره بهت بگم
ً
 ی  تو از تحق اولمون، االن واقعا

تو دوست   ویل ،یآر جوش یم آد شدن خوشت یم

جمعش کن   …کن    ی  خودت، خودت رو تحق یدار 

 حرق  گهید
ً
 ؟ ی کرد  ی  تفس نقدر یزدم که ا ! من اصال

 :دیگو و با حرص یم فشارد هم یم یرا رو  شی هالب 

 …زنه یم اد یچشمات داره فر -

  هیمن باشه ناباور  یتو چشما د ی که شا  یی   تنها چ-

  !رو یباز  وونهیرسام، بس کن د



که داخل چشمانش   مثل برقر  لرزند،یم شی هالب 

 .نشسته است  یبه باز 

کثافته اما   یلیچرا باورش سخته؟ حاال درسته خ-

چون تو مرام  ،دوب  واسه تو قابل باور باشه یم د یبا

شدن   عوض   ج  ی بچه بس هیو مسلک منم عاشق 

تو مرام و مسلک تو ازدواج  همون قدر چندشه که

  هیبا 
 

 .آدمها داره دگاهیبه د ج..ده! بستگ

 :میگو یم گونه و عصن    هشدار 

 !رسام-

پسش بزنم و از چهارچوب قاب بالکن   خواهمیم و 

  یهاپنجه انی بگذرم که محکم هر دو مچم را م

 .کندحبس یم اشو عصن   یقو 

  یاحمقانه درد یها سهی مقا نی! ایشد وونهیتو د-

 ت یتو زندگ دوب  خودت خوب یم کنه،ازت دوا نیم

 
 

کار کردم    چ   دونممنم یم ،یکرد  حماقت بزرگ

  یتو دو کفه یدو تا رو بذار   نیحاال اگه ا 
 

 ترازو و بگ

باشه! من   شه،هست و ذهنت آروم یم یمساو 



  نیااز  شیر یباهاش ندارم… فقط ب مشکیل چی ه

 .خودت رو از چشمم ننداز

 :زندلب یم  لرزاند که تنم را یم  یدرد  با 

 …پس از چشمت افتادم-

از  ت یکه در اوج عصبان  شومیم یاجمله شانیپر 

  راه برگشنر  چی دهانم خارج شده است و حال ه 

واضح   بغص   شی. درون صداست یآن ن یبرا

 :ندی نشیم

  ؟یبر  یخوایم-

  .بندمیم صالیرا با غم و است میهاپلک
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 …باشه، برو-

 شوم،کنده یم  می از جا یناگهان با تکان بد و 

دارم   کهو درحایل  شوند حد باز یم نیچشمانم تا آخر 

  یاتاقش از همه نمیب یم شوم،یم دهی به زور کش



و من در   …خایل  هیشده است، خال خایل لشیوسا

 متوجه یابتدا 
ً
موضوع نشده  نیا یورودم اصال

 .بودم

 رسام؟  کن  .کار یمچ  -

  ستادن،یا  یبه من و سوالم و مقاوتم برا توجهب   او 

تمام   یا. درون راهرو لحظهکشد مرا با قدرت یم

  امدهیکه د  ب  ها صحنه یرسام، با همه یهاحرف

بار جان   ی   چند هزارم یبرا داند درون ذهنم خدا یم

  ونی  مرا از خانه ب  خواهد . با حس آن که یمد ی  گیم

یس و خفه  یبا صدا ارادهکند ب    :میگو یم  پر اسیر

 …بار نیبار، بلکه چند ه ینه فقط  دمتون…یمن د -

که من   زند یم  ب  هاحرف لب عصن   ر یز  دارد 

پر شده است از   م یهاچرا که گوش شنومنیم

 مقاومنر  گر ید  دا،ی ش ی   انگهوس یها ناله یصدا

که از او پنهان   قنر ی . چرا که با گفیر  تنها حقکنمنیم

مرا  مانند پر کایه او  ام و ام سست و رها شدهکرده

که   یورود  ی. به راهرو گذراند از سالن خانه یم



گشته  که به وجودم بر   همراه با آرامیس   می رس یم

 :می گو بار مطمی   یم نی است ا

از آب  من اگه رضا رو دوست داشتم و آدم عوض  -

احمقانه   لی بعدش نخواستم با دال  گهیدراومد د

اجبار و حرص و  یثابت کنم دوست داشتنم از رو 

آدم اشتباه بودم… هر  هی عاشق  رفتمیتنفر بود، پذ

 دم،یدرد داشت به جون خر  رفیر  یپذ ن یچقدر هم ا

 …دم تحملش کر 

گام مانده به در    کیو  ستد ی ااز حرکت یم ناگهان

 یخانه تقر 
ً
و   کند پرت یم وار یمرا به سمت د  با

که    ستد یامماس به بدنم یم میجلو  یخودش جور 

بسته   میبه رو  دنی و نفس کش ز یهرگونه گر  یجا

 .شودیم

چه مرگته تو؟ مگه  ه؟ یسا یس  چرا خفه نیم-

  یخوارابطه تموم شه؟ مگه نیم ن ی ا یخوانیم

 هیبزنم  کن  یم کمیتحر  یجور هی یچرا دار  ،یبر 

  ارم؟یس خودم و تو ب ب  بال

 :میگو و یم شومیم ه ی  به چشمانش خ خونرسد 



  یشنو چرا تا حرف حق یم ؟بکن   یخوایم  کار چ  -

  ؟کن  یم ی و شلوغ کار  ه ی  گ دردت یم

تو   زدمیم یجور  ،یحرف حق؟ کاش مرد بود -

خجالت   ه؟ی حرف حق چ یدی فهم دهنت یم

رضا، رضا   من یه شیمن، پ  یتو خونه کیس  نیم

 ؟ کن  یم

 خون به مغزت نیم-
ً
االن تو   ی   ! همرسهنه تو واقعا

  ی   و تا هم  انداخنر یم ونی  من رو از خونت ب  داشنر 

ا ات ب رابطه یهاتک لحظهاز تک شی چند لحظه پ

شد؟ بعدش  حاال چ   ،ی زدمن حرف یم یزنت برا

تو   یکه نزد  هسنر  آدم حساب   یلی نکن خ فکر 

 یبه اندازه دشیحرفش و تهد   ی   دهنم! هم

 یلحظه فکر کرد هیاس! زشت و زننده انجامش

تو خجالت بکش رسام!   ام؟من گ هسنر  خودت گ

  …واقعا هم خجالت بکش

فرود  وار ید یرو  می اش کنار بازو محکم مشت 

 .دیآیم



  ؟هسنر  ی نجور ی! تو چرا اهی لعنت خدا بهت سا-

 نکهی گفتم فقط واسه تو بود، واسه ا  یی   من اگه چ

ا ،درکم کن   بتوب   نکردم   فیتعر  …رو بدوب   طمیس 

 که بچزونمت! چرا فالن شعر یم
 

  ن گآخه؟ م گ

بودم که خودم خی  نداشتم؟ اگه بودم  دا ی عاشق ش 

که من   حماقنر  ا یانکار کنم!؟ عشق بدتره  د یچرا با

 کردم؟ 
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و با  دهمیم هی پشت سم تک وار یرا به د سم

 :کنم زمزمه یم ید ی ناام

 …دمتون یگفتم؟ گفتم من د  چ   ید ی نشن-

پوست صورتم را  اشداغ و عصن   یهابازدم

  وار وانهیو د د ی  گ. سش را رو به سقف یمسوزاند یم

 .خنددتکه یمتکه

 یم  ب ی چشمت روشن باشه! غ  ستم،یکر که ن-
 

 ؟گ

 نی سال تو ا هیتو  ید یخب معلومه که ما رو د

 یم  چ   ،رفنر و یم یاومدهفته یمخونه هر 
 

  تو؟ گ

است و   دهی ام که منظورم را فهممانده زدهبهت 

من گنگ   ا ی کند آنقدر راحت دارد برخورد یم



اصل صحبتم نشده  ام و او متوجهصحبت کرده

 .است 

 ،یروشنفکر  گنیم اتی اگه به اخالق  دونم من نیم-

به نظر من… از حد به در کردنه! کثافت   گهید

رسام… معلومه که من شما رو   فهممت محضه! نیم

تو  ؟یو اونقدر راحت بود دونسنر یم  عن  ی دم؟ید

به س روح و روان من اومد؟ چقدر من  چ   دوب  یم

  دم؟ید شما رو یم یشبا کابووس خونه
ً
تو   واقعا

  ؟هسنر   آدیم نجور یا

و  دهد ن یمبه چپ و راست تکا عصن   یس 

 :پرسد یم

 یم چ  -
 

  تو؟ گ

و صد   اقیبا اون همه شور و اشت وقنر  گمدارم یم-

و پر س و  ی   آتش یهاتنفر با زنت رابطه البته زجر و 

 به ا ،صدا داشنر 
ً
نفر   هی  یکردفکر یم نی اصال

من برم   نیستاد یمیوا  ا یاس؟ المصبا تو خونه سویم

  ا ی ،ی   بسترو یم توندر اون اتاق کوفنر  ا یخی  مرگم، 

ل   یجور هیو داد و ناله رو  غ ی اون همه ج  کنیر



که   ب  انوی آروم پ یهاکیاون موز  د،ی کردیم

 تونی   و هوس انگ کر کننده  یاز پس صدا ی   ذاشت یم

 بااومد بر نیم
ً
واسه   دنیفهم یم ا یهمه دن د ی! حتما

مهم   کوفنر   یجز اون رابطه ج  یشما دو تا ه

ه ست…ین
َ
 !ا

نگاهم از   کنم،را حس نیم شیهاهرم نفس گر ید

که   شود اش یمسم معطوف چهره  یباال یفضا 

ندارد. چند لحظه   انیدر آن جر  خوب   چی انگار ه

   ا یو  کند یم  یباز   لمی که دارد ف  مانممردد یم
ً
واقعا

و نگاهش  شود انگار روحش دارد از تنش جدا یم

.  افتماست که به وحشت یم حسو ب   آنقدر خایل

و زمزمه   کنمآرام صورتش را لمس یم  میهابا دست 

 :کنم یم

  رسام؟-

 چ ی نه در نگاهش و نه در صورتش ه اما 

 گر ید انگار که دارد در جهاب   نم،ی بنیم  العمیلعکس

  ند ی ببه صورتش را نه یم دهی و مِن چسب  کند یم ی  س

  .شنودرا یم میو نه صدا



به آورمنیم طاقت    اشنهیمحکم به س یا و با رص 

که ناگهان تکان    زنمو باز نامش را صدا یم کوبمیم

آدم مست دو قدم را  ک یمانند  و  خورد یم سخنر 

به سمت جلو   تلوتلو خوران عقب و سپس کیم

 .دیآیم

  حالت خوبه؟   ؟یشد  چ  -

 :زندیم  لب 

 …خوبم… خوبم-

دور خودش تکرار   اشهدفب   ی هاباز قدم و 

  ی   سنگ شیبرا  نقدر یماجرا ا یام کجا. ماندهشود یم

  ا یداشیر  رابطه با زنش؟   ا یمن؟   دنیاست؟ د

  ها نیا یاگر مجموع همه بودنشان؟ حنر  مالحظهب  

و   ب ی حال  عج نیاش اباشد به رسام و جسارت

 .دیآ ترسناک نیم
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 :پرسم و یم  کنمیم  را لمس شی هاشانه  زدهوحشت 



 من   د ی ! ببخش دهی رنگت پر  ؟خوب   مطمئن  -
ً
اصال

 حر  یلی خ
ً
شما بوده،  خصوض م یتند رفتم واقعا

کردم تو حرفام… آروم باش.   یرو ادهیز  د ی شا

 …راستش

 :دیگو تنگ یم و با نفیس برد را یم حرفم

  ؟چرا االن گفنر -

 شیر ی ب افتد کبودش یم  یهاکه به لب   نگاهم

 نی او که با ا کردم؟چه کار یم د ی با ا یخدا  ترسم،یم

 
 

 عاقالتر  توانست نیم حال رانندگ
ً
کار    نیبکند قطعا

 مارستانی ب ن ی ر تکیو رساندنش به نزد ی   گرفیر  ماش 

اما   گردمیم  املرزان به دنبال گویس   بود. با دستاب  

دارم فکر    ست،ین مشلوار  ب یتو ج شه یمانند هم

  کجاست؟  لمیوسا کنمیم

  ه؟یسا-

اسنپ   هی مم… ی دنبالم گوش  سا یلحظه وا هیجانم؟ -

 فمی کو؟ ک   می گوش  …یی   چ درمونگایه میبر  می  بگ

  کجاست؟

 .دهدیم هی راهرو تک وار ید به



 ی اوردی تون موند نخونه فت ی ک  خواد،درمونگاه نیم-

 …با خودت

و با عجله مانتو و  کوبمیم امشاب  ی را به پ دستم

 .کنمرا تن یم امیروس 

  !بده رو  ت ی گوش-

 …خوبم-

اش مرا از  بحث  ما، ناگهان زنگ در واحد خانه انی م

ام که . آنقدر دستپاچه و هول شدهلرزاند ترس یم

  کیپشت در است و  چه کیس پرسمنیم حنر 

ب در را باز یم از   دانمباربد نیم دنیو با د کنمرص 

 .کنم  هیگر   ا یبخندم  خوشحایل

  کار چ   نجا ی ! تو اشه شکرت، باورم نیم  ا یخدا یوا-

 ی  بگ ی   ماش هی ا ی به دادم برس، ب ا ی باربد ب ؟کن  یم

 …ست یرسام حالش خوب ن مارستانی ب میبر 

اما ناگهان با   د یآداخل یم ی   سنگ یها با قدم باربد 

  یرو  دنشیو لرز  وار ید  یفرو افتادن رسام گوشه

  .دودبه سمتش یم ی   زم



تمام آنچه را که به زور   افتد یم ی   که به زم  رسام

و  آورمبه شدت باال یم دادمها بود قورت یمساعت 

مهمان  ب  خودم را به دستشو  توانم نیم حنر 

از فرط  باز و چشماب   برسانم. باربد با دهاب  

ما دو  ی   وحشت و بهت گشاد شده مدام نگاهش ب

 خودشمن به  اد ینفر در رفت و آمد است که با فر 

 :دیآیم

  !بکن یکار   هیت از دست رف -

و از حال   لرزد نیم گر یبعد بدن رسام د هی ثان چند 

فرش راهرو  یو باربد آرام س رسام را لبه رود یم

 اشکه با گویس    . در حایلپرد و از جا یم گذارد یم

 :د یگو لب یم ر یز  د ی  گرا یم یاشماره

  بکنم؟ من چه غلیط یناکارش کرد یتو زد-
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اش خودم  که باعث   یآور چندش یاز منظره چشم

و همان جور   رود ضعف یم می.زانوها می  گ ام یمبوده

  روم،پا به سمت رسام یم چهار دست و  ی   زم یرو 



  یا لحظه چی ه
 

حد دلم   نی ه اتا ب ام در زندگ

که    زماب   زمان به عقب برگردد، حنر  خواهد نیم

از   ب  ایاخراجم در دستانم بود و با دن یپرونده

پا گذاشیر  به درون   یکه برا   حقارت از دانشگایه

بودم، با  کرده  شی را فدا امنوجواب   شیر یآن ب

 .رفتمیم  ونی  ب ی   سنگ   یهاقدم

نه با  گشت بریم شیساعت پ کیفقط زمان به  اگر 

را به گفیر   صاحبمزبان ب   نی نه ا کردمبحث یم او 

همه مدت در دل نگه داشته بودم،   نیکه ا  حرق  

 من چه خایک آمد سش یم ب  . اگر بالکردمباز یم

  ختم؟یر بر س یم د یبا

بهش   نی   بذار اکس  …یاش کرد کنار، خفه  ا یب هیسا-

 …رسنبرسه! االن یم

تمام  شومتازه متوجه یم  می  گکه سم را باال یم  زماب  

 ی   غمگ یاست و چهره سی خ میهاصورتم از اشک

 .نمیبباربد را تار یم

 رسه؟ یم گ-



پاره  هیکه من   ی! توقع ندار گهیاورژانس د-

م تا ب   نیاستخون ا  مارستان؟یرستم رو کول کنم بی 

 …رو دستت مونهدو تا جسد یم یاونجور 

 :زنمو کالفه داد یم زنمیم هق

حالش    گه؟ید هی خفه شو! خفه شو جسد چ-

 …شد  چ   دونمخوب بود، نیم

و کالفه سش را  آورد کاله کپش را در یم  باربد 

 .خاراندیم

!    ست ین یی   بابا، چ یا-
ً
که، فشارش افتاده حتما

خب مردم مثل تو  ،یکرد  سیدهنش رو سو  یزد

،یسگ جون که ن مثل اون خواهرت که  ا ی سیر 

 !دوباره شهمرحله بعد زنده یم رهیم هی  میم

  صالیبا است می  گ سد رسام را در دست یم دست 

 :میگو یم

برو گمشو، نخواستم کمکت رو! اسم اون خواهرم  -

از اون خواهر  کشمیم که هر چ    ار ی رو هم ن

  یاگهید جور هی د یوگرنه امشب با کشمیم  صفتمب  

 …شدیم



خانه و از س و صدا رود یم باربد  که    ب  داخل آشی  

  و دستمایل  راه انداخته مشخص است به دنبال بر 

  ی   پاک کردن دسته گل من است اما در هم یبرا

همراه با زنگ خانه به صدا در  اشحال گویس  

پرستاران اورژانس   می و تا به خودمان بجنب  ند یآیم

پشت در خانه و همان لحظه رسام   رسند یم

 .کندرا باز یم مانشچش

رسام به خاطر  از چک کردن اوضاع عمویم بعد 

  مارستانیاو را به ب اشفیو نبض ضع  یی   فشار پا

که با    در حایل  کنند اش منتقل یمخانه کی نزد دولنر 

 
 

  .مخالفت کند خواهد مدام یم ضعف و خستگ
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و هر چه حال بد   ست ی که دست خودم ن  گرچه

حضور   ب یاما عج کنمیم دارم س باربد خایل

 مارستانی و در ب  رسد معجزه مانندش به دادم یم

 شود یم ی  گیو پ دود رسام یم یدر به دنبال کارها دربه

و هم تمام   اورند ی سش ب یتا هم متخصص باال

  .دهدرا انجام یم شی کارها



باالفاصله به او سم وصل  ص  یهر مر  ی   روت طبق

  گذارند،یم  نی   اش ماسک اکستنفس یبرا  کنند یم

  یهایو به علت شلوغ کار  ند ی  گخون یم شیآزما

 برا ی   زم یباربد از نحوه
ً
اسکن   شیخوردنش فورا

من  و دست آخر وقنر   دهند جام یمان یمغز 

نشسته  میزانوها یاورژانس رو  وار ید یگوشه

 :پرسدیم  و از من ناگهاب   د یآدکیر یم ،بودم

؟ یسابقه شونیا-    سنکوپ داشیر 

ام هم  که در تن داشته  ذره جاب   کیدر من همان  و 

و   د یآجلو یم فهمد . باربد که حالم را یمشود نابود یم

  ب  بلند شوم. با صدا ی   زم یاز رو  کند کمکم یم

 :پرسم لرزان یم

  ؟چ   یسابقه-

 انی جر  یاست من متوجه دهیکه فهم  باربد 

 :زندگوشم پچ یم  ر یام، ز نشده

  !گهیغش کرد د ینجور یکه ا   ی   هم-

 :زنمو لب یم دهمتکان یم یس 



 .دونم من نیم-

 :پرسدو یم اندازد به من یم نگایه می ن دکیر 

  ن؟یباهاشون دار  شما چه نسبنر -

 .من نامزدشم -

 …چند وقته-

 .چهار، پنج ماهه-

 شونی ا یاتفاق برا نی به ا هیمدت شب نی تو ا-

 ا ی و  تیمیدارن؟ آر  قلن   یحمله یافتاده؟ سابقه

  کیدرجه  کان یقلب؟ فوت نزد یچهی مشکالت در 

  ؟چ   قلن   یمار ی از ب

دم را که دارد وجو   صایلیضعف و است نی از ا چقدر 

 :میگو هق کنان یم. هقارمی   ب شکند در هم یم

  !به خدا دونمنه، من نیم-

 :کند زمزمه یم باربد 

 …آروم باش-

و   رسد رسام به گوشم یم یگرفته  یناگهان صدا  و 

 .بخشدرا بهم یم ا ی انگار خدا دن 



 هم ا -
ً
 لشیاتفاق برام افتاده، اما دل  نیبله قبال

 .ست ی ن و قلن   گی تیمشکالت ژن

رسام   یرنگ گرفته دکیر به صورت کیم نگاه

 .گرددبریم

ه؟ -  حالتون بهیر

 :زندو لب یم کند را باز و بسته یم شی هاپلک

 .خوبم-

 ن؟ یسنکوپ کرد  بار گ ن ی خب، آخر -

 .شهیم سایل کی-

 بود؟  پزشک چ   ص یتشخ-

و نگاهش در چشمان   چرخاند سش را یم رسام

  ار ی لبخند بس و ته  خورد گره یم  یامن لحظه سیخ

 
 

و من  ند ی نشاش یمصورت خسته  یرو  کمرنگ

  . سپس رو شود یم چشمانم پر و خایل ی دوباره کاسه

 با ب  
 :دیگو یم حایلبه دکیر



بهم   کردممرصف یم ی   دوره پاروکست هیسخود -

بهم  قلن   یهاافت فشار و حمله ساخت،نیم

  !دادیم

........... 

 

بازجذب   انتخاب   یهااز بازدارنده گی  ی   پاروکست

است که در درمان انزال   (SSRIs) ی   سوتون

  نی حال, ا ن ی. با ا د ی  گزودرس مورد استفاده قرار یم

 .شودنیم د ییاز کشورها تا یار ی استفاده در بس

 

 

 

 

 

 

  خاتون#

 _عاشق یها _پنجرهن  یشب_نش #



 ,عاشق یهاپنجره ن  ی نششب  "VIP" کانال

[27.10.2021 18:20] 

 364پستــــــــ#

 

 

 

 

 

 

  کند و حس یم کند با بهت نگاهش یم ی الحظه دکیر 

که فقط    ست ین حیو توض  حت ی نص  یاالن جا

 :پرسد یم

 ن؟ ی االن که قطعش کرد-

 .بله-

  ؟ی   تحت درمان هست-

 برم خونه؟  تونمیم  من گ ،ی  خ-



که انگار حکم   یکوتاه درون کاغذ  مطلن   دکیر 

  یاسپس لحظه سد،ی نو اش را داشت یمپرونده

 :دیگو و یم کند ما را نگاه یم یهمه

تا فشارتون   میسمه که براتون زد  ی   سوم نی ا-

حالتون   نی. فقط ای   شد، تموم بشه مرخص می تنظ 

 به متخصص مراجعه کن  نیی  بگ یجد رو 
ً
  د ی و حتما

دنبال   د ی با دهرو بروز یم عالئیم هیبدن  آدم  وقنر 

 هرگز سخود داروهانشانه
ً
 یها رفت. لطفا

 .دینخور  ن  ی چن نیا

 و وقنر  کند درنگ یم ی اباربد لحظه رود،یم دکیر 

کالهش را    ند ی برسام را به خودش یم یهی  نگاه خ

 :کندو زمزمه یم گذارد سش یم

 .هست   یکار   صت ی ترخ  یبرا نم ی من برم بب -

نس پشت سش اورژا  یو پرده رود که یم  باربد 

باز  شود رسام باعث یم یصدا شود،یم دهی کش

 .زمیاشک بر  ارادهب  

  ؟کن  یم ه یگر   یدار  چ    یاالن برا-

  …دی بشه، ببخش ینجور ی ا خواستممن نیم-



و با دست آزادش که سم به آن  خندد زحمت یم به

کنارش بروم. دستش را    کند اشاره یم ست ی وصل ن

 .ستمی اتخت یم یو لبه می  گیم

 یی  تغ نقدر ی ا دونستماوه، چه خی  شده! اگه یم-

  کردم،غش یم نیتا حاال صد بار نماد  یدموضع یم

 تو گر  هیگر   هیسا
ً
حس  کن  یم هینکن من اصال

 …دهی به آخر رس ا یدن  کنمیم

  شد؟یم ت ی ی   چ هی اگه -

س منشاء تمام  دردس ب   ب  ! خدایشد راحت یم-

تو،  ی ار اما شانس ند شد،مشکالتت حل یم

  چرا!؟ دونمنیم

آنقدر  بندم،یم  یاداغم را چند لحظه  میهاپلک

 .زندکه پشت چشمانم نبض یم  امختهیاشک ر 

 …هیسا-

 یبواسطه ند ی باز من نیم العمیلکه عکس  زماب  

فشار به انگشتانم   که در دستش هست کیم  دسنر 

 .کنمو من به اجبار چشمانم را باز یم کند وارد یم



  شد؟ ر ید  یلی خ ؟ی ات خی  دادبه خانواده-

 ی دق  نمی بو یم کنمنگاهش را دنبال یم امتداد 
ً
  قا

  یرو روبه
 

اورژانس    وار یبه د صورتش ساعت بزرگ

دارد.   د یبه آن د باز مهی ن یپرده یقرار دارد که از ال

 :میگو وار یمو زمزمه کنمدستش را رها یم یبه کند

 …شتیپ مونمامشب یم-

 

 

*** 

 

رسام داخل حمام برود و در را  کند کمک یم  باربد 

م و  گذارد باز یم مهی ن و من که هنوز بدنم از س 

ام داغ که به مامان گفته  ب  ها خجالت راست و دروغ

خانه ا  یدار است، دم پنجرهو تب  تا  امستادهیآشی  

از التهابم را بکاهد.  اندگ ییی   باد خنک پا

 مارستانی در ب  رسامکه   میبه مامان بگو  خواستمیم



تر از  دارد اما مامان زرنگ اج ی و به همراه احت یبسیر 

 .ها بودحرف نیا
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مکث مچم را گرفت که "اگر در بخش   کیم  با 

که   ب  اند تو شده است چطور اجازه داده یبسیر 

اگر هم  ،اتاق بماب   کی در   یبا او ندار  نسبنر  چی ه

هست تو کجا  CCU دارد و در مشکل قلن  

 "؟ بماب   خوایهیم

و  میرا بگو  قت ی حق شومدست آخر مجبور یم و  

جمع و حواس نقدر یکه ا  ب  او سوزد چقدر دلم یم

د که به راحنر  را به من   دهی نگران است سپ دل  سی 

جز باورش   یاچاره ا یو   کردمها را باور یمدروغ  نیا

از   تر می عظ ی در آن لحظه برا  حرسبر  چ ی نداشتم! ه 

 کرد یم ی مادر  دهی سپ یآن نبود که اگر مامان برا

 …م ید ی رسنقطه نیم نی از ما به ا کدامچی ه

 کی باربد از نزد در افکارم غرق بودم که وقنر   چنان

 :پرم از جا یم زند یم میصدا



وبر - چرا؟ دست    ا  چته؟ ده بار صدات زدم، تو هی 

 یدی سیعمر ر  هی هر چ   ب  خانوم، خدا   هیسا زاد یمر 

 ب  خدا ،پنبه شد! گوشام درد گرفت بس دروغ گفنر 

تو   یهالی پتانس نیا شد یم دا ی زودتر پ مون ی حاج نیا

  زد یم ده ی سپ  شد زودتر بالفعل یم
 

 همگ
ً
  تو گاراژ! کال

 …ت ی شاگرد  میاومدیم

 :کنمنگاهش یم یا چشم غره با 

؟ -
ً
دونه دروغ گفیر  من که آخرش  هیبه تو چه اصال

    گیهم راستش رو گفتم من رو با شماها 
ً
کرد؟ اصال

همه مدت کجا  ن یا  ؟کن  کار یم  چ    نجا ی تو ا

  ؟یبود

 هی د،یآچشمانم کش یم یرو  جور خاض نگاهش

را  یی   دارد چ  کنمحس یم هی که چند ثان  مدیل

 نیم  ند ی بیم
ً
 :دیگو وار یم. زمزمه د ی دکه انگار قبال

 …ماشاهللا خوب ست، یدروغ که ن  هیفقط -

و بلند  کشد کالهش یم  یبه لبه دسنر   سپس

 :دیگو یم

 !خوادیم یی   انگار چ زنه،رسام صدات یم-



 :پرسم حال رفیر  به سمت حمام اتاق خواب یم در 

 ن؟ یدار   فیشما ترس  -

 …بمونم کارم داره د یاالنم با ام،یخودش گفت ب-

 :پرسم و یم زنم باز حمام یم مهیبه در ن 

  ؟یخوایم  جانم، چ  -

و   کشد بخارآلود یم یهوا  انی مرا م ناگهان دسنر  که

 :کنم. زمزمه یمچسباند یم اشنهیتخت س

  !شدم رسام  سیخ-

 …کنماشکال نداره، خودم حمومت یم-

بان قلبش گوش یم یبه صدا اقیاشت با  و با   دهمرص 

شوم  شیها طنت ی مزاحم ش خواهد دلم نیم نکهیا

 :زنمپچ یم

  !هانجاست یباربد ا -

 بابا، راست یم یا-
 

 …پس بذار دکش کنم بره ها،گ

  !اد ی ب خودت گفنر  گهیم ؟یکارش دار   چ  -



که حال س تا پا    و به من   کند ازم دل یم سخنر  به

  .کندام با لبخند نگاه یمشده سیخ

ر و د  کند اش را دور کمرش سفت یمحوله سپس

 :دیگو یم  رفیر  از در حمام با چشمگ ونی  حال ب 

 خودم یم ،ی  دوش بگ  هیفقط -
ً
  !شورمت بعدا

به س تا  مات نگایه یا. لحظهبندد یم میدر را رو  و 

دور، دور خودم  کی و کالفه   اندازمیم میپا

 نه رسام بعد از شن چرخمیم
ً
  یهاحرف  دنی . قطعا

و بهم خوردن حالش به   دا یخودش و ش   یمن درباره

رفته بود باربد در خانه است و نه  ادشیآن وضع، 

ناراحت و  کهکه رسام هر چقدر هم    رود یم ادمیمن 

کردن من است آن   ونی  باشد آدم از خانه ب  عصن  

 ی هم دق 
ً
 شود که بحث دم در ما مصادف یم  زماب   قا

که در    باربد، آن هم در لحظابر  با حضور ناگهاب  

حال   برنامهو ب   ناگهاب   نکهیتا ا م،ی اوج تنش بود

  .رسام بهم خورد
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 ندارم و  یگر یمن لباس مناسب د دانست یم رسام

 مرا داخل حمام کش
ً
خودش  یکه برا   د ی مخصوصا

که نه   یوقت بخرد تا تنها با باربد حرف بزند. باربد

سسه ترک رفته بود و  به خانه برگشته بود نه به مو 

 
 

 معلوم بود کجا و چطور دارد زندگ
ً
 نه اصال

و   دهی مشکوک سپ یها و ناگهان حرف کند؟یم

 زند یم یتر گر محکمبا رسام به ذهنم تلن  شیهاپچپچ

  یاست و همه کاسهمی ن ر یز  یاتا حس کنم کاسه

از من  انهیناش یرا به طرز  موضوغ ک یآنها دارند 

  .کنند پنهان یم

 یبه جلو  و دسنر  شوماز حمام خارج یم کالفه

از اتاق خارج شوم   خواهمیم کشمیم سم یخ ی   شوم

لند  و آه از نهادم ب افتد یم  یقد ینهیکه چشمم به آ

 .شودیم

وضع    نی با ا شد نیم میرو  اهیصد سال س من

به  رمیلباس ز  کهباربد بروم درحایل یافتضاح جلو 

انداخته است.    هیسا می   بودن شوم سیخاطر خ

 خایل
ً
پر هم در   کی شده و حنر  اتاق رسام کامال

خودش را کجا   یها لباس  دانمنبود و نیم شی کمدها



اما  چسبانمبرده است. کالفه گوشم را به در یم

 ز  فاصله
ً
 .دیآنیم ب  صدا چیاست و ه  اد یواقعا

  یصدا دنی که با شن   گذرد یم  قهی چند دق دانمنیم

 عیــــسم را س   شود یم کی رسام که به اتاق نزد یپاها

 .رومگام عقب یم  ک یو  میدار در بریم  یاز رو 

صورت   یبه زور رو  یو لبخند کند را باز یم در 

 .نشانداش یمگرفته

  !دکش کردم رفت  ا یب-

 :زنمدلخور پچ یم و   رود درهم فرو یم  میهااخم

 …خودبر -

وسط   دانماش نیمحمام رفته تن یو بو  د یآیم جلو 

خوش  جنبهبه مذاق مِن ب   نقدر یبلبشو چرا ا نیا

 .دیآیم

 ادتی ادب خودتم ،من رو ادب کن   یعجبا! اومد -

  .رفت 

  داشت؟ کارتسفسطه نکن، باربد چ  -

 :کند زمزمه یم و  چد یپ را دور کمرم یم دستانش



 .بحث مردونه بود هی-

 باربد رو  -
ً
رسام تو رو خدا من رو نخندون، تو اصال

باهاش بحث مردونه   یکه بخوا  کن  آدم حساب یم

  من خرم؟ کن  چرا فکر یم ؟کن  

 .بردیم گردنم فرو   موها و  یرا ال سش

 ی   قی یقربونت برم من! به درجه کنم نیم فکر -

که من رو   ،ینبود نجا یکه االن ا  ی. اگه نبوددمی رس

 !دوست نداشنر   نقدر یا

آلود و حرص یو کفر  کوبم مشت به کمرش یم با 

 :میگو یم

باز خوبه   ؟ی دی رس جهینت  نیبه ا هو یشد   االن چ  -

  نیبا ا تهیخر  ی   عدوست داشیر  تو   دوب  یم

 !ت ی بهار  یهوا مثل آب و  یاخالقا 

حرص  و با ذوق و  زند به گردنم یم یز یر  یهابوسه

 :دی گو یم خاض

فت تو و اون ذات تخِس ب   یفدا-   نیبشم که ا س 

 جواب  
من  آره؛رو حال یم  گرمی ج هاتحارص 



دم داشت    هیکه امشب   اوب   ا ی ه یاخالقم بهار 

که    ب  ها اشک یاون دونه به دونه ب  خدا  د؟یبار یم

 باورم  گرفتم، قاب یم د یبا رو  خنر ی امروز برام ر 
ً
اصال

  دونمفقط نیم ،کن    هیبرام گر  تو  یروز  هی شد نیم

ثبت کنم که  خیــــدر تار  یجور افتخار رو چه نیا

 .رشی ز  بعدها نزب  

  هیکم عقل از   یبچه هی ی   زهرمار، حاال باز ع-

 با ؟ی کردخوشت اومده و ذوق   یی   چ
ً
  د یحتما

  تو؟ فهیمنیم نقدر ی ا کردم؟یم هیبرات گر 

 :زندو لب یم آورد را از تنم دریم سم یخ ی   شوم

از   گهیکه د  یکرد  می حال   یجور هیتخت  الت یخ-

 .رهنیم ونی  سم ب

 می   شوم یها دکمه یانگشتانش دانه به دانه  سپس

 .ندی  گیم  یرا به باز 

 ن؟ ی با ا شهسدت نیم-
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 :میگو حرص و خنده یم با 



 …شه االن سدم یم-

 !کنمخودم گرمت یم-

اض . اگر زنمو نامش را صدا یم خندمیم  ی   آماعیر

 
 

  کی یرو  توانستمنیم گرفت،با رسام س یم امزندگ

 
 

از ته  گر یحساب باز کنم اما د اهو یهآرام و ب   زندگ

هر  یقلبم مطمی   بودم که پس از دعوا و دلخور 

باور او با اخالق خاص و  قابلی  چند بزرگ و غ

به سمت   نر یو من  غرور  چیه ب    اشمهربان مثال زدب  

دلچسب بود. با  یلی خ نی و ا گردد ما شدن بریم

 لرزاند رمِش در آن دلم را یمو ن اطیکه احت   لحن  

 :کندزمزمه یم

 …بغلت کنم  خوامفقط یم-

بغل ساده فراتر  کی که کار از   ست ین نی من ا مشکل

و باربد و   دهی بدانم سپ  خواهمبرود، بلکه فقط یم

گ رسام چه موضوغ باهم دارند که از من   مشیر

 .پنهان بماند د یبا

به سمت   ز یر  ز یمرا ر  نشیداغ و آتش یها بوسه انی م

  میهاقدم  یهم رو  توانمو من نیم کشاند سالن یم



را  شود یم  ختهیکه به جانم ر   تمرکز کنم هم لذبر 

  .و هم ذهنم به دنبال اتفاقات باشد ارمیتاب ب

و  کند مرا رها یم یالحظه می رس سالن که یم به

دست ملحفه و لحاف و  کی از اتاق بغیل رود یم

که    یاهمون کاناپه یرو  و هول هولگ  آورد بالش یم

و سپس   اندازد شکل گرفت، یم شیرو  مانیها ی   اول 

انجام دهم   حرکنر  ا یبزنم و  تا بخواهم حرق  

تشبر  آغوش  در و مرا سخت   آورد را از س در یم س 

 :کندزمزمه یم ن  ی و با حال عج د ی  گیم

 ...داره عطر خاض هیپوست تنت -

و   اندازد را به شماره یم می هاداغش، نفس یها نفس

اجازه  قرارمبه جان  ب    دانمو ملتهب نیم جی من گ

او شود و باز   یماهرانه یهادهم غرق نوازش

باشم و دل   ار ی هوش  ا یناب را تجربه کنم؟  یاخلسه

 ...شانشینگران  حال  پر 

  قی و عم برد ام فرو یمشانه یرا در گود سش

 :دهد و ادامه یم  بوسد یم



  نی ی  ... شست یتلخ ن ست،یکه تند ن  یعطر  هی-

تن خودت هست که از هزار تا عطر   ی... بو ست ین

 ...ترهکننده  کیمعروف تحر 

چند لحظه با   ی   بار در هم ی   هزارم یبرا قلبم

. صورتش را با دستانم قاب زد یر شدت فرو یم

شمرده و در لحظه    مت یو فرصت را غن  کنمیم

. بوسمزدنش پشت هر دو پلکش را یمپلک

 :زنملب یم شود چشمانش که باز یم

 ...نکن، امروز ت یخودت رو اذ -

 .فشارداش یمبازوان برهنه انی مرا در م تر محکم

برام  یادیتو ز  تونم،نیم ه،یطاقت ندارم سا-

 ...جذاب  

اف یم کاش   کردممن هم جرات داشتم مثل او اعیر

 بخیس   گفتم به او یم شد نبود، کاش یم شیجا اما 

 
 

اش  رابطه دنیخانه و د نی از ا میهااز کابوس بزرگ

حرست  بزرگ و ناخواسته. اما  کیبه  شد ختم یم

اق   نیا اش را وقت جرات بلند گفیر   چی بود که ه اعیر

 .نداشتم



اض باز شده بودند   میهاسمت لب  به که به اعیر

 :کندزمزمه یم شانیو رو  شود خم یم

تو فرق داره... با تو همه   شیباور کن آرومم... پ-

 …فرق داره  چ  

  یچشمانم را رو  خورد،ملحفه یم که به خنگ  کمرم

و دستم کمرش را چنگ   بندمدستانش یم ر یتصو 

 .زندیم

 

 

*** 

 

 

 

 

  خاتون#

 ق _عاش یها _پنجرهن  یشب_نش #



 

 ,عاشق یهاپنجره ن  ی نششب  "VIP" کانال

[02.11.2021 05:42] 

 368پستــــــــ#

 

 

 

 

 

 

اما چنان رها و آرامم که  زند بدنم دارد نبض یم تمام

 یگر یانگار تمام اتفاقات امروز بر س شخص د 

  به تمایم ربط ب   یآمده است و من تنها شاهد

  کشمیم ام. همزمان که نفس راحنر ماجراها بوده

  .شودچشمم تر یم  یباز گوشه

 ی  رسام مرا درگ قی مدت هر نفس عم نی تمام ا در 

  رحمدست ب   کنمو فکر یم کند یم آن تشنج لعننر 



 یقهی خواهد اتفاقات تلخ و شوم  گذشته تا کجا یم

  د؟ی  ما را بگ یندهیآ

کاش به   یکه ا  کند پر یم ز یر  ز یتمام وجودم را ر  غیم

طول زمان رابطه به دنبال سنجش   دنی سنج یجا

بدنش بود، به دنبال  حال و اوضاع عمویم

که به اعصاب و قلب و   نه چندان کیم یهاب یآس

زده بود و   شیهاکدام ارگان  گر ید   داند خدا یم

  الیخب  
 

یس  نسبت به آنها زندگ   د گذرانرا یم پر اسیر

 .دی کشیم گار ی س  وقفهو ب  

  ؟کن  فکر یم به چ  -

 :کنمو زمزمه یم کنمجا یمدستش جابه یرا رو  سم

  !به تو -

 عشق یم-
ً
به آدم، بعد ناغافل تا   یحال بد  کن  کال

  یجور هیو دوباره  ضدحال بزب   توب  که یم  ب  جا

ه همه چ    یحال بد   رو، نه؟ که بزنه بشوره بی 

 :دهم وار ادامه یمبه سقف زمزمه رو 



بودم، خسته بودم، دلم برات  عصن   یلیمن خ-

تا کامل با    نمت ی بب  خواستمتنگ شده بود اما نیم

مون! اونم به زور وسط خونه ومدم،یخودم کنار ن

خوبه تا   همه چ   دمیجور شد، د چ   همه اما وقنر 

من  دمی درآورد و فهم یباز  وونهید دهیکه سپ   زماب  

چند   مشآرا هیخودمون  یتو خونه تونمنیم حنر 

آور بود… درد  یلی خ ن ی ساعته رو تجربه کنم و ا

تو چشمات  وقنر  می بار تو زندگ ی   اول  یرسام من برا 

 ترس  رو بسنر 
ً
  نکهیاز ا  دم،ی واقعا

 
ما در   زندگ

ما بودن  یشده که تو گذشته ب  ها آدم ار ی اختتحت 

  …کی   اما دارن حال ما رو عوض یم

 .شودکمرم حلقه یم  یتر رو رسام محکم دست 

 …شهدرست یم-

دلم    ا ی و  ترساند یم  شیر یمحکمش مرا ب لحن

سم چرا که هنوز فکرم پ خواهد یم  شی بیر

 .مشکوکش با باربد است   یهاصحبت 

  !هو؟ی یکرد   دا ی پ ب  چوب جادو  ؟یچطور -

 .می   خبریم میاز جا بعد 



آروم   یهاآدم ینکن، ادا  یرسام با اعصاب من باز -

که من مجبور شم با س برم تو   ار ی رو درن و منطقر 

  شن؟محو یم هو ی دا ی و رضا و ش دهی ! االن سپشه یش

االنش هم  ی   که دارن هم  یخاطراتشون، تمام آزار 

  هوا؟ رهیم  شهدود یم هو ی رسوننبهمون یم

پچ   یجواب دادن به سواالت من با لبخند یجا به

 :زندیم

وار با شب هم که معجزه هیحرص نخور! حاال -

تا صبح  یخوامن، یم شی پ یاطالع مامانت موند

  ؟غر بزب  
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 .کوبمیم اشنهیدستم را تخت س کف

چرا تو فکر  م؟یرفته س شب کجا بود ادتیانگار -

، به جاش فکر سنر ی ن ت یسالمت
ً
 …اصال

 .دهدیم هی کاناپه تک  پشنر  به

  !کن  ما فکر یم یهر دو  یجا  کاق    یتو به اندازه-



سپس  م،ی  گ لبم را محکم به دندان یم ی ا لحظه چند 

 :می گو یم قر ی همراه با نفس عم

 اگه نیم-
 

سم جر  گ   ه؟ی چ  انیاز خود  باربد بی 

  اش با من خوبه، هر اطالعابر که اون رابطه  دوب  یم

بنده خدا بعد از   وقنر  تو حنر  . ویلدهبخوام بهم یم

و   لیرفت و موبا مارستانی اون همه زحمت تو ب 

 هی مون برام آورد نذاشنر ز خونهمن رو ا  ف  ی ک

 .باهاش درست حرف بزنم قهی دق

 ی   م یرا از رو  گارشی س  کند،را تنگ یم چشمانش

 .زندآتش یم یاو دانه دارد بریم

 پریسنیم سوایل چی مورد ازش ه  نیشما در ا-

  !زمیعز 

  چرا اون وقت؟-

اول کار با هم مشخص   ی   رو هم یی   چ هی شهیم-

من از دو   ی   نه؟ بب  ا ی یتو به من اعتماد دار  م،ی کن 

حس رو نگرفتم!   نی ا وقت چی ه می زندگ ک  ینفِر نزد

بهم اعتماد نداشت و  سنر ی رودرواپدرم واضح و ب  

  سیپل خواست مامانم مثل تو یم کرد،پنهانش نیم



هم دست و   ا اعتماد دارم ام گفت خوبه باشه. یم

فکرش نسبت به من   شهیهم هم د،یلرز دلش یم

  یتو کارا و یه د ی پرس سوال یم خراب بود و هم یه

 رفتارهاش معن    د ی کشمن سک یم
ً
اعتماد   که اصال

  اعتماد کن   سنر ی! در هر صورت مجبور نداد نیم

  یاما مجبور  ستمیقابل اعتماد ن یلیچون من خ

 
 

 …راستش رو بگ

 :پرسمو مشکوک یم کشمیم  قر ی عم نفس

مطرح   یخوارو یم بعد از جواب من چه موضوغ-

 ؟ کن  

  شانیپر  هم سخوش است هم کیم خندد،گلو یم  تو 

  توانمخاص را فقط من در او یم ب ی ترک  نیو انگار ا

 .دهم ص یتشخ

  تابر  که شما تازه تابر   یی  مس نیجان تو ا هیسا-

واسه من  دم،یی من تا تهش رو دو  گرفنر   اد یکردن 

 !اول جواب من ار،ی در ن  یباز زرنگ

 .چرخدچشمانش یم انیم نگاهم

 که تو یم  یاعتماد -
 

 ؟ چ    عن  ی گ



در  دانمکه االن یم  ب  هالب از آن دست فحش ر یز 

و   کند دارد نثارم یم یجا  شیهاقربان صدقه یرهیدا

 :دیگو سپس بلند یم

بهت زور  خوام،من بدت رو نیم  بدوب   عن  ی-

اونم منطبق   خوامازت نیم منطقر  ی  ! کار غگمنیم

اضافه  جیاگه توض  نکهیتو، ا یبا منطق دق بده

 … خودت هست و خیر  یبهم نر  یبرا دمنیم

حالت  کرده است کیم  جاد یکه ا  یپشت مه دود از 

  می چشمانش برا
 

  ب یحس و حال غر  کی دارد  تازگ

  کند،پنهانش یم گار ی که انگار از قصد پشت دود س

همه اتفاقات    خواهد هم من دلم یم د یشا دانمنیم

 .نمی ها را مشکوک ببو حالت 
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  ؟یدار  از یفکر کردن ن نقدر ی ا-

 :م یگو یم درجا 

به سواالم جواب  د یبا بهت اعتماد دارم رسام ویل-

 …بد



که شتاب دستش حواسم    امدهی نرس  ”یبه “ هنوز 

که    کنمحرکتش را دنبال یم جی . گکند را پرت یم

  یالبش لحظه یانگشتش را به عالمت سکوت رو 

 .فشاردیم

  به من چ   دهی سپ گمبهت نیم هیگوش کن سا -

اگه   فهیمگفت، خب؟ به وقتش اگه الزم بشه یم

 مهم نبوده جز 
ً
چرت و پرت  هینه هم، بدون واقعا

  یاگهیتو االن مثل هر دخیر د خواماضافه! من یم

انجام   د ی که با  ب  فکر کارا ،بایس   ت یفکر عروس

    جانی و ه دغدغه و دلشوره …یبد
 

 و خودت  زندگ

فت یپ بعدش باز هم   ،خودت رو داشته بایس   رس 

 شی  گی بود، تو هم پ  نجا ی چرا باربد ا  گمبهت نیم

و  گمجمله یم کیرو تو   گی نی ! و اما چرا؟ ایس  نیم

 چون به قدر کاق   هی سا  یدتمام. کشش نیم

اتفاقات داغون  ی اعصابم از همه جا و همه

  هست، خب؟

 :م یگو یم وار طویط د یگو بفهمم چه دارد یم آنکهب  

 !خب -



به  الد ی گران نباش. مباربد بره مرکز، ن اگر که نگراب  -

خودمم حواسم بهش هست اما   برتش،وقتش یم

پرس  نی ا یبه کارها نقدر ی تو ا ست یالزم ن گهید

 …دخالت کن  

  بندم“چرا” دهانم را به وقت یم میبگو  خواهمیم تا 

را خاموش  گارشی در چشمانم س  هی  و رسام خ

 :کندلب زمزمه یم ر یو ز  کند یم

که تو    بت یچقدرش نعمته، چقدرش مص دونمنیم-

  !هیسا یاحد ساده نی تا ا

رسام باز هم با همان   زد،یر فرو یم یبا حس بد قلبم

 :دهددر چشمانم ادامه یم هی  نگاه خ

 .کشش نده-

از   ب  ا ی بزنم حاال که مرا در دن اد یفر  خواهد یم دلم

اعتمادم را  د یاما با  ؟شوم انداخنر  یهاالی فکر و خ

به   د ی کنم هر چقدر هم که سخت و بع  به او ثابت 

  .نظر برسد



  کردمیم ی  خودم س  یآشفته یفکرها  یایدر دن من

  هی  رسام خ  یکه انگار نگاهم هنوز رو   ب  اما از آنجا

 :پرسدیم شیهابلندتر از زمزمه ب  مانده بود، با صدا

  ه؟ی چ  گهید-

  ربط و ب   کشمصورتم یم  یرو  و دسنر  زنمیم پلک

 :میگو و یم اندازمبه سالن یم نگایه

  م؟ی شد؟ تا صبح کجا بخواب اتاقت چ   لی وسا-
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که    ی! کار خیــــدان تار اتاقم رفت به زباله لی وسا-

! ی از تو خواستم و انجام نداد شی وقت پ یلی خ

 یکه ازت خواستم و به رو   گهید یکارا   یلیمثل خ

 …یاورد یخودتم ن

 توننرسام، همه به سعت تو نیم عجویل-

  !کی     رو عمیل ماتشون ی تصم 

 .شودیم  نهی دسته به س  کنانح یــــتفر 

 هیرزومه  هی که تو هنوز نتونسنر   می  من بم-

ه خوندن و نکن  نمی بب ،یسی از خودت بنو  یاصفحه

  رفته؟  ادتینوشیر  



 تو -
ً
 ،خودت کن   یمن رو مسخره بتوب   گیعمرا

رو  الت ی بذار خ ؟یخوامن رو یم یآشی    یرزومه

  !تو کار کنم  شی پ آمراحت کنم من نیم

 :کندو با تأسف زمزمه یم اندازد به سقف یم نگایه

بده! نه گوشت تلِخ خنگ   نیبه ا عقیل هی ا ی خدا-

تو امتحانت  خوامرو نیم  ت ی آشی    یرزومه ،عصن  

تا آخر عمر   دونمیم نه، ی زم نی در ا  یرو پس داد

  شهخوش به حالمه! محض اطالعت رزومه یم

   یکه دار   و تسلیط ب  شامل  هر توانا
ً
نه رصفا

 وتر ی مرتبط با کامپ خاض یاگه برنامه ،یآشی   

  توب  رو یم یاگهید ی   و هر چ یزبان بلد ،یلدب

  به اون راه؟ ی. چرا خودت رو زد یسیبنو 

  ؟هسنر  دنبال منیس  -

  !هیسا-

و ناگهان  کشد یم قر ی و نفس عم کند مکث یم سپس

  و کیم  ترسمیم اراده. ب  دارد بریم ی   به سمتم خ

 .کشمخودم را عقب یم



یس دمیبا- ! ها یز یر کرم یم  یدار  فهیمخودت یم ، بیر

 .دونهخدا یم هی حاال دردت چ 

 .کشدو مرا جلو یم د ی  گرا نرم یم میبازو 

و دوستش دارم.   امکه من از شغلم راض    نهیدردم ا -

  نیبه ا یداد  ی  کار نکردم که گ  یاز تو هم تقاضا

 …موضوع

بزن! اما  گول بزب    یخواخودت رو یم هیسا-

  ،یکه خشک شد  نهی من بشو، درد تو ا الیخب  

ا! از ترس روبهی منفعل شد  د ی جد ط یرو شدن با س 

ا نیبه ا  یدی چسب   دوب  االنت که خودتم یم ط ی س 

فت یپ ینه در حدت هست، نه جا  داره، نه   رس 

 …ی ش بدادامه توب  یم گهید

بان زمزمه  ی  و دلگ د ی  گ قلبم باز شدت یم رص 

 :کنم یم

  کنه؟یم فیتعر  حد من رو چ  -

 یاونقدر  تونسنر  یروز  هیاگه تو  هات،ب  توانا -

  نیخوب ا یهااز دانشگاه گیکه   درس بخوب  

به خودت فشار  کمهیپس االنم  ،ممکلت قبول یس  



! تالش کن، اطالعاتت رو به روز کن، خودت ار ی ب

اون دانشگاه    رو باال بکش… تو فقط در مهندیس

 توب  هزارتا کار هست که یم یس  نیم فیتعر  کوفنر 

  !یانجام بد

 کیهستم و هر   یموضوع فرار  نیبحث و ا نی ا از 

بهم  شیر ی اعصابم ب  د یگو یم شیر ی که ب  یاجمله

 .زدیر یم

کارم رو ادامه    تونمگفته من نیم  در ضمن گ-

   بدم؟
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و  کند را با پشت دستش نوازش یم امگونه

 :دیگو زنان یملبخند 

 مشکیل ی  حق یبنده نیمن! و ا -
ً
با کار کردن   اصال

  ا،ی شما ندارم، تو قدر خودت رو بدون. به خودت ب

کت رو   من س 
ً
خونه،  نمی شدست تو یم دمیم اصال

کت  یاز خدامم هست. نه که من از کارا  اون س 

 گهید خواد ! اما دلم نیمد یآهم خوشم یم یلی خ

 …کیس  یخونه یبر 

 :زنمحرص پچ یم با 



  اون وقت چرا؟-

وقت بهت  اون گمبهت یم یی   چ ه یمحِض…! -

 وقت خودت رو  یی  گ! جون آدم رو یمخورهبریم

 نر ی موقع ه ی گهیبار د  هی  میاومد ،به نفهیم زب  یم

به خودش اجازه  گهید   یزادهحروم  هیاومد  شیپ

 من به درک!   حرمنر داد به تو ب  
ً
کنه، اصال

منده   تونسنر یم  دوب  که یم  ن  ی شخودت نیم یس 

ا  یاگهید یجا اما   بایس   یاگهید ط ی با س 

ا ی   خواسته باز خودت رو تو همخود  قرار  ط ی س 

 مجبور بود هیسا  ؟یداد
ً
 گهیاالن د ،یاگه قبال

 حق انتخاب نداشنر  …سنر ین
ً
 االن کیل ،اگه قبال

  نیرو بفهم. ا نی ا ه؛یسا  یدار  گهید یهاانتخاب

 .با خودته ست یبا من ن یلجباز 

 :میگو و به زور یم دهمرا با حرص قورت یم بغضم

! زبانمم خوب ج  ی ! هستم یبلد ن یمن کار -

 …ست ین

  ؟یانجام بد سنر یبلد ن وتر ی با کامپ یکار   چی ه-



رو روشن و خاموشم  وتر ی کامپ   هی شش ساله حنر -

کت ک  نکردم، از وقنر    …اومدم ونی  ب وانی از س 

ام و را از حفظ شده یتکرار  تمیر   نیا گر ید من

االن است که دستش برود سمت پاکت  دانستمیم

 .رودکه یم  گارش،ی س

 ه؟ ی ک  گهید  وانی ک-

او دارد  م،ی کرداز گذشته فرار یم با هر سعنر  انگار 

 مانیا لحظه  خودش را به ما و حال خوش تر عیــــس 

 .رساندیم

که   ب  بود، جز معدود کسا هامدانشگایهاز هم گی-

اش رو باهام حفظ کرد، دفیر بعد از اخراجم رابطه

 هیکار داد منم رفتم   شنهاد ی داشت بهم پ  مهندیس

 یاز طرف اداره نکهیکار کردم تا ا  ششی پ شش مایه

مدارک کارمندا اومدن، مگه چند بار   برریس یکار برا

  یلی همون جاشم خ ا در بره ت رشیاز ز  تونست یم

  بهم لطف کرده بود منم همون جا با خانم کاظیم

کتش ب   !اومدم ونی  آشنا شدم و از س 



و من در   کشد به کام یم قی را عم  گارشی س  دود 

بر سش  د یبا  ب  چه بال گر ید  کنمسکوت فکر یم

  دود شود؟  نیا الیخ تا ب   د ی ای ب

 زبانت در چه حده؟-

 !ج  یه-

 ؟ زب  حرف یم هیچرا نس  ؟ج  یه چ   عن  ی-

کنکور و   یهافقط در حد همون تست  عن  ی-

 .ج  ی بعدش ه

به  میکه به بازو   دسنر  با  آرام   یاوصل است تک رص 

   و با اخیم زند بهم یم
 

 :دیگو یم ساختگ

 خسته نبایس  -
ً
دانشگاه بود که فکر    نمیا  ،واقعا

کنار؟ تو    شیو بذار  بهش فکر نکن   گهی د د ی با یکرد

آدم  هیگفت من   شهبا افتخار یم یلی امروز خ یایدن

 ینشده که برا دا ی پ مدرگ چی هستم چون ه  پلمهید

 یم درخشان بکنه! اما وقنر  یاندهی آ ی   من تضم
 

  گ

  سنر یزبان بلد ن
 

 یم وقنر  ،یسوادب    انگار بگ
 

کار    گ

! ه یسا ده ی انگار… از تو بع سنر یبلد ن وتر ی با کامپ

  بخیس   هیدانشگاه رفیر  
 

هست که از قضا   از زندگ



  یمهمه اما همه یلی خ
 

 ی دق   دوب  . یمست ین زندگ
ً
  قا

ا دارن هم چند تا زن با مدرک مهندیس کار    ی   و دکیر

؟ تو رو یم  گهیهزار زن د نی ! اما چندیآشی    کی  

مثل زبان خوب، تسلط به  ب  هاب  توانا یطهواسبه

مختلف دارن  یهاو برنامه یوتر یکامپ   یکارها 

 ی و دق کی   مستقل کار یم
ً
رو دارن   نر ی همون موقع قا

  که در تصور تو هست؟
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از   کنمیم سیع شود بدتر و بدتر یم رد یهحالم دا 

و ملحفه را دور خودم  میای ب  ونی  بغلش ب یتو 

 .چمی بپ

تو ست   یها نهیکه گز   یدیراحت شد؟ د  الت یخ-

  !کنهدر مورد من کار نیم

 کی حنر  گذارد و نیم د ی  گرا یم  میبازو  محکم

 .تکان بخورم میر یلی م

 ن  ی در مورد تو پشتکار عج ،شنایسمن رو که یم-

ندارم تا آخر  شوچ   باهات س سوزب   هیدارم! سا

و  ات بریسعقب مونده  یبه کارا یهفته وقت دار 

  هاتیبه مشیر 
 

س کار و از شنبه   یآنیم گهید بگ



کت! خانم  تقو   یآصبح یم بهت کار کردن با   یس 

چون تو خودت  و  دهیم  اد یکه الزمه رو   ب  هابرنامه

 پ
ً
  هی گردمخودم یم ،سنر ین  یکار   چیه  ی  گی اصال

  دا ی خوب برات پ معلم خصوض ا ی کالس زبان 

  !کنمیم

و داد   غی بچه خردسال با ج کی مانده بود مانند  کم

وع به گر     یو زار  ه یس 
 

 آمادگ
ً
را در   اشکنم، من اصال

 :زنم. با بغض غر یمدمی دخودم نیم

 ستم؟ ی ن یکار   ی  گی گفته من پ  گ-

که هر   هی  گ دکور اتاق و خونه چشم  یی  تغ نقدر ی ا-

که چند لحظه    خورمتو خونه چنان جا یم آمبار یم

نه؟ نگاهم را به  ا یفکر کنم درست اومدم  د یبا

  ر یساز  میهاآنکه اشک یدر اصل برا  دوزمسقف یم

 .هستم آن بود که عصن   شی نشود اما نما

و   می و مشکل داشت ی  ما هزارتا گ ،که عجویل  گمیم-

لوازم خونه و  یی  ات تغتو دغدغه م،یدار 

 بود؟ ونی دکوراس 

 :دیگو کالم یم  کی



 .میندار  گهید-

  یی   ناخواسته پا من نگاهم همراه قطره اشگ و 

 .افتدیم

  دونممن یم ؟کن  نگاه یم یجور نی چرا ا ه؟ی چ-

 نی ! اه ینگاه  تو سا نیدر حد ا گهینه د ویل م،ی عوض

 ؟ چ   عن  ینگاه 

بچرخانم که  وار یسم را به سمت د خواهمیم

 .کندیم ی  ام را اس چانه

 …دی ببخش ه…یسا-

 :زنمحرص پچ یم و با کیم د ی  گشدت یم  میهااشک

  کدومش رو؟-

و محکم  قی و عم بندد یم یارا لحظه شی هاپلک

حس  که دوباره  ب  هااز آن دست خنده خندد،یم

  امیکسیر خا   یایدن  کنمیم
 

. شود و پر طراوت یم رنگ

کوه گرم   کی پشتم به  کنمکه حس یم  ب  هااز خنده

 .امگذاشته  ادگار یدرست به  ب  است و دلم را جا
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! حاال طلبکار و حواس جمیع نقدر یخوبه ا  یلیخ-

  چ    اومد نیم ادمی  د،ی ببخش گفنر اگه تو به من یم

 اما تو یم ،یکار کرد
 

 !کدومش  گ

رو در   یکه تو کرد   ب  چون من کارا  ،کن  فکر یم-

 …ی   خودت رو بخشنده نب  یلی حقت نکردم! خ

 هیصدم ثان  کی اش به قدر و لبخند تلخ قیعم نفِس 

 یاجازه شیهااما با حرف کند،فکرم را خراب یم

و یپ  .دهدبه افکارم را نیم یرس 

تون، بعد در هر صورت من اومده بودم دم خونه-

که    یکه بهت زنگ زدم و جواب نداد  یاز صدبار 

جام! نابه شنهاد ی کنم بابت پ  ازت معذرت خوایه

دادم،   ی شنهادیپ ی   من اشتباه کردم که همچن

ا . من هیسا  د ی تو رو در نظر نگرفتم؛ ببخش  ط یس 

  نی از ا شیر ی و ترسو بودنم ب فی به خاطر ضع د ی نبا

 .رو آزار بدم  و ت

. هم لرزد تنها دلم، بلکه تمام وجودم یم نه

  نیلحظات و ا نیا خواهمخوشحالم و هم نیم

 .و ترس باشد صالیاز س است می تصم 



  عوض بشه؟ نبود من؟  مت ی باعث شد تصم  چ  -

 .کندرا با آرامش نوازش یم امچانه

  موضوع؟ نیاز ا  یکه بگذر   یدوسم دار  نقدر ی ا-

 صی  کنم س ا نقدر ی من ا-
ً
  نیدوستت دارم که اتفاقا

که   یی   چ  از اون شیر ی ب یلیموضوع… رسام تو خ

  یتحت فشار  کن  و حس یم دوب  خودت یم
ً
و واقعا

 …ست یازدواج مجدد تو ن یبرا االن زمان مناسن  

دستم را  ند، ی  گکه رنگ غم و خشم یم  چشمانش

وار  و زمزمه گذارمدست نوازشگرش یم یرو 

 :میگو یم

جالب نبود!   شنهادت،یپ  یدی ازت ممنونم که فهم -

 درست   شیناگهان یی  اما تغ
ً
به ازدواج هم اصال

هم   حال خودت رو  ،ی   بب  من رو  ت ی وضع ست…ین

 یلی باهم گره بخوره خ  نا یا می ن. حاال ازدواج ک ی   بب 

من   آد…نیم ونی  از توش ب یاو فرخنده ژهیاتفاق و 

و دعوا   حث ب بهت گفته بودم آدم هر روز جنگ و 

ثبات   هی بذار هر کدوممون حداقل به  ستم…ین

 …بعد می برس  مونی تو زندگ نسن  



 :دیگو یم ی از دلخور  پر 

ام  احمقانه شنهاد ی خودم با پ ست،یتو ن یحرفا نا ی ا-

  حرفا رو گذاشتم تو دهنت… وگرنه تو مشکیل نیا

  !ازدواج با من نداشنر  یبرا

دنبالمون که  گمفقط یم زم،یاالنم ندارم عز -

 …رسام زمان بده به همه چ   کمهینکردن… 

 .دی  گدر آغوشم یم صانهیحر 

من رو  گهی سجاش و د   اد ی زمان بدم که عقلت ب-

  ؟ینخوا

 .زندبه کمرم یم مشت آرایم که  خندمتأسف یم با 

بخدا من  ،ی  انتقام نگ یجور نی کوفت! از من ا-

هزار بار   ؟بیس   کنم راض    کار چ   تو…ب   می  میم

 …بگم غلط کردم، گ  گهید

 :میگو یم یو جد میآیم ونی  زور از آغوشش ب  به

  ؟بس کن رسام! انتقام چ  -
 

 ه؟یباز بچه مگه زندگ

اگه   و از ته قلبم تو رو باور دارم که حنر  دونممن یم

عشقت به من و  یاز رو   یهم داد یشنهادیپ



  خواممون بوده… االنم نه لج کردم نه یمرابطه

با   کمهی گممن فقط یم م…ی  رو بگ شنهادتی انتقام پ

  !جلو  میآرامش و مرحله به مرحله بر 
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 :دی گو یم  بچگانه

 …س جاش باشه د یشنبه باپنج یقرار خواستگار -

 :میگو یم  یلبخند با 

 .هست، چرا نباشه-

واسه   میذار رو یم مدبر  هیخب، پس  یلیخ-

 .می کن! اما عقد یمی نامزد

  خانههم شنهاد یپ وقنر  میکه بگو   د یآنوک زبانم یم تا 

با عقل  یلیخ کن  احساس یم ،دیهیم  عقد شدن ب  

و حال  یاگرفته  مانیبه نفع هردو  یمی تصم  ت ی و درا

با فکر  د یموضع جد  یی  تغ کی با  ناگهاب   یلی هم خ

حال عقد کردن احساس آرامش  ی   در ع   ینامزد



سکوت   اما تحوالت ترسناک است!  نی ا ؛کن  یم

  .کنمیم

درک کنم از چه  توانمچرا که یم کنمیم کوتس

  ی آشفته بازار 
 

عبور کرده است، درک   به نام زندگ

و   ی  گنفس یهامی وقت تصم چی چرا که ه کنمیم

  کی  اش فرصت حنر اشتباه
 

درست و    روز زندگ

 .اندعزت نفس را به او نداده یتجربه

آنقدر اعتماد به نفس و از همه  د ی که با  رسایم

حرست او  تر عزت نفس داشته باشد که عالیم مهم

 
 

و  را بخورند، چنان از درون خایل اشو زندگ

تنها سالحش جز  شهیهراسان بود که هم

 ش،یهاو بددهن   اشعصن   یها پرخاش

اش  بود که پشت  یاعجوالنه یهایی  گمی تصم 

 .کردهان یمرا پن شیهاصالیاضطراب و خشم و است 

  .شنبه بشهباشه، اجازه بده پنج-

  یاجزا ی   مدام ب د،ی  گآرام نیم شیهاچشم مردمک

  کیو انگار به دنبال کشف  چرخند صورت من یم

 .هستند ب  ماجرا



  !هیسا یمشکوک شد-

”نه به  می گو و نیم دهمهم حرفم را قورت یم باز 

کوتاه و   یهاحرف یتو، نه به اندازه یاندازه

 یو باربد، نه به اندازه دهی به سپترسناکت راجع

 شود درست یم ی   که در حال گفیر  همه چ  آرامیس  

  دنی تنشنجت بعد از شن یو نه به اندازه یدار 

 ”…اتپزشگ یمن و پرونده یهاحرف

  !برم س کار د ی حموم، صبح با رممن یم-

 :زنداش غر یمجواب دلخواه دنیاز نشن کالفه

مرده بودمم، تو بعد   مارستانی من امشب تو ب عن  ی-

حموم که صبح   رفنر یم  یاومدیم ی و زار  هیاز گر 

عروس و  ی   س کار! کاش بابام زنده بود همچ یبر 

 آدم فعال و پا
ً
رو  یکار   ی   به روند و روت بند یکال

  …کردذوق یم کمهیطفلک  د ی دیم

 :کنملب زمزمه یم ر یز 

  !خدا رحمتشون کنه-



و در همان حال   دومرو نوک پا به سمت اتاق یم و 

 :دیآغرغرش یم یباز صدا

  ی   ع-
ً
رباته المصب، انگار بهش برنامه دادن! اصال

دل    تونههست که یم شن    ی   انگار نه انگار اول

 …من باشه شیخوش تا صبح پ

 :میگو و یم شومراهرو گم یم چی پ  در 

  !غر نزن-

 …و قفل نکندر حموم ر -

  !درصد هیفکر کن -

و  شنومرا که یم شیهاجهش قدم یصدا

و خوب   اندازمکنان خودم را داخل حمام یمخنده

با  نیندارد، بنابرا یا دهیقفل کردن در فا دانمیم

 .مانم پر تپش و ملتهب منتظرش یم قلن  

 

 

*** 
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 آخره، هر گ یهفته نی خانوم ا هینره سا  ادتی-

شی کال   ه،ی  گ  ه،ی  پ  یخودش آشی    تونهگشاده نیم  ی 

  گهید یاز هفته تونمکنه رو از االن آگاه کن من نیم

مردم که دلشون رو بدست  یهاخونه وفتمی راه ب

  !ااا ا ارمی ب

خوش   یرا از بو  میهاهیو ر  کنمرا رها یم نفسم

 میبرا را س صبج ی   ماش  یاش که فضا ادکلن

 .کنمکرده، پر یم  ی   انگمعطر و دل ار ی بس

چرا  م…مدمی فهم ل گفنر صد بار! همون بار او  نی ا-

  رو دوِر تکرار؟ افنر تو یم

چراغ قرمز زل زده   شمار هی که به ثان   طور همان

و زمزمه  رود من یم یبرا یااست، چشم غره

 :کند یم

  ؟فهیم دارم، چرا نیم  یحس بد-

و قرار شد به حرف  دمی من فهم زمیرسام جان، عز -

آخره،   یهفته شما گوش کنم، خودت هم گفنر 



  نقدر یا صد ساله س صبج  زنی  چرا مثل پ گهید

  ؟زب  غر یم

 .دونمام، نیمکالفه-

آنکه بحث را به سمت موضوع دلخواهش   یبرا

 :پرسم خلقش باز شود یم کیم  د یبکشانم که شا

ده زبان خوندن برا نیا حاال نگفنر -  یهمه فرس 

  ه؟ی چ

 ید ی پرسیم گهیسال د  هی ذاشنر چه عجب، یم-

 !یمبادا پررو شم و حس کنم به حرفام توجه کرد

. زنمخنده یم ر یز  ارادهکه ب    ست یخودم ن دست 

که هاج و    رسایم یبرا ها ی   و ماش شود چراغ سی   یم

 .زنندبوق یم انهیوحش کند واج مرا نگاه یم

 :میگو یم دهیبر  دهیبر  د یآکه نفسم جا یم  اندگ

 حد و مرز پررو-
ً
من   ،یجا کردرو جابه  ب  تو واقعا

 حرق  
ً
گفیر  ندارم! سال؟ رسام سال؟    یبرا اصال

 …خدا ی ما به ماه برسه؟ وا ی   ب یی   چ گذاشنر 



زنان   دارممعن   یهاخنده طاقت  را ندارد و ترس 

 :دیگو یم

 امروز نر  یلیخ-
ً
با   ا ی و ِس کار، ب خب حاال، آقا اصال

کت… دلم نیم میخودم بر  امروز ازم جدا  خواد س 

از  یبر  آد من خوشم نیم  ست،یکه ن  تمی. مشیر بیس  

  !جور جاها نیا

  شیبرا یدار ی خواب و ب  انی کردم و م  اشتبایه چه

که زانو    گفتم که امروز به درخواست خانم کاظیم

کمک    یبرا شیعود کرده بود، به جا  دشیدرد شد

  .رومیم یمراسم مولود کی  ب  رایدر پذ

 میبرا ی   و هم  شناختمنفر از مهمانان را یم نی چند

بود تا اعتماد کنم. اما گفیر  ماجرا همانا و اخم  کاق  

لحظه    ی   رسام تا به هم یها و غر زدن و تخم

  !همانا

 …گفنر یم داشنر -

و من فکر  کشد یم شی موها انی م  دسنر  کالفه

با روِح    رسیم پ یچقدر کت و شلوار و ت کنمیم

 .ندارد یسازگار  قرارشسکش و جان  ب  
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 من از زن جماعت یم  گه،یآره د-
ً
چه  ترسم،کال

 من   کل  دورهیم  نکه ی برسه به ا
ً
زنونه باشه! اصال

  کار لشکر زن دور هم چ   هی ؟چ   عن  ی فهممنیم

؟یم   کشنفقط سک یم کی  
 

 …گهیهمد تو زندگ

مناسبت   هی و  ست ین رسام جان اوال که دورهیم -

  توب  یم و قشنگه؛ تو  ی  کار خ   هی داره، دوما  مذهن  

اما مسخره  یت انجام ندخودت و خانواده یابر 

  !ست یجالب ن یی   کردن هر چ

 :دیگو از قبل یم تر یکفر 

 خ کنمشما نرو منم مسخره نیم-
ً
  نهی در ا شی  ! حتما

! تو هم که   دا ی هم شوهر پ یکه برا   …کی  

 :کنمگرد شده حرفش را قطع یم  چشماب   با 

نشون بده،  دکیر خودت رو  هیامروز برو  یتو جد-

 دار 
ً
عقلت رو هم از دست   مچهی ن ی   هم یواقعا

من دخیر هجده  کن  ! تو فکر یمبه سالمنر  یدیم

من رو  کیس  می تو زندگ ی ای تو ب  نکهیسالم؟ قبل از ا

  یمن چقدر برا دوب  نرفتم؟ یم نجاها ی من ا ده؟یند

س جز تو، من  ب  رایو پذ یمراسم مولود  رفتم؟ نیر



تو رو خدا خل و چل  آم،نیم کسچی به چشم ه

 از ا ار یدرن  یباز 
ً
  !آدکارا بدم یم  نیچون من واقعا

 :زندحرص پچ یم با 

 …یآهمون بهیر که به چشم نیم-

راجع به کار و زبان  می داشت  ده،باز داره ادامه یم-

  !هامیزدحرف یم

ام که  و در عجب مانده کنمنگاهش یم چشیم ر یز 

و درمانده است؟ آن هم  شانیحد پر  نی چرا تا ا

وار  اگر به صورت معجزه کردمکه من فکر یم  زماب  

سبا آرامش خاطر و ب   می بتوان  شن   و دروغ    اسیر

 او روز بعد خمیکنار هم باش
ً
خوشحال و  یلی! قطعا

  !آرام خواهد بود

کت رو کیم  خواموقته یم یلیخ- ش بدم گسیر   کار س 

  یلی س کار نبودم که بخوام خ یاما در واقع باال

  سی انجام بدم، االن هدفم تأس خاض ت ی فعال 

کت هست تو ترک  یشعبه  ی... حوصلههی دوم س 

اکت جد همه  خوامرو ندارم یم ا ی   چ نیو ا د یس 

خودت رو  حساب   د ی! با یکاراش رو تو انجام بد



تخصص    یلی خ  د ی ببخش د یبا گهید ویل کن    عجم

فکر  تو به اندازه کاق   یتوش نداره، اما برا مهندیس

 …هست  ی   انگجانی کنم ه

بان تند چد ی پدر هم یم دلم   یو قلبم در لحظه رص 

 ی . ببخشم؟ دقد ی  گیم
ً
  ت ی موقع نیا ی   چ چ    قا

دلم   یلیخ خواست ببخشم!؟ دلم نیم  د یرا با ب  ا یرو 

اتفاق   نیا  یلیرا خوش کنم که اگر بعدها به هر دل

ذوق نکرد!؟  شد در ذوقم بخورد اما مگر یم فتاد ا ی ن

 :کنمزمزمه یم زدهجانی ه

بخونم  هست که زبان ترگ هی اگه هدفت ترک-

 !خورهبه درد یم شیر یب
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خوشمزه بشو!   من اعصاب ندارم، حاال تو هم یه-

  وقنر  ثاب  در  یی  بگ اد ی  الملیلی   زبان ب هی د یشما با

کت پا بگ رو  یشیر یو قرار باشه زمان ب هی  کار س 

 یهمزمان با کار کردن بر  توب  یم ،اونجا بگذروب  

 ینمره کیمدرک زبان با  د یبا ک،ی دانشگاه، ویل

  کن    ت یر یزمان رو مد دو، بتوب   ،داشته بایس   عایل



کار   یرو تو  کسچی چون من جوِر ه و از کارت نزب  

 .جوِر تو رو! اعصابش رو ندارم حنر  کشمنیم

  هی  خ رخشمی زده به نبهت  د،یآباال نیم نفسم

  نی ا د ی  گکه در سم شکل یم  ام و تنها احتمایلمانده

 .نمیباست که دارم خواب یم

 به من؟  یزل زد  شکیل ن ی ا هی االن چ-

  نیبه خاطر ا د یآاز خودم بدم یم لرزد،که یم  فکم

 .ادیز  یهاشدننازکو دل  در ب   ب   یها همه بغض 

  نیبا ا یندار  تو مشکیل عن  یفکرشم قشنگه،  حنر -

 موضوع؟ 

 اندازد،یم ابانی خ کی یبه تابلو  شک نگایه  با 

  چد،یپیم ابانیکه داخل همان خ  سپس در حایل

 :دیگو یم

به  بچسن   ،جور کن   خودت رو جمع و  ه؟ی فکر چ-

بهش  گهید میسال و ن کی نه،  سالکی کار و زبان 

وقته  یلیخ  نا ی ا یهمه  یبعدشم من برا ،یدی رس

 هی و بهت اشاره هم زدم اما حنر  دم ی نقشه کش 

   گمبهت یم من وقنر  هی! سایسوال ازم نکرد
ً
واقعا



 ب
ً
 عتماد از خودم به تو ا شیر ی دوست دارم و واقعا

  از ی که از س ن  ستمین ساله ست یدارم، پرس بچه ب

به تو فکر کردم و راجع یلیبهت بگم. من خ می جنس

برات انجام بدم که تو حس   یچه کار   نکهی . اکنمیم

 گهیکه د  ، داشته بایس   تی به خودت و زندگ خوب  

! من تمام  گوشت تلخ نبایس    یجو اون خانم پناه

فکر    ت یدگبه تو و زن خوابمکه نیم  ب  ها شب 

بده،  ب  زنونه چا حاال تو پاشو برو مهموب   کنم،یم

 .جمع کن و من رو دق بده دسنر شیپ

  خنک و مطبوع در حایل یی   پا  نی در ا  کنمیم حس

وع نشده مانتوام از شدت   یکه هنوز روز کار  س 

است. با وسواس  دهی نمناک و به تنم چسب جانی ه

را   ی   ماش یهشیو ش کنم از بدنم دورش یم کیم

جانم   ندارد انگار در دل و  دهی. اما فاکشم یم یی   پا

 ب ی جروشن شده است که گر گرفیر  از آن ع آتیس  

 .دارد ن  یی  چسب و طعم شدل
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نکردم که تو رو دق بدم، به خانم  یز یر من برنامه-

کار    نی ا ست یقرار ن گهیقول دادم. منم که د  کاظیم



 کنسل کنم و کیس  هو ی رو بکنم اما اگه امروز رو 

و   شهبد یم چارهی اون ب ی نره برا خانم کاظیم یجا

 …دونستم. من که نیمشهنونش آجر یم

 .است  ی   نشدل م یبرا شیحرص صدا حنر 

چون  ،بدوب   چون نخواسنر   دونسنر نیم-

س  و رضا و باربد  دهی ! چون همش به فکر سپیدی نی 

ات  رابطه ی خوایم به توقر  چون تقر  … و اوب   نیو ا

و  کیش  یهاجمله یس  هیو  رو با من تموم کن  

! چون حارص   کن  یم فی پشت  سهم رد منطقر 

و به  وثید کهی اون مرت ی   تو ماش   ن  ی بش یشد

 …اما گوش کن    رشکا  شنهاد یپ

تر حد درشت  نیتا به ا گر یمطمئنم د چشمانم

اندازه   نیرسام تا به ا  شود نخواهد شد، باورم نیم

که هر   رضا حساس شده باشد، آن هم آدیم یرو 

تنفر مرا نسبت به او  انی   م ی   قیقطع به  کیس

  .درک کند توانست یم

 …رسام من-



و داخل   میرس ده بودم، یمکه من به او دا  آدریس به

 ی کوچه دق 
ً
. دارد را نگه یم ی   ماش رایهدو  کینبش  قا

کامل و    شهی مثل هم آنکهو ب   کشد یم  قر ی نفس عم

 :دیگو نگاهم کند، آرام یم ی  دل س 

  د یامروز با خته،یفکرم بهم ر  کمهیمن  زم،یبرو عز -

 یکارا. عرص   نیبرم دادگاه… خسته شدم از ا

 .نمت ی بیم

 :کنم و زمزمه یم دهمتکان یم یس 

 .باشه، ممنونم-

ام که گاز و هنوز در را نبسته شومیم ادهیپ ی   ماش  از 

من و   انی   ح  نگاه دهد یم  نشیکه به ماش  پر شتاب  

 .کشاندچند عابِر رهگذر را به دنبال خودش یم

امروز   د یکه با  یاقدم به سمت  پالک  دِر خانه چند 

پالک را بخوانم  خواهم. یمدارمدر آن کار کنم بریم

با قدرت دلم را چنگ  دسنر  کنمکه ناگهان حس یم

  .سازدیم یاز آشوب را در تنم جار  و موچ   زند یم



 یاهی . به قدر چند ثان زند خشکم یم می س جا مردد 

 میپا ر یز  ی هارنگ  برگ  ینگاهم رو  کنم،درنگ یم

بان قلبم در تمام تنم نبض یم چرخد یم   .زندو رص 

که   یلحظه فکر  کیو در  می  گرا به دندان یم لبم

 گویس    کنم،یم در سم شکل گرفته است را عمیل

سمت راست    ب ی را طبق عادت از ج  لمیموبا

و باالفاصله اسمش را لمس  آورمیم ون ی  شلوارم ب

را از  از آنکه جوابم را بدهد گویس   د یناام کنم،یم

را  ش”ی “الو  یکه صدا  دهموشم فاصله یمگ

 .شنومیم
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را دوباره به گوشم  و گویس   بندمچشمانم را یم 

 :میگو یم فکر ب   رو ادهیجا وسط پو همان چسبانمیم

نه ساده! من رو هم از خودم بهیر   ،تو نه احمقر -

فقط تنها اخالق رو مخت  …یی  نظتو ب   …شناخنر 

تخس و   یبچه هی ،یس  بچه یم هیمثل   که گایه  نهیا

براش ُمرد! تو فقط   شهکه البته یم  داشتن  دوست 

 ،سنر ین می زندگ  قی و عم عاشقانه ی رابطه ی   اول 



  دوب  نیم … یمی گو تنها اتفاق خوب زند  ی   بلکه اول

 احسایس فهیمنیم ؟عن  ی
ً
و   ست ی که مِن ب  اصال

دخیر هجده    هیهشت ساله االن به تو دارم با حِس 

   ؟ید ی تا حاال نفهم کنه؟ساله چقدر فرق یم
ً
واقعا

خب.  یلی مگه نگفتم تا حاال؟ خ ؟یبشنو  د ی فقط با

ت دارم، خ ت دارم! د یلی من دوس    وار وانهیهم دوس 

ت دارم… اونقدر د    نی دارم که نشستم ا  وست دوس 

به  شهمن که روم نیم دمیچند روز فکر کردم د

  یجور ی   هم خوامبابام بگم یم
 

کنم. اما    باهات زندگ

کار    یبرا کنمو وانمود یم  گمبه مامانم راستش رو یم

تو... بهت  ش ی پ آموقت یم! اونشیرفتم دوباره ک 

حلش کن.   یجور هیخودت  هم نگفتم چون گفنر 

  فکر تو   ی   بب 
 

کارا    نیمن قبل از تو، ا  و منطق  زندگ

 ید
 

 جا  وانگ
ً
  هی ،ب  هامی حر  هیجا شدن بهبود، اصال

االنم  کرد،به ذهنم هم خطور نیم ب  خط و مرزها 

  یدل خودم کردم هر کار   یبرا ست،یمنتش س تو ن

  ب  توانا ا ی ندارم  انجام دادم. من مثل تو امکانابر 

  ی   انگجانیه  یاندارم که بتونم مدل تو کار  خاض

خوشحالت کنم، من  جور خاض ا یبرات انجام بدم 



الزم باشه برات  یهر کار  خودمم و خودم، ویل

 یاخالقا  نیفقط دقم نده با ا  دم،انجام یم

 .من طاقت ندارم دت…یجد

ها و  . انگار برگشومساکت یم و  د ی  گ نفسم یم و 

  یآنها، چشمان مرا به باز  یدرخشش نور رو 

 دارند دسته جمیع  کنماند که حس یمگرفته

که   یمرا از حال خلسه مانند شی. صداچرخند یم

 .آوردمیم ونی  دارم ب

  !جابمون همون-

دستم  یتو  گویس    شومحرفش نیم متوجه درست 

ش   بمی ج یتو  حالعرق کرده است و من ب   ُسَ

دارم، محکم  جهی سگ  کیم  کنم. حس یمدهمیم

که همان لحظه   کشمیم  قر ی و نفس عم زنمپلک یم

 ب یدرست پشت سم مرا ترغ  ب  ترمز آشنا یصدا

 .پا بچرخم یپاشنه یرو  کند یم

را پارک  نشی چند قدم از من ماش  یفاصله به

آمده   یی   راننده که پا   یشهیو از طرف ش کند یم

 .”ای “ب کند است اشاره یم



  میهابه قدم و کیم اندازمبه پشت سم یم نگایه

  مهی پشت سم ن ی   هنوز در ماش بخشم،سعت یم

و آنچنان داغ و   شود یم ده ی باز است که دستم کش 

در آغوشش  تواند که یم  ب  پر شور مرا تا جا

که تنم   بوسد،را یم می هالب  محابا و ب   فشارد یم

  .شودیم حالسست و ب  

حال   نی شدن در مالعام، آن هم در ا دهید  تصور 

م آب یم که رسام را   ی اما انگار روز   کند دارد مرا از س 

تمام   یخودم را برا شیشاپ یبه دلم راه داده بودم  پ

ترسناک   ار ی بس  سخت و گایه یهاشکن  سنت   نیا

 .آماده کرده بودم
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 یدر آن حال و هوا  ب  ایرو  یبوسه نیآنقدر ا 

  حسس  و ب   میهاکه لب   د یآکش یم  ییی   پا

به تقال  قینفس کامل و عم کی یو برا   شوند یم

  .افتمیم

که   و با لحن   کند دستانش قاب یم انی را م صورتم

و عشق پنهان  در آن را  طنت یش  به خوب  

 :زندپچ یم شناسم،یم



که    ب  هااز لب  د ی! بادمتی بوس بود نیم فیح-

  نیبه ا یهاحرف
 

 …کرد  قدرداب   زنن،یم  قشنگ

  رود و ذهنم یم کنمچشمان روشن براقش نگاه یم به

  نشی ماش ی   ر هم مرا د هوا که ب    یبار  ی   اول شیپ

  .و چقدر بهم برخورد  د ی بوس

اندازه خونرسد و حق به   ی   آن لحظه هم هم در 

نفس   کیهات خسته شدن از جانب گفته بود لب 

 …حرف زدن

 ه؟ یسا-

 جانم؟ -

اق   هی  خواممنم یم- به  گهیبکنم، فقط بعدش د اعیر

 !بهی سخته و عج کمهیچون واسه خودمم  ار یروم ن

  دهمهم فشار یم یام را رو گز افتادهبه گز  یهالب 

 :میگو و یم

 .بگو -

 که یم  نی ا-
 

راستش من   دت…ی جد یاخالقا   گ

  د یبگم شا یچطور  عن  یخودمم سختم شده… 



  دا ی مثل ش که با زب    کیس  اد یهمش تو ذهنت ب

  نیازدواج کرده و صد مدل دوست دخیر داشته ا 

من  هست   نمی! راستش همآد کارا و اداها بهش نیم

 تعر 
ً
 ی  و غ تی  از غ درسنر   فیاصال

بودن نداشتم   بر

دوستام بودم، نه بابام،   ه ی وقت نه شب   چی و ندارم! ه

خودم که خواهرم رو گرفت…  یمیقد  قی رف نه حنر 

 
ً
با منطق من جور در  ره،تو س من نیم ب  ا ی   چ هیکال

 شه،ی تو ش رو بکن   گهید  گیتو خون  نکهی ! اآد نیم

 
 

نداشته  برام معن   رهسوال یم ر یمن ز  چون مردونگ

برام   حساسم،تو  ِی وقت… اما دروغ چرا؟ رو  چی ه

از همه گفتنم   کنمافتخار نیم …یبا همه فرق دار 

که االن   حیس نیا کیسچیبه ه  بدوب   خوام فقط یم

که    یلیاز دال  گیبه تو دارم رو نداشتم… راستش 

 یبود برا خته یر  گرفته بود اعصابم بهم  یلی حالم خ 

مون گذشته و موضوع رابطه  یهفته  نیچند نیا

  نیرو ا  نر ی حساس کهمن   گفتمش یمبود! همه

دخیر نبود، کاش مجبور   ه ی موضوع نداشتم کاش سا

و افکارش بذاره،  د ینبود به خاطر من، پا رو عقا

  گفتمیم  یی   چ هیمن   کاش تجربه داشت و وقنر 



به خودم اومدم   هو یاما  خوند…اون تا ته خط رو یم

 ه ی نکهیخدا! من طاقت   فکر کردن به ا یا دمیو د

 ندارم، یه فقط دوست داشنر  و نفر ر  هیتو  یروز 

کنم؛    لیتو ذهن خودم طرف رو خوار و ذل خوامیم

لمست کرده…   تصور کنم کیس نکهیبه حال ا  یوا

  بایس   د یاکه ب  هسنر  ن  یتو هم  هیخدا رو شکر سا

که    ن  یاز ا تر وونهی ! ده یسا  شدمیم وونهیوگرنه من د

 .االن هستم
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 یم  یا
ً
بشوم و  خانم کاظیم الیخب    شد کاش واقعا

که جان در    ب  دل خودم تا جا یامروز را برا کی

.  زدمدلی  قدم یم  یهانارنج   نی ا یبدنم داشتم رو 

 شد یم خایل  الی تا هم سم از فکر و خ رفتم آنقدر یم

ها مانند  و بعد از مدت ماند نیم میدر پاها  ب  هم نا

  یها. لذت هضم حرفدمی خوابقبل با آرامش یم

نبود،  مانی مکالمه یقهیدر حد چند دق  میرسام برا



خودم در خلوتم تکرارش  یبارها بارها برا د یبا

که   در تک تک کلمابر  شدمو غرق یم کردمیم

اف کرد   .صادقانه اعیر

داشتم همانقدر که   از ی ها نحرف نیا دن ی به شن  من

  از ی “دوستت دارم” از زبان من ن  دنی او به شن 

  یهابه اشک به رفتارم و حنر  توانست داشت و نیم

  .بسنده کند امشب ید

  یگوشه  شهیهم دست خودم نبود که هم من

 برا  ی   ب جنیس یرابطه نکه ی ذهنم از ا
ً
 یما رصفا

که   یزودتر از موعد یل ی آزمون و خطا است و خ

 .دمی کششکل گرفته بود، عذاب یم خواست دلم یم

آنکه از طرز فکر متفاوت رسام آگاه بودم اما ته   با 

در    اشتفاوبر کردن و ب  رفتار  یهمه عاد نی دلم از ا

  ب  ایچنان دن  شیهااما با حرف دم،ی ترسیم نهیزم نیا

  میهاپلککه   د،ی بخش شانم یاز آرامش به ذهِن پر 

 .افتدهم یم یرو 

از هم    یادیبا شوک ز  یانگشیر  یبا حس سد  و 

از نگاه  شانمیداغ و نگاه پر  یهافاصله گرفت، پلک



انگشیر  دنیدستم ُس خورد و با د یخندانش به رو 

  یکه تاللو و درخشش از دست و دلباز   ب  بایز 

 .رودنفسم بند یم دهد،خی  یم دارشیخر 

 چه با اممانده
ً
که خودش   میبگو  د یچرا االن؟ اصال

 :زندگوشم پچ یم  ر یو ز  رسد به دادم یم

ت  خودم رو نگه دارم، طاق تونممن مثل تو نیم-

تولدت  ست…ی! دست خودم نیندارم تا عرص 

 !مبارک

خشکم زده است، اگر  هر ابراز احساسابر  یجا به

کنم.    هیزار زار گر  نمیبنش خواهد کند دلم یم  میرها

و   رود یم انگشیر و صورتش یه ی   زده نگاهم ببهت 

 هیگر   یآور آنکه به شکل فضاحت   یو برا د یآیم

امروز چندم آبان است؟ اما   کنمنکنم دارم تمرکز یم

 :کنمیم هزمزم ربط ذهنم قفل شده است و ب  

برم  تونماالن نیم نی قشنگه، من که با ا یلی خ نی ا-

شنبه بهم پنج شت ی بمونه پ یخواس کار… یم

  ؟یبد



  چی . کاش درک کند من هخندد و مهربان یم نرم

ام که داشته را  ام، نه کیسشده ز یوقت نه سوپرا

 در    یبرا ب  با یز  نی به ا  یاهیهد
ً
تولدم بخرد و کال

 هد یخانواده
ً
در حد مرسوم نبوده    هیما اصوال

 .است 

ه که با هم-  بهیر
ً
  یبر  ی   اتفاقا

ً
س کار، برو که واقعا

  یدار  لطف در حق خانم کاظیم یفکر کنم به جا

 …کن  بد قولش یم

 

*** 
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مطمئنم آدرس را درست    نکهیشده است و با ا  رمید

پالک ده باشد، مردد   د یخانه با  ی   ام و همآمده

سمت راست و نه سمت   کیپالک  ینگاهم رو 

 .چرخدچپ یم

  می ضخ یچادرها  کهحال دو خانم درحایل ی   هم  در 

چشم و چانه مهار   یرا با مهارت تا رو  شانمشگ

را  دمیترد قرارم،و از نگاه ب   ستند یااند کنارم یمکرده

 .فهندیم

م نجا ی ا-  .پالک دهه دخیر

 .دهمتکان یم یس 



بزنم  زنگ د ی. من باد یی ممنونم، شما بفرما  یلیخ-

 .دمی اطالع بدم رس 

که    مانمخانه یمو من منتظر صاحب   روند یم آنها 

دارد و مرا به داخل دعوت  ن  ی نش گرم و دل  یصدا

 شوم . با ورودم به خانه متوجه یمکند یم

  ب  و با راهنما اند دهی شان زودتر از موعد رسمهمانان

 که به استقبالم آمده است رایه  دخیر جواب  

خانه یم و هر   شوم. به سعت مشغول یمشومآشی  

  کیپچ کنان بار دخیر جوان پچ کی  قهی دقچند 

  د یبا زنم. حدس یمدهد یم حی توض  میرا برا یکار 

شان باشد چون با عروس ا یدخیر خانواده 

 فنیآ یکه پا   ب  و صدا خانم کاظیم حاتی توض

  .باشد  انسالیم زب   د ی خانه باصاحب   دمی شن

و   د یآکه باز یم  چرخمتند تند دور خودم یم دارم

بچرخانم. دستان   یبروم در سالن و چا  د یگو یم

م برا دنیو باز با د کنمرا پاک یم سمیخ   یانگشیر

 یساعت گذشته قلبم هر   کی ی   بار در هم ی   هزارم

ممکن پر از   یرا تا جا ن  ی. با لبخند سزد یر یم یی   پا

وارد سالن   ر یو س به ز  کنمیم یچا  یهااستکان



  اد یبا به  کنمیم و سیع شوممجلل و پرنور خانه یم

دن تقر    کیرا از  ب  را یها پذصورت مهمان ن  یسی 

وع کنم. کیم س دارم چرا که مثل   سمت س  اسیر

تمرکز داشته باشم و ذهنم مدام  توانمنیم شهیهم

  کی دنی است و شن شب یاتفاقات صبح و د در ب  

 کی. اما چون دهد یم ابمآشنا مدام دارد عذ یلیفام

 به  توانمنیم ست یو تکرار   ی   روت یلیفام
ً
منحرصا

 شخص منحوس در ذهنم ربطش بدهم، ویل

و نه جداگانه دم در چه  کیآن پالک  فی تکل

و در جواب تشکر   دهمتکان یم یکالفه س   شود؟یم

که بشمارم به   گردانم. س بریمزنملبخند یم  ،خانیم

است که ناگهان چشمانم در   دهی نرس ی چند نفر چا

 .خوردجفت چشم آشنا گره یم کی

  ؟ب  جون، تو  هیاوا سا -

بلند گلرخ توجه دو خانم مسن به سمت  یصدا با 

 فشارمرا در دستانم یم خایل ن  ی . سشود من جمع یم

 .چرخددور سالن یم  یاو نگاه ماتم لحظه

 …دهی ! خواهر سپسهیسا شونیمامان هاجر، ا-



 
ً
کابوس    کی خواب باشم آن هم گرفتار  د یبا  قطعا

مادر و   یرضا، جلو  یپدر  یکه درست وسط خانه

 .امستادهی ا لشی خواهر و فک و فام
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اضافه کند که مادرش   جیباز توض  خواهد یم گلرخ 

 :دیگو به من یم یهمراه با نگاه نافذ

  .…یسادیها وامتوجه شدم، برو س راه مهمون-

  ستمیآنجا با گر ید یلحظه کی کنمیم  احساس

 کیس کنممن سنکوپ یم بار نیا
ً
به دادم   و قطعا

  .دیواهد رس نخ

خانه یم عیــــس  را  ن  ی و س  رسانمخودم را به آشی  

 یتقر  ی   م یرو 
ً
 با حایل لرزد . دستانم یمکنمپرت یم با

تا به خانم  کشمیم ونی  را ب لمیموبا خراب گویس  



 کار ی اگر تا آخر عمرش هم ب زنگ بزنم. حنر  کاظیم

 نر ی اهم  چی ه  میلحظه برا  نیشود و نونش آجر، در ا

 .ستمی بمان ن نجا یندارد. من ا

  خانم؟ هیسا-

 را با خشیم میهامادر رضا دندان یصدا دنی شن  با 

در  شود آخر مگر یم فشارم،هم یم یمضاعف رو 

 تصادق   اتفاق شویم  ی   شهر درندشت همچ  نیا

 .گردمبا اکراه به سمتش بریم افتد؟ی ب

  یو خوش طرح و نقشش رو  د ی که چادر سف   نمی بیم

و فرم گردنش و حالت راه  شی هاشانه افتاده، شانه

داشیر    ی. براکشد سنش را به رخ یم  شیر یرفتنش ب 

 ی  پ یلیفقط دو فرزند آن هم به سن رضا و گلرخ خ

خانه را پشت سش یم   بندد و شکسته بود. دِر آشی  

  نیبه ا یا اتفاق نادر است که در خانه کی  نیو ا

خانه به سبگ رب  و مد  گی ش  قد  آشی  
ً
در   یمیکامال

 .داشته باشد و اپن نباشد

  نجا…یا  یا ی شما قراره امروز ب دونستممن نیم-

 نیم
ً
 …که  دونستماصال



 :می گو هر چه تمام یم تلج   با 

 نجا یوگرنه پام رو ا خانم رحماب   دونستممنم نیم-

ه به هر کیسذاشتمنیم   ب  هر جا ا ی . االنم بهیر

بفرسیر  چون  براتون کمگ ی   زنگ بزن ی   شناسیم

 .رم من دارم یم

هست، هر سال تولد امام   می میسفره نذر قد نی ا-

 به اندازه کاق   لیدوستان و فام ندازم…کاظم یم

بعد   بیس   ب  رایپذ ی   هسیر  که بچرخه، شما هم بش

 طلب
ً
 .یشد دهی برو. حتما

 :دهم و با حرص جواب یم زنمیم یصدادار  پوزخند 

هست، پس   ت ی به قدر کفا لیو فام اگه دوست -

!  نی بنداز  ب  را یرو به دردِس پذ زنی  پ هی گناه داشت 

 …دهیپا درد امونش رو بر  گهید  خانم کاظیم

سفره،  نی هست تو ا میخودش سه  خانم کاظیم-

 …نذرِ  هی  نی که ا  گممن فقط خواستم باشه. یم

نذرتون قبول باشه، گر چه که شک دارم، چون  -

از  گیباشه من  عالم و آدم هم که از شما راض  



من رو   د ی! شما شاگذرمو نیم ستمین پرستون راض  

 …شناسممن خوب پرستون رو یم ویل ،ی   نشناس
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انداخته را شل   اشیروس  یگره  ر ی که ز   یامهره

 .افتدیم  یی   پا ن  ی با سنگ شیهاپلک و  کند یم

م بچه خانم، تو همکالیس هیسا شناسمت من یم-

! مگه خواست خاطرت رو یم یلی خ  ،یرضا بود

جو رو  پناه یهیما سا  یهست تو خانواده کیس

 نشناسه؟ 

اگر در   دانمنیم د،ی  گچشمانم را یم  یجلو  خون

خانه باز نشده بود و همان دخیر جوان با   آشی  

س  حی مل ب  صدا بود ”مامان هاجر، خانم فتاح   دهی نی 

وع کنه، شما نم خواد یم با دست باال   ن؟”یایس 

  کردم؟ام چه یمرفته

 :کند رضا با آرامش اشاره یم مادر 

و - ، بگو س  هم   ن  یی  و ش وهی م دسنر شیپ هیع کی  

  !نجایا عیــــس  ار ی ب



تا  مانمو منتظر یم کنمشان یمفقط نگاه زدهبهت 

 ن  یی  و ش  وهی م یهادسنر شیدخیر برود و با پ

دف و  ینوا  یبرگردد و دوباره پشت سش در را رو 

 .زن ببندد کیخواندن 

من دستام   ؟کیس  رو خودت یم ب  زحمت چا -

 !لرزهیم

  یو جلو  زمیر یم یچا  حرص و جنون، استکاب   با 

خانه  ی   م یرو  شیرو  . دستش کوبمشان یمگرد آشی  

  ند ی بنش خواهد و یم د ی  گیم صندیل کی یرا به لبه

 :دیگو که همزمان یم

  ؟یز یر خودت نیم یبرا-

  د ی کل  یها دندان یو از ال زنمچشمانش زل یم در 

 :غرم ام یمشده

 .دیی دارم! شما بفرماحروم ن یمن عادت به لقمه-

و با   ماند و هوا معلق یم ی   زم انی کمرش م  یالحظه

 
 

و   دوزد گچ، نگاه ماتش را به من یم  ید ی به سف رنگ

  بار نیو ا  کند رها یم صندیل یسپس بدنش را رو 

  یدی سف  دنی. با دکند را باز یم اشیروس  یگره



 کند،از تنم عبور یم برقر  انیکف سش انگار جر 

 .سش نبود یتار مو رو  کی حنر 

 :کندگرفته زمزمه یم  ب  صدا  با 

  !د ی ترسزبون سخت، یم نی از ا  شهی هم-

سم به باد بره،   نکهی قبل از ا ی   هم یبرا ،آچ  -

راحت شه.   الشی کرد که خ  خودش من رو سالچ  

 گ  فیرو هم براتون تعر  نا یا
ً
 کرده؟ شماها واقعا

من نگاه  ی تو چشما نی دار  ب  به چه رو ؟ی   هست

ما،  یخونه  نی اومد نیپا شد ب  به چه رو ؟ی   کن یم

ستون   ت ی خواهرم؟ شماها انسان یخواستگار 

ف دار  شه؟یم   از جون ما؟ نی خوایم  چ   ن؟یس 
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 :کند از درد و التماس نگاهم یم پر 

شما رو   دمیفهم ! من فقط دونستم نیم ج  ی من ه -

ماجراها  یهی بق …یتو تظاهرات گرفیر  و اخراج شد

 …کرد   فیبرام تعر  دهی رو سپ 



نرفته و   ِی کاِر نکرده، جا  دهی رو شکر که سپ خدا 

 .نگذاشته بود باقر  مانیحرف  نزده برا 

رو   قشی خانم، رضا بعد از اخراج شما دق  هیسا-

چقدر! اما    یاسال و خرده هیسال،  هیبگم   دونمنیم

شما، من و   یخواستگار  اد ی ب  خواست بعدش یم

که خدا   م،یمن مانعش شد الخصوصپدرش، عیل

هم به خاطر حرست و  مونم…ی چقدر پش دونهیم

  نکهیم گذاشتم هم به خاطر اکه به دل بچه  یانهی ک

 اشتباه بود  صوراتمت
ً
 …راجع به شما کامال

من در  جواب   ب  طال یها بچرخد، سال د ی با ا یدن

خانه یهاپشت پنجره که   مردم در حایل یآشی  

و هر روزم   کشتمرا یم می اهایخودم رو  یداشتم برا 

وع یم از ی را با سخ کردن پ هدر شود و  کردمس 

 ی دق
ً
  ست یروز تولد ب قا

 
  وقنر  امو نه سالگ

 
 امزندگ

با مادر   د ی با ست یی بایو ز  می تحول عظ یدر آستانه

را بشنوم   ب  هارو و همکالم شوم و حرفرضا روبه

کشیر     یهی   بلکه انگ کند که نه تنها خوشحالم نیم

  .کندیم تی خاندان را در من تقو  نیتک افراد ا تک



  یبرا رسد،جالبش یم  یهادارد به بخش یباز  اما 

 :پرسمیم قیعم همراه با بازدیم ی   هم

  به من؟بود راجع تصوراتتون چ   ؟یجد-

م به سطح م شود نگاهش پر یم باز  چشم  ی   و با س 

 :دوزدیم

 نظرم  دمیدشما رو یم اومدممن اگه یم-
ً
قطعا

 هیبودم شما از  دهی . من فقط شن شد عوض یم

  ت یفعال ،یجسور  ،ب  پرواب   ،هسنر  مرفه یخانواده

 …دونستم! من نیمی دار  ایسیس

م یم خورد را یم حرفش . ماند و نگاهش مات انگشیر

 .دهدتکان یم یسپس با افسوس س 

  ؟چ   ی   دونست نیم-

و انگار   کند را محکم یم اشیروس  یگره  دوباره

م دارد و با حایل  :دهد ادامه یم ب یغر  واقعا از من س 

!  و خانم و با حجاب    ب ی نج نقدر ی ا دونستممن نیم-

 …تو تصوراتم بود گهیدخیر د  هیمن 



  د یبا کنمکه احساس یم  کوبد چنان تند تند یم قلبم

 به گوش مادر رضا هم برسد. با حیس شیصدا

از   تا بلکه کیم گذارمقلبم یم یدستم را رو  یاراد ی  غ

بان ب  
س و رص    .بکاهم  امانشحجم خشم و اسیر

  د یخوددار باشم و شا توانمنیم گر ید شود،نیم اما 

مثل رسام مرا از آنچه که  و پشت و پنایه دلگریم

  .کرده است   پرواتر بودم ب  

  یوا یا-
 

شما با دل    نیکرد  پس چه گناه بزرگ

  یخودهمه سال ب   نیعاشق ما دو نفر! پس من ا

 همه چ   ینهی ک
ً
  ی  تقص رضا رو به دل گرفتم و اصال

  شما بوده؟
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کم  و مادر رضا کم د لرز یم  ت ی دارد از عصبان میصدا

  یتا در بسته رود نگاه پر آبش یم ترسد، دارد یم

خانه و بریم خوشبختانه با   ا ی. متأسفانه گردد آشی  

 تو مهمونم  ی”من س سفره ینوا

ما را   یصدا کیس  چی صدقه ست مسلمونم” ه از 

 .شنودنیم



و با کف دستم محکم   دارمگام بلند به جلو بریم  کی

آنقدر محکم که هم دست خودم   کوبمیم ی   م یرو 

 .پردهم مادر رضا در جا یم افتد به گزگز یم

م، حنر -  محیر
ً
  ت یحالل یخوااگه یم خانم مثال

ها رو خر که آدم  نی ! ا ست یراهش ن نیا یی  بگ

! به فرض کن  بدتر حالشون رو بد یم فرض کن  

درصد احتمال  درصد نه پنج  هی می بگ محال حنر 

همونشم به چه درد  داره حرفاتون راست باشه ویل

  نگر سطج نقدر یشما ا نکهیاالن؟ ا خورهمن یم

که   د که من رو تو ذهنتون با چهارتا صفنر یبود

حاال گفتنش چه سود   د،ی تون بوده ساختدلخواه

 ی   که هست  ن  یتر از اخودتون رو کوچک نکهیجز ا

 ای   بکن 
ً
  نی . بعدشم پرس دسته گل شما که حتما

 ب  رو از شما به ارث برده با چه رو  هی روح

من، که حاال اون  یخواستگار  اد یب  خواست یم

  ؟یبود بوده که شما ناراض   نیوسط مشکل ا

و از ته  کوبمیم ی   م یدستم را محکم رو  گر ید  بار 

 :میگو دلم با حرص یم



ت چرا از  تون رو! شما جماعبساط نی ا د ی جمع کن-

 یشما خودت دخیر دار  د؟یکشخجالت نیم ج  ی ه

 نیم
ً
دمار از    اد ی مثل پرست ب گی تریسواقعا

نگاه نکن االن پرست تو اوج   اره؟ی روزگارتون درب 

حال  نیاون دار   یهست، شمام به واسطه

تراش نابود شدن، اون که  از رضا گنده …ی   کن یم

اش گذشت. که اگه  دوره  ست،ین  یددع گهید

  ر یسم رو ز   ا ینبودم  نجا ینگذشته بود، من االن ا

  شده بودم زن پنهاب   د یبه زور و تهد ا یآب کرده بود 

ت رو مسخره شینما ! خانم رحماب  شی اغهی و ص

وع کرد یلی خ اما بذار من برات قشنگ  یبد س 

با  ن  یهم نش گهیتمومش کنم، که چند سال د

  یبخور خودت حرست 
ً
 به پرس من چه، اگه  اصال

ه نیم  نیا !  شد تظاهرات که اخراج نیم رفت دخیر

 دهی گفته، اما سپ   به شما چ   دهی سپ  دونممن نیم

کار منم تازه   دونه،رو هنوز نیم موضوغ هیاصل 

که به س   بنر یاز اوج مص ج  یه عن  یپس  ده…ی فهم 

  .دونهما اومده رو نیم



اگه اخراج   حنر  ،من اگه مستحق هر مجازابر  رفتار 

اومد   چاکنهی عاشق س کیبود، پرس شما به عنوان 

من گذاشت که همون چند   یرو پرونده ب  ای   چ

درصد احتمال بخشش من دود شه بره هوا! اما تا  

به خورد   یجور کی رو من به هر بدبخنر  نجاشیا

و   هعقد یدامنه گفتمبا خودم یم دادم،منطقم یم

من،   یخانواده د ی ! شاانتهاسآدم ب   هی  یهاحرست

ُپست و در آمد پدرم  و حنر  گهیتعامل ما با همد

  یلی جا کرده. خرضا جابه یمرز عشق و نفرت رو برا

 .ست ی ن سخته درکش اما نشدب  
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  یزدهو رو به صورت بهت  کشمیم به سخنر  نفیس

 :دهممادر رضا ادامه یم

! نه که کم شد تموم یم جا ی   هم هی کاش قض   ویل-

  نیا اقتمیها، نه! من لباشه یدرد
 

 نبود ویل زندگ

 
 

خودم رو جمع و جور کنم. اما رضا   بلد بودم زندگ

تموم  صفنر ام رو نابود کرد، پدرم رو با ب  خانواده



 کیس  وادار کرد از شغلش استعفاء بده و مسافر 

آژانس هم کار کنه   تو ها، همزمان کنه! اونم تو جاده

  ر یباشه که مد وقنر  هیکه دخل و خرج خونه شب

ار  پاش ک منم مجبور شدم پابه شد؟بود اما مگه یم

که    می کن   مخق   ا یدن یکنم و هر دومون از همه

  ! در حایلمیکنجرم یم میانگار که دار  میکن یم کار چ  

رو پرس شما انجام داده بود  اصیل  ت یکه جرم و جنا

مش رو به دوش یم بعد از  م…ی دی کش و ما بار و س 

بعد از هشت   شیماه پ نی چند بت یاون همه مص 

 
 

  د  یتهد  هیبا   بار نیاما،  سال دوباره برگشته تو زندگ

خواهرم… من عاشق  خواهرم بودم،  د،یجد

  کهب  به گردنش دارم، تا جا یحق مادر  ب  جوراهی

ذهنم فقط پر از خاطرات   کنهام کار یمحافظه

  هیکه با من فرق داشت اما   یادهی سپ  س…دهی سپ

که اسم من از زبونش    یاز وجودم بود، خواهر  کهی ت

  یهابه برکت حضور رضا و نقشه  ویل افتاد نیم

دخیر از   هی ! شد کمی یشد دشمن شماره فشی کث 

 
 

گرفته و    د یشد  دست رفته… االنم مادرم افرسدگ

  ی. رضا تک تک اعضاست یحالش اصال خوب ن



عمد با قصد و   یکرد، از رو   ابود م رو نخانواده

دلت خوشه هر سال  غرض! اون وقت شما نشسنر 

  ی   شما بودم هم  ین جام  ؟ینداز نذرت رو سفره یم

 …کردمیم لش ی االن تعط

  که وقنر   زنمدارم با حرص و جوش حرف یم آنقدر 

از   سیصورت خ یتازه متوجه افتم،از نفس یم

 کنمدلم بلرزد فکر یم خواهد . تا یمشوماشکش یم

کرد؟ و با همان حال خرابم   هیمگر مامان کم گر 

خانه ب خواهمیم   میبروم که صدا ونی  از در آشی  

 :زندیم

 خانم؟  هیسا-

 .ستمی ایم فقط 
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ازدواج   یدار  دمی شن دهیرضا رو حالل کن، از سپ -

چشم ببند    ت،ی اتفاق خوش زندگ منیبه  ،کن  یم

!  اهمی منم روس  ،یگذشته… تو حق دار   یها یرو بد

دوستت   یلی رضا خ ویل …ج  ی ندارم ه حرق   چی ه

  چ   دونمداشت، هنوزم داره؛ استغفرهللا! من یم



 یم
 

  قسم زهرا یبه فاطمه ،ید ی کش  چ   فهممیم ،گ

 دونه خودش یم ده،ی سپ یکنم برا   یکردم مادر   سیع

رضا نجاتش دادم   یدست و پا  ر یبار از ز  نی چند

 هی سمتش… اما وقنر  اد ین گهیقسمش دادم د

کنم؟    کار چ   زنهام رو یمدر خونه کنونهیگر   یدخیر 

عمرم  ویل  دونم،خودمم یم اهم،یسجا رو من همه

رضا رو حالل کن اون   ست،ی ن ا ی دن نی به ا گهید

 
 

 بچگ
ً
 …داشته سخنر   واقعا

و با تأسف   اندازمنگاهم را به مادر رضا یم نیآخر 

 :میگو یم

  هیکاش   د؟ی کن من بگم حالل کردم، شما باور یم-

 .ی   گفت بهیر یم یقصه

انگار که از در جهنم بخواهم فرار کنم،   مهی ساس  و 

خانه ب  بلند   یبه صدا توجهو ب   میآیم  ونی  از آشی  

را پا  می ها کفش  مهی اطرافم نصفه ن یو همهمه

  .زنمیم  ونی  و از در خانه ب کنمیم

بر آتش افتاده بر  مانند آب   ونی  خنک ب  یهوا

. کاهد یم وارموانهیو از التهاب  د  کند وجودم عمل یم



  یکه صدا  امدهی نرس اطیح هنوز به در اصیل

 .بزند خیخون در تنم  شود باعث یم دهی سپ

  ؟ب  نجای تو چرا ا ه،ی سا یوا یا-

 
ً
  کامال

 
  لی تحل ی انرژ  ی   آن را دارم که با هم آمادگ

کتک بزنم اما به   ی  دل س   هیرا  دهی ام تا شب سپرفته

  .است یکار دن   نی تر دهیفاکه ب    دانمیم  خوب  

دلم   شیرنگ و رو  دنی و از د چرخمسمتش یم به

تا  می  گلبم را با شدت به دندان یم چد،ی پ درهم یم

ل  را   ادم ی فر  یصدا  شیر یب هیشده فقط چند ثان کنیر

به سمتم   گر یقدم د کی کنم. سپس قبل از آنکه 

 :غرممضاعف یم بردارد، با خشیم

 ی تو دق-
ً
  د ی مگه تو کل ؟کن  یم چه غلیط نجا یا قا

  ؟یخونه رو دار 

متورم و سخ نگاهم   هیاز شدت گر  چشماب   با 

 :کندو آرام زمزمه یم کند یم

 …به مامان قرص خواب دادم-



که قلبم از درد    و در حایل دهمتکان یم یس  ناباور 

 :زنمرو به آسمان پچ یم کشد یم ی  ت

! خاک تو س من که دهی خاک تو ست سپ-

 چه غلیط نا یا یمثل تو دارم، تو خونه یخواهر 

  نی صاحب ا وجدانآخه ب   ؟کن  یم
 

ما  خونه زندگ

 ،یاعقده نقدر ی کشوند، اگه تو ا  اهی رو به خاک س 

 نیتر بزرگ یبزرگ شد خته ی و افسار گس  شونیپر 

  نهیسنگش رو به س یکه دار   هیمرد ی   هم  لشی دل 

مون  ! اگه رضا اون همه بال س خانوادهزب  یم

و افرسده   ی  مامان و بابا هم اونقدر درگ آورد نیم

ن   شدننیم که از تو غافل بشن، که تو رو بسی 

و هار و در  موجود وحیس   هی دست من! که تو بیس  

کاسه…    کی تو  یمون دستت رو بی  با دشمن ت ی نها

 اگه نیم
ً
  گپدر و مادرت   دونستمتف تو روت، واقعا

تف تو   گفتمیم ،یدار  یا جور خانوادههسیر  و چه

ف اون خانواده مثل تو بزرگ   یاکه بچه  یاس 

 .…کرده



و با   دارد گام بزرگ به سمت من بریم  کی  دهی سپ

  دهد هل یم اطی دستم را به سمت در ح ن  یحال غر 

 :کندو باز تکرار یم

  ؟ ب  نجایتو چرا ا یوا  ،یوا-
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به سمت در هلم  گر یبزنم، بار د حرق   خواهمیم تا 

 :دهدیم

مگه تو  …بایس   نجا یاالن ا د یاس، تو نباخونه ی  ام-

 …بدو برو ه،ی برو سا …یوا   یا ؟یرسام نبود شیپ

در  م،ی نشان ده  العمیلعکس می بخواه مانیهردو  تا 

قامت رضا   دنیو من با د  شود خانه باز یم یورود

. لرزد چشم تنم با خشم و نفرت یم یاز گوشه حنر 

  کند تماشا یم که دارد ما را   ب  به رضا توجهب   دهی سپ

در   دارد،مان قدم بریمو آرام به سمت   کنانح یــــو تفر 

به سمت  کوچه هل  ا و مر  کند را باز یم اطی ح

 .دهدیم



 ینجور ی خانم، آدم مهمون رو از خونه ا دهی سپ -

 !کنه نیم ونی  ب

به ما  یلی رضا که خ  یبه صدا توجهب   دهی سپ

 یگوشم تقر   ر یشده بود، ز   کینزد
ً
 :زندزار یم با

 …هیبرو سا-

  و ی  ن  میاست به پاها میرو  شیکه پ  یدرک خطر  با 

توانم بدوم اما هنوز دو گام   یتا با همه دهمیم

 کیس  یام که با س محکم به شانهبرنداشته

  از خوشحایل خواهد باربد دلم یم دنیو با د  خورمیم

بکشم. گرچه که از چشمان سخ و خمارش و  اد یفر 

تشیکه از سو   ب  بو   مشخ   د ی آیم رس 
ً
است تا   ص کامال

که با    ی   است اما هم دهی که نفس داشته کش  ب  جا

 یتا دم خانه دهی اش به خاطر سپعقل ناقص  نیا

نجاتم را دارد.  یمن حکم فرشته یرضا آمده، برا

به   کنمیم  و سیع می  گاش پناه یمناخودآگاه پشت 

 .رضا نگاه نکنم ی   آمو تمسخر   هیپوزخند کر 

هم که   ب  را یداخل. پذ د یار یب فیخانم، ترس   هیسا-

 مال حروم، نمک نداره!  د یی بفرما  ن،ینشد
ً
اتفاقا



در خدمتتون   ب  چا ه ی نی اومد نجا ی تا ا د یی بفرما

 .می باش 

 :زنمنفرت پچ یم با 

  !عوض  -

با تعجب   د،ی  گبروم که باربد دستم را یم خواهمیم

که با همان سکوت به جلو اشاره    کنمنگاهش یم

  امیکه رضا در اوج ناباور   یابه صحنه کند،یم

و   زند یم محکیم یهایلیس  دهی در گوش سپ ب  در ب  

 :کندسوال و جوابش یم  وقفهب  

من دخالت   یهان؟ باز تو کارا ،یکرد  کار تو چ  -

نداره؟   ت ی خواهر تو ترب  نیآره؟ آره؟ چرا ا ؟یکرد

اشکال نداره به  زنه؟هان؟ چرا درست حرف نیم

  !کنمیم  ت یو تربجاش تو ر 

  یصحنه خی که انگار در فضاست و م  یباربد

و با حس  زنمشده است را پس یم شی رو روبه

رضا  ینهیو محکم تخت س  رومجلو یم آب   جنوب  

 :کوبمیم



ف؟ب    کن  یم کار چ   ؟عوض   کن  یم  کار چ  -   هی س 

تو   گردمبریم ده،ی دستت بخوره به سپ گهیبار د 

آشغال    ذارمبراتون نیم ت ی ث ی تون آبرو و حخونه

االنم گمشو  م…یکه من چه کله خر   دوب  . یمض یمر 

  هاتونهی همسا یجلو   نی از ا شیر یکنار تا آبروت ب

ف،نرفته البته توئه ب    ه؟ ی چ فهیمیمآبرو چه  س 

  .ندارم شیباشه، باشه آروم باش. کار -

ورت و ص زنمزانو یم دهی کنار سپ   ی   زم یرو 

 .می  گ را با دستان  لرزانم قاب یم اشخوب  

 …دهیسپ  میبر  ا یب-
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. رضا  کند یم  هیو زار زار گر  د ی  گدر آغوشم یم محکم

دارد  چشیم ر یو ز  شود قدم از ما دور یم کی عصن  

و باربد شکر خدا انگار وجود   د یپااطرافش را یم

در   شی هاهیگر   انی ناگهان م دهی ندارد. سپ خارچ  

 :زندگوشم پچ یم



قول   گردم،خودم بریم  برو! من خدا  تو رو  هیسا-

 .دمیم

 …تو …بموب   رواب   نی ا شیپ  ذارمنه، نیم-

ام  شانه یو دستش را رو  ستد یاپشت سم یم رضا 

 .گذاردیم

تو خونه!  ا ی ب  ،یخواهرت رو دوست دار  یلیخ-

 .ی   نیوسط کوچه بش شهنیم

 .کشمیم ونی  دستش ب ر یرا با نفرت از ز  امشانه

 آد با من یم دهیدستت رو بکش کنار، سپ-

 .مونخونه

 دهی سپ  چشم بهم زدب   ک یو به  شود جا بلند یم از 

و در   کند بلند یم ی   زم یرا هم چون پر کاه از رو 

از او   دهد،را محکم تکان یم شی که هر دو بازو   حایل

 :پرسد یم

    یر باهاش؟ اگه یم یر یم  ده؟ی آره سپ-
ً
که واقعا

  !هی بدونم برنامه چ بگو فقط  …کن  خوشحالم یم



و من  دهد تکان یم سش را به عالمت منق   دهی سپ

از حال بروم.   فشار عصن   کم مانده است از شدت

را کشان کشان   دهی رضا سپ وقنر  ست ی ن باور کردب  

  چی و او باز ه برد به دنبال خودش به داخل خانه یم

  .کندنیم مخالفنر 

و   گردمبه سمت باربد بریم شانیو پر  مستأصل

 :زنمسش داد یم

نر -  اومده بود ؟ی شد چ    ِخ ی م ؟چ 
ً
  نجا ی ا یاصال

  کنهیم تشیهمه اذ  نیا  وقنر  ،یکور   ، یکر   کار؟چ  

تش تو خونه؟ یذار چرا یم   بی 

 :دیگو یم یمسلط و جد لحن   با 

  !ستیاولشون که ن یدفعه-

  میهاگونه  یرو  تند تند  ار یاختکه ب    ب  ها اشک

. نگاهش کنمرا با نوک انگشتانم پاک یم غلتد یم

 با حایل کند،دارد حرکت انگشتانم را دنبال یم

 :می گو خراب یم

  اوردم،ی در ن گیتو  من که س از عشق و عاشقر -

  سنر یمیوا هسنر  یجور پرس به درک، تو چه دهی سپ



  یدخیر رو جلو چشمت کتک بزنن؟ اونم دخیر  هی

 براش؟  یدار  عاشقر  یکه ادعا

چند قدم ازش دور شوم و به رسام زنگ   خواهمیم

  دانم. نیمد ی  گبزنم که دوباره مچ دستم را یم

  دهی کش  یادیرا ربط بدهم به آنکه ز  شیرفتارها

 …نکهیا  ا یاست و 

  ارشی رو ندارم، تو برو ب تشی  من که عرضه و غ-

امروز   یلیبه رسام. اگه خ زنم. من زنگ یمونی  ب

  یبرنامه نیچون ا یکه نجاتش بد   یکرد   د ی کل

 .هست   شونشهیهم

حرف   کیباالخره   نکهیاز ا زدهجانی و ه خوشحال

در راه کمک به من،  ، قدیم کیزد و دارد  درسنر 

رضا پا تند   یباز خانه مهی به سمت در ن دارد بریم

 :میگو و همزمان یم کنمیم

االن به رسام زنگ بزن، جواب نداد. براش  ی   هم-

 …هاعیــــذار. به بابامم خی  بده، باربد س ب امی پ
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لحظه   نیکه آخر   رسانمیم  ب  دوان خودم را جا  دوان

برخالف   یی  مس دم،ی را د دهی فقط رنگ بلوز سپ 

  اطی متداول به ح . رایهاممودهی که صبح پ  ب  جا

که به آنجا   و زماب    ب  الیو  یهاساختمان پشنر 

و   دهد هل یم ب  را داخل راهرو دهی رضا سپ رسم،یم

 .ندینشمن یم یرو  اش ی   و خشمگ ی   نگاه  سنگ

  جو، وقنر خانم پناه ی! کله خر گهیآره د-

 خون به مغزت نیم زنهاحساساتت یم
ً
  رسهباال، کال

 خ نیو ا
ً
  یباز  هی خوبه، چون به نفع بق  یلی اتفاقا

 …کن  یم

را  و احساسات مختلق   شود تر یمحالم بد  آنقدر 

حرفش را  که هم معن    کنمدارم در لحظه تجربه یم

  ب  و گنگ با پاها جی هم گ فهمم،خوب یم یلی خ

  .کنمخشک شده فقط نگاهش یم



که با    و زماب   کشد را محکم یم میو بازو  د یآیم جلو 

نه تنها مغزم بلکه تمام  برد خودش دو قدم جلو یم

و با تمام  شوند یم ار ی وجودم هوش  یها سلول

 ب    یادی فر  کشم،یم اد یوجودم فر 
ً
  دهیفاکه کامال

 د ی  گنم را یمدها یجلو  عیــــ است چرا که هم رضا س 

دف   یصدا جود با و  بزرگ خایل اطی و هم در آن ح

 یصدا کیس  چیه  و آواز و دست زدن از داخل خانه

  .شنودمرا نیم

  ب  مرا داخل همان راهرو گر یبا دو قدم د تنها 

  گردمرا انداخت. با وحشت بریم دهی که سپ  اندازد یم

  ب  ! نه جاستینه انبار  کنم،و پشت سم را نگاه یم

وکه شب   یواحد خانه کیگاه. به شکنجه هیمیر

 شود باز یم  اطیسطح حاش هممجزاست که پنجره

 کی انند بزرگ و پر نور است و م ار یو اتفاقا بس

  .ست یزندگ  ل  یپر از وسا  ی عاد یخانه

سالن که دو اتاق   یاز انتها دهی سپ یهیگر   یصدا

مهم  می. برارسد بهم دارد، به گوش یم دهی چسب

مهم  میآن چه برا د،یایبر سم ب ب  ه بالچ ست ین

 دهی دارد، سپ  دهی که سپ  ست یب یاست حال غر 



  نی فرق داشت و ا شهیامروز، حالت نگاهش با هم 

  شیتنها منر ی ق چی که به ه  دهد به من هشدار یم

 .رمنگذا

 .س جات سا ی کجا!؟ وا-

را بردارم که   یقدم بعد خواهمبه حرفش یم اعتنا ب  

 ی دق  شیصدا
ً
از پشت سم مو بر اندامم راست   قا

 .کندیم

بزنم تو جفت پاهات، که   یجور هی تونمیم هیسا-

از رو   و نتوب   قلم شدن رو بفهیم قشنگ معن  

که    هیی   چ  نیکتک زدن تو آخر   ویل ،بلند یس   ی   زم

 .سایآدم وا ی   ! پس س جات عخوامدلم یم

 رحیمرا با ب   میهاو لب  فشارمیم هم یرا رو  فکم

و سپس به   کنمله یم می هادندان ر یتر ز چه تمام هر 

 .گردمبه سمتش بریم سخنر 

! فکر  دست رو من بلند کن    یندار   وجودش رو -

 …یکرد

 را با ب   حرفم
 
 :کندقطع یم حوصلگ



جو، هاس پناهمخصوص بازنده الی فکر و خ-

 .کی   ها عمل یمبرنده
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  بار نیا کی نزد یو در همان فاصله زند دور یم مرا 

 .ستدی ایم میرو روبه

مدل  خاص رفتار کرد، قبول  هی د یبا و با هر کیس -

  ؟ی ندار 

شدت خشم و نفرت چشمانم پر از اشک   از 

 :هد دو او ادامه یم شود یم

مثل  ،یبندیاصل پا نیبه ا بهیر از هر کیس گیتو -

رفتار  ا ی…سوسول  ب   یکهی رفتار خاصت با اون مرت

ات در حق باربد، نه؟ نه؟ با قشنگ و خواهرانه

من عاشق  اون زبون تند و  گه،یتوام! خرابش نکن د

دوست داشتم فقط واسه من   بودم؛ ویل تی   ت

  نیو ا یکرد کل عاشقانه یمکه باهام کل  موند،یم

 تو تخت؛ حنر  یآوردرو یم جانی همه شور و ه 

  …از لذت کنمتصورش که یم

 …شو شو رضا! خفهخفه-



و   د ی  گاش یمام را در مشت چانه قدرت وحشتنایک با 

 :غردبا حرص یم

از   ساعته هر چ   کی خانم،  هیمنصف باش سا-

 حاال حنر  ،یرد دهنت دراومده باِر من و مادرم ک

 من اجازه ندارم از تصوراتم برات بگم!؟ 

و فکم از  هر آن ممکن است چانه کنمیم  احساس

خرد شود. اما  کند،که به آن وارد یم  ی شدت فشار 

ام زمزمه  شده  د ی کل  یها دندان یبه زحمت از ال

 :کنم یم

! به  یدی فهم  گهیرضا، خودت هم د ص  یتو مر -

 …برو دکیر  ها یباز  وونهید نی ا یجا

و به عقب هلم  کند محکم فکم را رها یم چنان

 پرت یم  دهد یم
ً
  یالبه کی و کمرم به  شومکه کامال

با صورت فرود  یاکاناپه  یو برعکس رو  خورد یم

. در رسد یم گنگ به گوشم  کیم  شی و صدا میآیم

باربد کجاست؟ منتظر   کنم،همان حال فکر یم

  ا ینجات دهد؟  پنهان شده ما را  ب  رسام است؟ جا

 کاسه است!؟   کی دستش با رضا در 



که تو    ست ی هم باشم اونقدر حالم خراب ن وانهید-

صاف  م،ی  بگ پزشگ ز ی ازت تجو  نجا یرو بکشم ا

  .س جات ی   بش

  ونی  تنم گره خورده است را ب ر یشالم را که ز   کالفه

ام،  که افتاده  همان مبیل ی رو  ت ی و با عصبان آورمیم

 ارادهب   کنم،سم درست یم  یو شالم را رو  نمی نشیم

 :کشم یم اد یفر 

با من  یحرف نزن! حق ندار  ینجور یبا من ا -

 !حرف بزب   یدستور 

خانه   یاز جلو  صندیل کی اپن کوچک آشی  

  کوبد یم ی   زم یرو  میزانو  یو درست جلو  دارد بریم

 .ندینشیم شیو رو 

جلو چشمت؟ هنوز  آد خاطراتت یم ؟یس  یم  ت یاذ -

وقت چرا از من توقع  نه؟ اون فراموش کن   سنر نتون

  !فراموشت کنم یدار 
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تا  مینگاهش از شال سفت شده دور گلو  سپس

و تلخ   قی عم  ی. لبخندد یآیم یی   انگشیر در دستم پا

 :زندیم

وقت  اون دم،یند موهات رو  ی  دل س   هیمن هنوز -

چند بار تن    دونهخدا یم  ت،یخاصب    یکهی اون مرت

  انصافه؟ نیا ده،ی لختت رو بغل کرده و بوس 

  ز یر  ز یترس دارد ر  لرزم،که یم  ست یخودم ن دست 

  ی. صداکند جانم رخنه یم یها در تمام سلول

پشت   و ی راد دست کی مانند موِج  دهی سپ  یهیگر 

  .کندیم لی تئاتر ترسناک را تکم نی پرده ا

هر حرکت و    یاست و رو  کیبه من نزد یاد یز  رضا 

  بازمرفتارم تسلط دارد، دارم سخت خودم را یم

  که باورم شد گنایه  شیدرست مانند هشت سال پ 

اق  کرده  نابخشودب   شدم تا   ام و حارص  به هر اعیر

  .کنم  دا ی فقط از آنجا نجات پ



و   کهی پر شور و حرارت رسام و تمام ت  یهاطنت یش

  منظوردارش حنر  یها متلک
ً
آن زمان که نه مثال

کجا؟    میداشت  یاو نه رابطه میدوست شده بود

م رضا موقع که پشت کال   و لرزیس   دهینگاه سخ و در 

را  گی نی هر حرفش بود کجا! من طاقت ا انی ب

 .نداشتم

  باال؟ ارمی ست رو ب ا ی کن  به من نگاه یم-

  .برمبه سمت باال یم را با زجر و بدبخنر  سم

  !هیرو بده من سا ت ی گوش-

که    به در اتاقر  ند،یباز من نیم حرکنر  چی ه وقنر 

اشاره  د،یآیم  ونی  از آن ب دهی سپ  هیگر   یصدا

 .زندیم

و  قانونه، هر چقدر تو حرف گوش نکن   هی نی ا-

تو آدم   یمن اون رو جا  یرو اعصابم بر  شیر یب

 …کنمیم

 !رواب  -



چقدر درد  دونسنر کاش یم  ،یچه خواهر بد-

برعکس  دهی. البته خودش دوست داره، سپکشهیم

 …تو عاشق منه 

  شیبلند شوم که با فشار زانو  میاز جا خواهمیم

 .ذاردگنیم

 .تی اول گوش-

پرت  اشنهی س یرا با حرص سمت قفسه امگویس  

که    خودم را به در اتاقر  عیــــو س  پرمو از جا یم کنمیم

  یی   را پا هی  و دستگ رسانم در آن بود، یم  دهی سپ

  .برخالف تصورم قفل نبود کشمیم

تصوراتم جلو  یهیلحظه بر پا  نیتا به ا یی   چ چی ه

 .نرفته بود

وقت مجبورم آب قند حروم  جو! اونپناه زرد نکن  -

 .شهیم  تو حلقت، آب و روغن وجودت قابر  زمیبر 
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که از صبح گرفتارش شده بودم دارد    یا جهی سگ ته

در   یساطور   ،ب  چاقو  کی. کاش برد امانم را یم



لحظه غفلت  کی دست داشتم آن وقت حنر 

با نفِس   شیر یب  یاهی ثان گذاشتمو نیم کردمنیم

  .کند   تر رو آلوده ا ی دن  فشی کث 

ب در ن کی به  میگشا باز شده را تا ته یم مهی رص 

باز   مهی تا ن و  خورد پشتش یم وار یکه در به د  یطور 

اما مگر چشمان من در همان زمان کم  گردد یم

تن و   نی را باور کند؟ ا شیرو  شیپ یصحنه  تواند یم

له خون مرده و کبود بود و   بدن لخنر 
ُ
له به گ

ُ
رد   که گ

 ها خی  از از زخم بعص  
 

امکان  داد یم  شانتازگ

بچه بود،  دهی خواهِر من باشد! سپ  ینداشت برا

  یلوس و احمق و لجباز بود، در روابطش حد و مرز 

از   یخفت و خوار  نیاما تن دادن به ا گذاشت نیم

  د ی چون او بع یدار و مغرور و س و زبون  با یدخیر ز 

 محال بود
ً
 !بود! اصال

و با قساوت و   بندد صورتم یم یدر را محکم رو  رضا 

 :د یگو تر یملذت هر چه تمام

تصور  یلی خ ،کن  یمفکر  یاد یکه تو فقط ز   گمیم-

 گهید گی نه؟ اما  ،هسنر  خواهر خوب   یکردیم



منتها نه با   داد،داشت تاوان تصوراتت رو پس یم

. حاال میو تسل عی مط ؛ یدراز زبون و  پروب  جفتک

 درد کش ی   هم برگرد س جات بش
ً
  دنی اگه واقعا

  خودشکه اون   ن  ی بخواهرت برات مهمه، چون یم

 اس، لباساشو درآورده تا هر وقت به قدر کاق  آماده

 …شدم برم ساغش  عصباب  

را به سمت همان  میهاقدم با چه حایل داند یم خدا 

. صادقانه  شومآوار یم شیرو  و  دارمبریم مبل کوفنر 

از او هم   حنر  ست،ین دهیام نجات سپ مسئله گر ید

  گرفتار   بنر یدر چه مص  امدهی تازه فهم ام،دهی ترس

 ر یاست که هر چقدر د نی ا دمی ام و تنها امشده

 .شودخانه نیم نیامن و  الی خبشود اما رسام ب  

حال س   ی   و در هم کند یم یالذت تک خنده با 

از پشت   ی. عرق سدخورد یم میبه زانو  شیزانوها

 .دی  گ یم شیگردنم راه کمرم را پ

  ب ی ترسناک و عج  ار ی بس  ت ی موقع ک ی نی ا د ی شا

با زنده شدن  تواند نیم کیسچینباشد. اما ه

  ط ی مح ک یو تنها بودن در  اشب  خاطرات بازجو 



  یهاسبسته با مسبب تمام بدبخنر 
 

که از    اشزندگ

 تعادل روچ
ً
ندارد، ظاهرش  و رواب   قضا انگار اصال

در  همرفتار کند آن  یرا حفظ کند و قدرتمند و قو 

 لی با م انیکه تنها خواهرش لخت و عر   حایل

تا باز   دهی در اتاق مجاور دراز کش تخنر   یخودش رو 

 نه، مورد تعد   یمورد عشقباز 
ً
  یو تجاوز  یکه قطعا

 .دی  قرار بگ انهی وحش
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  ؟ ی خوایم چ    گهید از من؟  یخوایم چ  -

و با حرص و لبخند جواب   ند ینشیم میرو بهرو 

 :دهدیم

 با -
ً
تا  ،تا آدم یس   درجه بریس  نیبه ا د ی چرا حتما

 ؟ زبون فهم یس  

 :چرخد در دهانم به زحمت یم حروف

  ؟ی خوایم چ  -



 یرا رو   شیهاو دست  شود به سمتم خم یم کیم

 .دهدیم هیتک  شیزانوها

  ؟ یندار  یشنهادی بخوام خوبه؟ تو پ چ  -

  امهی  اما نگاه خ ند ی نشیم امشاب  یپ یرو  یسد عرق

  .دارم چشمانش برنیم ص ی و حر  اهیرا از مردمک س

مرگم  مت ی اگر به ق به خودم مسلط باشم حنر  د یبا

نفر   کی بگذارم دو بار به دست  د یتمام شود، نبا 

  .کشته شوم

 .…یدار  یبهیر  یشنهادهای پ شهیتو هم -

و   د ی  گجان یم به آب   شیهالب  یکم رنگ  رو   لبخند  

 .بردبرق چشمانش نفسم را یم

ها باهات موافقم، چرا بار پس از سال ی   واسه اول-

  ؟یدادهام رو جواب نیمتلفن

  ؟کن  فکر یم خودت چ  -

 .خنددبلند یم بلند 

 ،یجو که زمان بخر خانم  پناه کن  یم  یباز  یدار -

احمق نشو من به همه جاش فکر کردم! اون چت  



  ست،ینجاتت ن یفرشته سادهیوا ونی  که ب  یمغز 

به دادت   نجا یکس ا  چیبرعکس مامور عذابته. ه 

که کار من باهات تموم   حداقل تا وقنر  رسه…نیم

 .نشده

با درد زمزمه   شود،بسته یم ز یر  ز یدارد ر  میگلو   راه

 :نم کیم

 .دونمیم-

 .شود به سمتم خم یم شیر یب

!  یراه شدخوبه که آروم و سبه ،دوب  خوبه که یم-

س پناه با تو   کنمکه با خواهرت یم  یجو کار نیر

 از تجاوز خوشم  کنم،نیم
ً
برخالف تصورت اصال

…ی دوست دارم زنا به پام ب آد،نیم   یبا همه فیر 

 که همه حنر   یوجودشون من رو بخوان… کار 

  ده،خواهر احمقت برام با جون و دل انجام یم

تو  مثل تو با اون برق  تنفِر لعننر  گی با  دنی خواب

 ه
ً
  ینجور ی برام نداره، پس ا لذبر  چی چشمات اصال

 .می حرف بزن می خوا. فقط یمی   سفت نش



به رضا مانند دل بسیر  به حباب است اما   اعتماد 

رنگ و شوم که هر چند کم منکر آرامیس   وانمتنیم

 .کنددارد ته دلم را گرم یم جانب  

  ؟ی هام رو جواب ندادچرا تلفن نگفنر -

مسلط باشم که نلرزد   می به لحن صدا کنمیم سیع

 .خشم و تنفرم تا حد امکان مشخص نشود انی   و م

 چرا؟  دوب  خودت نیم-

 ،یدوست دارم تو جواب بد  پرسمسوال یم  وقنر -

 !اونم کامل و درست 

 .شودبا لرزش رها یم نفسم

   کنمکه من دارم ازدواج یم  نهیدرستش ا -
ً
و اون اصال

که حالم از    نهی کاملش ا  آد،از تو خوشش نیم

! هر خورهمزخرفت بهم یم  یصدات و حرفا  دنی شن

  خواسنر یم چ  
 

 …رو تا حاال گفنر  بگ
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 کشد،یم شیفک باال یهادندان ی را رو  زبانش

 مصنوغ  ب  هادندان
ً
برق  اد یز  ی د ی که از سف  کامال

اند  دست و صاف و منظم شده کیو آنقدر  زنند یم

 کی غ ی شان در تبل که انگار قرار است صاحب 

  دندان پزشکش را معرق   ا یکند و   یباز  دندانی  خم

به   د دار  ت یموقع نی کند. چرا ذهِن احمق من در ا

رضا در گذشته مگر  یها که دندان  کند فکر یم نیا

  ی   آماغراق یی  تغ نیبه ا از یبودند که ن چه شکیل

  داشتند؟

و همراه با همان نگاه     د یآبه حرف در یم عاقبت 

را از وجودم کم   اشهی سا  یاکه لحظه  یادهیدر 

 :دیگو یم کند،نیم

! خورهدردت یمامروز صداقتت به هی  ی   فقط هم -

سوال و جوابه…  یس  هیچون موضوع کارمون 

ط من واسه ا  یکه با پاها   یجور ی   هم نکهیس 

  نیاز ا یخودت هم بر  یبا پاها یخودت اومد 

که با صداقت بهشون جواب   نهی ا  ونی  خونه ب



که   یبهم جواب بد یجور هی راستش  عن  ی ،یبد

  ؟ی هست؟ دوستش دار   خوب   شنهاد ی پ ،قانعم کن  

وع کن    م؟ی س 

  اد یقصد تجاوز به من را ندارد و احتمال ز  د یگو یم

 ه،ی  نگاه  سخ و خ ی   . اما هم د یگو راست هم یم

 ی   چشمانش، هم اهیدو زدن مردک س -دو  ی   هم

 یبازش هرم هوا یهالب  انی که از م  نفِس داغ  

هر از   فیلط شیسا نی ا حنر  شکند،را یم انمانی م

 یبرا می شلوارش با زانوها ینوک زانو و لبه گایه

از تجاوز ندارد. در واقع  مِن رو به مرگ، دست  کیم

که    ست یپر تشنج ار ی بس یهوا حال و  یبازساز 

 .کندرا طاق یم طاقت هر زب  

  ؟چ   دهی سپ  ویل ه،ی خوب  شنهاد یپ-

 .زندیم  به ظاهر مهرباب   لبخند 

  هیشده سا ر ید  یلی فکر کردن خ دهیبه سپ یبرا-

 ی دق دوب  جو! یمخانم  پناه
ً
فکر  دهی به سپ  د یبا گ  قا

اول  یتو طبقه ب  همون روز عقد کذا ؟ی کردیم

  نیتون، همون روز که بهت گفتم تمام اخونه



  ماجراها به خاطر 
 

خواهرت دست   توئه، زندگ

ا هیباال برام  توئه! باز جو گرفتت رفنر    ب  سخی 

 یلیپشت ست دوباره خ رفنر  ! وقنر و رفنر  یکرد

 …یرو خراب کرد ا ی   چ

مانند خودش به ظاهر  زنم،هم لبخند یم من

 .قیمهربان و عم

از بد  روزگار، دست   نکهیا  یبها نهیمنظورت ا عن  ی-

 هی یورود  م، یدانشگاه قبول شد هیبر قضا من و تو 

  د یکه زنده هستم با  یتا روز  می رشته هست  هیسال و 

  دونمکه نیم  تقاص پس بدم؟ اونم تقاص اتفاقابر 

 ه؟ ی چ

 گمبهش یم ذارم،من اسمش رو تقاص نیم-

  !ت ی مسئول 

  لیتبد واقیع  یخنده کیبه  اممصنوغ لبخند 

 .شودیم

 .با باربد درت اثر گذاشته ن  ی نشخوبه کمال هم-
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 .ماندیم هی  ام خکش آمده  یهالب   یرو  نگاهش

  داره، کدومش منظور تو هست؟ اد یکمال که ز -

 :غرمو یم فشارمهم یم ی را رو  میهاحرص دندان با 

  .وقته یلی ! خنی دوتاتون رد داد نکهی ا-

و  زند یم بخواهد جان بکند، رنگش به سچ   انگار 

به   میهاتا نگاهش از لب  کشد یم ن  ی به سنگ  نفیس

 کیلحظه، فقط  ک یچشمانم برگردد و  یرو 

نگاهم   ف یتوص قابلی  غو  ب ی لحظه آنقدر عج

  و انگار کیس شود یم که باز پشت سم خایل  کند یم

به  ی بزند، سم عم گاهمجی به گ قیعم  یارص 
ً
 جی گ   قا

  یار یاست که هوش حالنر  کی. لحنش رود یم

 ی همش 
 

 .بردسوال یم ر یرا ز  اشگ

 چ    ؟ی دار  مگه تو چ   یاز اون لحاظ، جد-

 تو بشم!؟  ی  اس  د یمن با واسه چ   ؟داشنر 



 یکنکورت رو اون موقع خودت قبول شده بود-

که درست خوب   ادمهیرو خودم  نی آره؟ ا گه؟ید

 هیافتضاح شده؟  اتت ی ادب  نقدر یچرا ا بود! ویل

 ؟دوب  رو نیم ت یمسئول  ساده مثل تقاص و  معاب  

 یجد ی! جدفهیمو جالد رو نیم ی  فرق اس

  تو  شه،مغزت داره نابود یم یخاکسیر  یها سلول

  ؟کیس  هم یم

  شود به عقب خم یم سش
 

 یموها انی م و چنگ

 شود حرکت باعث یم ی   و هم کشد اش یمآراسته

قفل شوند. من که خوب  شیزانوها  ی   ب میزانوها

به خاطر  حرکت از ِس اتفاق و  ن ی که ا  دانمیم

نشده است اما ِس  جاد یا اشمصنوغ یخنده

حرکتش نشان   نیالعمل نسبت به اعکس سوزب  

 .خوردخون، خونم را یم کهحایلدر  دهمنیم

رو  وز ی پوف یکهیاگه اون مرت  شد جالب یم-

رو مثل   ! اگه همه چ  تی تو زندگ یآورد نیم

  ، یکردخراب نیم شهیهم
 

با تو جالب   زندگ

چند ماهه خودم رو بهت نشون دادم، س   شد…یم

!  یآدم حرف نزد ی   تا جمله باهام ع ست یجمع ب



آماده به خدمت تو اتاق رو اون   دهیاالنم اگه سپ

آروم  نجا یا  هیثان هی شناسمتخت نبود، من تو رو یم

  اتیبه ادب ی  گ  یوقت بخوا! که اونیدی تمرگ نیم

 …یمنم بد

و هر دو مات   می زنرا صدا یم گر یاسم همد همزمان

 یی   از زانو به پادرست   می . پاهامی مان صورت هم یم

دارد    ب ی عج یشده است و درد ی   کرخت و سنگ

 :دیگو . رضا آرام یمشود در تمام جانم پخش یم

 …هیسا د ی ! نبایکردمن رو ول یم د ینبا-

- 
 

تو بودم، فکر کن برات   فکر کن من اشتباه  زندگ

چه  یاز رو من رد شد کم بودم، فکر کن وقنر 

 ببخش و رد شو  یاورد ی که به دست ن   ب  ای   چ
ً
! اصال

  یی  گتو رو نداشتم. چرا آروم نیم اقت ی فکر من ل

که اگر   ستمیرضا؟ دردت من ن هی تو؟ درد تو چ 

 …بودم هشت سال

عالوه بر  عن  ی نی اولش و ا یس جا  گردد یم باز 

  یدوباره فاصله  ش،یپاها ی   ام بقفل شده یزانوها

 .بردکه نفسم یم  شود آنقدر کم یم مانیهاصورت



که تازه    ب  ها بچه نی تو چرا مثل ا گه،ینه د-

تا   رونن،گرفیر  و دارن صاف یم  اد ی یسوار دوچرخه

 ؟ تو خایک یر برات دست بزنه یم خواد آدم یم
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دارم فکر  کهدرحایل کنمسکوت فقط نگاهش یم در 

او هم  ا یتنم از داخل است  ز یلرزش ر   ا یآ کنمیم

  ند؟یبب  تواند یم

 یدر بر  تت یبار مسئول  ر یاز ز  یخوایم  گمیم  وقنر -

 و یم کن  که تو چشم من نگاه یم  نهی هم  یبرا
 

فکر  گ

  تونمبودم؟ فکر کنم؟ نه! نیم ت ی کن اشتباه زندگ

  نیرفتارات با ا دنیحداقل با د تونم…نیم ه،یسا

هشت   نکهیا  دنیبعد از د تونم…نیم  گهید کهی مرت

که    ونی  ب  هاز خون یسال صبح خروس خون زد

  نکهی! اتونمنیم گهید ومد ی و صدات درن  کلفنر   یبر 



وجودت پر از،   یهی  بدونم تو ذاتت، خم

هست و  زاتیعز  یبرا  ثار یو ا  ازخودگذشنر 

 ه،ی لذت بق  یبرا یگذر خدا از خودت یم یشهیهم

 تونم؛من نشد، نیم ب ی وقت نص چی حس ه نیا ویل

  ،یبودعاشقم  روز ادعا داشنر  هیکه   من   یاونم برا

چرا   ؟یپس چرا نموند  عاشقیم گفنر خودت یم

  یتو چرا برا ت؟ی تو زندگ یزد شیآتفقط من رو 

من   یکه از خودش بگذره و پا  ینبود  من اون کیس

  …بمونه!؟ هان؟ چرا؟ جواب بده

 لی که در تمام وجودم پر شده است دارد تبد  یدرد

و خفه  قی عم بغص   شود،بغض بزرگ یم کیبه 

 میو لرزش صدا فشارمکننده. انگشتانم را در هم یم

 .شودخارج یم ارمیاز اخت 

 …تو  د یعقا-

  خواهد که بغضم یم  زند بر سم یم یاد ی فر  چنان

تا   کنممن بشکند و من دارم جان یم یاجازهب  

 .نکنم پر چشمانم را خایل یکاسه



 لمیکه چرت و پرت تحو   نجا یفکر نکن نشوندمت ا-

صدات ارضا   دنی صورت و شن دنیو منم از د یبد

خواهرت  ینازهج یجوابم رو بد یور  ی! در شم یم

خودش که  ت ی و رضا  لی اونم به م دمیم  لت یرو تحو 

پس درست جواب من رو  ،بکن   غلیط چی ه  نتوب  

 !بده

را بکشد   دهی سپ توانست او یم گفت،راست یم رضا 

  ب  هابت یو بعد از تمام مص دردس راحت و ب   یلی خ

را  یابودند فقط لحظه دهی که مامان و بابا کش 

چه بر سشان  دهی که با داغ سپ  کنممجسم یم

تکرار  خیــــچرا دارد تار  کنمو درجا فکر یم آمد؟یم

 شود؟ یم

 .بگم، همون رو بگم  د یبا بگو چ  -

درون چشمانش  برق خشم و نفربر  چنان

  ادمی لحظابر  یبرا دن ی که نفس کش   د،ی نشن یم

که انگار    د یسایم هم ی فکش را رو  ی . جور رود یم

 .کندله یم شی هانداند ر یمرا ز  الشی دارد در خ 



  نکهیا ی   چرا دوست دارم لهت کنم؟ در ع دوب  یم-

 غرور و نفرت  لعننر  ی   عاشقتم!؟ به خاطر هم

 نکهی! به خاطر ازنههست که تو وجودت موج یم

و   فهیمیم شیر یتو ب ثابت کن   شهی هم یخوایم

 هیبرات بسوزه، خودت  خواد ! تا دلم یمیتر آدم

که   کن  یم ی رفتار  هی ،کن  یم نگایه هی  ،زب  یم حرق  

 …بود  طور ی   هم شهیبشم. هم ار ی   ازت ب

  منظورته؟ شهی کدوم هم-

حرف نزن، تو لحنت گوشه و   ینجور ی با من ا هیسا-

دو سال  توب  ! با تلفن جواب ندادن نیمز ینر  هیکنا

! منظورم دوران دانشگاهه،  پاک کن   رو  ت یاز زندگ

 …یرفتارها  ن یغرور تو چشمات! ا نیا

و در همان  گذارمهم یم یرا رو  میهاپلک یالحظه

 :میگو حال یم

 .پاهام درد گرفیر  -
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دربندم و   ینوها تا زا زند یم ز ینگاهش گر  یالحظه

اف صادقانه من در چشمانش  یبرق لذت از اعیر

باور کرده است   شومکه مطمی   یم  . زماب  ند ی نشیم

خواهش   میمستق ی  ام و دارم از او غکه به درد آمده

به و لذت کاق   کنمیم ام را به وقت  برده است، رص 

 :کنم یم شاو ناگهان با حرفم شوکه زنمیم

 دوست -
ً
 یرضا؟ جد داشنر   تو من رو واقعا

چون من دوستت داشتم و   ،! دوسم داشنر پرسم یم

و  بودم که داشنر  و تنها انتخاب   کردمبهت توجه یم

 دوسم داشنر  ا ی
ً
  ؟واقعا

 :سوزاندتند  پوزخندش صورتم را یم بازدم

  !سنر یکردن با من ن   ی باز  یاندازه-

دستت  ر یز  ت ی تنم در نهاندارم، پاره شمهی   انگ-

هم  زامیعز  یهی خودم و بق ی! به فردادهجون یم

هم باشم قواعد  ی. من اگه اهل باز ست ین یاعتبار 

 ا ی بدونم  خوامفقط یم ست،یتو، تو مرام من ن یباز 

روشن بشه که اونقدر   ه ی خودت قض   یبرا دمیشا

 حیس دهی چی پ
ً
تو   وجود تو  و مهم نبودم، که اصال



و  یسیبنو داستان زب  زور یم یمن نبود و دار  یابر 

و   حد ب   ینهی نفرت و ک هی که بوده و هست   هر چ  

  !حسابه و بس 

و من  دارد لحظه فشار زانوانش را بریم  کی در 

خون با شدت  هر چه تمام در   کنماحساس یم

 .دی  گیم  انیجر  میپاها

هم کم و  یلی که خ  کنممن از تو سوال یم ی   بب -

 کن  یم یحال دار  نقدر یکوتاهه! حاال تو چرا امروز ا

ت کردن با من خدا یم فقط   دونه،از با من و معاس 

  رممن نیم حرف بزب   شیر یب هر چ   یاگه فکر کرد 

رو بهت گفتم که  نیا ، کن  تو اون اتاق اشتباه یم

  یکه من کار   دوب  . یمیرو هدر ند  ت ی انرژ  یخودب  

 ا یخواهرت زنده  نکهیاما ا دمرو انجام یم د یکه با

. نی از ا نیدست توئه! ا ون ی  ب  اد ی مرده از اون اتاق ب

 سوال خوب   میبرگرد
ً
هم بود   به سوالت، اتفاقا

سوال رو    ی   چون من خودمم بارها از خودم هم

   ؟رو دوست داشنر  هیسا یکه جد  دمی پرس
ً
اصال

رو داشت؟   یفکر  یهمه دغدغه نی ارزش ا  هیسا

حسم بهت    نکهیا کردم،ستش منم مثل تو فکر یمرا



 بعد از  یو جد  قی اونقدر عم د ی نبا
ً
باشه! مخصوصا

مون رو تموم رابطه ها یباز س اون مسخره نکهیا

 برام مهمیکرد
ً
  . اولش اصال

ً
  هینبود. چون تو واقعا

که هر روز   یاز هزار نفر  گی یبود دخیر معمویل 

  ینه چشم خمار  ،هی  س راه آدم قرار بگ بود ممکن 

که طعمش   یاقلوه ینره، نه لبا  ادمی که از   داشنر 

  یو طناز  یدلی   چی برام شهد و شکر باشه و نه ه

  یاونقدر  میاومد تو زندگ  ! بعد از تو هر کیسخاض

 اره،یرو بند ب یخاص و دلربا بود که نفس هر مرد

. یوندم ذهن من باقر  یگوشه  هی شه یاما تو هم 

از سم  وقنر   گهی. دداد آزارم یم ادتیخدا  یشهیهم

 حس معمویل هیتو  دمیفهم  ،که نرفنر   ونی  ب نرفنر 

! و اونقدر ساده من لعننر   یتو عشق بود ،ینبود

 شیر یازت ب  امنهیک  شد باعث یم ی   کنار و هم  یرو زد

 آد نیم  دخیر حنر  نیبشه و با خودم فکر کنم ا

دوستات و    یهمه وم…ساغم که تف بندازه تو ر 

شون چند بار اومدن به حکم دوب  هات یمدورههم

اض کردن؟ تالش کردن تا شا  رو   یی   بتونن چ د یاعیر

کت نشد،    …که رفنر   بدن اما تو رفنر  یی  تغ کار تو س 



سال، دو سال، سه   هیمردم! شد   یها خونه رفنر 

؟ خنر سال.. حالم بهم خورد چقدر تو جون س    برس 
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نازل  دهی از آسمون با سپ  هو ی  دوسم داشنر  نقدر ی ا-

 کنمذوق یم یلیخ یو فکر کرد می وسط زندگ یشد

که نقش نامزد    شمدوباره عاشقت یم دنت؟یاز د

رو به   شیو زندگ یکرد   یخواهرم رو باز  دروغ  

  خرم؟ نقدر یرضا من ا  ؟ی د ی لجن کش

هوا   ب ی و عج رود عقب یم خودش هم کیم بار نیا

نفس من    گینفسش در نزد وقنر  شود یم ر یدلپذ

 .قرار ندارد

هنوزم  …یحماقت کم نکرد  ! ویلدونمخر که نیم-

 یمن هر جور  ه،ی! خودت رو گول نزن ساکن  یم

خوش نشون  یتو بهم رو  ت ی تو زندگ اومدمیم

بود، بعدشم گفتم  ی   ! تنها راهش همی دادنیم

، خودش جد شوچ    هی دهی سپ
ً
 یجد یبود واقعا

  !کرد  دهی چیرو پ  چ  همه



دارم،  یو حال  جنون بد شود دارد طاق یم  طاقتم

 :م یگو کالفه یم

  یرفتارها  یگول نزن رضا، رو   تو هم خودت رو -

برچسب عشق   اتنهی و پر از حرص و ک گونهض یمر 

وگرنه چرا  یمشکل دار  ،ص  ینزن! تو مر  و عاشقر 

همه زن و دخیر لوند   نیبه قول خودت بعد از ا د یبا

که    باشه؟ من   و جذاب چشمت دنبال مِن معمویل

تعهد  گهید آدم  هیبه  و  کنمدارم ازدواج یم دوب  یم

چه   ه،یچه درد دونمدارم. من اسمش رو نیم

  شکیل نی ا دهی تن و بدن سپ د یاما چرا با هی جنون

  د یکه با  هی مشکلش چ  یعاد یباشه؟ مگه رابطه

تو  ؟ یار یرو از خودت درب ها یباز  وانهید  نیا

 دم،یکه تا حاال د   هسنر  آدیم نیو منفورتر  نیخوارتر 

  تونههم نیم  شهیم دونی م  وز ی  پ وقنر  که حنر   کیس

و به خودش افتخار کنه! تو  هی  سش رو باال بگ

مثل مار به خودت  یهاست دار اما سال ،یبرد

  بشه؟ که چ    ج  یپیم

  یامان از زبان تندم که کار را سخت و به جا و 

 .رساندیم کیبار 



از اون حرفا بود.  ه؟ی مشکلش چ  یعاد  یرابطه-

به  اض  و ر  یشما صاحب تجربه شد  گهیپس االن د

  !یآنظر یم

 :نالمیم صالی از است  پر 

 .بس کن رضا -

وعش کرد-  …یخودت س 

که    به در اتاقر  لعنت خدا بر من باد! رضا نگایه و 

 اندازد کرده است یم  در آن خودش را زنداب    دهی سپ

 :دیگو و سپس رو به من یم

 بهش یم-
 

  زم؟یعز  گ

تا رمزش را   د ی  گیم میرو را روبه امهمزمان گویس   و 

نه توان مقابله و  کند نه ذهنم کار یم گر یبزنم. د

  صالی دارم و با همان لحِن پر از است  یظاهرساز 

 :میگو خفه یم

 .…رضا-

 .بزن-



در   رود که رضا یم  نمی بو یم زنمرا یم امگویس    رمز 

کردن باز نگاهش را    پ ی و قبل از تا ها جیقسمت مس

 :به من  دهد یم

و خودت   کشهطول یم  شیر یبزنم کارت ب خوامیم-

 یم دنبالت! بهش چ   اد ی و ن  یگرد بریم
 

 یم ؟گ
 

  گ

 با هم کار   ؟عشقم؟ چ   زم؟یعز 
ً
چون انگار ما فعال

 …میدار 
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  ار ی اختب   قطره اشگ کنم،که نگاهش یم  طور همان

کفشش    ی. با گوشهخورد چشمم س یم یاز گوشه

 :میگو و من آرام یم زند به کنار کفشم یم

 .رسام، فقط رسام گمیم-

وع به تا  انگشتانش اما زبانش از کار   کنند یم پ ی س 

 .افتدنیم

انتظار   شهتو نیمالبته از  ؟خشک و خایل ی   هم-

رو   ها هی ! حاشجی از مس نم یداشت. خب ا   یشیر یب



س اصل مطلب   یدیپر  یکرد   ج  ی خودت خوب ق

  یدار  گهیمن، بدو جوابم رو بده که د و سوال اصیل 

. چرا به خاطر من از خودت  کن  طاقتم رو طاق یم

چند بار   کهی مرت نی هان؟ االن با ا ؟نگذشنر 

  یجناح کرد  یی   تع ن؟یکرد  ایسی بحث س  ی   ست نش

 هیبا  رفنر  ه یتو، تو سا  ؟باهاش بخواب   نکهی قبل از ا

که زن خرابش فقط به    یدار مرد  خل وضِع زن

واسه  یدیپا نداده، خواب  یاز ی  خواجه حافظ ش 

واسه پول؟ شش ماه قبلش که آبرو و نجابت  ؟چ  

  هیبا  رو حنر  ت ی و خانم 
 

  ت ی و محرم ب  ا یرو  زندگ

 ویل یدوست دار شد؟ پول  چ   ،یکردنیم وضع

 ی پول  حالل؟ نه، دق
ً
 شد؟  بگو چ   قا

که از صبح از آن لبالب و سشار شده بودم و   حیس

تمام وجودم را فرا گرفته، به زبان  انشیجسارت ب

 :آورمیم

  رو هم نداشتم؟ در ثاب    گی نیعاشق شدم، حق ا-

 …که  زن نداشت وقنر 

 :کندحرفم را قطع یم کالفه



تو   ب  الی سند شش دنگ خونه و  ا ی ی عاشق شد -

  شلت کرد؟ ه،یفرمان

مانند    داند،آنکه تعجب کنم از کجا یم یجا به

 .آورمیم ه یتوج شیها براهزد فالکت 

 …نخواستم، خودش به زور یی   من ازش چ-

رو سش  دست نوازیس   هی اد ی ب گیآره خب، -

 
 

رو از ذهن  شزن قبیل یهابکشه، هزرگ

که دلش قرص باشه قبل    گیپاک کنه،  انشیاطراف

که اخالقاش رو،   گیاز اون با هزار نفر نبوده، 

 …کمبوداش رو تحمل کنه! در واقع بهت باج داده

 یصورتم را برا  میهاو اشک بندمپلکم را یم دو  هر 

 .کندگرم یم  یالحظه

زنا پول دوست دارن. اما بازم  یاشکال نداره، همه-

 نی به اونجا که من حارص  بودم هزار برابر ا می رس یم

  دوب  کنم، بهت گفتم و خودت یم  ا یرو برات مح

تو   گمکه یم  نجاسی! احرفم حرفه… اما نخواسنر 

مسئول تنفر من از خودت و  ه،ی سا مسئویل

 دمیدرو  من هر وقت هر زب   ا…یدن  نیا  یهاآدم



و  یتنفرم قو  یشهیر  ساد ی وا یمرد هی یکه پا

تو سم   گهید جوابو صدها سوال ب   شد  تر یقو 

 یهمه زن و مرد پا نیشکل گرفت و صدها چرا؟ ا 

   سیر  ی میهم وا
ً
؟ اصال هم مرام هم مسلک هسیر 

 آدم ربیط دگاهیمگه عشق و عاطفه به کار و د

 داره؟ 
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  ر یز  و آیه کنمنگاهش یم ی د ی بهت و ترس و ناام با 

  دنی . با او حرف زدن آب در هاون کوبکشملب یم

 .بود

آدم   وقت نذاشنر  چی چون ه  ه،یسا  تو مسئویل-

که من بد و ظالمم!    نهی بشم اگه باورت ا خوب  

رو  یی   برات چچرا؟ چون هر بار خواستم  دوب  یم

ان کنم با رفتارهات بدتر د با  ،یکرد   وونمیجی 



آدم  شهنیم ی. تو ثابت کردیغرورت لهم کرد

همه پر از عشق و بخشش و   یبود… تو برا خوب  

خواهرت که   ی   هم یبرا ! پر از فرصت، حنر محبنر 

من   ینکرده… اما برا در حقت کوتایه  یبد چی از ه

 چ ه،یدستات خال  شهیهم
ً
 را؟ چرا؟ واقعا

باشم، طبقه اول  کیبه تو نزد نکهیا ی برا حنر  من

  یابارها از کنار پنجره د یتون رو گرفتم. تو شا خونه

  چی اما ه  کردمکه من داشتم نگاهت یم  یرد شد

تو  اد یمن رو عاشقانه  ا یدن  نی تو ا اتفاق و احسایس

اس ام اس  هیزنگ،   هیهمه سال  ن ی ننداخت، ا

  شه؟مگه یم ،ج  ی ه

و من مطمئنم  لرزد دارد در دستانش یم امگویس  

و با حرص  کند رسام است. رضا نگاه مرا دنبال یم

 :شود بلند یم شی و از جا  د یگو اش را یمجمله نیآخر 

و  ی   چ  چی که ه  یعاشق من نبود ی نجور ی چرا ا-

برات مهم نباشه و گوله گوله برام اشک   کسچی ه

  ؟یز یبر 



  نی لحظات اول ا یدارم، نه به اندازه ن  ی عج حیس

را حس   ینه درد ترسم،از مرگ و تجاوز یم مکالمه

مدام در پس ذهنم جان  دهی نه بدن سپ کنم،یم

فرار از   یبرا نه فکر خاض دهد،و آزارم یم د ی  گیم

 واقیع یدارم در واقع به معنا  ت یموقع نیا

  !امدهیبر 

ام و  هچقدر سفت و سخت نشست  فهممیم  ناگهان

  یو درون گود کنمدر همان لحظه کمرم را رها یم

 .رومنرم کاناپه فرو یم

 ؟ ی الل شد ه؟یبا توام سا-

و رضا دو گام بزرگ از من  کنمهم سکوت یم باز 

  .شودیم کی دور و به در اتاق نزد

حرف من  ن یآخر  نمی! باشه. اما ایندار  پس جواب  -

 ی   ! هم ت ی عروس یبه تو، بذارش به حساب کادو 

س منه، نخواستم باال   یصدقه کیس  که نفس یم

 ام س اومده، نه رفتن  وسط نطقت بگم که نه دوره

 ی هستم و دق 
ً
 ر یست رو ز   تونستمراحت یم یلی خ قا

دوست   تاثبا  یبرا  لی دل  نیتر بزرگ نمیآب بکنم، ا



ساغم،  یا ی خودت ب یداشتنم. ولت کردم که با پا 

  شنهاد ی! بهت پگهینفر د هیبا  چشمام رفنر  یجلو 

ان کنم اما   کار دادم خواستم همه چ   رو برات جی 

من رو   یهاجواب زنگ حنر  ؟یکار کرد   تو چ  

من   دگاهید  تونسنر تو یم ه،یسا  ی! تو مقرص ی نداد

 
 

 یکار   چی هاما  …و آدما عوض کن   رو به زندگ

تو  ،یدی ! من بهت بد کردم؟ تو چرا نبخشینکرد

قدم به  هی  ،گراب  یفدا شدن در راه د ی که اسطوره

  ختم،یر رو به پات یم امی دن  ه،یسا  داشنر سمتم بریم

! تو  ستادمی میوا تی   همه چ یپا ،یستاد یمی پام وا

که بهم    یی   تنها چ  یعاشق من بود کن  هم فکر یم

تو   د یکه با   یتنفر حس تنفر مطلق بود،  یداد

 چی ! به هر حال ه کردمصورت خودت تفش یم

هات قانعم نکرد،  ها و جوابحرفکدوم از 

 !متاسفم

تماس  یجهی نت  ند یب و نیم کند من پشت یم به

 یآرام کلمه ینجوا شود با هم یم میهالب 

 .”“عوض  
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و   چرخد به سمتم یم  به در اتاق، عصن   دهی نرس

 :زندیم اد یفر 

به ست اومده  جو!؟ هر چ  تو پناه ا ی منم  عوض  -

  ی   هم حقت بوده. تو حنر 
 

 االن که مرگ و زندگ

رو مبل و فقط نگاه   یخواهرت دست توئه، لم داد

  …کن  یم

  و  د ی  گتماس یم خودش با کیس با گویس   سپس

 "!نجای ا ا ی"ب د ی گو یم وقنر 

  .دیگو حدس بزنم باربد را یم توانمیم

  اهی س  ،عرویس د ی قبل از لباس سف د یکه با  د یببخش-

! باز هم  ستی دست من ن …خواهرت رو بپویس  

 .فقط خودت ،یخودت مقرص 



و حضور باربد را   شود باز یم ب  پشت سم با صدا در 

  .دهمیم ص یتشخ  دهد،که یم  ب  از بو

موضوع را ندارد   نی حل و فصل ا ب  ذهنم توانا هنوز 

دازد تواند و نیم  .به آن بی 

! فقط  ی   بب  رو  عاطفهموجود خودخواه و ب   نی ا ا یب-

اول تونست نقش خواهر خوب و   یقهی چند دق

  نی کنه اما… ولش کن به هر حال ا  یمهربون رو باز 

حس رو   ی   بوده، نه؟ تو هم هم  ی   تا بوده هم

  ؟یدار 

چشمم  یکه از گوشه  د یآجلو یم  یآنقدر  باربد 

و نگاه   کنم. نفسم را حبس یمنمشی بب  توانمیم

 .دارمرضا برنیم یرا از رو  ممی مستق

با تو در  ن  یزد، گفت کمال همنش  حرف جالن   هی-

خوب و  یلی! خم یوقته رد داد یلی من اثر کرده و خ

س اون هست   دونهخودش یم درست گفت، ویل

  ؟براش گفنر  م؟ یکه رد داد

باربد نگاهش   چرخد،یم  شانی   ام بزدهوحشت  نگاه

به رضاست و رضا نگاهش به من. سپس رضا با  



به  دکنانی ساعتش تأک  یصفحه  یرو  یارص 

 :دیگو یم

مراسم   ی! بعدش احتمال قو یساعت وقت دار  هی-

 .میکفن و دفن دار 

و مبهوت و لرزان به  چرخد در دهانم نیم زبانم

. کنمفکر یم د یایببه سم  خواهد که یم  بنر یمص

ها و اتفاقات زنده حرف ن ی چطور من هنوز پس از ا

  یالحظه کردم؟شان یمو سالم نشسته بودم و نگاه

اما او  کند باربد را شکار یم چشیم ر ی نگاهم، نگاه ز 

 کند نگاه یم ا ر  یگر یچنان در لحظه مسلط سمت د

شود که مات  ی  مان با هم درگنگاه گذارد و نیم

  نی ا شود مگر یم نم؟ی ب! نکند دارم کابوس یممانمیم

رضا لرز   ی داشته باشند؟ صدا  ت ی ها واقع لحظه

 :اندازدبر تنم یم سخنر 

س و صدا کرد تو اتاق نوار چسب   اد ی اگه ز -

  !هست 

و باز   گردد بریم اش را با سخویس  قدم رفته کی

 :دیگو یم



ه! گفتم در  دوست دار  یعاد  یفقط رابطه راسنر -

 .یبراش تنوع بد بایس   انیجر 

من داخل  یدر برابر چشمان ناباور و تار شده و 

با   کند،. تمام بدنم س شده و گزگز یمرود اتاق یم

و تا  چرخانم سم را به سمت باربد یم بدبخنر 

 :دیگو یم ی   دهان باز کنم، رو به زم خواهمیم

 هی پاشو سا-
ً
 …! لطفا

  ن؟یا  گهیم  تو؟ چ   بکن   چه غلیط یخوایم-

بر تنم  یخودم، عرق سد یاز لرزش صدا و 

وع ماجرا بود چرا که با   نی. اما انگار اند ی نشیم س 

 میاز جا  ارادهب   دهی بلند و دلخراِش سپ غی ج  دنی شن

در   میو قدم از قدم بردارم، باز  خواهماما تا یم پرمیم

 .شودیم ی  دست باربد اس
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ا خواهمیم چرا  توانم،اما نیم اورمی به زبان ب ب  ناس 

است. مگر   دهی چسب میگلو   یکه زبانم به انتها

به   گونهنیکسانم ا  نیتر کیاز نزد  شود یم رص 



در تصورم   وقت چی که ه  بخورم؟ باربد مرا با قدربر 

اتاق   ،ِی نبود که او داشته باشد به سمت اتاق کنار 

و من در   دهد یمکه نه، در واقع هل    ت ی هدا دهی سپ

اها  یبه جا  ی   ب نیا گره   میکه در گلو   ب  گفیر  ناس 

 یلیو س  می  گ کمک یم  میهاخورده است از دست 

  .زنمدر گوشش یم ب  هوامحکم و ب  

اش را لمس کند مچ خورده یلی س  یجا حنر  کهآنب  

 یو مرا تقر  د ی  گهر دو دستم را یم
ً
داخل اتاق پرت   با

 ی   . کف زمکند . و در را پشت سش قفل یمکند یم

ورانه فکر و نابا  کشمبدن لرزانم را در آغوش یم

 یکه روز تولدم، رضا  ست یچه سنوشت  نی ا کنمیم

ترم برادر کوچک مثلکه   یمرا به باربد ی   چ همهب  

  یرابطه یو صدا کند یم کش شیبود پ

دارد هر دم مرا به مرز جنون  شانگونهض یمر 

و   رساند . باربد خودش را به من یمکند یم  تر کینزد

 …قیاز ته دل و عم کشمیم غی من ناغافل ج 

جلو  کند،حرکتم باربد را انگار خوشحال یم نیا

 :زندلب پچ یم ر یو ز  د یآیم



  کمهیبکن که  ،کن    هیگر   یخواهر چقدر یم ه،یسا-

 کنمبا تو ندارم، خواهش یم یمن کار  ویل آروم یس  

  !به حرفام گوش کن

 دهی و شهوت سپ  از ی از س ن یها با ناله غی ج یصدا

مرا دارد به مرز جنون  دنشی شده و شن  قابر 

پسش بزنم که  خواهمبا فشار یم رساند،یم

 :زنمو من با نفرت زجه یم گذارد نیم

  چه موجود کثافنر  گیتو   ؟ی آشغال! کر  ت  ی  غب  -

من خی  نداشتم، چقدر احمق بودم که  یبود

فکر کردم پشت   ستادم،یهمه به خاطر تو ا یجلو 

آدم با قلب پاک و  هی هات،یکار تمام کثافت 

 فمس  ب   یاز اون رضا ،ووب  ی مهربون هست. تو ح 

  !یتر پست 

با   کهو درحایل دزدد را از صورتم یم نش ی سنگ نگاه

  گرشیبا دست د کند دست، دستانم را مهار یم کی

را   شی رپادهایلش و گشادش ا ی   شلوار ج ب یاز ج

  .دی  گو رو به من یم آورد دریم



  یکه دوست دار   ب  ها بذار تو گوشت، برات آهنگ-

  .ختمیر 

و آتش گرفته   انی  از مِن ح العمیلعکس وقنر 

و دست دراز کند تا  کند . دستم را رها یمند ی بنیم

که باز ناغافل   میبگذار  میهاخودش درون گوش

. آنقدر  زنمبه صورتش یم محکم و دردنایک یلیس

و   کشد یم  ی  محکم که دستم راستم تا شانه ت

 :زنمیم اد یهمزمان فر 

  !! عوض  ! عوض  عوض  -

و سش را در گوشم فرو  زند یم مهی خ  میرو  ناغافل

 :د یگو کنان یمپچو پچ برد یم

  ا یخونه شنود داره،  ن یا  یجااتاق مثل همه نی ا-

من   ا یکن   هیبزن و گر  غ ی کن؛ ج  یمثل آدم همکار 

 نی از ا  شیر یب ارم،ی اشکت رو در ب شم مجبور یم

 !هیزجرم نده، سا 
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 :افتمهق یمبه هق یلرز بد  با 

  کشه؟رو یم دهی سپ -

! کشه صداها زودتر تو رو یم نی بذار تو گوشت، ا-

  !دهی نجاته توئه، نه سپ مفهی من وظ

اتاق  یسی   رنگ گوشه یا سمت کوله  رود یم  سپس

  ی   است و هم دهی سپ یکوله  کند،و درش را باز یم

ام را  که نه زجه  هیگر   یبلند یبا صدا شود باعث یم

 امدهی و ترس  رها کنم. در مقابل چشمان گشاده شده

بلوز و  کیو  خودم ی هار یدست از لباس ز  کی

   ا و ب آورد یم ونی  شلوار از درونش ب
 

 سیع کالفگ

  .اش کندرا پاره ر یبلوز و لباِس ز  کند یم

خواب تخت  یخودم گوشه لی با م زدهوحشت 

  شومو در خودم جمع یم خزماتاق یم لعننر 

 یوانهیمشت د   کی ی   در ب کنماحساس یم

 رم،یام! لباس ز شده ی  الحال اسمعلوم 

  می بخش حر  نی تر خصوض
 

  ب  به زور چاقو امزندگ

  دهیدر  د،یآیم ی  گناخن یکوچک که همراه با دسته

 :می گو لب یم ر یو من ز  شود یم



  !؟ب  رسام، کجا-

پرت   ی   زم ی آش و الش را رو  یآن تکه پارچه باربد 

 یها و بعد با اخم رود یم یبعد یو ساغ تکه کند یم

را درون   رپاد یکند که ا  به من اشاره یم دهی درهم تن

  .بگذارم میهاگوش

را   فی جنگ نابرابر و کث  نی توان مقابله در ا گر ید من

 ی دق دهیرضا و سپ  یاز صدا  ندارم، آن هم وقنر 
ً
  قا

با کمال   کند مجبورش یم یدارد به چه کار  فهممیم

و همان   گذارمرا درون گوشم یم رپاد ی بار ا نی ا لی م

  د،ی آلحظه باربد به سمتم یم
 

و  کند یم را پیل آهنگ

  ب  حد ممکن تا جا  نیتا آخر  را  شیقبل از آنکه صدا

 :زندکه آزارم بدهد بلند کند، لب یم

  نی من ا-
 

  !کردم  رو زندگ

ممکن  ی  شان غآنقدر تلخ و هضم قیحقا  یس  کی

 در لحظات اول  است که ذهن آدیم
ً
اصال

دازد و   تواند با آن نیم یمواجهه  ا یکامل به آن بی 

کند.    دا یخودش پ یبرا  ساده از آن را  درگ حنر 

رقم در باور و مرام و منطق من  چی باربد ه 



 نیمگنجد نیم
ً
ا نی به او در ا خواهم! اصال   ط ی س 

  یانتهاب   یدردها  یکم ذهنم از همهفکر کنم اما کم

با  چاوویس   شود،یم چند ساعت گذشته خایل نیا

و  میزار زار بگر  گذارد دارد یم  شیکه در صدا  خیس  

  ی   ب نی . در ابندمآرام چشمانم را یم یابا خلسه

مانتو و  کند و اشاره یم  زند ام یمباربد آرام به شانه

که تار    امختهیاشک ر  در آنق ارم،ی را درب امیروس 

و  دارد را از در گوشم بریم گویس    کی . نمشی بیم

 :زندیم اد یگوشم فر   گی در آن  چاوویس   کهدرحایل

سنوشتمو  بلکه  دمیچه شبا که با خودم جنگ"

 عوض کنم

سشتمو عوض   شد با من متولد شده بود نیم عشق

 "کنم

 :د یگو گوشم یم  گیآن  در 

شک نکنه! اما مانتو   میهات رو از خونه آوردلباس-

! بهم  کنمخواهش یم ه،ی سا  د ی فهم رو یم ت ی و روس 

 .اعتماد کن
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در گوشش بزنم و  ی گر ید  یلی س خواهد یم دلم

اعتمادتر مگر در اطرافم  قابلی  به تو؟ از تو غ میبگو 

که گفته    یام تا به حال؟ اما در سکوت کار داشته

. چشمان سخ باربد پر از دهماست را انجام یم

اال   کند را نگاه یم ب  اشک است و تمام مدت هر جا

 …من را

  کنماش پرت یمس و شانه  یرا رو  امیو روس  مانتو 

که    ینازک دکور  یپتو  ر یکه بروم ز   زند و او اشاره یم

حرفش هم گوش  نی تخت قرار دارد. به ا یرو 

از   سیخ میموها یگردن و ال  کهدرحایل  کنمیم

 .شده است   میهاکاش

ا نقدر ی که ا  زماب   د ی جنگ د ینبا  گایه  د ی شا   ط یس 

 .است  نابرابر و ناعادالنه

  وقت چی که ه   یکار 
 

ام و از  انجام نداده امدر زندگ

مسار   ار ی   در خلوت خودم ب انجام آن حنر  و س 

. آن هم در برابر چشمان  دهمام را انجام یمبوده

به مسلخ رضا رفته است و   دهی سپ کهباربد، درحایل



. “ دانمخودم نیم گر ید   یقهی از چند دق  ی   چ چی ه

آغوش   در و  ی   شدن” رها کردن همه چ می تسل

 یپتو  ر یگرفیر  خودم و از ته دلم زار زدن… چنان ز 

که انگار همان لحظه    زنمو زجه یم  لرزمنازک یم

  م،یاو از مراسمش برگشته میاکردهرا خاک   دهی سپ

  نیانگار نه انگار که امروز روز تولدم بود و قرار بر ا

 
 

را به من نشان   گرشیخوش د  یرو   بود که زندگ

 یال  د ی چ ی پاتاق یم ر علف که د یبدهد. بو 

که    یو با نفرت به باربد کند داغم را باز یم  یهاپلک

مراسم جان کندن من   نیرا دارد در ا نقش تماشاچ  

 شود نگاهم یم ی. متوجهاندازمیم نگایه ده،ی و سپ

اما ناگهان   آورد خودش نیم یبه رو  ی   چ چی اما ه

به سمت من   عیــــس  بشنود با جسنر  ب  انگار صدا

و چنان   کند را از گوشم یم رپاد یا آورد یم ورشی

که برق از سم    زند به گوشم یم محکیم یلی س  هوا ب  

وع یم رادهاو ب   پرد یم به فحش دادن به او…  کنمس 

تخت جاساز   ر یرا ز  دهی سپ  یکوله  عیــــاما او س 

 انی م دسنر  دهد تخت هل یم یو مرا رو  کند یم

دوباره بلند   ادمیفر  یکه صدا   کشد یم میموها



هم  یرا خونرسد رو  شیهاسپس پلک شود یم

و   کند در اشاره یم  ونی  به ب حرق   چی هب   و  فشارد یم

 .”از جات تکون نخور زند”لب یم

رضا  یهیسا دنیو من از د کند اتاق را باز یم در 

 .لرزم یم ارادهب  

-  
ً
چقدر زرزر کرد! مگه دفعه اولش بود؟ اصال

  !گفتم در دهنش رو ببند  ؟یدی هم فهم یی   چ

 .در را بپوشاند یتا حد ممکن ال کند یم  سیع باربد 

  !الی خآره خوب بود، ب  -

 که با لحن    کشد داخل اتاق یم ا سگرض  انگار 

 :د یگو جمله یم کی در  اما راض   عصن  

 !آره معلومه، چقدرم وحیس  -

ادامه  حوصلهو ب   کند مکث یم اندگ  سپس

 :دهدیم

ش پ رم،من دارم یم- رسام    شی جمعش کن بی 

  یادیهست که اگه حرف ز  حی جونش، فقط توج

  بزنه و تمام؟



 .حهی توج-

 .می در تماس-
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و زار  برم پتو یم ر یسم را باز ز  بندد،را که یم در 

 د ی . تمام وجودم شده است گوش تا شازنمیم

جفت اما بس که   کیدو جفت پا بشنوم نه  یصدا

ل همه چ  کنم،هق یمهق از دستم در رفته   ی   کنیر

که باربد با همان    گذرد چقدر یم دانماست. نیم

  را آورش از نظر من، رول علفش چندش یخونرسد

  میها. اشککند کنار پنجره خاموش یم  در گلداب  

 :پرسمگرفته یم  ب  بند آمده است و با صدا 

  مرد؟ دهی سپ -

ام  اش نگاهبا چشمان به خون نشسته  یالحظه تنها 

  .دوزدچشم یم اطی ح  یو باز به منظره کند یم

رضا رو   یخوایم به رسام نه؟ تو حنر  زب  زنگ نیم-

که   یبود ووب  ی ح ی   هم شهی! تو همهم دور بزب  



رضا و   یفشارها  یتکرار  یو یسنار  ا ی  ؟االن هسنر 

  خرت کرد!؟ هاشد ی وعده و وع

ب  کیاش را ندارم وت احمقانهطاقت سک گر ید رص 

را که پراکنده   امیو مانتو و روس  می  خاز جا بریم

و در اتاق را باز   کنمانداخته تن یم ی   زم یرو 

تمام وجودم از ترس خشک   یا. لحظهکنمیم

و در   بخشمقدرت یم م یاما دوباره به پاها شود یم

ب با کیداخلش بود را  دهی که سپ  اتاقر  .  کنمیم ز رص 

تخت تکه تکه  یها ملحفه یرو  ست…ی خال

را شل   میخون زانوها یروشن و تازه یهالکه

. قبل  دهد یم یی   انگگند و نفرت  یو اتاق بو  کند یم

  ر یاز آنکه در چهارچوب در سقوط کنم باربد ز 

 :زند و کنار گوشم پچ یم د ی  گ را یم میبازو 

حواسش به  تا باال شلوغه و کیس ه،یسا  میبر  د ی با-

  !میفلنگ رو ببند د ی با ست ینما 

کثافت، خواهرم رو کشت تو اتاق! فلنگ رو -

  ت ی ثی باال براشون آبرو و ح رمببندم؟ االن یم

ازت  ا ی  ترسم؟من از تو یم یفکر کرد ذارم،نیم



رو هم در   گیباربد من پدر تو  برم؟حساب یم

 .نگاه کن سا یحاال وا  آرمیم

که هرم   زند،به گوشم حرف یم  کینزد آنقدر 

  .کندیم ارمی   و ب نفسش عصن  

و بهش خی   ونی  ب می نر  نجا ی از ا وصدا س اگه ب  -

رو   نیتو که ا ارن،ی س رسام ب ب  بال  هی دهندم! یم

خودش رضا رو   دهی سپ  ؟ی خوایم ؟ی خوانیم

مگه نه؟ پس االن از   ! تو هم عاشق رسایمخواد یم

همه رو   نکهیا  یجا محافظت کن که عاشقیس    اوب  

  !یبا هم به کشیر  بد

 :زنممانند خودش پچ یم دهیبر  نفس

 شد؟   چ   دهی سپ -

. میبر  نجا یاز ا صدا ما ب   ا یرو اعصاب رضا نرو، ب-

دکیر   ،یدی تو زجر کش  اون بفهمه براش به قدر کاق  

س تا حاال که نمرده برش؛یم  …نیر

 :زنمهق یم قیعم یدرد  با 

 …تو چطور-



 !رسام  یخونه می زودتر برس میبر  ه،یسا  میبر -
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  و با حس درد وحشتنایک می  گرا به سم یم دستم

است و انگشتانم   کی. هوا تار کنمچشمانم را باز یم

خون   دانمیم یز یکه غر   کنند را لمس یم لزچ   عیما

درد  یلیاما سم خ نمیبنش کنمیم  است. سیع

کجا هستم و    دانمنیم کنمفکر یم و هر چ   کند یم

 اتاقر  یمیقد یوارها یافتاده است؟ د می برا چه اتفاقر 

ام ثبت نشده  حافظه یکجا   چی که در آن هستم ه

  ارادهسدم است و بدنم ب    ب یو غر  ب یاست، عج

 .لرزدیم

 ی   زم یکه هست خودم را از رو   هر جان کندب   به

 دنی. با شن نمینشیم و به سخنر  کنمجمع یم

بان قلبم ر   ب  پا  یصدا .  د ی  گیم یتند و بد  تمیرص 

که    دهمدوباره پشت سم را با انگشتانم ماساژ یم



و  پرد باربد انگار برق از سم یم دنیناگهان با د

 شی پ حظهل  کی امروز نحس در  نیامروز، ا یهمه

آخر را به خاطر  ی. لحظهبندد چشمم نقش یم

رسام و ناگهان با   یخانه میکه گفت برو   آورمیم

 ی   چ چیه گر یبه سم د ن  ی برخورد جسم سنگ

  .دمی نفهم

  ه؟ یسا خوب  -

نشسته است و با همان   میرو دو زانو روبه یرو 

 ی هم ت یو شفاف مهرباب  
 

چشمانش نگران و  شگ

 .کنددردمند نگاهم یم

  !تو  یکرد  چه غلیط-

منده، به خدا ترس - و  س با زبون خوش ب   دمی س 

! مجبور  ی   به همه چ . گند بزب  می بر  یایصدا ن

  درد داره؟ یلی . غلط کردم خد یشدم، ببخش

عقب  د ی آدستش که به سمتم یم ر یرا از ز  سم

تمام بدنم درد  شانم،ی و پر  جی گ  یلی. خکشمیم

 :پرسم یم . به سخنر کند یم



 چ    دهی کجاست؟ رسام کو؟ بابام کو؟ سپ  نجا ی ا-

  شد؟

 :زندیم کوتایه   لبخند 

 اتا ح  یبود ومدهی اته، نخونه نجا ی ا-
ً
  نجا یاال؟ فعال

هات هم به وقتش جواب سوال هیامنه… به بق

 …ی  آروم بگ کم هیتو  دمیم

 یاز رو  شیهم پا  خواهم. یمد ی   خاز جا بریم  سپس

. درمانده زمزمه رود یم جیبلند شوم که سم گ ی   زم

 :کنم یم

 !یر فکر نکن قرس در یم گم،به رسام یم-

و خسته و کالفه   ند ی نشپشت پنجره یم یسکو  یرو 

و در همان حال   کند را چک یم اشگویس    یصفحه

 :دیگو یم

 …دونهرسام خودش یم-

  نجا؟یا آد پس چرا نیم-



براش شکافت! شما   رو  همه چ   شد چون نیم-

رو   همه چ   هو ی ی   زنیم ،ی   هست دوتاتون جویس  

 .ی   کن ناغافل داغون یم
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 ی را با ب  امخوب   یها انگشت 
 

به شلوارم  چارگ

و فکر  دهمیم و به گردن دردناکم چرخیس   کشمیم

و آن زده که  نیباربد مگر چند بار به س ا کنمیم

کجا بزند و چطور؟! که نه   داند خوب یم نقدر یا

 .یشو  هوشیو هم خوب و به وقت ب یی  بم

  !؟دونهرو یم پس رسام چ  -

و سپس   کند نگاهم یم یااتاق لحظه گی در تار  باربد 

 .دهدبا افسوس س تکان یم

  !گهیمن رو د انیجر -

 :کنمیم تکرار 

 گه؟ یتو رو د انیجر -



 .کشدیم یتند و  قیعم نفس

ات  شد که حافظه بمونی نص نعمت  نی نکنه ا  هیسا-

حِس من به تو  انیبره خدا رو شکر؟ جر  ی   از ب

  !گهید

و ذهنم تحت   خورمیم  یلی ناگهان انگار دوباره س  و 

امروز صبح   یسابقهو ب   ب ی عج یهمان فشارها 

 نبود؟ ششیاز نما . مگر قسمنر د ی  گقرار یم

بود   لمت ی از ف قسمنر  هیمگه نه؟   یکردیم شوچ  -

 ویل دونم،نیم ات مگه نبود؟ با هنوز گنقشه ا یو 

 !عذابم نده شیر ی تو رو خدا ب

 :زندیم  کج    پوزخند 

  !دمعذابت نیم شیر یباشه ب-

. و من انگار شود دارد سد و سدتر یم اتاق یه یهوا

زشت و تلخ   ت یواقع نیجز مواجهه شدن با ا رایه

 .را ندارم

تو   یبچه بود هیباربد خجالت بکش، تو مثل -

 …! تو یما که بزرگ شد یخونه



 :کند یم  ج  ی برنده حرفم را ق و  تلخ

  یکدوم دخیر -
 
مادر شده؟ که من   هشت_نه سالگ

 تو بودم؟  یبچه یجا

  فهممیم و چقدر درد دارد وقنر  ست یجد هیقض

و او   دمیدیم یگر یها من او را جور دسال نی تمام ا

 …یگر یمرا جور د

 تو رفتارهام با تو قصد و غرض   وقت چی من ه -

  ی نداشتم، برا
ً
مثل    یبچه بود هی من تو واقعا

 …یبود ترمکی ! بچه هم نه مثل برادر کوچ دهی سپ

 چرا شماها د  ؟چ   دهیبعد باربد سپ 
ً
 وانهیاصال

  ن؟یشد

 .د ی  گسکو در آغوش یم یرا رو  خودش

که خودم   شمیم یمن عاشق دخیر  یفکر کرد-

  شیفرار  س قرار با پرس و خودم از پاربر  برمشیم

بابا   م؟یو پوک هم خی  دار  کی و از تمام ج دمیم

  دهی ! من و سپپربر  یلی تو خ سیدهنت سو   هیسا

س تو بود. اون   می هم که داشت زنگهر حرف و خاله

  بولتو رو ق هیامکان نداره سا شه،نیم گفت یم



 هی گه یما با هم د  یکردکنه… بعد تو فکر یم

! شکر خدا از هفت دولت آزاد می دار   یابرنامه

 …یبود

و از ته  دهمیم هی پشت سم تک وار ی به د زدهبهت 

 :کنمدل ناله یم

 من نیم یباربد، وا  یوا-
ً
  فهمم…آخه چرا؟ اصال

 …من یخدا

 :گرددو براق به سمتم بریم عصن  

جز تو فکر  تو اون خراب شده گ ؟فهیمچرا نیم-

باور داشت   به من اعتماد داشت؟ گ من بود؟ گ

 خوامنیم من درسم خوبه، هوشم خوبه، ویل

 یدرد  هی هامدنی پشت گل کش  د ی فهمیم  بخونم؟ گ

صدبار چت و پاره جمعم کرد و نذاشت   هست؟ گ

 آبروم بره؟
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و با  کنمپشت سم را لمس یم وار یکف دستم د  با 

 :میگو یم  صالی است 

نبود باربد،  من حس خاض یپشت رفتارها-

 …منظورم

 :زند یم داد 

که    ستمی من ازت طلبکار ن ه،یسا دونمخودم یم-

  !یبد حی رو توض یی   بهم چ یاالن بخوا

شده زل  یبر گچ  یمی به سقف قد لحظه چند 

  د یاز آنچه با تر فیو کث   تر اهی س  گی. که در تار زنمیم

 .دهدخودش را نشان یم

  یبا من باز  نیدار  کنمباربد من هنوزم فکر یم -

 ج  یهاتونه! هاز نقشه بخیس   هیهم   نیا  ،ی   کن یم

  که تمام عمرت داشنر   تو، من   خوره،نیم ج  ی به ه

  هیکه   ب  تو  ؟یرو دوست دار  یکردام یممسخره

    ب  ! تویدخیر نبود  دوست ساعت ب  
ً
که اصال

   شهی بق یمن شوتم، پرتم... واااا  گفنر یم
ً
رو اصال

 سوژه   االن! ویل آد نیم ادمی
ً
ها و  بحث   یهمه یکال

که بهم   ب  من بودم تا جا هاتونیباز مسخره



  ؟یاون روزا تو عاشق من بود ی! کجاخورد بریم

 امسخره
ً
داره رو   کوفنر   نیاس به خدا! تو واقعا

رو هنوز   دهیتو و سپ  یهامن نگاه ذاره،مغزت اثر یم

  یاون رضا مجبورم هر چ   اگههاتون! خنده ادمه،ی

فب     ستمیساکت بمونم، فکر نکن بلد ن گه یم س 

 ر یبدم. هنوزم که هنوزه دستم ز  جواب درسنر 

. اون  ضهی موجود  احمق و مر  هیساطورشه و اون 

  نکهیما مثل دو تا آدم متمدن س ا آد نیم ادشی

از هم جدا  می تحمل کن هم رو  د یعقا  می توننیم

  !میشد

 :دهم و ادامه یم خندمیم  عصن   سپس

  دوب  یم م،یو متمدن نبود کیهم ش نقدر یالبته ا-

سال   بر نخوره بهت ویل ،یابچه گمبهت یم وقنر 

اض   ،رفنر یم ب  تو راهنما وقنر  ۸۸  من تو صف اعیر

!  بسیر  بودم، که اون و امثال اون ما رو به گلوله یم

دست   ر یز  تونسیر  و یم شد که یم  یبعد هم هر جور 

  .و پا لهمون کردن



اتهام نشده بودم که بازجوم گفت  میهنوز تفه من

  ی رهی  شهادت داده شما به شخِص   رحماب   یآقا

اون کار رو   ،یکار رو کرد  نی ! شما ای کرد  ی   توه

.  حضور داشنر  نجا یا ،اونجا حضور داشنر  …یکرد

 به خاطر ا
ً
شما رو رها    شونیا ها اخالقر ب   نیاصال

قول  به ی   کرد هم  یکار   هیکرده، پوستم رو کند! 

لفنر 
ُ
  ه یبرام بشه  ،خودش ک

 
! حاال ازم آلدهیا زندگ

  نکهیچرا بعد از ا ؟طلبکار هم هست که چرا رفنر 

پدر صاحبت رو درآوردم، با  جهت و ب   خود زدم ب  

! چرا  یفتاد ین ادمیچرا  ؟ی ومدی خودت دنبالم ن یپا

  فهمه،نیم اد ی   ! اون زبون آدمیدیمن رو نبخش

 نیم گیحداقل زبون من 
ً
اما تو که   فهمهرو که اصال

من رو تو   ،ینبود وقتچی . هسنر ین ینجور یا

باربد   یبود  ! تو آدم درسنر کردمحساب یم شهیهم

 …شمنده، به خدا دارم نابود یم یمن رو باز 

و با    کند یم زانیسکو آو  یرا از رو  شیپا کی

 امدهیکه تا به حال از او د   یلبخند نیتر تلخ

 :دیگو یم



! بی عج  یلی خ ،ن  یعج ه؟یسا  هی چ دوب  یم-

خونه تو داشنر   ش وقنر همه با مادرش  تو آشی  

سه، درد پرستون  گفتمیم  یزدحرف یم االنه که بی 

تی  کرد!  ی  بود که زد من و خاندانم رو به قصد ت چ  

که رضا    ید ی خودت منطق تراش ینه، برا دمیاما د

شد! یم ش یام و پول پدرم حسودبه من و خانواده

 نیم ؟ی   هم خب آره؛ ویل
ً
از    خواسنر اصال

یسخودشو  باهاش حرف   یساعته دار  هی ؟ن بی 

  شی ! ده سال پکنهمتهمت یم وقفهداره ب   ،زب  یم

س  هی ویل نی رو شخم زد آقا راهمون  ید ی کالم نی 

! منم رفتم با مردم تو  یور  هی سوا شد تو رفنر 

 تو نفر   نهیبالها رو با ک  نی ا گهیتظاهرات، چرا د

 یم یه ؟ی سم آورد
 

! اونم  ضهیمر  ضه،یرضا مر  گ

 درست یم
 

!  هی خوب ض یمر  ! ویلضهیآره مر  ، گ

اس، ذهنش چه تو راه مثبت  کرده  لیباهوشه، تحص

چه   دوب  یم  کنه،وار کار یممعجزه  چه تو راه منق  

 نابغه دم و دستگایه
ً
اس… دوست  داره؟ رضا واقعا

با   ض یمر  یغهناب هیاز بد روزگار چرا  بدوب   نداشنر 

 
 

  کارا رو کرد؟  نیت ااتو و خانواده تو و زندگ
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هر لحظه    کنمکه حس یم  کند آنقدر درد یم سم

 تمرکز کاق  
ً
کد، اصال  یندارم و برا ممکن است بیر

 :پرسم یم ربط ب   ی   هم

  !؟گفتمبه مادرش یم من چ   یدی تو از کجا فهم-

و کدر  کیتار  یاش را به سمت پنجرهتنه می ن

 .چرخاندیم

تو؟ بابا گفتم که تمام خونه  ا ی من رد دادم  ب  خدا-

 صداتون رو گوش م ی داشت  یی   شنود داره! ما پا

 …میدادیم

 :میگو و با حرص یم زنمیم یپوزخند 

 ی ! دق خوب   هم  یلی نه تو حالت خوبه، خ-
ً
من رد  قا

تمام باهام    یدادم، چون از صبح همه دارن با نامرد

،یم  یباز    خی  مرگتون چتونه شماها؟! چ    کی  

  چ   ؟زب  از جون من؟ چرا حرف نیم نی خوایم



 اش چه غلیطتو خونه ؟دوب  از من از رضا یم شیر یب

من  دونسنر یماز کجا  ؟کن  در واقع یم  ا یو   یکردیم

  ؟یلباسام رو آورده بود دهی سپ  یکه تو کوله  آمیم

االن کجاست!؟ چرا   دهیسپ  دونه؟رو یم رسام چ  

دنبال   آد باربد؟ چرا رسام نیم نجا یا ی من رو آورد

و بساط    کن  من رو خر فرض یم یمن؟ چرا دار 

  واسه من؟ باربد تو رو  راه انداخنر  عشق و عاشقر 

 …جون   خدا! تو رو 

  اششاب  یو با کف دستش به پ کند را قطع یم حرفم

 :کوبدیم

به  ،یدیی! مغزم رو ساهی سا ی  زبون به دهن بگ-

 سوزهباز دلم برات نیم حرف بزب   نقدر یخدا ا

ست چند ساعت خاموش   یگهید یجا  هی زنمیم

گرفته تو رو به جون   اد ی یی   چ هیفقط هم  …یس  

اون   ؟تو رو به جون اون! تو رو به جون گ ن،یا

وسط  ی ما رو گرفته بود یدفعه هم که خرخره

مجبورم   یدادبه کشتنمون یم و هوا داشنر  ی   زم

! ون ی  از ما ب تا بکیس    ده،ی بگم به جون سپ یکرد

ها  دهن آدم  نقدر ینباش، ا ن  ی ب شیقابل پ نقدر یبابا ا 



علف   یدی فهم وقنر  نکن! توقع نداشنر  سیرو سو 

  هیهمون وسط بگم سا امی زارت ب ده،یبه سپ  دمیم

دارم  یز یچقدر برام عز  دوب  به جون خودت که نیم

تو خودم از ترس، ولمون کن! بابا تو چه   شاشمیم

 نی صاف شده تا ا دهی دهن من و سپ ؟دوب  یم

س چرا؟ چرا؟  ها اتفاق افتادن حاال یهلحظه بی 

س ساکت شو، دارم ا  ه،یچرا؟ ساکت شو سا ز اسیر

 …افتمپس یم

امکان ندارد امروز  کنمو فکر یم بندمرا یم چشمانم

و سکه  ی  شود و دلم دارد مثل س ی  ختم به خ

  امنهی س یبه قفسه وار وانهیو قلبم د جوشد یم

 د یبا شود امروِز نحس تمام یم که وقنر   کوبد یم

  ده؟ی سپ  ا یباشم؟ رسام   زانم یاز عز  کی عزادار کدام 

  هم پدرم؟ د ی شا

و  ی   زم  یرو  خورمُس یم وار ید یگوشه  جا همان

 ی دق د یآ. باربد جلو یممی  گرا بغل یم میزانوها
ً
در    قا

  .ندی نشزانو یم یاو هم رو  امدو قدیم
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  ه؟ی سا هی مشکلت چ دوب  یم-

.  چرخانمیم  یگر یبه سمت د تلج   ت ی را با نها سم

  خواهماما نیم شنومرا یم  اشپوزخند حرض یصدا

 .نگاهش کنم

 یاچون چاره ،به حرفام گوش کن   یمجبور -

به حرفات گوش کردم بهشون   شهی! من همی ندار 

  لشی دل  ید یند می تو زندگ ییی  فکر کردم اما اگه تغ

. می! حاال بگذر نینبود که تو و حرفات مهم نبود  نیا

رو   ب  ای   چ هی  دوب  یم  نهیمشکلت ا ی   بب 

 ناال تو برف. اوگ کن  یم  اما ست رو  شون،فهیمیم

  نتوب   گهیکه د  کنمیم یساز شفاف هیبرات 

چپ!   به کوچه عیل خودت رو بزب   گهید  وقت  چی ه

پس نک و ناله نکن، گوش کن فقط. خودت 

دوست بودم. اونا  دا ی ش  یمن با دخیر خاله دوب  یم

رو  ا ی   چ یلی گرده پس من خ   ی   زم گه،ید  یها یلیبا خ

  شهکارا کردم هم  یلی جاها رفتم، خ یلیخ دونم،یم



 کی ی   ! اما ببدونمحماقت بوده، یم یهم از رو 

پس   گمبهت نیم ج  ی ه  گهید کن    حت ی کلمه نص 

رو نگاه کن تا   وار یساکت بمون، در و د  یجور ی   هم

 .بزنم خوامکه یم  ب  نشدم از حرفا  مونی پش

 :دهدو ادامه یم کشد یم قر ی نفس عم سپس

ا  یا یدن نمی آره من حماقت کردم، رفتم بب-  یدخیر

  هیتو  یکه بتونم برا   ه یتر از خودم چه شکلبزرگ

نداشتم جز   یاباشم! من چاره به وقتش کاق   یروز 

 ،مامان بایس   تو دوست داشنر  ،یمسخره باز 

آقا   …ینبود. مامان منم شده بود برات کاق   دهی سپ

  حالخودم چپ و راست ضد  یننه دروغ چرا وقنر 

تو   کردمحال یم کنه،یم  میاش قهوههمه زنه،یم

فکر  ! یخوردام رو یمغصه ،یش نگرانم بودهمه

علف نزنم، ترک کنم، شب  نکهیفکر ا ،یغذام بود

رسم رو تموم 
َ
خونه دوستام نخوابم، س کار برم، د

عالمه   هی! و من رو با  می  نظکنم. که خوبم، که ب  

با دخیر   گفنر بعد یم  ذاشنر تنها یم  هی   و انگ د ی ام

رو سم خراب   ا یتر از خودت نرو… بعدش دنبزرگ

فکر امتحان کردنش رو   حنر  گفت یم دهی ! سپ شد یم



  یرو دوست دار  هیکن… اگه سا  ونی  هم از ست ب 

 ی   به هم یبر که هست لذت یم  ن  ی اگه از هم

 
 

و   گهاول به مامان و بابات یم قناعت کن! بهش بگ

 
ً
 ی . و دق شهعوض یم باهاتبعدش رفتارش کامال

ً
  قا

رو خوب  هی فکر نکن فقط تو بق  گفت درست یم

. می شناس خوب یم یلیما هم تو رو خ شنایسیم

  یلی خ ،مهربوب   یلیتو خ ه؟یسا هی چ  دوب  یم

 گهید  کن  یم جاد یکه تو در آدم ا  ! حیس خاض

رو تکرار   اشهی شب  حنر  وقت چی ه تونهنیم کسچی ه

هات در  محبت  ی   هم ا کنه و پدر اعصاب آدم رو ب

کنار!    یذار آدم رو یم منطقر  یلی خ  هو یو بعد   یآر یم

رو رضا هم    اشهیکه شب  یاس… درددرد کشنده  نیا

بشه، هر  من طرف توام! هر چ   ی   تجربه کرده! بب 

گوشم که   ر یرسام زد ز   وقنر  بگه! حنر  هر چ   گ

راستش رو گفتم. پس  ی حس دار  هیبه سا  دونمیم

  !و طرف توام زنمحرف یم نصفانهبدون من دارم م

  انی نگاهم در مو  چرخد به سمتش یم ارادهب   سم

 .خوردو پر از غمش گره یم شانینگاه پر 



  دهی همون سپ ه،یطرف تو هست، سا دهی سپ  حنر -

تو سش  شکیل  نیکه رضا داره ا  بدبخنر  ی   خله! هم

بدبخت و   یکردکه فکر یم  یقدر نی! تو ازنهیم

 کردناطرافت فکر یم یها ! فقط آدمسنر ی ن کسب  

کردن بهت وقت   توجه یداشتنت، برا  یتا ابد برا

  !همه بود یبرا  شوک خوب    هیدارن و خب رسام، 
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 و  اندازد یم اشگویس    یبه صفحه نگایه دوباره

 .کندتر یموبحال مرا آش ی   هم

ل زدم و برام تا دم صبح از  -
ُ
من دو، سه بار با رضا گ

هست که   حیس هی ه،ی سا دوب  کرد، یم  فیتو تعر 

تو  نهیتا قشنگ بش شی کرده باش  تجربه د ی فقط با

 وقنر 
ً
 کیس  المصب رو یم نیا  ذهنت، مخصوصا

از نظر   ی   . بب! اه ول کنشه انگار ذهنت کانکت یم



و  هیاهو عقد ض یو مر  موجود عوض   هیمنم رضا 

کارا رو    نیت ا خانواده و   دهی سپ حق نداشت با تو و 

چرا   دونمنیم زنهحرف یم بکنه، اما المصب وقنر 

  !گهیم داره چ   فهمممن یم

تو دانشگاه از تو  نایم  وانی ک  هی  گفت یم رضا 

   وقت چی تو ه ویل اومدهخوشش یم
ً
جوِر  هیمثال

 دونممن یم ی   تو دهنش! بب یزدنیم قطیع محکم و 

 ذوب در وال  یدوست دار  رو  گی تو وقنر 
ً
  نر یواقعا

 کیس
ً
!  سیر  یبرات مهم ن  هیبق ،ن  ی بنیم رو  اصال

عشقت  نقدر ی. اما ان  ی نج ،خانویم ،یوفادار 

  که گایه  بیسیُ خودت  د ی و سد و ببخش  منطقر 

 شک یم
ً
تو… آره  به احساس قلن   کنهطرفت واقعا

  یکار   هیبه انجام  آره! محبت و عشق واقیع

آدما   فهیم. اما تو نیمیهست، به بودن، به وفادار 

!  هی  دن  ی شن  یتشنه گایه دوستت دارم ساده هسیر 

که    ب  فامثل حر  …معمویل یلیخ یقربون صدقه هی

  ! که انگار با اون حایلیصبح تو کوچه به رسام زد 

  ر ید یلی داره خ یبود دهی فهم  ،گفنر یم  که تو داشنر 

تو نباشه، تو   از ی ن  نیا  د یواسه گفتنش. شا  شهیم



قربونت   ا ی  بگه دوستت دارم و  یه گی دلت نخواد 

هست. حاال دور   گهید  یاز آدما یلی خ  از ی بره. اما ن

تو  یلی اون پرسه خ گفت یم.  هی از اصل قض می نش

دنبالت   ،ی نخت بوده چون تو بچه زرنگ هم بود

کتش… بهت هم گفته در کنار   بوده واسه کار تو س 

کت  ا یدانشگاه ب شون کار کن، تو هم گفته تو س 

  !باشه یبود

جر از ا کالفه به قول باربد شخم زدن  نیو می  

تمام   وقت چیکه انگار قرار نبود ه   مزخرق   یگذشته

 :م یگو شود، یم

  دونست یم  رضا خودش-
ً
فقط واسه کار بود، اصال

  گهیم  یور  یدر  م…یبر  گهیقرار بود با هم د

  به من نظر داشت آخه؟  ! گی   چهمهب  

  ج  ی ه گهی وسط حرفم د یبی   گهیبار د هی هیسا-

  !هاشیتو خمار  بموب   گمبهت نیم

 :کنم زمزمه یم لب ر یز 

 .درک به-

 :دهدو ادامه یم دهد دهانش را قورت یم آب



 یکار، برا   یبرا خواسیر  اونا تو رو یم د یشا-

تو   ی! اما رضا رو به واسطههاتب  توانا

…یم ها همه رضا رو به خاطر تو اون سال  خواسیر 

! چون گرفیر  یم  لیبه خاطر تو تحو  کردن،تحمل یم

ابهت داره،  تت یشخص   ،هسنر  مدل خاض هیتو 

  نی! البته به خاطر ایبهش؟ منش دار  گنیم چ  

  گفیر  و یم شناخیر  پدرت رو یم ها یلی هم بود که خ

. اما  نی ا ،یپدر  ی   به، معلومه از همچبه دخیر

 …رضا

من بود  ی  تقص  ؟بزنم، اما رضا چ   اد ی فر  خواهمیم

 خانواده
ً
و   پ ی ت ا ی نداشت؟  خوب   یکه مثال

خوان خاص و به روز نبود؟ اما خفه اشافهی ق

 .می  گیم

فرصت   ی   تو در اول کردهفکر یم شهیرضا هم هیسا-

هستش، نه در  یچون نه برات جد  ،کن  ولش یم

  یکه تو ادعا دار   یحدت هست و نه اونقدر 

دوستش   یل ی ! خب تو ته قلبت خ یدوستش دار 

  از یبحث  ن دوب  اما یم یبهش وفادار بود ،داشنر 

رضا روانش   میی  اگه فرض بگ متفاوت آدماس، حنر 



به عذاب   شهی ور هم هی نداره. از  یلیعط سالمه و ت

هاس و اگرم انتخاب  بوده که چرا انتخاب دوم آدم

 …گهیباز به خاطر توئه، از طرف د شهیم
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  یو باز صفحه د ی  گنگاهش را از چشمانم یم سپس

  یو باز قلب من برا کند را چک یم اشگویس  

در   ا یدن  یها حس ن ی بار همراه با بدتر  ی   هزارم

سخن از   ی. باربد انگار که رشتهزد یر فرو یم امنهیس

را  اشقبیل یدستش در رفته است دوباره چند کلمه

 :کندتکرار یم

رضا و  گهیاز طرف د ی   بب  گه،یاز طرف د-

اخانواده  درب و داغوب   یلی خ مایل  ط ی اش تو س 

بهیر   گهیکه اومدن تهران، خودت که د  ه،یبودن سا 

  نکهیو از بد  روزگار، رضا بدون ا  دوب  تر یمو مفصل



کت بابات برا گهبه تو بگه به باباش یم  یبره س 

.  هی  گیم یکار   هی ا یکار… خب باباش هم اونجا گو 

 ی. البته که نه بابات، بابا نا ی و ا نگهباب   عن  یکار که 

و نه برعکس! و حاال شانس  شناختهیم رضا رو 

رضا نسبت به  نکهی تو، تو اوج ا یمبارک و خجسته

  شیکم پکم  ایسیس اناتیو اون جر  شهیم ی   تو بدب

و رضا تنها  ی   ش گروه یم  هیو تو و دوستات  آد یم

کت اخراج یم باباش ، یور  هی رهیم !  کی   رو از س 

 یهامیبوده که تو تا نیا  گنعلتش رو هم یم

و  شدهمشکوک یم ی رفت و آمدها شی نگهبان

. اما رضا معتقده همش کشکه و دادهگزارش نیم

که گفتم   کرده، در صوربر   ونشی  بابات از قصد ب

 نیم
ً
رضا رو که بخواد از  یبابا شناختهبابات اصال

 …کنه!… خالصه که  یقصد کار 

اطراف و  ی   باربد مدام ب چشم یها مردمک

  شیهاحرف ی   مکث ب  و  زند _دو یمدو  اشگویس  

  خواهند را دارد که یم حال کساب   من تداغ یبرا

بچه را پرت  کیرا کش بدهند تا حواس  یا قصه

 .کنند



 اهیاز قصد به خاک س رضا زد بابات رو  نکهی ا-

من  عن  ی ه،یسا   نهی نشوند و نه فقط تو رو واسه هم 

دنبالت راه افتاد   نکهی! ادمی فهم  ینجور یاز حرفاش ا

کت ک  داد واسه   چی سه پ ی  و بهشون گ  وانی تا س 

تمام پرسنل واسه همون  یلیمدرک تحص لیتحو 

از نو  دهی خودش رو کوب نکهی اون دورانه، ا ینهی ک

  رهنیم ادشیاز خودش متنفره!  نکهیساخته، واسه ا

 ! امروز گرفتهنیم لشیتحو  کرده،نگاهش نیم کیس

 نی از نظر من، اونم ا یحرف درست زد  هیفقط 

چون همه جا  اسی آدم دن نیبود که رضا خوارتر 

زد  یچون به هر در  ست،ی اس اما سش باال نبرنده

هم به قول  فه کرد اما تو تشق- خودش رو شقه و 

خونه   نیاز ا ه،یسا ی   ! بب خودش تو روش ننداخنر 

  شهیهم یامروز من رو برا  یحرفا میرفت  ونی  که ب

من و  یاز نقشه بخیس   هیفراموش کن. فکر کن 

اف کنم عاشقت بودم   نی ا دهی سپ بوده که من اعیر

  همه چ   یکه دار   اما با منطقر 
ً
رو از ذهنت کامال

  ده،ی س جون سپ امهبدون تمام قسم پاک کن ویل

 سخواستگار 
ً
ش از س همه یصحبتم با پدرت مثال



بار بشنو و  هی ی   رو هم هم نا یبود. اما ا یناچار 

به تو فکر  می نوجوون  یازشون رد شو، من همه

بخندونمت، خوشحالت کنم، به  نکهی کردم، به ا

اختالف  یروز  هیودتر بگذره ز  زمان لعننر  نی ا نکهیا

من  ی   ! بب اد یبه چشم ن ینقدر او  گهیمن و تو د سن  

از دستم   ی ادیز  یبود کارا کی احمقانه کوچ امیدن

 یتقر  ویل ومد یبرات برنیم
ً
که   ب  کادوها   یهمه  با

من کار  دم،یو من برات خر ر  دهیبرات خر  دهی سپ

و مورد    که تو دوست داشنر   ب  اما نه کارا کردمیم

 ستگاهیزود تا ا یهاباشه. من تمام صبح دتیی تأ

و   شیکه تو گرگ و م  اومدمدنبالت یم ساتوبو 

که همه   ب  نکنه… شبا تت یاذ  کیس  گیتار 

و با اون حال   نشسنر و پشت پنجره یم دنی خواب یم

منم  ،یشد یم هی  خ ونی  ها به بساعت  بت یغر 

که   ب  دردها  یمهو ه ب  تنها  یپشت پنجره برا

همراهت   قسمت کن   با کیس دوست نداشنر 

 یطبقه اومد رضا یم هک   ب  ! وقتاشدمزجرکش یم

که    شی ن ی شش دونگ حواسم جمع بود که نب یی   پا

نکنه… من ساغ رضا نرفتم، اون اول ساغ   تت یاذ



. د یاول رو خر  یطبقه واحد خایل  من اومد، وقنر 

. بعد هم که دهی چند سال بعد، رفت ساغ سپ

به تو نشون داد! من فقط داشتم به   خودش رو 

ازت مواظبت   کندمخودم جون یم خرگ یها روش

 …ت یرسام اومد تو زندگ سم… اما وقنر  ی  کنم خ

 کی یتا جنون اندازه گر ی. دکند باز مکث یم و 

 .زدن فاصله دارمپلک
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و باز   کوبد یم شیزانو  یرا کالفه رو  اشگویس  

  ی. حال نگاهش جور دوزد نگاهش را به چشمانم یم

چشمانم پر و  یکاسه  ار ی اختدردناک است که ب  

  .زدیر اشک یم من یپاهم، هم و او   شود یم خایل

اما من فقط   یکرد  حتمونی عمره تو نص  هی هیسا-

رو دارم، حرفام رو قبول کن چون  قهی چند دق نیا

تو نخ تو و  کیهمه سال از نزد  نیا کسچی ه

بازم بهش   یدینبوده! اگه باز رسام رو د ت ی زندگ

کن! بهش    یبراش دلی    ،یبگو چقدر دوستش دار 



که اون روزا   بگو چقدر برات مهمه، اون حیس

رو حاال  گفنر پورزندت یم یخونه و از آقا یاومدیم

 ه،یچه کوفت   دونماس، چه یمزنانه یترفندها  نی با ا

مرده،  یلیاس، خباجنبه یلینشونش بده، رسام خ

! و تلفش کن   هاتیغدباز  یاگه پا فهی ح  یلی خ

ز جهت صداقت  ا حرفا رو حنر  نی باشه ا ادتی

که   ستمین یجد یمن اونقدر  …نکن    فیبراش تعر 

ذره اعصابتون رو به خاطر من بهم  هی حنر  یابخو 

 رمبره. من یم شی درست پ اگه همه چ   ن…یز یبر 

مون. به تو خونه گردمبرنیم گهیاما د کنم،ترک یم

نگرانم  کنم،یم کار ربط نداره کجام و چ   گهیهم د

  !آدم بشم دمنباش قول یم

که من   یدنم پس نیم ج  یه  ،یدیباز رضا رو د اگه

فقط  م،یبهت دست نزدم و با هم فقط حرف زد

حرف درست و   چی و ه کن  یم هیو گر  زب  یم غی ج

رو   دهی ! باشه؟ و اگه سپآد از دهنت در نیم حساب  

ببخشش،   یدیرو د دهیاگه سپ هیسا  …یدیباز د 

که اون پس داد از    هم که خورده، تاواب   هر گیه

با جونش اومد برات  ب  بدتر بود و خدا  یلی مال تو خ 



ان کنه، سپ خودمونه!  ی خره دهی همون سپ دهی جی 

و  یدوستت داره، تو مخش بود هی سا خره، ویل

 خوایه هسنر 
ً
که…   دمیبود اما من د و احتماال

شد به   ر چ  قول بده ه ه،یقول بده سا ال،یخب  

  باشه؟  کن  حرفام گوش یم

  یو فقط برا دهمیم  ونی  ب دهیو بر  را مقطیع بازدمم

حرف نزند، آن هم  گر ید یکلمه  کیآنکه 

کوتاه   خراشد،که مثل خنجر جگرم را یم  ب  هاحرف

 :میگو یم

 .باشه-

را از چشمانم   اشهی  و نگاه خ  دهد تکان یم یس 

بلند شود، با  شیو قبل از آنکه از جا  د ی  گیم

 :پرسدیم ربط لحن ممکن، ناگهان ب   نی تر د یناام

 بچه هی شهبه نظرت یم هیسا-
ً
اش رو مادر اصال

 دوست نداشته باشه؟ 

خشک است   یتلخ و دهانم به قدر  یبه قدر  کامم

 :میگو که به زحمت یم



 هی ی اگه منظورت مادرته نه، خانم محمود-

راه بره قربون و  تونههست مثل من! نیم بدبخنر 

وگرنه مگه   نش…یزتر یعز  آدما بره حنر  یصدقه

تو رو دوست نداشته باشه؟ مامان تو  شهیم

 تحت فشار بوده، بار مشکالت مایل شهیهم

رو دوش مامانت بوده تا  شیر یشما ب یخانواده

خنده خوش شهی زن هم هی اون  عبابات. خب بالطب 

. چون ده ساعت در روز کار  ست یو خوشحال ن 

  الخصوصبا شماها و عیل د یخونه با رسهیم  کنه؛یم

  یکله بزنه… کاش به جامشکالتت سو  تو و 

 گرفنر   می ! اگه تصمیکردباهاش درکش یم دنی جنگ

تو   رم…برگرد اون خونه. من از اونجا یم ،آدم یس  

همه،  یکه جا   هسنر  ی ون مادر یاز همه مد شیر یب

که تو    ب  هاکه تو تمام لحظه  د ی تو، زحمت کش  حنر 

وت بود تون سپا بمونه! حرفات رو  خانواده ی هی 

ِ  ی س  هیاما بدون باربد  یزد
 

 احساسات تو زندگ

  .تو قلبت بمونن یبذار  د ی ندارن. با ب  جا  واقیع
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 :میگو و از ته قلبم صادقانه یم کنمیم  مکن   سپس

رسام و   ش،ی و عاشق دهی ، سپ میمن و عاشق-

ت تو   ینهی آ د یبا دا،ی با ش شی عاشق عی 

 ی هم یهابشه…حرف
 

خودت رو به خودت  شگ

  نیخودت بهیر  یخودخواه شو! برا کمهی  دمپس یم

  نی بهیر  یرو بخواه! برا 
 

آدم   نیبجنگ! بهیر  زندگ

  ی تو، برا یبرا
 

  ی   اگه هم حنر  ستم،یتو من ن زندگ

  گهیچند سال د ویل دوب  رو یم نیا  ت االن ته دل 

 با فکر ا   د یشا ،یدیرس  به اوج همه چ   وقنر 
ً
صال

 هی  ات بگاحساساتت نه تنها خنده نی کردن به ا

. پس مطمی   باش من اد ی بلکه از خودتم بدت ب

هاتون نقشه نی پشت ا اما اگه کیس کنمفراموش یم

خدا! خودم با دست    یباربد، به خداوند هی  بم

 …تو قی   ذارمت خودم یم



ب از جا بریم کی زنگ  یو ناگهان صدا   د ی   خرص 

و   شود از اندازه اکو یم شی ب در اتاق خایل اشگویس  

 .لرزاندتن و بدنم را باز یم

 آم…! یممی آ…یمیشد؟ هان…وا چ    الد؟ی الو م-

رو قطع کن بگو به   هوار اون مرد  گنده  فقط داد و 

 …یخوب و سالمه! وا  هیام سامرده ارواِح زنده و 

به مِن در حال   رو  و  کند را قطع یم گویس    سپس

 :کندزمزمه یم گونهض یمر  اقر ی با اشت  مرگ

بهت بدم  تولد تو عمرت رو  یکادو   نی بهیر  خوامیم-

 توب  هم نیم یبخوا که حنر   ی! کادو ه یسا

 آد نیم ادتیکه   کن    ی   تلق د یبا ویل ،فراموشش کن  

  عمرت رو، باشه؟ یها سال هی بق

 د یآیم ون ی  ب میاز گلو  ار ی اختکه ب    با هقر  همراه

 :نالمیم

 …باربد-

  یهادر گوش  ا ی و ناگهان تمام دن  د یگو جمله یم کی

 مانند شود یم یصوت قو  کیبه  لی من انگار تبد



  یادیفر  شود،که ناجوانمردانه بهش تجاوز یم  زب   

 :کشددلخراش یم

 ر یخدا کنه د م،ی برس  دهی به داد سپ  میرضا ُمرد… بر -

 .نشده باشه
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و از همه بدتر  د یآیم اد یو فر  غی ج یهر سو صدا از 

  امچارهی مامان پشت تلفن دارد ب یها زجه یصدا

  مارستان  یب طوالب   یام وسط راهرو . ماندهکند یم

و تا    شناسد که سگ صاحبش را نیم  شلوغ  

 یباربد کدام گور  نمی س بچرخانم و بب  خواهمیم

که    می  گقرار یم رفته است، محکم در آغوش گریم

. سم را، شکند بغضم را با صدا یم ش ی عطر آشنا



زجه  قرار و من ب   بوسد ها بار یمرا ده امشاب  یپ

 :پرسم یم تاب ب   د،یآکه نفسم جا یم  کیم  زنم،یم

 ؟ یرسام؟ کجا بود یکجا بود -

مرا   دولنر  مارستانی ب یوسط همان راهرو  صانهیحر 

 ی عم  ب  و با صدا فشارد یم نهیباز به س
ً
گرفته و    قا

 :غرد یم عصن  

 …کنم  سی سو  نا ی از ا  دهن   هیمن -

  دهیبر  دهیهقم مسلط شوم، بر به هق توانمنیم

 :میگو یم

گفت    مارستان،ی ب نی آوردن ا رو  دهی باربد گفت، سپ-

لواسون، مامان و بابام   یتصادف کردن تو جاده

سم بگن… وا   آن…دارن یم  …رسام ینرم بی 

 :زندو مبهوت لب یم  د ی  گاز من فاصله یم رسام

  !مارستانهی که گفت رضا تصادف کرده و ب  الد ی م-

بردارم، به رسام  قدیم رشیاز آنکه به سمت پذ  قبل

از خی  مرگ رضا هم   . من حنر شومیم  تر کینزد

تا چه حد صحت دارد؟  دانمکه نیم  ی. خی  ترسمیم



و در گوش رسام با   شومپا بلند یم یپنجه یرو 

 :میگو یم  اطی احت

  !رضا مرده رسام-

به   یآرزو  نیتر سپس از وحشت بازگو کردن بزرگ و 

با سعت به سمت   میزندگ یوستهی پ قت ی حق

که رسام    نمی بچشم یم ی. و از گوشهدومیم رشیپذ

و سپس مات و  زند خشکش یم  یاهی چند ثان

 .دیآو به دنبالم یم کند مشکوک اطرافش را نگاه یم

و دست   میگو را یم دهی هزار ترس و لرز نام سپ با 

که اطالعات باربد که انگار همراه با    فهممآخر یم

 درست  فرو رفته ی   آب شده و در زم الد ی م
ً
اند، کامال

    ست تصادق   ضیهمان مر  ده ی است. سپ 
ً
که اتفاقا

به شدت به دنبال   جراچ می و ت مارستانیکادر ب

و   د ی  گیم  را  بانمیکس و کارش هستند. جنون گر 

ها را تا  آسانسور را ندارم و پله طاقت صف طوالب  

 رومباال یم  گی دوتا   وار وانهید پشت در اتاق جراچ

  العمیلعکس چی رسام هم ه یهاگفیر    هیه سا و ب

 .دهمنشان نیم



  رو به موت خودم را معرق   و حایل دهیبر  نفیس با 

   نریس کنم،یم
 

 که آنجا مسئول است با کالفگ

 :دیگو یم

  د؟ییبابا، خانم شما کجا یا-

شدت  تپش از   نیتا با ا گذارمقلبم یم یرو  دست 

 کیم  میهانفس تمینزند و ر  ونی  ب امنهی س یقفسه

ل شود تا صدا  .درست به گوش برسد میکنیر

دار شدم، اومدم. پدر و مادرش هم تو من تا خی  -

  شده مگه؟  راهن، چ  

  شوهرش کجاست؟-

و  رود و نگران رسام یم تا صورت عصن   نگاهم

 .گرددبریم

  !خواهرم مجرده-
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و با  اندازد یم  مانیبه هردو  یهی عاقل اندر سف نگاه

 :پرسد یم یندی لحن ناخوشا



  ؟خواهریس   شما مطمئن  -

  یسکو  یرو  عصباب  
 

 :کوبممقابلش یم  سنگ

م من با شما مگه شوچ  - دارم؟ مادر و  خانم محیر

، شناسنامه هم دارن یم   آرن،پدرم تو راه هسیر 

  ه؟ یدردتون چ

زن در   یهاو اخم  ند ینشکمرم یم  یرسام رو  دست  

 .خوردهم گره یم

اس! که خواهر مجرد شما حامله  نهی درد ما ا-

از شوهر  نامهت ی داره، رضا یدیشد یز یخونر 

مادر رو؟ چون  ا ی میکه بچه رو نجات بد  میخوایم

ا نیبا هم تو ا نجات جون هر دو   یتقر  ط ی س 
ً
  با

  !محاله

از   یمیو انگار ن   چرخد گردنم یم  یبه زحمت رو  سم

را دور بزند تا به صورت رسام برسد و چقدر  ی   زم

حس را  ی   او هم هم  نمی بکه یم  شومخوشحال یم

 …گ درمانده، مبهوت، گن  قدر ی   دارد. هم

طول  شیر ی ب یاما چند لحظه شان  یبد  تلِخ پر  حال

سی     یهادر لباس دهی چرا که دو نفر پوش کشد،نیم



از آنها  گیو   ند،ی آیم ونی  با عجله از در اتاق عمل ب 

 :دهدهمان زن نرس را مخاطب قرار یم

ِ  نی ا  یهاهمراه-
 !شد چ   دخیر تصادق 

  زن
 

 :دیگو و خشم یم با همان کالفگ

، ا یهسیر  آقا نجا ی ا- ه یم نی دکیر  گهدخیر

 بچه گهخواهرشه، یم
ً
تو   یخواهرم مجرده، حتما

 …شکمش رو من کاشتم

 :زندیم اد یبر س زن فر  ی   خشمگ مرد 

  نیبه ما چه؟ مرده شور ا ،ساکت شو خانم فریه-

ه داره یم تون رو مسخره ی   قوان ه، دخیر  یجا هی  مبی 

من  لی تحو  هیور  یچرا در  ابر ی چهارتا سوال ح

  ؟ی دیم

 یمرگ تمام وزنم رو   یکلمه  یدوباره دنی شن  با 

. دکیر از  شود دست  رسام که پشتم قرار دارد، رها یم

 :پرسدمن یم

  شهینه؟ هم نهییخانم پالکت خون خواهرتون پا-

  مشکل را داشته؟ نیا



 :میگو یم سخنر  به

 …بله-

با   کنمیم و من سیع دهد به جلو هولم یم کیم  رسام

و پشت سهم دکیر پاسخ   عیــــتمرکز به سواالت س 

او دارد بدو به سمت اتاق  دهم. دست آخر وقنر 

  ب ی عج  قدربر  جانمب   یبه پاها  رود،یم جراچ

 :دومیم شیو هم پا بخشمیم

 !لحظه هیدکیر  یآقا-

 …بگو  عیــــبله خانم؟ س -

شوهر هم نداره اما   رسن،پدرش و مادرش دارن یم-

  و قانوب   نی ن بزرگ کردم، از هر داون دخیر رو م

نجات  به گردنش حق دارم، فقط خودش رو  شیر یب

  !بده… فقط خودش رو

  یو صدا  میگو آخر رو، رو به در بسته یم یجمله

. رسام مرا عقب د ی چیپیم  خایل یزار زدنم در راهرو 

اض   فهممو فقط یم کشد یم دارد در جواب  اعیر

بر ساکت کردن من، بدتر داد و  آنجا مبن   ی   مسئول

که    شنومپچ چند نفر را یمپچ ی. صداکند یم داد ی ب



ِ ماش انیاست که از م ص  یهمراه آن مر  ند ی گو یم
  ی  

آتش گرفته و سقوط کرده به ته دره نجاتش دادند.  

و من حس   رسند مامان و بابا یم ی   ح  ی   در  هم

 ب  ها با قدم ام،دهی تمام شدم، ته کش گر ید  کنمیم

و در آغوش لرزان بابا  رومجلو یم خورد تلو یمکه تلو 

 .بندم همه درد یم نی ا یچشمانم را به رو 
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 ”دو پالک“

 ”تازه قاب“

 ”عاشق یهاپنجره جشن“

 ”ماه بعد دو “

 

 



 

 

اتاق خواب  یرنگ پنجره یا وزهی  به قاب ف دارم

 ی دق کنم،نگاه یم
ً
  قا

 
هست که عاشقش   همان رنگ

که   ب  اهایرو  انی م  ب  را جا نجا ی بودم، انگار ا

 :زندیم می . مامان صداام دهیام دنداشته وقت چی ه

؟ بابا االن مهمونا    ب  نجای تو که هنوز ا ه،یسا- دخیر

  !آخه تو  یا چقدر دل گنده رسن…یم

 :دم گر بریم شیبه سو  قی عم یلبخند با 

رسام رو که   یمامان؟ خانواده تو هنوز هم هویل-

 ؟ یبازم دلشوره دار  یدیده بار د

 .کشداش یمعرق کرده شاب  یبه پ دسنر  مامان

مرتب   همه چ   د یت باخونه آنباره یم ی   باشه اول-

  می ذاشت یم د ی رو نبا اون مبل تگ گمیم هی باشه. سا

  اون گوشه؟

  خواهد تا دلش یم دهمو اجازه یم دهمتکان یم یس 

 .را خرجم کند  شی هامادرانه



ه، فقط اجازه بده بابا  کنمچرا فکر یم- رسام   ا ی بهیر

 .برسن بعد تکونش بده، خودت رو از صبح کشنر 

تازه رنگ  یبه موها  و دسنر  کند مکث یم یالحظه

با نوک  عیــــو س  کشد یم  اشدهی شده و سوار کش

  یاشک که مانند باران رو  یهاانگشتانش قطره

سپس کوتاه    د،یزدارا یم شود یم ر یساز  شی هاگونه

 :زندلب یم

 .هی خال  دهی ام سپبچه یجا-

 ویل یم ی قد اطی نگاهم را به ح نی پنجره آخر  از 

 ینواز و دق روح 
ً
رسام   دنیو با د اندازمام یمدلخواه قا

  شود که در قاب در ظاهر یم
 

 لبخندم طرح پررنگ

  .دی  گشدت یم جانی و قلبم با ه د ی  گیم

 می و ترم ی بعد مامان خودش خواسته تا جراچ-

درکش   د یم با هاش تو جمع نباشه، ما هکامل زخم

. صدبار  دهرو که از دست نیم . اتفاق خاضمی کن 

  دهی سپ  می شدور هم جمع یم یبه شاد شاهللیا گهید

  .آدهم یم



اش را به چشمانم  کرده  شیو آرا با یچشمان ز  مامان

 .دوزدیم

  دهی تو به خاطر سپ دونممن یم ویل ،ی   آم الیه-

 نگرفنر  عرویس
 

 …دی مامانم احمق بود نفهم ! نگ

و دست دور  دارمخنده به سمتش گام بریم با 

اش را نرم گونه  اطیو با احت اندازماش یمشانه

 .بوسمیم

. مامان جان  کنمبه شما نیم جساربر  ی   من همچ -

 من گ
ً
لباس عروس و پف و  یفانیر   می زندگ تو  کال

  هی شهرو داشتم؛ به خدا حرفشم یم ا ی   چ نا یتور و ا

. ستمیمن آدمش ن ها ویلخوبه یلی . خشمیم حایل

اگه عاشق   حرف شما هم درسته حنر  در ثاب  

  نیابه  دهی سپ  عروس شدن و مراسمش بودم وقنر 

حال هست امکان نداشت االن ساز و دهل دستم  

  نیخاطرت ا  نانی واسه اطم  ویل م…ی  بگ
 

 زندگ

. فقط  فتهیبرام ب  تونست که یم  هی اتفاق نی تر آلدهیا

  یرو بذار س پرستار  ت ی برام خوشحال باش و انرژ 

 …و درمانش دهی از سپ 



 :زندلب یم قیعم با احسایس مامان

  ؟یعزت نفس دار   نقدر یا  هیسا رفنر  تو به گ-

 ؟ ی انهی و ک  بغض ب   نقدر یا

مان که رسام در درگاه اتاق دارد با لبخند نگاه  نمی بیم

 ر یز  م،دهکه سم را تکان یم  در حایل کند،یم

 :زنمگوشش پچ یم

 به بابام، چون -
ً
 عرویس نکه یتو س ا ادمهیقطعا

واسه   ها چه بیع  از تو بهیر بود، تا مدت نا یخاله م

تو   انداخنر یم یو عشوه و دلخور  یکردما یم یبابا 

 …صدات

به لب  ر یو ز  زند آرام به کمرم یم یارص 

. به سمت رسام  کند نثارم یم ”یا ”پدرسوخته

 :میگو و بلند یم رومیم

ه؟ ؟ن  یی  چند جعبه ش-   چه خی 
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از   ماند،صورتم یم  یدار و پر معنا رو رسام کش نگاه

 .است  ن  ی حال عج کیصبح 

. گفتم میی  تولدته، نشد که جشن بگ   کی ک   شیکی-

ها هسیر  با هم جشن  خانواده یحاال که همه

 .میی  بگ

 یمامان با تشکر  م،ی کنهر سه سکوت یم یالحظه

و قبل از   د ی  گ را از دست رسام یم ن  یی  ش  یها جعبه

شود، با سعت نور از  کی آنکه رسام به من نزد

خانه،   شی هاقدم  یو صدا رود یم  ونی  اتاق ب  تا آشی  

  دنی. هنوز از دد یآنقطه به ما یم  نیدورتر  عن  ی

و  شود یمراحت رسام به شدت معذب  یرفتارها

  یهیما شیر ی و انگار ب ست ین الشیخ ی   رسام ع

 .شده است  حشیتفر 

اش خفه یرسام با نگاه رفیر  مامان را دنبال و خنده 

 .بردمن یم یها لب  انی را م

- 
 

 …ها نی ازهیپاستور  خانوادگ

 ولش   کمهیخجالتش نده، -
ً
درست رفتار کن! اصال

 …کن هر جور راحنر 



تندش را تا   یها و بوسه چسبد را یم میپهلو  دسنر  دو 

 .کشدیم میگلو   ر یز 

خودت از   من رو درست کن   یاومد یدقت کرد-

 …! خوشحالم دست از تالش برداشنر دست رفنر 

سال  هی خونه تازه عروس داماد تا   فهمممن نیم

  ؟یچه مدله تو باب کرد نیرفت و آمد ممنوعه ا

  شی  گداغ و نفس یهابوسه ر یزور گردنم را از ز  به

 :زنمشده پچ یم ز یر  ب  و با چشما  کشمکنار یم

  گهیها، تو دبودن ها واقیعاون تازه عروس و داماد -

 …یدار 

 :کندبا حرص و ولع زمزمه یم م یهالب  یرو 

  ؟ی دار   مشکیل-

 :زنمیم  قر ی صورت مهربانش لبخند عم یرو  به

، اما با حضور مامانم تو خونه آره. پس  -
ً
با تو اصال

مهمون از در خونه رفت  نیآخر  فکرش رو تا وقنر 

  !کن  ون ی  از ست ب 

 .فشاردیم  نهیمرا به س تر محکم



  !؟واشگی ؟دوش دو نفره چ   هی-

 شدم… برو ب  -
  !کارت  محاله! من حارص 

 :کندو زمزمه یم بوستمیم  قی عم یا خنده با 

و  ی   عاشق رو مخ بودنت، زبون ت ه،ی عاشقتم سا-

 .اتدرازت و صد البته خوشمزه

که در آن   به اتاقر  نگایه شود از من جدا یم  سپس

فرو رفته   ب یج در  و با دستاب   اندازد یم میقرار دار 

 :دهدادامه یم

  یاساده لی وسا نی متفاوتت، ا یقهی سل نی عاشق ا-

  ی   بب …یکه انتخاب کرد
 

 آخه ما رو واسه زندگ

 .میشد ج  یتار  الیس  هیشب  یکجا آورد

 :کنمنگاهش یم نهیبه س دست 

اون خونه، حق و سهم مادرت بود رسام. خودت -

که    هی تر از اون جوون یلی مادرت خ دوب  هم خوب یم

  ب  جا بخواد از ب  
 

کنه و   با دخیر و داماد زندگ

به خاطر   نا یبشه، االن رو نگاه نکن روم حرمت ب  

دوباره   گه یچند صباح د خواد،اش کمک یمبچه



اون  و مادرت خواد یم  ب  دلشون استقالل و تنها 

همرسش اونقدر براش  . وقنر شهوسط خرد یم

   با سخنر  د یگذاشته چرا با
 

 و غرور شکسته زندگ

 پس ا یکنه!؟ 
ً
اندازش رو بده واسه اجاره اصال

  خودش خونه داره!؟ خونه، وقنر 
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 :کشد یم  قر ی عم نفس

به خون هم تشنه   ا یدن  یتمام زنا  کردمفکر یم-

 هی س به تن هم نباشه!  خوانهسیر  و یم

  .اسایس کنمیم آب روغن قابر  ب  هاموقع

؟راه یم زنگ بزن گ هی نکن، االنم -  گ  می نی بب افیر 

  رسن؟یم

  یهاو ناگهان چشمش به بسته دهد تکان یم یس 

 .ماندیم هی  متنوع کنار اتاق خ



  ه؟یچ گهید  نا ی ا-

خدا هر  یها هست. بنده هامیمشیر  یهاهیهد-

ازدواج کردم برام کادو فرستادن، اگه   دنی کدوم فهم 

 …کنه یم تت یاذ

 .کندرا قطع یم حرفم

و به دردت   ی توئه؛ اگه دوستشون دار   ینه بابا، برا-

 .نگه دار خورهیم

مکث  یا از اتاق خارج شود که لحظه  خواهد یم

 ب یغر   و با حایل بندد سپس در اتاق را یم کند یم

 :پرسد یم د یو آرام و با ترد شود یم کمینزد

که تو تصادف سوخت و مرد،   اوب    یجد ه،یسا-

  رضا بود؟

 و اندگ د یآیم یی   من هم پا یتن صدا ناخودآگاه

 .ندینشلحنم یم انی شک و ترس م

اگه زنده بود که   دروغ بگه؟ در ثاب   د یچرا با  دهی سپ -

 …تا االن خودش رو بهمون نشون داده بود

 :دیگو تر یمآرام رسام



 کوفنر   ،بوده؟ اختالیس  یی   چ یانقشه هینکنه -

اون فلنگ رو  شیجسد انداخیر  تو آت هیکرده، 

رو هم   دهی سپ  ؟ی ور   هیبهانه رفته  نی بسته به ا

زجرکش کرده که جرات نداره الم تا کام   یجور 

  !حرف بزنه

س و  چی رضا ه یو زنده مرده  اسیر
ً
فرق ندارد. تماما

 :دهمعذاب و نکبت است، با مکث جواب یم

که   یاچپ شد تا لحظه  ی   ماش وقنر  گه یم دهی سپ -

 اسوانهی! بعدشم رضا د دهیدرضا رو یم ادشهی

شده پشتش   یکار دست  نشی دونه ترمز ماشب

  زنده بمونه؟ در ثاب   دهیبعد هم بذاره سپ نه؟یبش

  ج  ی بس ،سپایه ،نر یامن ،یهمه نهاد کشور  نیا

  نا یا یهمه عن  یکردن!   ب  بازجو دهیاومدن از سپ

  بوده باشه؟ شه الگیم

  کالفه
 

 :زندیم شی موها انی م چنگ

  نیرضا به ا رهنیم گیاما تو کت من  دونم،نیم-

  !وونی اون ح ه…ی  بم کشگ



خشم  و با اندگ آورم یم تر یی   را باز پا میصدا

 :میگو یم

بنده خدا داشت  دهی نبودها، سپ هم کشگ یلیخ-

خان  الد یدوست شما م کرد،یم باهاش خودکیس  

رو  بعد جنابعایل کرد و   یکار رو دست  نشی ماش 

رو  دهی باربد و سپ  یهانقشه حبس کرد که نتوب  

  د ی کش   کیل  ینقشه هی قیدق یلی ! باربد خیز یبهم بر 

رو   نر قسم هی گذاشته اما   انی که انگار همه رو در جر 

  دونست و فقط خودش یم گفت به هر کدوم نیم

گفت جاش   ! اون به خانم کاظیمکنه کار یم  داره چ  

من رو بفرسته و نشون داد که با رضا هماهنگه، در  

نقشه رو   نی که با هم ا  یا دهی به سپ که حنر   صوربر 

  یاونجا، که از رو  آمبودن نگفته بود من یم دهی کش

. گفته بود من نهاحساسات هول نشه و خراب نک

خونه! از   مونمتو یم شی و پ رماون روز س کار نیم

رضام تا   یگفته بود من خونه  الد ی به م گهیطرف د

 کارش رو درست   یخون اون بجوشه برا
ً
تو و حتما

رو   گفته بود به تو نگه چون همه چ    انجام بده ویل 

باربد صد   کرد ! رضا هم اونجا فکر یمکن  داغون یم



 رو چه حساب   دونمهست و نیم ون در صد با ا 

بهش اعتماد صد در صد داشت. باربد به منم 

تو   گفت تو سشه! چون یم که چ    گفت نیم ج  ی ه

رو خراب  ی   و با زبونت همه چ هسنر  جویس  

داره مثل خوره ذهنم رو  یی   چ هی! فقط  کن  یم

باربد  نکهیو اونم ا خورهها یمروز و شب  نی تمام ا

 نهیرضا بش ی   تو ماش  خواد یم دهی سپ  دونست اگه یم

برن تو دره چطور دلش  ا یو با هم تصادف کی   و 

 مگه یم طاقت آورد؟
ً
 شه؟ اصال
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 :زندو پچ یم کشد یم و پر حرض قی نفس عم رسام

برسه   و باربد عوض   الد ی من اگه دستم به اون م-

 …سایوا ! حاال شونمرگ بشه عرویس کنمیم یکار 

و با دلهره  گذارمیم اشنهیس  یرا رو  دستم

 :آرامش کنم  خواهمیم

نگاه کن اونا هر  گهیُبعد د هیولشون کن رسام، از -

  یبرا د ی و خدا داند شا  ما کردن یکردن برا  یکار 

 گهید که رضا به خودشون زده بوده، ویل  ب  ها زخم

  !تموم شد



تو   کهی تموم شد؟ خواهرت جزغاله شده، اون مرت-

من  شیاش گروگان گرفته بوده و به ر رو تو خونه

از همه بدتر اون چلغوز واسه من شده  ده،یخندیم

رو   چه تشت گیه ست ینجات معلوم ن یفرشته

االن  ست یمعلوم ن وز یپف  یو اون رضا زدههم یم

 ی دق
ً
 کجاست! تو یم  قا

 
 تموم شد؟  گ

که    ناب  ی و با اطم  کشمیم قی عم نفیس یالحظه

 ی منشأ آن دق دانمنیم
ً
از کجاست با آرامش زمزمه  قا

 :کنم یم

دوره که من   نقدر یحداقل ا ا یرضا مرده رسام، -

باورت نشه،  د یحسش کنم… چون شا تونمنیم

سبک و آروم باال    نقدر ینفسم ا می تو زندگ وقت چی ه

مگه مهمه کجاست؟ مهمه که رفته به   اومده…نیم

در   چ   دهی سپ  ،یی   چ هی ! راسنر ست یدرک… و ن

  ما؟ یاون روز خونه کرد پچ یمگوشت پچ

 :رقصدمردک چشمانم یم ی   نگاهش ب 



 گفت رضا یم یها ت ی از اذ ه،یسا  اتیجزئ الی خ ب  -

  نکهیو ا بذارم تو باهاش حرف بزب   نکهیواسه ا

 .بزنه ب ی رضا بهت آس ذارهبهش اعتماد کنم که نیم

آوردن  اد ی بار، با به  ی   چندم  یدلم برا  داند یم خدا 

. من هنوز  د ی  گآتش یم ش یحال و روز خواهرم، برا

من چه از   یبرا  دهی دارم تا درک کنم سپ از ی به زمان ن

 
 

   خودگذشتگ
 

انجام داد و چه بر س خودش و  بزرگ

دست آخر داشت به چه   آورد. و  اشو جواب   ب  بایز 

مدت هر  نی کرد. در ایم خودکیس   یعی وضع فج 

آنکه آرام  یبه جا دمی را بوس شیها چقدر زخم

که نه   نجاست یام. جالب اشده قرار ب    شیر یب می  بگ

از فرزند در شکمش زد و نه من… و هر  او حرق  

 قرار بود با رضا   ا ی که آ  دمی پرس چقدر از او 
ً
واقعا

آخر برنامه  یلحظه ا ی یبشو  ی   ماش کیسوار 

 ا ی ها ماه کنمنداد. فکر یم مبه کرد؟ جواب    یی  تع

د تا سپ سال و  روچ یها ب ی از آس دهی ها زمان بی 

 .رها شود، درست مانند من  د یکه د  رواب  

  م  ی ضخ یها هیشده در ال   دهی چی پ یدهی سپ  دنید

 یهم یو دلربا  با ی ز  یدهی آن سپ یباند به جا
 

به   شگ



مرگ  یکه با تئور   کند یم وجدانم را راض   قدر کاق  

  .و آسوده خاطر باشم و راض   می ای رضا کنار ب 
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که    سوایل نی آورتر و دلهره  د ی  گاز من فاصله یم سامر 

 :پرسد یم مقدمهمنتظرش بودم را ب  

 …اون باربد-

 :کنمحرفش را قطع یم زدههول

و پر  عاض یبچه هیاس، بچه هیرسام اون فقط -

  تو سن نوجووب    یدو دردس! تو خودت یم

 برا 
ً
 آد،یم شی پ ا ی   چ  نیپرسا چقدر از ا یمخصوصا

  !بود یش مسخره باز همه

  بهت گفت؟ یی   مگه چ-

سبسته اشاره کرد  ب  ای   چ هینه بدبخت، رضا به -

 …حرصم بده نکهی اونم فقط واسه ا

 …مادر  وث،ید-



 گهید گی نی ا امیکوتاه ب  س هر چ    ب  رسام خدا -

  بود؟ نه! قرارمون چ  

 .کندبه سقف اتاق اشاره یم کالفه

بعد توقع  ی   رو بب ت ی دل من شما موقع ز یآخه عز -

  !داشته باش از من تی ادب و ترب

بروم کمک   نکهیو قبل از ا خندمو ناچار یم می تسل

 :پرسممامان ازش یم

و  ب  بازجو ی  چند هفته درگ نیا نقدر ی ا راسنر -

سم دادگاهت چ   میبود دهیسپ  یها عمل   نشد بی 

  شد؟

و با   زند در اتاق یم یمجاز  یبه فرد یاغره چشم

 :دیگو باال رفته یم ب  ابروها

  زب  بگم، نیم راستش رو -
 

 و  عرضهب   تو سم بگ

 اش؟ ! زنه تا دسته کرد تو پاچهبدبخنر 

 .دهمتکان یم را به عالمت منق   سم

کردم    داد ی هارت و پورت و داد و ب کیل  شهیمثل هم-

 مینقض حر  یپرونده هیبراشون  یو البته مصطفو 



 نی ا  ستمیبابا من بلد ن ه؟ی چ ه،ی وص خص

کرد    دشونیاصطالحات رو، باز کرد. بعدشم تهد

ام بشن اما دست  من و خانواده کیحق ندارن نزد

آدم شو! برو   دا ی دادگاه بهش گفتم ش ونی  آخر ب

 شه… برات گرم نیم آب   گهی از من د ت،یدنبال زندگ 

  کنم؟  کارشچ   گهید  ه؟یکنم سا  کار چ  

و   رومبار من جلو یم نی ا  ب ی عج و ذوقر  اقیاشت با 

و همراه با  بوسمیم لبانش را گرم و طوالب  

 سوزاند،که درونم را دارد یم  احساسابر  نی تر قی عم

اف یم  :کنماعیر

 عقدهآدم ب   کینه بدبخت! تو  ،یاعرضهتو نه ب  -

  هیبا 
 

 چی و من با تمام وجودم عاشقتم. ه  قلب بزرگ

درسته  ده…ی جا نرس چیو نفرت به ه  نهیاز ک آدیم

 هیو خوار بود اما نفرت  ی  در برابر ظلم حق د ی نبا

اس که فقط قلب خودت رو زهرآلوده ی  شمش

 نه   د یشا یکه ازش متنفر   اوب   ه،ی  گنشونه یم
ً
اصال

بفهمه، نه براش مهم باشه، اما تو فقط داغون 

. قلب بزرگ و مهربون تو مثل الماسه و من  …یس  یم

  .راحت باشه الت یرسام، خ  دونمرو یمقدرش 
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 بارد و عشق از آن یم  طنت یکه ش  با نگایه رسام

 یو با حرص تقر  اندازد یم میبه ستا پا نگایه
ً
ناله   با

 :زندیم

شما   یهم با بابا  نا یمادر زن ما، ماه عسل ا نی ا-

  نرفته؟

 یی   چ  ی   تنها! برو کمکش بب  چرا رفته، ویل-

  !؟خواد نیم

رسم که خودم تو   نیمن هنوز ا بله، چشم. ویل-

!  ها دمی رو نفهم آد مهمون داره یم افتمیام جا نخونه

 .کن  حمی شب قشنگ توج

آنقدر  دهم . در دل به او حق یمرود که یم  رسام

    میاشده شانشیو حال پر  دهی سپ  ی  درگ
ً
که اصال

  می با هم باش  خواهد یم که او   یطور است آن نشده

نامحسوس  یلی اوضاع و احوال خ نیو با تمام ا 

 خوب است اما   نکهیاشاره کرد، با ا 
ً
حالش کامال

  معرق   کیس  چی که ه  بهیدکیر غر  ک ی  خواهد یم

با او مشورت کند تا   و هر از گایه دا ی ا پنکرده باشد ر 



ا تکرار نشود. گرچه   گر ید  شیتلخ گذشته برا ط یس 

  نهیزم نیدر ا علیم چی که من نه دکیر هستم و نه ه

حس کنم مشکل رسام در   توانمدارم اما یم

 نایس  گذشته
ً
  اشختهیاز اعصاب بهم ر  اش کامال

  یهاارگان شیر یکه عملکرد ب  شاب  ی. ذهن پر باشد یم

که خودش   ی   بدنش را مختل کرده بود و هم

توجه به  انتخاب دکیر و  یبرا شود یم  قدمشیپ

  دوار یبلبشو گرم و ام  نی دلم را در ا  اشسالمنر 

 امبروم که گویس   ونی  از اتاقمان ب خواهم. یمکند یم

 کی که از   ایمی به پ لرزد،شلوارم یم  ب یدر ج

 .مدوز ناشناس است، چشم یم یشماره

 سم،یداستان بنو   هی یروز  هی  د یشا ه،ی سا دوب  یم“

بخونم  یسینو  نامهشینما خوامراستش اگه بشه یم

و  گه،ی وقت د هی گه،ید یجا هینه،  نجا ی البته ا

  یهاشهر، پنجره ن ی ا یها به تمام پنجرهراجع

 طبقه
ً
دو،   یساختمون پالک هفده، مخصوصا

و به آسمون نگاه  نشسنر که تو پشتش یم  سمنر 

  ب  ها به تمام قاب. راجعسمی تر بنو مفصل یکردیم

رو که قورتشون   ب  و دردها یشون واستادکه پشت 



ها آدم یهمه یبرا ،که نشکسنر   ب  هاو بغض  یداد

شهر که به  نی ا یهابه تمام پنجره! راجعسمیبنو 

  نکهی ا یجا
 

و لذت  یو بخند کن    پشتشون زندگ

دل شکسته    هیهر روز صبح با  به گناه نکرده ،یبی  

وع به کار کرد   پ  ،یو خون، س 
ً
پوست   از یاحتماال

وع  یروزت رو با سی    ا یو  یکند سخ کردن، س 

  یتو دردها از هر کیس شیر یکه ب  ب  ها! پنجرهیکرد

رو با جون و دل  اتبانهیغر  یهاحس کن،یتو س  

  دنی تر زودتر از همه فهمدرک کردن و از همه مهم

 عاشق شد تو گ
ً
تمام  طمئنم! من میواقعا

شهر بعد از اون همه درد و غم و  نی ا یهاپنجره

بزرگ گرفیر   ن  ی نششب   کی ت یعاشق یظلم، برا

که از    یروز  یبرا د،ی که روحت درخش  یروز  یبرا

تمام اون   یبرا  ،یهات رها شدزندان  افکارت و ترس

. اونا  دنی اونا دست زدن و مست رقص  هات،واشگی

 یدیکه لرز   ب  هاها و لحظهحرف یتو همه کنیس  

نفست رو   ار ی   و تو خودت خفه و ب ید ی و ترس

 تمام اون شب یدیبر 
ً
که با حرست    ب  ها! مخصوصا

و خشم از   یکه با آزاد  ی کرد رو نگاه یم ها هیهمسا 



 اد یاطراف فر  یها پنجره ا ی بوم و پشت  یته دل رو 

” س یم و تو به طرز دردناک و   دادن“هللا اکی 

! و فقط لب  یخفه خون گرفته بود یآور مرگ

. برات  ت ی س خونه زندگ رفنر  دمیشن  …یزدیم

  یهاپنجره ن  ی نشآرامشت! شب  یخوشحالم، برا

 دمول یمق ویل رمیم رانی عاشقت مبارک. دارم از ا

م،   تا یبرگردم مامان و ب برگردم و    ا یو بابام رو هم بی 

 دم. قول یمششونیبمونم پ یو قو  گهید یجور  هی

شم. نگرانم نباش به   اد ی   آدم هی بکه بشه، ش  ب  تا جا 

وبر  چی تو ه گهیخودت قول دادم د نرم،  عالم هی 

 و  جنگمخودم یم یبرا ه،یسا مونمخودم یم یپا

هم حرف زدم، گفت   دهیبا سپ زانم…یعز  یبعد برا

تا  ،ی   رو هم داشته باش تا یب یبهیر شده. هوا

 ”.برگردم. خداحافظ 

 ؟ ی آپدرت اومد، نیم ه،یسا-

و  کنمرا پاک یم امیپ  هولگو هول پرمجا یم از 

س  امشلوار ساتِن صوربر   ب ی ج یرا تو  گویس  

به  یس س  نگایه نهی آ ی. با عجله جلو دهمیم



را با   میهااشک عیــــو س  اندازمیم دمی جد یچهره

 :میگو یم قر یو همراه با لبخند  عم  کنمیم دقت پاک

 …اومدم-
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